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Introdução
A FundaçãoCepisa de SeguridadeSocial - FACEPIé uma Entidade Fechadade previdência
Complementar,constituídana forma da legislaçãopertinenteem vigor,de caráternão econômico
e
sem fins lucrativos,com autonomiaadministrativae financeira.Suafunçãoé administrar
e executar
planosde benefíciosde naturezaprevidenciária.
Responsável
pelagestãoe administraçãodo plano
CV,com contribuiçãovariável.
conforme estabelecea Leicomplementar]:og/zoote a ResoluçãocMN ne 37g2/2o0g1que
contém
as diretrizesde aplicaçãodos recursosgarantidoresdos planosde benefíciosadministradospelas
EntidadesFechadasde PrevidênciaComplementar(EFPC),as entidadesfechadas previdêncÍa
de
complementar devem definir a Política de Investimento para cada um dos planos por
ela
administrados.

2 Governança
Corporativa
A adoçãodas melhores práticasde GovernançaCorporativagarante que os envolvidos processo
no
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 ConselhoDeliberativo,o principalagente nas definições
das políticase das
estratégiasgerais da Entidade.Cabe ainda ao ConselhoFiscalo efetivo controle
da gestão da
entidadede acordocom o Art. Lgeda ResoluçãoCGPCn.e 13, de 1s de outubro
de 2004,que deve
emitir relatório de controle interno em periodicidadesemestralsobre a aderência
da gestão de
recursosàs normasem vigore a esta potíticade lnvestimento.
Estaestrutura garante a adoção das melhores práticasde governançacorporativa,
evidenciandoa
segregação
de funçõesadotadainclusivepelosórgãosestatutários.
Ainda de acordo com os normativos,esta Políticade Investimento(pl)
estabeleceos princípiose
diretrizesa serem seguidosna gestãodos recursoscorrespondentes
às reservastécnicas,fundos e
provisões,sob a administraçãodesta entidade,visandoatingir preservar
e
o equilíbrioatuariale a
solvênciado PlanoCV.
As diretrizesaqui estabelecidas
são complementares,isto é, coexistemcom aquelasestabelecidas
pela legislaçãoaplicável2,
sendo os administradorese gestoresincumbidosda responsabilidade
de
observá-las
concomitantemente,
aindaque não estejamtranscritasnestedocumento.

r

Lei complementar 1ff'/2oo1, que dispõe sobre o Regime de Previdência
complementar e outras providêncìas, determinâ que o responsável por
regulâr as diretrizes pâra ã aplicação dos recursos dos planos de benefícios
será o conselho Monêtário Nacional, responsável pela publicação da
ResoluçãocMN np 3792/2oo9, contendo as diretrizês de aplicação dos
rêcursos garantidores dos pranos de beneficios âdministrâdos pelas Entidadês
Fechadasde Previdênciacomplementâr (EFPC).Nela determina que
as entidadesfechadasde previdênciacomplementar devem definir a política
de
Investimentospara cãda um dos planos por ela administrados.

2

Resolução No 3'792' de 24 de setêmbro de 2009, do conselho
Monetário Nacional, que "dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos
garantidoresdos planos administradospelas EFpC,,.
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Diretrizes
Gerais
os princípios,metodologiase parâmetrosestabelecidosnesta pl buscamgarantir,
ao longo do
tempo, a segurança,liquideze rentabilidadeadequadase suficientesao equilíbrio
entre ativos e
passivosdo plano, bem como procuram evitar a exposiçãoexcessivaa riscospara
os quais os
prêmiospagospelo mercadonão sejamatraentesou adequadosaos objetivos plano.
do
Esta Política de lnvestimento entrará em vigor em 01 de janeiro de 20L5.
o horizonte de
planejamentoutilizadona sua elaboraçãocompreendeo períodode
60 mesesque se estendede
janeiro de 2015 a dezembro de 2019, conforme especifica
a ResoluçãoCGpC Ns 7, de 4 de
dezembrode 2003.
Estapolíticaestá de acordo com a ResoluçãoCMN 3.792,mais especificamente
em seu Capítulo5
"Da Políticade lnvestimento",que dispõesobre parâmetrosmínimos
como alocaçãode recursose
limites, utilizaçãode instrumentosderivativos,taxa mínima atuarial ou índices
de referênciado
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 exposição
desnecessária
a riscos.
caso seja necessário,
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
transitóriasda nova legislaçãofor excedido,a Entidadedeverá realizarconsulta
formal ao óigão
reguladore fiscalizadorde acordocom a InstruçãoNormativada pREVlc
ne 4, de 6 de julho ae zõro
que disciplinao encaminhamentode consultasà Superintendência
Nacionalde previdência
Complementar-PREVIC.

4

Planode Benefícios
o tdentificaçãodo planode Benefícios
o

Esta política de investimento apresenta as diretrizes para a aplicação
dos recursos
garantidoresdo PlanoCV,administradopela FundaçãoCepisa
de SeguridadeSocial- FACEpI
cujasprincipais características
são:

.

Tipode Plano:Contribuição
Variável

.

CNPB:2009003292

'

AdministradorResponsável
pelo Planode Benefícios(ARpB)3:
Benícioolímpio de Melo Neto

'cGPc

1s' de 28 de março de 2006 que trata: "sem prejuízo da responsabilidade
do patrocinador ou do instituidor, a adoção e aplÌcaçãodas
hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras são
de responsabilidade dos membros estatutários da EFpc, na forma de seu
estatuto,
a qual deverá nomêar, dentre os membros de sua Diretoria Executiva,
administrador responsãvel pelo plano de beneficios.,,
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Administrador
Estatutário
Tecnicamente
(AETQ)a:
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 análise e avaliaçãodas 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
característicasde suasobrigações,bem como o cenário macroeconômico,determinam as seguintes
diretrizesdos investimentos:as metas de resultadodo plano de benefíciose dos segmentosde
aplicação;a alocaçãodos recursosnos diversossegmentos;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

Expectatívasde Retorno

A expectativa
de retornodos investimentos
passapeladefiniçãode um cenárioeconômicoque
deve levarem consideração
as possíveis
variaçõesque os principaisindicadores
podemsofrer,
mensuradas
atravésde um modeloestocástico
que observaa volatilidade
históricaapresentada
por elesparaestimaras possíveis
variações,
dadauma expectativade retorno.A correlaçãoentre
os ativosque já se encontramna carteirae os que são passiveis
de aplicação
tambémé uma
variávelimportanteparaestadefinição.
O resultado
destaanáliseseencontrano quadroabaixoquedemonstra
a expectativa
de retornoda
Entidadeem relaçãoa cada segmentode aplicação,bem como os comparacom o que foi
observado
nosúltimosperíodos.

o

o capítuloll da Resolução
cMN 3792quetrata "DAs DIRETRtzEs
enae eeucaSo Dos Rlcuilsos p]Los ADMINISTRADaRES,
possuiem seuArtigo
7e a seguinteoriêntação:'AEFPC
podedesignarum administrador
estatutáriotecnicamente
qualificado
(AETQ)
paracadasêgmentode aplicação
prêvistonestaRêsolução."
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5.2

Passivo

o controlede riscosem planosde previdência
passanecessariamente
pelaidentificação
do passivo,
que podeconsistirem obrigações
futurasou expectativas
de retornode acordocom os tipos de
planode benefícios'
A avaliação
do riscoatuarialintegradoaosinvestimentos
tem comoobjetivo
assegurar
os padrõesde segurança
econômico-financeira,
com fins específicos
de preservara
liquidez,
a solvência
e o equilíbriodosplanosde benefícios
administrados;
A necessidade
cadavez maislatentede uma gestãoconjuntaentre ativos passivos
e
torna este
tópicode extremaimportância
paraavaliarse a carteirade investimentos
estácondizente
com as
necessidades
do fluxode pagamentoda Entidade.
Fluxo
-4.00it
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Este gráfico representaa distribuiçãodos fluxos líquidos(benefícios
pagos- contribuições)
simulados
ao longodo tempocombasenaevorução
do passivo.
Tomandocorno referênciaos meios para realizara Supervisão
Baseadaem Riscos,o Estudode
ALM-ÁssefLiabilityManagement(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
CNCPNe09, de 29 de novembrode 2012,que estabelece
parâmetrostécnico-atuariais
paraestruturação
de planode benefícios,
complementada
pelaInstruçãoMps/pREVlc/Dc
Ne 01,
de L2 de abril de 20L3,corroboracom estaquestãoquando
determinaque as EFpcspassema
informara durationdo ativoe do passivodo pranode benefícios.
Durationdo passivo:11,06anos
Durotiondo Ativo:O92 anos
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5.3 Limitespor segmento
A tabela a seguir apresenta a alocação-objetivoe os timites de aplicaçãoem cada um dos
segmentosdefinidospela ResoluçãoCMN ns 3792/2O09.Essaalocaçãofoi definida com base
em
estudode macro-alocação
de ativos,elaboradocom o intuito de determinara alocaçãoestratégica
a ser perseguidaao longo do exercíciodesta Políticade Investimentoque melhor reflita
as
necessidades
do passivo.Estadefiniçãoestá em linha com os itens 54 e 55 do Guia de Melhores
PráticasparaInvestimentosPrevic.
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A alocaçãoobjetivo foi definida considerandoo cenário macroeconômicoe as expectativas
de
mercadovigentesquandoda elaboraçãodesta políticade investimento,conformedescrito
no item
anterior.

6

Limites

Na aplicação dos recursos, o plano observa os limites estabelecidospor esta política
de
investimento
e pelaResolução
cMN ne j.7gz, conformetabelasabaixo.

6.7 Por modolídadede investímento
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Atvosde.endafixa,excetotÍlulosdadívidamobiliária
federal
LehasFinanceiras
deDçositoBanúrio{CDB)e Depositos
{LF),Certifcados
a Prao comGaranlia
Especial
(DpGE)
Debêntures

l(xl%

tüD6

rw%

r00%

aíJfÁ

65%

8{r%

65%

8ryo

6!;ü

209d

2g9É

cédulasdecréditobnúro (ccB) e certiÍicados
decedulas
decrédito
(cccB)
bancario

20%

2ü

Notascb crêdfioà exportação
(NCE)e cédulasdecreditoà exportação
(CCE)

2üì6

20%

Llotasde tundosde inveslimento
emdireiloscreditórios
{FIDC)e defundodecotasde FIDCs

2W6

20&

Certificados
de recebiveis
imúiliários(CRl)

20%

2M

Cedulas
decreditoimobiliário
{CCl)

2M

zWo

Titulosdoagronegooo
(CPR;CDCA;CRAe WanantAgropecuario)

2úí

20ê6

uematslitulose valoresmobiliários
(exceto
debêntures)
decompanhras
abertas,
excelodesecurilizadoras

2W6

2A%

Ã nsrco*üce
Dácin:

?

RendaVariável
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6.2 Alocaçãopor Emissor
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6.3 Concentrqção
por Emissor
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de umamesma
Cia.Aberta
7odocapitaltolaldeumamesmaCia.AbertaoudeumamesmaSpE
% do PLde umamesmaInstiiuição
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% dq Pl-de Fundode Investimento
classificado
nosegmentode lnvestimentos
Estruturados

2s%

8.t%
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nosegmentode lnvestimentos
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25%

5%
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25X

M
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Separado
de Certificados
deRecebÍveis
comRegimeFiduciário

25?{
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6,4 Concentração
por lnvestimento

Yo& umamesrna
sériedetitulmouvalores
mobiliários
% deumamesmaclasseousériedecotasdeFIDC
% de ummesmoempreendimenlo
imobiliário
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Restrições

Na aplicaçãodos recursos,o planoobservaas vedaçõesestabelecidas
pela Resotução
CMN ne 3.7g2
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 tegislaçãoaplicável e aos seus regulamentos
e mandatos
específicos.

8

Investimentos
Estruturados

8.7 FundosMultimercadosEstruturddos
Os fundos multimercadosestruturadosestão expostosa diversosfatoresde riscoo que implicana
necessidadedo investidor conhecê-lose, portanto, a utilização de 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 Panicipação
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 metodologia a ser utilizada para seleção deve observar critérios para definir os fundos que
possivelmente
serãoincorporadosà carteira,dentre os quaisse destacam:
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o

Alocaçãodos recursosaportadosna carteirado Flp,FlCFlpe FMIEE;

o

Políticade distribuiçãode dividendos;

o

Direitosde participaçãoatribuídosa cadaclassede cota;

o

Fixaçãoda taxa de administração;

o

Taxa de performonce;

o

Históricode perfarmancedo gestor;

o

Garantiasda operação;

r

Prazode duraçãodos fundos;

r

Parceirosestratégicos;

o

Verificar se a taxa de performonce está alinhada com as condiçõesprevistasna legislação
aplicávelàs EFPC,
especialmentea compatibilidadecom o índicede referênciado fundo;

o

Prazode investimentoe desinvestimento;
e

r

Cronogramade investimento.

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

8.3 Fundoslmobilíórios
os fundos imobiliáriospossuemsuascotasnegociadasem bolsade valores,assimcomo as ações,o
que gera riscode mercadopara estasaplicações.No entanto, a volatilidadenão é o único riscoao
investidorque deve conheceros detalhesde cadaaplicaçãomedianteanálisetécnicaespecíficaque
respeiteos limitesde diversificação
abaixo.

Fündosde Comprae Vendade Attuoc

Fundosde Desenvolvimento
lmobiliário:sãofundosque investemna construção
de imóveis.O
objetivoé venderos imóveiscom obtençãode lucro.Oferecemmaisrisco,umavezque qualquer
problemacom a obra terá impactodireto ao cotista,além de correr riscona negociação
das
unidades
construídas.
n
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Fundos de Renda: shoppings,edifícioscomerciais,galpões industriais:neste caso, o gestor do
fundo compra um ou mais imóveis,alugaas unidadese distribuia rendageradapelosaluguéisaos
cotistas.Essesfundossofremem momentosem que há uma elevadavacânciados imóveis.
Fundosde fundos: investemem cotasde outros fundos imobiliários.
Fundosde Compra e Venda de Ativos: o fundo adquire imóveis para tentar revendê-lose gerar
ganhosnasoperações.Assimcom os fundosde desenvolvimentoimobiliário,correm riscona venda
dasunidadescompradas.
Fundos de Recebíveislmobiliários: o investidor compra o direito de receber créditos concedidos
para aquisiçãoou construçãode imóveis- o investidornão corre diretamenteo riscodo mercado
imobiliário,mas o riscode créditode quem tomou o empréstimo.
9

Derivativos

As operaçõescom derivativossão permitidas,desdeque respeitadosos limites,restriçõese demais
condiçõesestabelecidas
pela ResoluçãoCMN ns 3.792e regulamentações
posteriores.
O controleda exposiçãoem derivativosseráfeito por meio do monitoramento:
.

dos níveisde margemdepositadacomo garantiade operaçõescom derivativos;e

.

dasdespesascom a comprade opções.

O controle da exposição a derivativos deve ser realizado individualmente por veículo de
investimento.
os limitesdevemser medidosem relaçãoàs atocações
em:
.

Títulosda dívidapúblicafederal;

.

Títulosde emissãode instituiçõesfinanceiras(cDB,RDB,DpGE,etc); e

.

Açõesintegrantesdo índiceBovespa.

A soma dos investimentosnessesativos deve ser consideradacomo denominador na conta da
exposição,que devem respeitaros seguinteslimites:
o

Até 15%(quinzepor cento)de depósitode margemparaoperaçõescom derivativos;

.

Até 5% (cincopor cento)de despesascom comprade opções.

10 Apreçamentode ativosfinanceiros
Os títulos e valoresmobiliáriosintegrantesdas carteirase fundos de investimentos,exclusivosou
não, nos quaiso plano aplicarecursosdevem ser marcadosa valor de mercado,de acordocom os
critérios recomendadospela CVM e pela ANBIMA. lsso não exclui a possibilidade,porém, de o
plano contabilizaros títulos que pretendecarregaraté o vencimentopeta taxa do papel,
método
chamadode marcacãona curva.
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A metodologiaparaapreçamento
deveobservaras possíveis
classificações
dosativosadotadospela
EFPC(paranegociação
ou mantidosaté o vencimento),
observado
adicionalmente
o dispostona
Resolução
CGPC
n e.04,de 30 dejaneirode 2002.
O métodoe as fontesde referência
adotadosparaapreçamento
dos ativospelaEntidadesãoos
mesÍnosestabelecidos
por seuscustodiantese estãodisponíveis
no Manualde apreçamentodo
custodiante.
É recomendável
quetodasas negociações
sejamrealizadas
atravésde plataformas
eletrônicas
e em
bolsasde valorese mercadorias
e futuros,visandomaiortransparência
e maiorproximidade
do
valorrealdemercado.
De acordocom o manualde boas práticasda Previc'A verificaçãodo 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 relatóriosgeradosmensalmentê
por
consultores
contratados.

tl

Benchmarks
por segmentoe metasde rentabilidade/atuarial

A ResofuçãoCMN ne 3-792exige que as entidadesfechadasde previdênciacomplernentardefinam
índicesde referência,lbenchmorks)
e metasde rentabilidadeparacadasegmentode aplicação.
Entende-secomo índicede referência,ou benchmork,para determinadosegmentode aplicação
o
índice que melhor reflete a rentabilidadeesperadapara o curto prazo, isto é, para horizontes
mensais ou anuais, conforme as característicasdo investimento. Esse índice está sujeito
às
variaçõesmomentâneasdo mercado.
Por outro lado, a meta reflete a expectativa de rentabilidade de longo prazo dos investimentos
realizadosem cada um dos segmentoslistadosa seguir- rentabilidadeesta que pode apresentar
menorvolatilidadee maior aderênciaaos objetivosdo plano.
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será feito pelos próprios gestores externos, por meio de modelos que devem
contemplar,no
mínimo,os itense parâmetrosestabelecidos
nestedocumento.
Essetópico disciplinaainda o monitoramentodos limitesde alocaçãoestabelecidos
pela Resolução
CMN ne 3792/2OOg
e por esta políticade investimento.
73.7 Risco lntegrado
o fato da ResoluçãocMN ns 3792/2ao9dispensara Fundaçãodo cáfculo
da DivergênciaNão
Planejada(DNP),que consistena verificaçãoda diferençaentre o resultado
dos investimentose o
valor projetado para os mesmos,ratificaa importânciada implementaçãode
um modelo próprio
que reforçao que estádescritonestecapítulo.
A identificaçãodos riscose a observânciados controlesapresentadospassam
a ser primeiraetapa
para implantaçãode uma matrizde riscospela Entidade,contribuindo
com a buscapor uma gestão
baseadaem risco.
Para minimizar possíveisônus financeirosdecorrentesda não observância
destes riscos,foram
definidosdeterminadosmodelosde mensuração,descritosde forma maisdetalhadas
nos capítulos
seguintes.

73.2 RiscoAtuorial
o risco atuarial é proveniente da não aderência das hipóteses
biométricas,demográficas,
econômicase financeirasutilizadasna estimativado cálculodo passivo
e, consequentemente,
dos
recursosnecessários
para a fundaçãohonrar com os benefíciosa serem pagos
aos participantesdo
plano.
De acordo com a ResoluçãocNPc ne l-9 de 29 de novembrode 20L2,
a Entidadedeve realizara
confrontaçãoentre as probabilidadesde ocorrênciade morte ou
invalidezconstantesna tábua
biométricautilizadaem relaçãoàquelasconstatadasjunto à massa participantes
de
e assistidosnos
últimos três exercícios,e confrontar a convergênciaentre a taxa
real de juros estabelecidanas
projeçõesatuariaise a taxa de retorno real projetadapara
as aplicaçõesdos recursosgarantidores.
A mesmaResoluçãodeterminaaindaque competeao conselhoFiscalda
EntidadeFechadaatestar,
mediante fundamentaçãoe documentaçãocomprobatória,a existência
de controles internos
destinadosa garantiro adequadogerenciamentodos riscosatuariais.
73.3 Risco de Mercado
segundoo Art' 13 da ResoluçãocMN ns 37g2/2oag,as entidadesdevem
acompanhare gerenciaro
riscoe o retorno esperadodos investimentosdiretos e indiretoscom
o uso de modelo que limite a
probabilidadede perdasmáximastoleradasparaos investimentos.
Em atendim€ntoao que estabelecea legislação,
o acompanhamentodo riscode mercadoseráfeito
atravésdo value-at-Risk
(VoRlque estima,com basenos dadoshistóricosde votatilidade
dos ativos
presentesna carteiraanalisada,a perdaesperada.

Tambémseráutilizadoo Benchmarkvolue-at-Risk
(B-voRl,modeloque aponta,com um grau de
confiança
e paraum horizontede tempopré_definido,
quala perdaesperadaem relaçãoà carteira
teórica do índicede referência_
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cabeapontarque os modelosde controleapresentados
nos tópicosa seguirforam definidoscom
diligência,mas estão sujeitosa imprecisões
típicasde modelos estatísticosfrente a situações
anormais
de mercado.
73.3.7 VsR
Parao consolidadodos segmentos,o controlede riscode mercado
seráfeito por meio do volue-otRisk(vo?), com o objetivoda Entidadecontrolara volatilidadeda cota
do plano de benefícios.Este
serácalculadocom os seguintesparâmetros:
.

Modelo:não-paramétrico.
lntervalode Confiança
: 9S%.
Horizonte:2L dias úteis.

o controlede riscosdeve ser feito de acordocom os seguinteslimites:

73.3.2 Benchmork-VaR
Para os investimentosem mandatosou para a carteira que
tenha como objetivo o Benchmark
Atuarial, o controle de risco será feito por meio do B-vaR,
um modelo indicado para avaliar a
aderênciada gestão. Ele pode ser entendido como uma medida
da diferença entre o retorno
esperadodo fundo ou da carteíraem relaçãoao retorno esperadopara
o benchmorkdefinido.
O cálculodo B-VaRconsiderará:

Modelo:não-pa
ramétrico.
IntervaÍode Confiança:95%.
Horizonte:
21 diasúteis.
o controlede riscosdeveser feito de acordocom os seguintes
limites:

os limitese os objetivosestipuladosforam encontradosatravés
da expectativade retorno definida
no cenário para cada mandato/segmento,ou ainda no spreod
exigido para que se obtenha um
equilíbrioentre o passivoe o ativo. A relaçãoentre retorno
e riscoé uma das premissasinseridas

n nsnofnce
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neste modelode mensuração,
que aindaconta com a definiçãodo horizontede tempo
e do
intervalode confiança
utilizado.
73.3.3 Anólisede Srress
A avaliação
dos investimentos
em análisesde sfresspassapeladefiniçãode cenáriosde stress,que
considerammudançasbruscasem variáveisimportantespara
o apreçamentodos ativos,como
taxasdejurose preçosde determinados
ativos.
Emboraas projeçõesconsideremas variaçõeshistóricasdos indicadores,
os cenáriosde sfressnão
precisamapresentarrelaçãocom o passado,uma vez que
buscamsimularfuturasvariações
adversas.
Parao monitoramentodo valorde stressda carteira,serãoutilizados
os
.

Cenário:
BM&F

.

Periodicidade:mensal

seguintesparâmetros:

o modeloadotadoparaasanálises
de stressé realizado
por meiodo cálculodo valora mercadoda
carteira,considerando
o cenárioatípicode mercadoe a estimativade perdaque issopodegerar.
cabe registrarque 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
paraqueosadminlstradores
possam,
dessaforma,balancear
melhorasexposições.
73.4 Riscode Crédito
O riscode crédito dos investimentosdo plano será avaliado
com base em estudos e análises
produzidospor gestoresque invistamem crédito, pela própria
Entidade ou contratados junto a
prestadores
de serviço.
A Entidadeutilizaráparaessaavaliação
os rotingsatribuídospor agênciaclassificadora
de riscode
créditoatuanteno Brasir.
os ativosserãoenquadrados
em duascategorias:
.

Graude investimento;

.

Grauespeculativo.

Parachecagem
do enquadramento,
ostítulosprivadosdevem,a princípio,
serseparados
de acordo
comsuascaracterísticas.

Títulosemitidospor instituiçãonãofinanceira

Títulosemitidospor instituição
financeira
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os títulosemitidospor instituições
nãofinanceiras
podemseranalisados
pelo ratingdeemissão
ou
do emissor'No caso de apresentaremnotas distintasentre estas
duas classificações,
será
considerado,
parafinsde enquadramento,
o pior rating.
Posteriormente,
é precisoverificarse o papelpossuirotingpor umadasagências
elegíveis
e se a
nota é, de acordocom a escalada agência,igualou superiorà classificação
minimaapresentada
na
tabelaa seguir.

Standard& Poors

os investimentos
que possuíremrating igual ou superioràs notas indicadas
na tabela serão
enquadrados
nacategoria
graude investimento,
desdequeobservadas
asseguintes
condições:
'

os títulosque não possuemroting pelasagências
elegíveis,
ou que tenhamclassificação
inferioràsgueconstamnatabela,devemserenquadrados
nacategoria
grauespeculativo;

'

caso duasagências
elegíveis
classifiquem
o mesmopapel,seráconsiderado,
parafins de
enquadramento,
o piarroting;

o Q enquadramento
dostítulosseráfeitocom baseno ratingvigentenadatada verificação
da
aderência
dasapficações
à potíticade investimento.
73.4.7 Exposiçõoo Créd'rto
o controleda exposição
a créditoprivadoé feito atravésdo percentual
de recursosalocados
em
títulosprivados,considerada
a categoriade riscodospapéis.o controledo riscode créditodeveser
feitoem relaçãoaosrecursosgarantidores,
de acordocomos seguinteslimites:

Grau de investimento+ Grau especulativo

o limite para títulos classificadosna categoria grau
especulativovisa comportar eventuais
rebaixamentosde ratings de papéisjá integrantesda carteira
consolidadade investimentos,papéis
que já se enquadramnesta categoriae eventuais
ativos presentesem fundos de investimentos
condominiais(mandato não discricionário).Nessesentido,
o limite acima previsto não deve ser
entendido, em nenhuma hipótese,como aval para aquisição
de títulos que se enquadrem na
categoria"grau especulativo"por parte dos gestoresexclusivos
das carteirase fundos.
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73.5 Riscode Liquidez
o riscode liquidezpode ser entendidocomo a possibilidadede reduçãoda demanda
de mercado
(Ativo).
É importante registrarque os instrumentosde controle apresentadossão baseados
em modelos
estatísticos,QUêpor definiçãoestão sujeitos a desviosdecorrentesde aproximações,
ruídos de
informaçõesou de condiçõesanormaisde mercado.
73.5.1.7 Reduçãode demando de mercodo (Ativo)
o risco de liquidez pode ser entendido como a possibilidadede redução
ou inexistênciade
demandapelostítulos e valoresmobiliáriosintegrantesda carteira.A gestão
deste riscoserá feita
com basenos seguinteindicador:
.

Percentualda carteiraque pode ser negociadaem condiçõesadversas;

o controle do risco de liquidez de demanda de mercado será feito por
meio do controle do
percentualda carteirague, em condiçõesadversas(2O%do volume
médio de negócios),pode ser
negociadaem um determinadohorizontede tempo. Essesvaloresdeverão
obedeceraos seguintes
limites:

21 (vinte e um) dias úteis

73.6 Risco Operacional
como Riscooperacionalé "a possibilidade
de ocorrênciade perdasresultantesde falha,deficiência
ou inadequaçãode processosinternos,pessoase sistemas,ou de eventos
externos,,,a gestãoserá
decorrentede açõesque garantam a adoçãode normas e procedimentos
de controlesinternos,
alinhadoscom a legislação
apticável.
Dentreos procedimentosde controlepodemser destacados:
'

A definiçãode rotinasde acompanhamentoe análisedos relatórios
de monitoramentodos
riscosdescritosnostópicosanteriores;
o estabelecimento
de procedimentosformaisparatomada de decisãode investimentos:
Acompanhamentoda formação, desenvolvimentoe certificação
dos participantes do
processodecisóriode investimento;e
Formalização
e acompanhamentodas atribuiçõese responsabilidade
de todos os envolvidos
no processode planejamento,execuçãoe controlede investimento.
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73.7 Riscode Terceirízação
Naadministração
dosrecursos
financeiros
há a possibilidade
de terceirização
totalou parcial
dos

investimentosda Entidade' Esse tipo de operação delega
determinadã, ,"rponsabilidadesa
gestores externos, porém não isenta a Entidade
de responder legalmente perante os órgãos
fiscalizadores.

Neste contexto,o modelo de terceirizaçãoexige que a fundação
tenha um processoformalizado
para escolhae acompanhamentode seus gestores
externos,exatamenteem linha com o que
estabelece o Guia de Melhores Práticas para Investimentos previc
em seu item 63: ,o
procedimento de seleção dos gestores, pela
EFPC, deve conter histórico, justificativas,
documentaçãorelacionada,
entre outros.,,
73.7.7 Processode Seleçãoe Avatiaçãode Gestores
Na gestãodos investimentoshá espaçoparaduasformasbásicas
de gestão:passivae ativa.
Na gestãopassiva,o objetivoé acompanharde perto o desempenho
de um índicede referência,ou
seja, um benchmark A melhor gestão passivaproduz
exatamente o resultadodesse índice e,
normalmente,os mandatosde gestãopassivasão relativamente
fáceisde implementare, portanto,
possuembaixocusto.
Na gestão ativa, o objetivo é superar o desempenhode
um índice de referência,ou seja, um
benchmork'A 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 consiga
diferenciaros gestoresatravésde mensuraçãode
seusindicadores'A escolhade uma amostracomparável
é essencialnestetipo de análise,uma vez
que há um número amplo de estratégiasutilizadas
pelo mercado,e a segregaçãoem mandatos
mencionadanestedocumentocontribuiparaestadiferenciação.
A metodologiaescolhidadeve conter diversasvariáveis:

73.8 RiscoLegal
o risco legalestá relacionadoà não conformidade
com 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:
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Da realizaçãode relatóriosde complionce,que permitamverificara aderência
dos
investimentos
às diretrizesda legislação
em vigor e à políticade investimento,
realizados
comperiodicidade
mensaÍeanalisados
peloconselho
Fiscal;

'

Dautilização
jurídicosparacontratoscomterceiros,
de pareceres
quandonecessário.

72.8.

RiscoSistêmico

o riscosistêmicose caracteriza
pelapossibilidade
de que o sistemafinanceirosejacontaminado
por eventospontuais,
comoa falênciade um bancoou de umaempresa.
Apesarda dificuldade
de
gerenciamento
desterisco,ele não deveser relevado.É importanteque ele sejaconsiderado
em
cenários,
premissas
e hipóteses
paraanálisee desenvolvimento
de mecanismos
de antecipação
de
açõesaoseventosde risco.
Paratentar reduzira suscetibilidade
dos investimentos
a esserisco,a alocação
dos recursosdeve
levarem consideração
os aspectosreferentesà diversificação
de setorese emissores,
bemcomoa
diversificação
de gestoresexternosde investimento,
visandomitigara possibilidade
de inoperância
dessesprestadores
de serviçoem um eventode crise.

14 Observação
dos princípiossocioambientais
os princípiossocioambientaispodem ser entendidos como
um conjunto de regras que visam
favorecero investimentoem companhiasque adotam, em suas
atividadesou atravésde projetos,
políticasde responsabilidade
socioambiental.
A maneira mais comum de adoção desse coniunto de
regras ocorre por meio da adesão a
protocolosou iniciativaslideradaspor órgãosda
sociedadecivil e organismosinternacionais,
como
a Organização
dasNaçõesUnidas(ONU).
A observânciados princípiossócio-ambientaisna gestão
dos recursosdepende, portanto, da
adequaçãodo processode tomada de decisões,de forma que
os administradoresda entidade
tenham condiçõesde cumprir as regrasde investimentoresponsáver.

Comoa entidadepossuiuma estruturaenxutae focada no controle
de riscos,decidiu-seque ao
longo da vigênciadesta política,os princípiossócio-ambientais
serão observadossempre que
possível,
semadesãoa protocolos
e regras.
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