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1 Introdução
A FundaçãoCepisa de SeguridadeSocial - FACEPIé uma Entidade Fechada
de previdência
Complementar,constituídana forma da legislaçãopertinenteem vigor,de caráternão
econômicoe
sem fins lucrativos,com autonomiaadministrativae financeira.Suafunçãoé administrar
e executar
planosde benefíciosde naturezaprevidenciária.
Responsável
pelagestãoe administraçãodo plano
BD,com benefíciodefinido.
conforme estabelecea Leicomplementar]:og/2oote a Resolução
cMN ne 37g2/2a0g1quecontém
as diretrizesde aplicaçãodos recursosgarantidoresdos planosde benefícios
administradospelas
EntidadesFechadasde PrevidênciaComplementar(EFPC),as entidadesfechadas previdência
de
complementar devem definir a Política de lnvestimento para cada um dos planos por
ela
administrados.

Z GovernançaCorporativa
A adoçãodas melhorespráticasde GovernançaCorporativagaranteque os envolvidos
no processo
decisório da Entidade cumpram seus códigos de conduta pré-acordadosa fim
de minimizar
conflitosde interesseou quebrados deveres.
Assim,com as responsabilidades
bem definidas,competeà DiretoriaExecutiva,que é a responsável
pela administraçãoda Entidade,a pela elaboraçãoda Políticade Investimento,que
deve submetêla para aprovaçãoao conselho Deliberativo,o principalagente nas definições
das políticase das
estratégiasgerais da Entidade'Cabe ainda ao ConselhoFiscalo efetivo controle
da gestão da
entidadede acordocom o Art. 19eda ResoluçãoGGPCn.e 13, de 1e de outubro
de 2004,que deve
emitir relatório de controle interno em periodicidadesemestralsobre a aderência gestão
da
de
recursosàs normasem vigor e a esta políticade Investimento.
Estaestruturagarantea adoçãodas melhorespráticasde governançacorporativa,
evidenciandoa
segregação
de funçõesadotadainclusivepelosórgãosestatutários.
Ainda de acordo com os normativos,esta políticade Investimento(pl) estabelece
os princípios
e
diretrizesa serem seguidosna gestãodos recursoscorrespondentes
às reservas
técnicas,fundose
provisões,sob a administraçãodesta entidade,visandoatingir e preservar
o equilíbrioatuariale a
solvência
do PlanoBD.
As diretrizesaqui estabelecidas
são complementares,isto é, coexistemcom aquelasestabelecidas
pela legislaçãoaplicáve12,
sendo os administradorese gestoresincumbidosda responsabilidade
de
observá-las
concomitantemente,
aindaque não estejamtranscritasnestedocumento.

'

Lei complemêntar 109/2001, que dispôe sobre o Regimede Previdência
complementar e outras providências,determina que o responsávelpor
regular as diretrizes para a aplicação dos recursos dos planos de benefícios
será o conselho Monetário Nacional, responsável pela publicação da
ResoluçãocMN ns 3792/2009, contendo as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores
dos pÍanos de benefícios administrados pelas Entidades
Fechadasde Previdênciacomplementar (EFPC).Nela determina quê
as êntidadêsfechadasde previdênciacomplementar devem definir a política
de
Invêstimentospara cada um dos planospor ela administrados.

2

ResoluçãoNo 3'792, de 24 de setembro de 2009, do conselho Monetário
Nacional,que "dispõe sobre as dirêtrizes de aplicaçãodos recursos
garantidoresdos planosadministradospelas EFpC,'.

n rfsnoffrÇe

4'--

tl{:-"::-:::*-_*

m,t;ãilt

,Tl&tì.ì*j

tt36 r i:l t IIT|I.{{

Í r p?

Dácinr

2

3

Diretrizes
Gerais

os princípios,metodologiase parâmetrosestabelecidosnesta pl buscamgarantir, ao longo do
tempo, a segurança,liquideze rentabilidadeadequadase suficientesao equilíbrioentre ativos e
passivosdo plano, bem como procuram evitar a exposiçãoexcessivaa riscospara os quais
os
prêmiospagospelo mercadonão sejamatraentesou adequadosaosobjetivosdo plano.
Esta Política de Investimento entrará em vigor em 01 de janeiro de 2015. O horizonte de
planejamentoutilizadona sua elaboraçãocompreendeo períodode 60 mesesque se estende
de
janeiro de 2015 a dezembro de 2019, conforme especificaa ResoluçãoCGpC
Ne 7, de 4 de
dezembrode 2003.
Estapolíticaestá de acordo com a ResoluçãoCMN 3.792,mais especificamente
em seu Capítulo5
"Da Políticade Investimento",que dispõesobre parâmetrosmínimoscomo alocaçãode recursose
fimites, utilizaçãode instrumentos derivativos,taxa mínima atuarial ou índicesde referência do
plano, as metas de rentabilidade, metodologias adotadas para o apreçamento dos
ativos
financeirose gerenciamentode riscos,além dos princípiosde responsabilidade
socioambiental
adotados.
Havendo mudanças na legislaçãoque de alguma forma tornem estas diretrizes inadequadas
durante a vigência deste instrumento, esta Pl e os seus procedimentos serão alterados
gradativamentede forma a evitar perdasde rentabilidadeou exposiçãodesnecessária
a riscos.
Casoseja necessá;'io,
deve ser elaboradoum plano de adequação,com critériose prazosparaa sua
execução,semprecom o objetivode preservaros interessesdo plano.
Se nesse plano de adequação o prazo de enquadramento estabelecido pelas disposições
transitórias da nova legislaçãofor excedido,a Entidadedeverá realizar consulta formal ao órgão
reguladore fiscalizadorde acordocom a lnstruçãoNormativada PREVIC
ns 4 de 6 de julho de 2010
que disciplina o encaminhamentode consultas à SuperintendênciaNacional
de previdência
Complementar-PREVIC.

4

Planode Benefícios
o ldentíficaçãodo plano de Benefícios
o

Esta política de investimento apresenta as diretrizes para a aplicação dos recursos
garantidoresdo Plano BD,administradopela FundaçãoCepisade Seguridade
Social-FACEpI
cujasprincipaiscaracterísticas
são:

.

Tipo de Plano:BenefícioDefinido

.

CNPB:1985000747

'

AdministradorResponsável
pelo Planode Benefícios(ARPB)3:
BenícioOlímpiode Melo Neto

'CGPC

18, de 28 de março de 2006 que trata: "sem prejuízo da responsabilidadedo patrocinador
ou do instituidor, ã adoção e aplicação das
hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras são de responsabilidade
dos membros estatutários da EFpc, na forma de seu estatuto,
a qual deverá nomear, dentre os membros de sua Diretoriâ Executiva,administredor responsáveÍ pelo plano
de benefícios.,,
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Administrador
Estatutário
Tecnicamente
(AFrQa:LídiaFrancisca
Qualificado
Falcãocarvalho
Airemoraes

5 Alocaçãode recursose os limitespor segmentode aplicação
A SupervisãoBaseadaem Riscosapresentadapela PREVICverifica
a exposiçãoa riscos e os
controlessobre eles exercidos,atua de forma prudencialsobre
as origensdos riscose induz uma
gestão proativa das entidades.A anátise e avaliação
das adversidadese das oportunidades,
observadasem cenáriosfuturos, contribuem para a formaçãode
uma visão ampla do sistemade
previdênciacomplementar fechado e do ambiente em que
este se insere, visando assim à
estabilidadee à solidezdo sistema.
A modalidade do plano de benefícios,seu grau de maturação,
suas especificidadese as
características
de suasobrigações,bem como o cenáriomacroeconômico,
determinamas seguintes
diretrizesdos investimentos:as metas de resultadodo plano
de benefíciose dos segmentosde
aplicação;a alocaçãodos recursosnos diversos,"gr"nior;
os limites máximosde aplicaçãoem
cada segmento e ativo; indexadorese prazos de vencimentos
dos investimentos;a escolha por
ativosque possuemou não amortizaçõesou pagamentode juros periódicos;
dentre outros.
5.7

Expectativas de Retorno

A expectativade retorno dos investimentospassapela definição
de um cenário econômicoque
deve levar em consideraçãoas possíveisvariaçõesque os principais
indicadorespodem sofrer,
mensuradasatravésde um modelo estocásticoque observa
a volatilidadehistóricaapresentada
por eles para estimar as possíveisvariações,dada
uma expectativade retorno.A correlaçãoentre
os ativos que já se encontram na carteira e os que são passiveis
de aplicaçãotambém é uma
variávelimportanteparaesta definição.
o resultadodestaanálisese encontrano quadroabaixoque
demonstraa expectativade retorno da
Entidade em relação a cada segmento de aplicação,bem
como os compara com o que foi
observadonos últimosperíodos.

n

o capítuloff da Resolução
cMN 3792que trata "DAs DtRETRtzEs
pAnAApLtcAüo Dos REcursospllos
ADMtNtsrRADoREs,,possui
em seu Artigo
7e a seguinteorientação:'? EFPCpode designãrum administrâdor
estatutáriotêcnicamentequalificado(AEïQ)para cadasegmento
dê aplicação
previstonêstaResolução.,

n rfs**fftce

g/-^

-c:-:-::----:r

m€=Ft

.t?f * a*i FElt..rt

t r8ff

Írl:.t

t r:t&

Dáoia:

Ç

I

5.2 Passívo
o controlede riscosem planosde previdênciapassanecessariamente
pela identificaçãodo passivo,
que pode consistirem obrigaçõesfuturas ou expectativas
de retorno de acordo com os tipos de
plano de benefícios.A avaliaçãodo risco atuarial integrado
aos investimentostem como objetivo
asseguraros padrões de segurança econômico-financeira,com
fins específicosde preservar a
liquidez,a solvênciae o equilíbriodos planosde benefíciosadministrados.
A necessidadecada vez mais latente de uma gestão conjunta entre
ativos e passivostorna este
tópico de extrema importânciapara avaliarse a carteirade investimentos
está condizentecom as
necessidadesdo fluxo de pagãmentoda Entidade.
Fluxo
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Este gráfico representaa distribuiçãodos fluxos líquidos(benefíciospagoscontribuições)
simulados
ao longodo tempocombasena evolução
do passivo.
Tomandocomo referênciaos meios para realizara supervisãoBaseada
em Riscos,o Estudode
ALM-AssetLiobilityMonagement(gerenciamento
de ativose passivos)
buscaoferecerumasolução
maisadequadaparadefiniçãode regrasque objetivama preservação
do equilíbrioe da solvência
dos planos tendo como foco a gestão de riscos com base
na compreensãodos fatores
determinantes
no resultado
de um plano.
A Resolução
CNCPNs09,de 29 de novembrode 2012,queestabelece
parâmetros
técnico-atuariais
paraestruturação
de planode benefícios,
complementada
pelaInstruçãoMps/pREVlc/Dc
Ns 0L,
de 12 de abril de 2013,corroboracom estaquestãoquandodetermina
que as EFpcspassema
informara durationdo ativoe do passivo
do planode benefícios.
Durotiondo passivo:1e66 anos
Durationdo Ativo:6,27anos
5.3

Limitespor segmento

A tabela a seguir apresenta a alocação_objetivo
e os limites de aplicaçãoem cada um dos
segmentosdefinidospela ResoluçãoCMN ns 3792/2OO9Essaalocaçãofoi definida com base em

n rfsxoffice fijl'

HiïffiÈi

Flif,ì\r*"J

rI?65I!Ittrr]Í1Ìr!f-t

çlri:

Dácin:r

Â

estudode macro-alocação
de ativos,elaborado
com o intuitode determinara alocação
estratégica
a ser perseguida
ao longo do exercíciodesta Políticade Investimentoque melhor reflita as
necessidades
do passivo.Estadefiniçãoestáem linhacom os itens54 e 55 do Guiade Melhores
previc.
paraInvestimentos
Práticas
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A alocaçãoobjetivo foi definida considerandoo cenário macroeconômico
e as expectativasde
mercadovigentesquandoda elaboraçãodesta políticade investimento,conforme
descritono item
anterior.

6

Limites

Na aplicação dos recursos, o plano observa os limites estabelecidospor
esta política de
investimentoe pela Resolução
cMN ns 3.Tgz,conformetabelasabaixo.

6.7 Por modalidadede investimento

RcndaFixa
Titulosda dívidamobiliária
federal
renmnxa,excetotnutosctadivtdamobiliária
federal
LelrasFlnan@lras
deDepoaito
{Ll-),oertilïcados
Banúrio(CDB)e Depósitos
a PrazocomGaran1a
(DpGE)
Especial
Debêntures
NotasPromissorias
ueou's cEcrs$Ìobancano(ccB) e certiÍcadosdecédulasde creditobancario
{cccB)
rwEr G uÍçorrea exponaçao
(NUE)e cedutasclecrâlilo à exportação
(CCE)
cotasdefundosdeinveslimento
emdireitos
(FIDC)
creditórios
e defundodec,otas
de FIDCs
%

Cerlúcados
derecebiu.
Cedutas
decredito
mJ
agronegocto
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Açõesdecompanhias
abertas
admitidas
à negociação
nosegmenlo
Bovespa
Maisda BM&FBovespa

sryo

15%

Açõesdecompanhias
abertasadmitidas
à negociação
nosegmento
Niyel1 da BÀ/&FBovespa

4596

1596

Açõe semclassificaçâo
+ colasdefundosdeindicesdeaçoes(ETFs)
de governança
corporativa

35%

1596

Títuloo
e valoresmobiliários
deemissão
desociedades
depropósito
EspeciÍico
(spEs)

29%

L5%

Debênturscompart.noslucros+ Cert.Potencial
+ CredrtodeCarbono+ Ouro
Adicionalde Construção

3%

3%

lnvestimentose$rúurados

2ú%

5%

Fundos
departicipação

2s?6

s%

FundosMútuos
de Investimentos
emEmpresas
Emergentes

20x'

s%

Fundoslmobiliários
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5%
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LO%
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tw6

2-3%
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to%
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6.2

Alocaçãopor Emissor

IesouroNacional
Inslituição
peloElacen
Íinanceira
autorizada
a funcionar
Tesouro
Estadual
ouMunicioal

Organismo
multilateral
Companhias
securitaa&ras
Patrocinador
doPlanodeBeneÍicios
FIDC/FICFIDC
Fundos
de IndiceReferenciado
emCestadeAçõesdeCompanhias
Abertas
- SpE
Sociedades
deProposito
EspecíÍco

6.3 Cancentrdção
por Emissor

oÁdocapitalvotante
de umamesma
Cia.Aberta
7odocapilaltotalde umamesmaCia.Aberlaoude umamesmaSpE
oÁdoPLdeumamesmaInstituifio
Financeira
% doPLdeFundodeindiceReferenciado
emCestadeaçõesdeCia.Aberta
% doPLdeFundode Inveslimenlo
classifrcado
nosegmento
de Inveslimentos
Estruturados
7odoPLdeFundode Inveslimenlos
classificados
nosegmento
de Investimenros
noExterior
% do PLdeFundos
de indicenoExlerior
negociados
emBorsadeVarores
noBrasil
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%'deumamesmasériedetítulooouvaloresmobiliáriw
% deumamesmaclasseou sériedecotasdeFIDC
%de un mesmoeppreendirnento
iÍnobiliário

7

Restrições

Na aplicaçãodos recursos,o planoobservaas vedaçõesestabelecidas
pela Resolução
CMN ne 3.792
paraas modalidadesde investimentoelegíveis.
Cabe ressaltarque as restriçõespara aplicaçãoem títulos e valoresmobiliáriosestabelecidasnos
tópicosa seguirsão válidassomentepara os veículosde investimentoexclusivos.
As aplicaçõesem
cotas de fundos abertos condominiais,realizadasdiretamente ou por intermédio de carteira
própria, estão sujeitas somente à legislaçãoaplicável e aos seus regulamentose
mandatos
específicos.

8

InvestimentosEstruturados

8.7

Fundos Multimercqdos

Estruturddos

Os fundos multimercadosestruturadosestão expostosa diversosfatoresde riscoo que imptica
na
necessidadedo investidorconhecê-lose, portanto, a utilizaçãode prerrogativasde investidores
qualificadosno regulamentodo fundo, como a dispensade prospecto,não é recomendada,
além
de gerardesenquadramento
peranteà ResoluçãoCMN 3.792.
Adicionalmente,os fundos multimercadosestão divididosem diversascategorias,conforme
suas
estratégiaspreponderantes,todas elas com diferençasrepresentativasentre si que implicam
na
necessidade
do gestorda Entidadediferenciaros limitesparacadaaplicação.

8.2 Fundosde Participação
A escolhados fundos de participaçãoa serem adquiridosdeve ser realizadamediante análise
da
área de investimentosdo materialrecebidodo distribuidor,com o apoio técnico,caso necessário,
de analistaespecialistaneste tipo de operaçãoou consultorqualificadoe registradona
CVM, ou
ainda,de demaisespecialistas
dentro da estruturada Entidade.
A metodologiaa ser utilizada para seleçãodeve observar critérios para definir os fundos que
possivelmente
serãoincorporadosà carteira,dentre os quaisse destacam:
o

Alocaçãodos recursosaportadosna carteirado Flp,FlcFlpe FMIEE;

o

Políticade distribuiçãode dividendos;
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Direitosde participaçãoatribuídosa cadaclassede cota;

o

Fixaçãoda taxa de administração;

o

Taxa de perfurmance;

o

Históricode performonce dogestor;

o

Garantiasda operação;

o

Prazode duraçãodos fundos;

o

Parceirosestratégicos;

o

verificar se a taxa de performance está alinhada com as condiçõesprevistas
na legislação
aplicávelàsEFPC,
especialmentea compatibilidadecom o índicede referênciado fundo;

o

Prazode investimentoe desinvestimento;
e

o

Cronogramade investimento.

A próxima etapa consiste na realizaçãode uma due dillígence
no gestor e/ou estruturador da
operação'De possedos resultadosdeste processoem conjunto
com as análisestécnicasda área
responsável,
a Entidadetomará decisãoacercade uma possívelalocação.

8.3 Fundostmohiliários
os fundosimobiliários
possuem
suascotasnegociadas
embolsadevalores,
assimcomoasações,
o
que gera
riscode mercadopara estasaplicações.No entanto,a volatilidade
não é o único riscoao
investidorque deve conheceros detalhesde cadaaplicação
medianteanálisetécnicaespecíficaque
respeiteos limitesde diversificação
abaixo.

Fundos de Compra e Venda de Ativos

Fundosde Desenvolvimento
lmobiliário:são fundosque investemna construçãode imóveis.o
objetivoé venderos imóveiscom obtençãode lucro.oferecemmais
risco,umavezque qualquer
problemacom a obra terá impactodireto ao cotista,além
de correr riscona negociação
das
unidades
construídas.
Fundosde Renda:shappings,
edifícioscomerciais,
galpõesindustriais:nestecaso,o gestordo
fundocompraum ou maisimóveis,alugaas unidades
e distribuia rendageradapelosaluguéis
aos
cotistas'Esses
fundossofremem momentosem que há umaelevadavacância
dosimóveis.
Fundosde fundos:investem
em cotasde outrosfundosimobiliários.
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Fundosde Comprae Vendade Ativos:o fundo adquireimóveisparatentar revendê-los
e gerar
ganhosnasoperações.
Assimcomosfundosde desenvolvimento
imobiliário,
corremrisconavenda
dasunidades
compradas.
Fundosde Recebíveis
lmobiliários:o investidorcomprao direitode recebercréditosconcedidos
paraaquisiçãoou construçãode imóveis- o investidornão corrediretamenteo risco
do mercado
imobiliário,
maso riscode créditode quemtomouo empréstimo.

9

Derivativos

Asoperações
comderivativos
sãopermitidas,
desdeque respeitados
os limites,restrições
e demais
condições
estabelecidas
pelaResolução
CMNns g.7g2eregulamentações
posteriores.
O controleda exposição
em derivativos
seráfeito por meiodo monitoramento:
'

dosníveisde margemdepositada
comogarantiade operações
comderivativos;
e

.

dasdespesas
coma comprade opções.

o controle da exposiçãoa derivativosdeve ser realizadoindividualmente
por veículo de
investimento.
os limitesdevemsermedidosem relaçãoàsalocações
em:
.

Títulosda dívidapúblicafederal;

.

Títulosde emissão
de instituições
financeiras
(cDB,RDB,DPGE,
etc);e

.

Açõesintegrantes
do índiceBovespa.

A somados investimentos
nessesativosdeve ser considerada
como denominadorna contada
exposição,
quedevemrespeitar
osseguintes
limites:
'

Até 15%(quinzeporcento)de depósitode margemparaoperações
comderivativos;

'

Até 5%{cincopor cento)de despesas
comcomprade opções.

10 Apreçamento
de ativosfinanceiros
os títulose valoresmobiliários
integrantes
dascarteirase fundosde investimentos,exclusivosou
não,nosquaiso planoaplicarecursos
devemser marcados
a vatorde mercado,de acordocom os
critériosrecomendados
pela cvM e pelaANBIMA.lssonão excluia possibilidade,porém,
de o
planocontabilizar
os títulosque pretendecarregaraté o vencimentopela taxa do papel, método
chamadode marcação
nacurva.
A metodologiapara apreçamentodeve observaras possíveisclassificações
dos ativos adotadospeta
EFPC(para negociaçãoou mantidosaté o vencimento),observado
adicionalmenteo disposto na
Resolução
CGPCn e.04,de 30 de janeiro de 2002.
o método e as fontes de referênciaadotadospara apreçamentodos ativos pela
Entidadesão os
mesmosestabelecidospor seus custodiantese estão disponíveisno
Manual de apreçamentodo
custodiante.
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É recomendável
quetodasas negociações
sejamrealizadas
atravésde plataformas
eletrônicas
e em
bolsasde valorese mercadorias
e futuros,visandomaiortransparência
e maiorproximidade
do
valorrealdemercado.
De acordocom o manualde boaspráticasda Previc"A verificação
do equilíbrioeconômicoe
financeirodos planosde benefíciosdependeda precificação
dos ativos,ou seja,é precisoque a
entidadebusque,diretamente
ou por meiode seusprestadores
de serviços,
modelosadequados
de
apreçamento.
A forma de avaliação
deveseguiras melhorespráticasdo mercadofinanceirona
buscado preçojusto,considerando-se
aindaa modalidade
do planode benefícios,,.
o controleda marcaçãodos papeisé feito por meio de relatóriosgeradosmensalmente
por
consultores
contratados.

tl Benchmarks
por segmentoe metasde rentabilidade/atuariat
A Resolução
CMNns 3-792exigequeasentidades
fechadas
de previdência
complementar
definam
índices
de referência
(benchmarks)
e metasde rentabilidade
paracadasegmento
de aplicação.
Entende-se
comoíndicede referência,
ou benchmark,
paradeterminado
segmentode aplicação
o
índiceque melhorrefletea rentabilidade
esperadaparao curto prazo,isto é, para horizontes
mensaisou anuais,conformeas características
do investimento.Esseíndiceestá sujeitoàs
variações
momentâneas
do mercado.
Por outro lado,a meta reflete a expectativade rentabilidadede longo prazo
dos investimentos
realizados
em cadaum dossegmentos
listadosa seguir- rentabilidade
estaque podeapresentar
menorvolatilidade
e maioraderência
aosobjetivosdo plano.

|NFC + 7.:10%aa

12 Mandatos
A despeitoda organização
de seusinvestimentosbaseadanos segmentospropostospela legislação
aplicável,a Entidadeadota a estrutura gerencialde mandatos para
o monitoramentode seus
investimentos.
um mandato pode ser entendido como a consolidaçãode investimentos
com características
semefhantesem termos de risco,rentabilidadeesperada,prazo
etc. Além de servir de referência
para a gestão dos recursos,tal estrutura de investimentos
serve como parâmetro para o controle e
monitoramentodos riscosfinanceirosinerentesa cadamandato.
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O quadroa seguirapresentaa estruturade mandatosadotada,com seusrespectivosbenchmorks.
Os índicesde referênciae as metasde rentabilidade
estabelecidas
anteriormente,para cada
segmento,
representam
umaestimativa
da consolidação
dosmandatos.

A seguir,detalha-se
resumidamente
a estruturade cadaum dosmandatos
observados:
MultimercadoEstruturado:essemandatoreúneos fundosmultimercados
que não obedecem,
necessariamente,
a todosos pontosda legislação
aplicável
às EFPCs.
Poroutrolado,os fundosque
compõemesse mandatonão devem utilizaras prerrogativas
de investimentos
destinadosa
qualificados,
investidores
de acordocoma exigência
da Resolução
CMNne37g2fi1p.
RendaVariável- Ativo:essemandatoenglobaos investimentos
em ativosde rendavariávelcom
menor correlaçãocom os índicestradicionaisdo mercado,e que buscamatingir retornos
diferenciados
no longoprazo.

13 Gestãode Risco
Emlinhacomo que estabelece
o Capítulolll, "DosControles
Internose de Avaliação
de Risco,,,
da
Resofução
CMNng 3792/2009,estetópicoestabelece
quaisserãoos critérios,parâmetrose limites
de gestãode riscodosinvestimentos.
peloGuiade MelhoresPráticasda PREVIC
Reforçado
a verificação
e controledos riscosinerentesà
gestão do plano de benefíciosdevem ser realizadosde forma proativa pela Entidade,
estabelecendo
osalicerces
paraimplementação
do modelode Supervisão
Baseada
em Risco.
O objetivodestecapítuloé demonstrar
a análisedosprincipais
riscos,destacando
a importância
de
se estabelecer
regrasque permitamidentificar,avaliar,mensurar,
controlare monitoraros riscos
aos quaisos recursosdo plano estãoexpostos,entre eles os riscosde crédito,de mercado,de
liquidez,atuarial,operacional,
legal,sistêmicoe de terceirização.
A definiçãodos limitesde risco
dependedasformasde medire controlaro volumede risco.
Comoa estruturade investimentos
de um plano pode atribuirdiscricionariedade
de parte da
administração
dos recursosa terceiroscontratados,o controlede algunsdos riscosidentificados
será feito pelos própriosgestoresexternos,por meio de modelosque devem contemplar,no
mínimo,os itense parâmetrosestabelecidos
nestedocumento,
Essetópicodisciplina
aindao monitoramento
doslimitesde alocação
pelaResolução
estabelecidos
CMNne3792/2AOg
e por estapolíticade investimento.
73.7 RiscoIntegrodo
O fato da Resolução
CMN ne 3792/2A09
dispensara Fundação
do cálculoda Divergência
Não
(DNP),que consistena verificação
Planejada
da diferençaentreo resuttado
dbsinvestimentos
eo
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valor projetado para os mesmos,ratificaa importânciada implementaçãode um modelo próprio
que reforçao que estádescritonestecapítulo.
A identificaçãodos riscose a observânciados controlesapresentadospassama ser primeiraetapa
paraimplantaçãode uma matrizde riscospela Entidade,contribuindocom a buscapor uma gestão
baseadaem risco.
Para minimizar possíveisônus financeirosdecorrentesda não observânciadestes riscos,foram
definidosdeterminadosmodelosde mensuração,descritosde forma maisdetalhadasnos capítulos
seguintes.

73.2 RiscoAtuarial
O risco atuarial é proveniente da não aderência das hipóteses biométricas,demográficas,
econômicase financeirasutilizadasna estimativado cátculodo passivoe, consequentemente,
dos
recursosnecessários
paraa fundaçãohonrar com os benefíciosa serem pagosaos participantesdo
plano.
De acordo com a ResoluçãoCNPCne 19 de 29 de novembrode 7O!2,a Entidadedeve realizara
confrontaçãoentre as probabilidadesde ocorrênciade morte ou invalidezconstantesna tábua
biométricautilizadaem relaçãoàquelasconstatadasjunto à massade participantese assistidosnos
últimos três exercícios,e confrontar a convergênciaentre a taxa real de juros estabelecidanas
projeçõesatuariaise a taxa de retorno real projetadaparaas aplicaçõesdos recursosgarantidores.
A mesmaResoluçãodeterminaaindaque competeao ConselhoFiscalda EntidadeFechadaatestar,
mediante fundamentaçãoe documentaçãocomprobatória,a existênciade controles internos
destinadosa garantiro adequadogerenciamentodos riscosatuariais.

73.3 Riscode Mercodo
Segundo
o Art' 13daResolução
CMNne3792/2OAg,
asentidades
devemacompanhar
e gerenciar
o
riscoe o retorno esperadodos investimentosdiretos e indiretoscom o uso de modelo que timite
a
probabilidadede perdasmáximastoleradasparaos investimentos.

Em atendimentoao que estabelecea legislação,
o acompanhamentodo riscode mercadoseráfeito
atravésdoValue-at-Risk
(VoR)que estima,com basenos dadoshistóricosde volatilidadedos ativos
presentesna carteiraanalisada,a perdaesperada.
Também será utilizadoo BenchmorkValue-at-Risk
(B-VaRl,modelo que aponta,com um grau de
confiançae para um horizontede tempo pré-definido,qual a perdaesperadaem relaçãoà carteira
teóricado índicede referência.
Cabeapontar que os modelosde controle apresentadosnos tópicosa seguirforam definidos
com
diligência,mas estão sujeitos a imprecisõestípicas de modelos estatísticosfrente a situações
anormaisde mercado.
73.3.7 VoR
Parao consolidadodos segmentos,o controlede riscode mercadoseráfeito por meio do
Volue-otRisk(VoR),com o objetivoda Entidadecontrolara volatilidadeda cota do plano de benefícios.
Este
serácalculadocom os seguintesparâmetros:
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Modelo:não-paramétrico.
Intervalode Confiança: 95%.
Horizonte:21 diasúteis.
o controlede riscosdeve ser feito de acordocom os seguinteslimites:

13.3.2 Benchmark-VaR
Para os investimentosem mandatosou para a carteira que tenha como objetivo
o Benchmork
Atuarial, o controle de risco será feito por meio do B-VnR,um modelo indicado para
avaliar a
aderênciada gestão. Ele pode ser entendido como uma medida da diferença
entre o retorno
esperadodo fundo ou da carteiraem relaçãoao retorno esperadoparao benchmarkdefinido.
O cálculodo B-VaRconsiderará:
Modelo:não-paramétrico.
Intervalode Confiança g5%.
Horizonte:2l_dias úteis.
o controlede riscosdeve ser feito de acordocom os seguinteslimites:

os límitese os objetivosestÍpuladosforam encontradosatravésda expectativa
de retorno definida
no cenário para cada mandato/segmento,ou ainda no spread exigido para que
se obtenha um
equilíbrioentre o passivoe o ativo. A relaçãoentre retorno e riscoé uma
das premissasinseridas
neste modelo de mensuração,que ainda conta com a definição
do horizonte de tempo e do
intervalode confiançautilizado.
13.3.3 Análíse de Sfress
A avaliaçãodos investimentosem análisesde stresspassapela definição
de cenáriosde stress,que
considerammudançasbruscasem variáveisimportantes para o apreçamento
dos ativos, como
taxasde juros e preçosde determinadosativos.
Emboraas projeçõesconsideremas variaçõeshistóricasdos indicadores,
os cenáriosde stressnão
precisamapresentar relação com o passado,uma vez que
buscam simular futuras variações
adversas.
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Parao monitoramento
do valorde stressda carteira,serãoutilizados
osseguintes
parâmetros:
.

Cenário:
BM&F

.

Periodicidade:mensal

o modeloadotadoparaasanálises
de stressé realizado
por meiodo cálculodo valora mercadoda
carteira,considerando
o cenárioatípicode mercadoe a estimativa
de perdaqueissopodegerar.
Caberegistrarque essasanálises
nãosão parametrizadas
por limites,umavezque a metodologia
considerada
podeapresentar
variações
que não implicam,necessariamente,
em possibilidade
de
perda'o acompanhamento
terá comofinalidadeavaliaro comportamento
da carteiraem cenários
adversos
paraqueosadministradores
possam,
dessaforma,balancear
melhorasexposições.

73.4 Riscode Crédito
O risco de crédito dos investimentosdo plano será avariadocom base
em estudos e análises
produzidospor gestoresque invistamem crédito, pela própria
Entidadeou contratadosjunto a
prestadoresde serviço.
A Entidade utilizará paraessaavaliaçãoos rotings atribuídosporagência
classificadora
de riscode
créditoatuanteno Brasil.Os ativosserãoenquadradosem duascategorias:
Graude investimento;
Grauespeculativo.
Parachecagemdo enquadramento,os títulos privadosdevem,a princípio,
ser separadosde acordo
com suascaracterísticas.

Títulosemitidos por instituiçãonão financeira

Títulosemitidos por instituicãofinanceira

os títulosemitidospor instituiçõesnão financeiraspodemser analisadospelo
ratingde emissãoou
do emissor' No caso de apresentarem notas distintas entre
estas duas classificações,
será
considerado,parafins de enquadramento,o pior rating.
Posteriormente,é precisoverificarse o papel possui ratingpor uma
das agênciaselegíveise se a
nota é, de acordocom a escalada agência,igualou superiorà classificação
minimaapresentadana
tabelaa seguir.
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Os investimentosque possuíremroting igual ou superior às notas indicadasna tabela serão
enquadradosna categoriagrau de investimento,desdeque observadasas seguintescondições:
'

Os títulos que não possuemrating pelas agênciaselegíveis,ou que tenham classificação
inferioràs que constamna tabela,devem ser enquadradosna categoriagrau especulativo;

.

Casoduas agênciaselegíveisclassifiquemo mesmo papel, será considerado,para fins de
enquadramento,o pior roting;

o

O enquadramentodos títulosseráfeito com baseno rating vigentena data da verificaçãoda
aderênciadasaplicaçõesà políticade investimento.

73.4.7 ExposÍçãoa Crédito
O controle da exposiçãoa crédito privadoé feito atravésdo percentualde recursosalocadosem
títulosprivados,consideradaa categoriade riscodos papéis.O controledo riscode créditodeve ser
feito em relaçãoaos recursosgarantidores,de acordocom os seguinteslimites:

Graude investimento
+ Grauespeculativo

o limite para títulos classificadosna categoria grau especulativovisa comportar eventuais
rebaixamentosde ratingsde papéisjá integrantesda carteiraconsolidadade investimentos,papéis
que já se enquadramnesta categoriae eventuaísativos presentesem fundos
de investimentos
condominiais(mandato não discricionário).Nessesentido, o limite acima previsto não deve
ser
entendido, em nenhuma hipótese,como aval para aquisiçãode títulos que se enquadrem
na
categoria"grau especulativo"por parte dos gestoresexclusivosdascarteirase fundos.
73.5 Risco de Liquidez
O riscode liquidezpode ser entendidocomo a possibilidadede reduçãoda demandade mercado
(Ativo).

É importanteregistrarque os instrumentos
de controleapresentadossão baseadosem modelos
estatísticos,
que por definiçãoestãosujeitosa desviosdecorrentesde aproximações,ruídos de
informações
ou de condições
anormais
de mercado.
73.5.7.7 Reduçãode demando de mercodo (Ativot
O risco de liquidez pode ser entendido como a possibilídadede redução ou inexistência
de
d=*::C: pelcs títulos e valoresmobiliáriosintegrantesda carteira.A gestãodeste risco
será feita
com basenosseguinteindicador:
o

Percentualda carteiraque pode ser negociadaem condiçõesaclversas;
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o controle do risco de liquidez de demanda de mercado será feito por
meio do controle do
percentualda carteiraque, em condiçõesadversas
Qa% do volume médio de negócios),pode ser
negociadaem um determinadohorizontede tempo. Essesvaloresdeverãoobedecer
aos seguintes
limites:

21 (vintee um) diasúteis

13.6 RíscoOperacional
Como RiscoOperacionalé "a possibilidade
de ocorrênciade perdasresultantesde falha,deficiência
ou inadequaçãode processosinternos,pessoase sistemas,ou de eventosexternos,,,
a gestãoserá
decorrentede açõesque garantama adoçãode normas e procedimentos
de controlesinternos,
alinhadoscom a legislação
aplicável.
Dentreos procedimentosde controlepodemser destacados:
'

A definiçãode rotinasde acompanhamentoe análisedos relatóriosde monitoramento
dos
riscosdescritosnostópicosanteriores;
o estabelecimento
de procedimentosformaisparatomada de decisãode investimentos:
Acompanhamentoda formação, desenvolvimentoe certificaçãodos partÍcipantes
do
processodecisóríode investimento;e

'

Formalização
e acompanhamentodas atribuiçõese responsabilidade
de todos os envolvidos
processo
no
de planejamento,execuçãoe controlede investimento.

73.7 Riscode Terceirização
Na administraçãodos recursosfinanceiroshá a possibilidadede terceirização
total ou parcialdos
investimentosda Entidade' Esse tipo de operação delega determinadas
responsabilidades
a
gestores externos, porém não isenta a Entidade de responder
legalmente perante os órgãos
fiscalizadores.
Neste contexto,o modelo de terceirizaçãoexige que a fundaçãotenha
um processoformalizado
para escolhae acompanhamentode seus gestoresexternos,
exatamente em linha com o gue
estabelece o Guia de Melhores Práticas para Investimentos previc
em seu item 63: uo
procedimento de seleção dos gestores, pela EFPc,
deve conter histórico, justificativas,
documentaçãorelacionada,
entre outros.,,
73.7.7 Processode Seleçãoe Avoliação de Gestores
Na gestãodos investimentoshá espaçoparaduasformas básicasde gestão:passiva
e ativa.
Na gestãopassiva,o objetivoé acompanharde perto o desempenho
de um índicede referência,ou
seja, um benchmork A melhor gestão passivaproduz exatamente
o resultadodesse índice e,
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normalmente,os mandatosde gestãopassivasão relativamentefáceisde implementare, portanto,
possuembaixocusto.
Na gestão ativa, o objetivo é superar o desempenhode um índice de referência,ou seja, um
benchmorkA melhorgestãoativa produzresultadosconsistentemente
superioresaos do índicede
referênciae, normalmente,os mandatosde gestãoativa são relativamentedifíceisde implementar,
possuindo,portanto,custo maiselevados.
Por esses motivos, a avaliação do desempenho dos gestores de recursos deve levar em
consideração
essascaracterísticas
dos mandatose métricasde desempenho.
O processode seleçãoe avaliaçãode gestoresdeve levar em consideraçãoaspectosqualitativose
quantitativosna análise,de forma que consigadiferenciaros gestoresatravésde mensuraçãode
seusindicadores.
A escolhade uma amostracomparávelé essencial
nestetipo de análise,uma vez
que há um número amplo de estratégiasutilizadaspelo mercado,e a segregação
em mandatos
mencionadanestedocumentocontribuiparaesta diferenciação.
A metodologiaescolhidadeve conter diversasvariáveis:

IndicadoresQualitativos;e
IndicadoresQuantitativos.

73.8 RíscoLegal
O risco legalestá relacionadoà não conformidadecom normativosinternose externos,podendo
gerar perdas financeiras procedentes de autuações, processos judiciais ou
eventuais
questionamentos.o controle dos riscos dessa natureza, que incidem sobre
atividades e
investimentos,
seráfeito por meio:
'

Da realizaçãode relatórios de complionce, que permitam verificar a aderência dos
investimentosàs diretrizesda legislaçãoem vigor e à políticade investimento,realizados
com periodicidade
mensaleanalisados
peloconselhoFiscal;

'

Da utilizaçãode pareceresjurídicosparacontratoscom terceiros,quandonecessário.

72.8. RíscoSístêmíco
O riscosistêmicose caracteriza
pela possibilidade
de que o sistemafinanceiroseja contaminado
por eventospontuais,como a falênciade um bancoou de uma empresa.Apesar
da dificuldadede
gerenciamento
deste risco,ele não deve ser relevado.É imponanteque ele sejaconsiderado
em
cenários,premissas
e hipótesesparaanálisee desenvolvimento
de mecanismos
de antecipação
de
açõesaos eventosde risco.
Paratentar reduzira suscetibilidade
dos investimentosa esserisco,a alocaçãodos recursosdeve
levarem consideraçãoos aspectosreferentesà diversificação
de setorese emissores,bem como a
diversificação
de gestoresexternosde investimento,visandomitigara possibilidade
de inoperância
dessesprestadoresde serviçoem um evento de crise.
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14 Observação
dosprincípiossocioambientais
os princípiossocíoambientaispodem ser entendidos como um conjunto de
regras que visam
favorecero investimentoem companhiasque adotam, em suasatividades
ou atravésde projetos,
políticasde responsabilidade
socioambiental.
A maneira mais comum de adoção desse conjunto de regras ocorre por
meio da adesão a
protocolosou iniciativaslideradaspor órgãosda sociedadecivil
e organismosinternacionais,
como
a Organização
das NaçõesUnídas(ONU).
A observânciados princípiossócio-ambientaisna gestão dos recursos
depende, portanto, da
adequaçãodo processode tomada de decisões,de forma que os administradores
da entidade
tenham condiçõesde cumpriras regrasde investimentoresponsável.
como a entidade possuiuma estruturaenxuta e focada no controle de riscos,
decidiu-seque ao
longo da vigência desta política, os princípiossócio-ambientaisserão
observadossempre que
possível,sem adesãoa protocolose regras.
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