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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 autonomiaadministrativa
e financeira.
Suafunçãoé administrare executar
planosde benefíciosde naturezaprevidenciária.
pelagestãoe administraçãodo plano
Responsável
de GestãoAdministrativa{pGA).
conforme estabelecea LeicomplementarIog/zoote a Resolução
cMN ne 37g2/2o0g1quecontém
as diretrizesde aplicaçãodos recursosgarantidoresdos planosde benefíciosadministradospelas
EntidadesFechadasde Previdência
Complementar(EFPC),
as entidadesfechadasde previdência
complementar devem definir a Política de Investimento para cada um dos planos por
ela
administrados.

2 Governança
Corporativa
A adoçãodas mefhorespráticasde Governançacorporativagaranteque os envolvidos processo
no
decisório da Entidade cumpram seus códigos de conduta pré-acordadosa 1m 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 Defiberativo,o principafagente nas definiçõesdas políticas
e das
estratégiasgerais da Entidade.Cabe ainda ao ConselhoFiscalo efetivo controle
da gestão da
entidadede acordocom o Art. 1-9sda ResoluçãoCGPCn.e 13, de 1s de outubro
de 2004 que deve
emitir relatório de controle interno em periodicídadesemestralsobre a aderência gestão
da
de
recursosàs normasem vigor e a esta polítÍcade Investimento.
Estaestruturagarantea adoçãodas mefhorespráticasde governançacorporativa,
evidenciandoa
segregação
de funçõesadotadainclusivepelosórgãosestatutários.
Ainda de acordo com os normativos,esta Políticade Investimento(pl) estabelece princípios
os
e
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 legislaçãoaplicáve12,
sendo os administradorese gestoresincumbidosda responsabilidade
de
observá-las
concomitantemente,
aindaque não estejamtranscritasnestedocumento.

'

Lei complementar 109/20o1, que dispõe sobre o Regimede Previdênciacomplementar
ê 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 diretrizesde eplÌcaçãodos recursos
garantidoresdos planos de benefíciosãdministradospelas Entidades
Fechadasde Previdênciacomplementar (EFPC).Nela determina que as
entidadesfechadasde previdênciacomplementaÍ devem dêfinir a política
de
Investimentospara cada um dos planos por ela administredos.

ResoluçãoNo 3'792, de 24 de setembro de 2009, do conselho Monêtário
Nacional,que "dispôe sobre as diretrizes de aplicaçãodos recursos
garantidoresdos planosadministradospelas EFpC,,.
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Diretrizes
Gerais

os princípios,metodologiase parâmetrosestabelecidosnesta pl buscam garantir,
ao longo do
tempo, a segurança,liquideze rentabilidade
adequadase suficientesao equilíbrioentre ativose
passivosdo plano, bem como procuram evitar a exposiçãoexcessiva
a riscospara os quais os
prêmiospagospelo mercadonão sejamatraentesou adequados
aos objetivosdo plano.
Esta Política de lnvestimento entrará em vigor em 01 de janeiro de
2015. o horizonte de
planejamentoutilizadona sua elaboraçãocompreendeo período
de 60 mesesque se estendede
janeiro de 20L5 a dezembro de 2019, conforme especifica
a ResoluçãocGpC Ne 7, de 4 de
dezembrode 2003.
Estapolíticaestá de acordo com a ResoluçãocMN 3.792,mais especificamente
em seu capítulo 5
"Da Políticade Investimento",que dispõesobre parâmetrosmínimos
como alocaçãode recursose
limites, utilizaçãode instrumentosderivativos,taxa mínima atuarial
ou índicesde referênciado
plano, as metas de rentabilidade,metodologiasadotadas para
o apreçamentodos ativos
financeirose gerenciamentode riscos,além dos princípiosde responsabilidade
socioambiental
adotados.
Havendo mudançasna 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 perdas de rentabilidade
ou exposiçãodesnecessária
a riscos.
caso seja necessário,
deve ser elaboradoum plano de adequação,com critériose prazospara
a sua
execução,semprecom o objetívode preservaros interessesdo pfano.
se nesse plano de adequação o prazo de enquadramento estabelecido
pelas disposições
transitóriasda nova legislaçãofor excedido,a Entidadedeverá
realizarconsultaformal ao órgão
reguladore fiscalizadorde acordocom a InstruçãoNormativada pREVlc
ne 4, de 6 de julho de 2010
que disciplinao encaminhamentode consultasà Superintendência
Nacionalde previdência
Complementar-PREVtC.

4

Planode Benefícios
o
o

ldentíficação

do plqno de Benefícios

Esta política de investimento apresenta as diretrizes para
a aplicação dos recursos
garantidoresdo Planocv, administradopela Fundação
cepisade seguridadesocial- FAcEpl
cujasprincipaiscaracterísticas
são:

.

Tipode Plano:Administrativo

'

AdministradorResponsável
pelo Planode Benefícios(ARpB)3:
Benícioolímpio de

'

AdministradorEstatutárioTecnicamenteQualificado(AETQ)a:
LídiaFranciscaFalcãocarvalho
Airemoraes

Melo Neto

" cGPc 18' de 28
de marÇo de 2oo6 que trata: "sem prejuízo da responsabilidade
do patrocinador ou do instituidor, a adoção e aplicação
das
hipótesesbiométricas,demográficas,econômicase financeiras
são de responsabilidadedos membros estatutáriosdâ EFpc,
na forma de seu estatuto,
a qual deverá nomear, dêntre os membros de sua Diretoria Exêcutiva,
ãdministradorresponsávêlpelo plano de benefícios.,,
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5 Alocaçãode recursose os limitespor segmentode aplicação
A SupervisãoBaseadaem Riscosapresentadapefa 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
previdênciacomplementarfechado e do ambiente em que este se insere,visando assim
à
estabilidade
e 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 diversossegmentos;os limites máximosde aplicaçãoem
cada segmentoe ativo; indexadorese prazosde vencimentosdos investimentos;a escolhapor
ativosque possuemou não amortizaçõesou pagamentode juros periódicos;dentre outros.
5.7

Expectativas de Retorno

A expectativade retorno dos investimentospassapela definiçãode um cenário econômicoque
deve levar em consideraçãoas possíveisvariaçõesque os principaisindicadorespodem sofrer,
mensuradasatravésde um modelo estocásticoque observaa volatilidadehistóricaapresentada
por eles para estimar as possíveisvariações,dada uma expectativade retorno.A correlação
entre
os ativos que já se encontram na carteira e os que são passiveisde 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.

5.2 Limitespor segmento
A tabela a seguir apresenta a alocação-objetivoe os limites de aplicaçãoem cada
um dos
segmentosdefinidospela ResoluçãoCMN ne 3792/2009.Essaalocaçãofoi definida com
baseem
estudo de 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.
'o

capítuloll da Resolução
cMN 3792quetrata "DAs DtRETRtzEs
IARAApLIcAçÃaDos Rlcuilsos plLos ADMtNtsrRADoREs,
possuiem seuArtÌgo
7e a seguinteorientação:
podedesignarum administrador
"A EFPC
estatutáriotecnicamente
qualificado
(AETe)paracadasegmentode aplicação
,,
^previsto
.ôr,i.+^
á^ê+â
D^-^1..^:^
nesta Resolução."
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A alocaçãoobjetivo foi definida considerandoo cenário macroeconômicoe as expectativas
de
mercadovigentesquandoda elaboraçãodesta políticade investimento,conformedescritono item
anterior.

6

Limites

Na aplicação dos recursos, o plano observa os limites estabelecidospor esta política
de
investimento
e pelaResolução
cMN ne 3.Tgz,conforme
tabelasabaixo.
6.1

Por modalidade de investimento

RendaFira
Títulosdadividamobiliária
federal

10(D6

1(N]%

t,O09o

100%

Ativosde rendaÍxa, excetotítulosdadívidamobiliárÌa
federal

80%

8A%

(LF).Certificados
LelrasFinanceiras
deDepósito
(CDB)e Dçósilosa Prao comGarantia
Bancano
(DpGE)
Especial

80%

8096

80%

SOYI

Debêntures
NotasPromissórias

2Ws

209{

cédulasdecréditobancário
(ccB) e certificados
decáJulas
decredito
bancârio
(cccB)

zw

2gYo

Notasdecréditoà exportação
(NCE)e cedulas
decreditoà exportação
(CCE)

20%

20%

cotasde fundosde invesÍmento
emdireitoscreditórios
(FIDC)e de fundodecotasde FIDCs

20%

20%

2W6

2s%

Certificados
derecebiveis
rmobiliários
(CRl)
Cedulas
decréditoimobiliário
(CCl)

2gY.

20%

I itutosdoagronegocio
(CPR,CDCA;CM e WanantAgropecuário)

2ú%

2A%

Demats
lilulose valoresmobiliários
(excelodebêntures)
decompanhias
abertas,
excelodesecurilizadoras

2W6

2úYo

RendaVariável

7096

a%

Açõesdecompanhias
abertas
admitidas
à negociação
nosegmento
NovoMercado
da BM&FBovesoa

7e/"

o%

Açõesdecompanhias
abertas
admitidas
à negociação
nosegmento
Nivel2 daBM&FBovespa

60%

o%

Açõesdecompanhias
abertas
admitidas
à negociação
nosegmento
Bovespa
MaisdaBM&FBovespa

fi%

o%

AçÕes
decompanhias
aberlasadmiü&sà negoqaçao
nosegmenlo
Nível1 & Bful&FBovespa

45%

a%

AçÕes
semclassiícação
degovernança
+ colasdefundosdeindrces
corporatúa
deações(EïFs)

35%

W"

20%

o%
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Debêntures
çompart.noslucros+ Cerl.Potencial
Adicional
+ CrédilodeCarbono
deConshuçâo
+ Ouro
lnveetinentosestruturados
Fundosde partìcìpação
FundosMútuosde lrvestimentos
emEmpresas
Emergentes

3%

W"

20ü

M

20%

o%

2@6

o%

Fundoslmobíliários

to%.

vÁ

Fundos
multlmercado
cujosregulamenlos
observem
exclusivamenle
a legislação
esiabelecida
pelaCVM

LA%

o%

lrwestimentosno oxterior

LW

W"

8%

o%

t5%

o%

lmóveis

Operaçôes
comprÍticipantes

6.2 Alocaçãopor Emissor

Tesouro
Nacional

L0Í]/o

roo%

lnsliluição
peloBacen
financeira
autorizada
a funcronar

20%

?-Wo

Tesouro
Estadual
ou Municipal

ta%

1096

Companhias
abertas
comregistro
naCVM

LO%

LO9l

multilateral
9rgalsmo

LO%

LO%

LÚI

LW"

LO%

LO%

ComFanhias
securilizadoras
Pairocinador
doPlanodeBenefïcos
FIDCIFICFlDC

1A%

to%

Fundosde indrceReïerenciado
emCesladeAçõesdeCompanhias
Abèrlas

TM

L@6

Sociedades
- SPE
de Proposilo
Especlfico

LO%

LW6

FllFlCClassifrcados
noSegmentos
de lnvestimentos
Estrulurados

L@í

LÚ6

6.3 Concentração
por Emissor

% docapitalvotante
deumamesmaCia.Aberta
% docapitaltotaldeumamesmaCia.AbertaoudeumamesmaSpE
Ysdo PLde umamesmaInstituição
Financeira
% do PLdeFundode indiceReferenciado
emCestadeaçõesdeCia.Aberta
%do PLdeFundode Inveslrmento
classifcado
nosegmenlo
de Investimenlm
Eslruturados
% doPt de Fundode Investimentos
classiÍcados
nosegmento
de lrvestimentos
noExterior
% do PLdeFundos
de indicenoExterior
negociados
emBorsadeVarores
noBrasil
%do Patrimônio
Separado
deCeíiÍicados
deRecebÍveis
comRegime
Fiduciário
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6.4 Concentração
por Investimento

%deqmamesma
sériedetítulos
ouvalores
móiliârios
% de umamesma
çlasseousériedecotasdeFIDC

%deumrnesmo
empreendimento
imóiliário

7

Restrições

Na aplicação
dos recursos,
o planoobservaas vedaçõesestabelecidas
pelaResolução
CMN ns 3.Tgz
paraas modalidadesde investimentoelegíveis.
Cabe ressaltarque as restriçõespara aplicaçãoem títulos e valoresmobiliáriosestabelecidas
nos
tópicosa seguirsão válidassomentepara CIsveículosde investimentoexclusivos.
As aplicaçõesem
cotas de fundos abertos condominiais,realizadasdíretamenteou por intermédio
de carteira
própria, estão sujeitas somente à legislaçãoaplicável e aos seus regulamentos
e mandatos
específicos.

8

Derivativos

As operaçõescom derivativossão permitidas,desdeque respeitadosos limites,restrições
e demais
condiçõesestabefecidas
pela Resolução
CMN ne 3.7gTe 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 alocaçõesem:
.

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.
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9 Apreçamento
de ativosfinanceiros
os títulos e valoresmobilíáriosintegrantesdas carteirase fundos de ínvestÍmentos,
exclusivosou
não, nos quaiso plano aplicarecursosdevem ser marcadosa valor de mercado,
de acordo com os
critériosrecomendados
pela CVM e pela ANBIMA.lsso não excluia possibilidade,
porém, de o
plano contabilizaros títulos que pretendecarregaraté o vencimento
pela taxa do papel,método
chamadode marcaçãona curva.
A metodologíaparaapreçamentodeve observaras possíveisclassificações
dos ativosadotadospela
EFPC(para negociaçãoou mantidosaté o vencimento),observadoadicionalmente
o dispostona
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.
É recomendávelque todasas negociações
sejamrealizadas
atravésde plataformaseletrônicase em
bolsasde valorese mercadoriase futuros, visando maior transparência
e maior proximidadedo
valorrealde mercado.
De acordo com o manual de boas práticasda Previc "A verificação
do equilíbrio econômicoe
financeirodos planosde benefíciosdepende da precificaçãodos ativos,
ou seja, é precisoque a
entidadebusque,diretamenteou por meio de seusprestadoresde serviços,
modelosadequadosde
apreçamento'A forma de avaliaçãodeve seguir as melhorespráticas
do mercadofinanceirona
buscado preçojusto, considerando-se
aindaa modalidadedo planode benefícios,,.
o controle da marcaçãodos papeis é feito por meio de relatórios gerados
mensalmentepor
consultorescontratados.

lo Benchmdrks
por segmentoe metasde rentabilidade/atuarial
A Resofução
cMN ns 3.792exigeque as entidadesfechadasde previdência
complementardefinam
índicesde referência(benchmarks)e metas de rentabilidadepara
cada segmentode aplicação.
Entende-secomo índicede referência,ou benchmark,para determinado
segmentode aplicaçãoo
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 expectativade rentabilidade
de longo prazodos investimentos
realizadosem cada um dos segmentoslistadosa seguir- rentabilidade
esta que pode apresentar
menorvolatilidade
e maioraderênciaaosobjetivosdo plano.
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11 Mandatos
A despeitoda organizaçãode seusinvestimentosbaseadanos segmentospropostospela legislação
aplicável,a Entidadeadota a estrutura gerencialde mandatos para o monitoramentode seus
investimentos.
Um mandato pode ser entendido como a consolidaçãode investimentoscom características
semefhantesem termos de risco,rentabilidadeesperada,prazoetc. Além de servir de referência
paraa gestãodos recursos,tal estruturade investimentosservecomo parâmetropara o controlee
monitoramentodos riscosfinanceirosinerentesa cadamandato.
o quadro a seguirapresentaa estruturade mandatosadotada,com seusrespectivosbenchmarks.
Os índicesde referênciae as metas de rentabilidadeestabelecidasanteriormente, para cada
segmento,representamuma estimativada consolidação
dos mandatos.

A seguir,detalha-se
resumidamente
a estruturade cadaum dosmandatos
observados:
RendaFixaTradicional:representaos investimentos
em fundosde rendafixa com objetivode
rentabilidade
dadoem funçãodo CDl,predominantemente
compostospor títulospúblicos.Esse
mandatocontempla,
adicionalmente,
os investimentos
paragarantira liquidez
utilizados
do plano
de investimentos.

12 Gestãode Risco
Em linha com o que estabeleceo Capítulolll, "Dos Controleslnternose de Avaliaçãode Risco,,,da
Resolução
CMN ne 3792/2A09,este tópico estabelecequaisserãoos critérios,parâmetrose limites
de gestãode riscodos investimentos.
Reforçadopelo Guiade MelhoresPráticasda PREVIC
a verificaçãoe controledos riscosinerentesà
gestão do plano de benefícios devem ser realizados de forma proativa pela
Entidade,
estabelecendo
os alicercespara implementaçãodo modelode SupervisãoBaseadaem Risco.
O objetivodestecapítuloé demonstrara análisedos principaisriscos,destacandoa importância
de
se estabelecerregrasque permitam identificar,avaliar,mensurar,controlar e monitorar os riscos
aos quais os recursosdo plano estão expostos,entre eles os riscosde crédito, de mercado,de
liquidez,atuarial,operacional,legal,sistêmicoe de terceirização.A definiçãodos limites de risco
dependedasformasde medire controlaro volumede risco.
Como a estrutura de investimentosde um plano pode atribuir discricionariedade
de parte da
administraçãodos recursosa terceiroscontratados,o controle de algunsdos riscosidentificados
será feito pelos próprios gestoresexternos, por meio de modelos que devem contemplar,
no
mínimo,os itense parâmetrosestabelecidos
nestedocumento.
Essetópicodisciplinaaindao monitoramentodos limitesde alocaçãoestabelecidos
pelaResolução
CMN ns 3792/2OOg
e por esta políticade investimento.
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72.7 Ríscolntegrado
O fato da ResoluçãoCMN ns 3792/2009dispensara Fundaçãodo cálculo da DivergênciaNão
Planejada(DNP),que consistena verificaçãoda diferençaentre o resultadodos investimentose o
valor projetado para os mesmos,ratificaa importânciada implementaçãode um modelo próprio
que reforçao que está descritonestecapítulo.
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.

12.2 Riscode Mercado
Segundoo Art. 13 da ResoluçãoCMN ne 3792/2009.as entidadesdevem acompanhare gerenciaro
riscoe o retorno esperadodos investimentosdiretos e indiretoscom o uso de modelo que limite a
probabilidadede perdasmáximastoleradasparaos investimentos.
Em atendimentoao que estabelecea legislação,
o acompanhamentodo riscode mercadoseráfeito
(VaR)que estima,com basenos dadoshistóricosde volatilidadedos ativos
atravésdo Value-at-R,sk
presentesna carteiraanalisada,a perdaesperada.
Tambémserá utilizadoo BenchmorkVolue-ot-Risk
(B-VIR),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 definidoscom
diligência,mas estão sujeitos a imprecisõestípicas de modelos estatísticosfrente a situações
anormaisde mercado.
12.2.7 VoR
Parao consolidadodos segmentos,o controlede riscode mercadoseráfeito por meio do Volue-atRisk(VaRl,com o objetivoda Entidadecontrolara volatilidadeda cota do planode benefícios.Este
serácalculadocom os seguintesparâmetros:
.

Modelo:não-paramétrico.

o

Intervalode Confiança:95%.

.

Horizonte:2l- diasúteis.
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o controlede riscosdeve ser feito de acordocom os seguinteslimites:

12.2.2 Anólisede Stress
A avaliação
dosinvestimentos
em análises
de stresspassapeladefiniçãode cenários
de stress,que
consideram
mudançasbruscasem variáveisimportantespara o apreçamento
dos ativos,como
taxasdejurose preçosde determinados
ativos.
Emboraas projeçõesconsideremas variaçõeshistóricasdos indicadores,
os cenáriosde sfressnão
precisamapresentarrelaçãocom o passado,uma vez que
buscamsimular futuras variações
adversas.
Parao monitoramentodo valor de stressda carteira,serãoutilizadosos
seguintesparâmetros:
.

Cenário:BM&F

.

Periodicidade:mensal

o modeloadotadoparaas análisesde stressé realizadopor meio do cálculo
do valora mercadoda
carteira,considerandoo cenárioatípicode mercadoe a estimativa perda
de
que Íssopodegerar.
cabe registrargue essasanálisesnão são parametrizadaspor limites,
uma vez que a metodologia
considerada
pode apresentarvariaçõesque não implicam,necessariamente,
em possibilidade
de
perda'o acompanhamento
terá como finalidadeavaliaro comportamentoda carteiraem cenários
adversosparaque os administradores
possam,dessaforma,balancearmelhoras exposições.

72.3 Riscode Crédito
o risco de crédito dos investimentosdo plano será avaliado
com base em estudos e análises
produzidospor gestoresque invistam em crédito, pela própria
Entidadeou contratadosjunto a
prestadoresde serviço.
A Entidadeutilizarápara essaavaliaçãoos rotingsatribuídospor
agênciaclassificadora
de riscode
créditoatuanteno Brasil.os ativosserãoenquadradosem duascategorias:
Graude investimento;
Grauespeculativo.
Parachecagemdo enquadramento,os títulos privadosdevem, princÍpio,
a
ser separadosde acordo
com suascaracterísticas.
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Títulosemitidosporinstituição
financeira

Os títulos emitidospor instituiçõesnão financeiraspodem ser analisadospelo ratingde emissão
ou
do emissor. No caso de apresentarem notas distintas entre estas duas classificações,
será
considerado,parafins de enquadramento,o pior roting.
Posteriormente,é precisoverificarse o papel possuirating por uma das agênciaselegíveise se
a
nota é, de acordocom a escalada agência,igualou superiorà classificação
mínimaapresentadana
tabelaa seguir.

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,devemser enquadradosna categoriagrau especutativo;

o

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

o

O enquadramentodos títulosseráfeito com basena roting vigentena data da verificação
da
aderênciadas aplicaçõesà políticade investimento.

12.3.7 Exposíçãoa Crédito
O controle da exposiçãoa crédito privadoé feito atravésdo percentualde recursosalocados
em
títulos privados,consideradaa categoriade riscodos papéis.O controledo riscode crédito
deve ser
feito em relaçãoaos recursosgarantidores,de acordocom os seguinteslimites:

Grau de investimento+ Grau especulativo

o limite para títulos classificadosna categoria grau especulativovisa comportar
eventuais
rebaixamentosde ratingsde papéisjá integrantesda carteiraconsolidadade investimentos,papéis
que já se enquadramnesta categoriae eventuaisativos presentesem fundos
de investimentos
condominiais(mandato não discricionário).Nessesentido, o limite acima previsto
não deve ser
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entendido,em nenhuma hipótese,como aval para aquisiçãode títulos que se enquadremna
categoria"grau especulativo"por parte dos gestoresexclusivosdascarteirase fundos.
72.4 Risco de Liquidez
A FACEPIirá controlar a liquidezdos recursosde acordo com a necessidadede despesado plano
paraa administraçãodos Planosde Benefícios.
72.5 Rísco Operacional
Como Riscooperacionalé "a possibilidade
de ocorrênciade perdasresultantesde falha,deficiência
ou inadequaçãode processosinternos,pessoase sistemas,ou de eventosexternos",a gestãoserá
decorrentede açõesque garantama adoçãode normase procedimentosde controlesinternos,
alinhadoscom a legislaçãoaplicável.
Dentreos procedimentosde controlepodemser destacados:
'

A definiçãode rotinasde acompanhamento
e análisedos relatóriosde monitoramentodos
riscosdescritosnostópicosanteriores;

'

o estabelecimento
de procedimentosformaisparatomada de decisãode investimentos:

'

Acompanhamentoda formação, desenvolvimentoe certificaçãodos participantes do
processodecisóriode investimento;e

'

Formalização
e acompanhamento
dasatribuiçõese responsabilidade
de todos os envolvidos
no processode planejamento,execuçãoe controlede investimento.

72.6 Ríscode Terceirizdção
Na administraçãodos recursosfinanceiroshá a possibilidadede terceirizaçãototal ou parcial
dos
investimentosda Entídade.Esse típo de operação delega determinadasresponsabilidades
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 processo
formalizado
para escolhae acompanhamentode seus gestoresexternos,exatamente
em linha com o que
estabelece o Guia de Mefhores Práticas para Investimentos previc em seu item
63: no
procedimento de seleção dos gestores, pela EFPc, deve conter
histórico, justificativas,
documentaçãorelacionada,
entre outros.,,
12.6.7 Processode Seleçãoe Avalioção de Gestores
Na gestãodos investimentoshá espaçoparaduasformas básicasde gestão:passiva
e ativa.
Na gestãopassiva,o objetivoé acompanharde perto o desempenhode um índicede referência,
ou
seja, um benchmark A melhor gestão passivaproduz exatamente o resultado
desse índice e,
normalmente,os mandatosde gestãopassivasão relativamentefáceisde implementar portanto,
e,
possuembaixocusto.
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Na gestãoativa,o objetivoé superaro desempenho
de um índicede referência,
ou seja,um
benchmorkA melhorgestãoativaproduzresultados
consistentemente
superiores
aosdo Índicede
referência
e, normalmente,
os mandatos
de gestãoativasãorelativamente
difíceisde implementar,
possuindo,
portanto,customaiselevados.
Por essesmotivos,a avaliaçãodo desempenhodos gestoresde recursosdeve levar em
consideração
essascaracterísticas
dosmandatos
e métricasde desempenho.
O processo
de seleçãoe avaliação
de gestoresdevelevarem consideração
qualitativos
aspectos
e
quantitativos
na análise,de formaque consigadiferenciar
os gestoresatravésde mensuração
de
seusindicadores'
A escolhade umaamostracomparável
é essencial
nestetipo de análise,umavez
que há um númeroamplode estratégias
utilizadas
pelo mercado,e a segregação
em mandatos
mencionada
nestedocumento
contribuiparaestadiferenciação.
A metodologia
escolhida
deveconterdiversas
variáveis:

72.7 RiscoLegdl
o riscolegalestárelacionado
à não conformidade
com normativosinternose externos,podendo
gerar perdas financeirasprocedentesde autuações,processosjudiciais
ou eventuais
questionamentos.
o controle dos riscos dessa natureza,que incidem sobre atividadese
investimentos,
seráfeito por meio:
'

Da realizaçãode relatórios de compliance, QUê permitam verificar a aderência
dos
investimentosàs diretrizesda legislaçãoem vigor e à políticade investimento,
realizados
com periodicidade
mensale analisados
peloconselhoFiscal;

'

Da utilizaçãode pareceresjurídicosparacontratoscom terceiros,quandonecessário.

12.8. RiscoSistêmico
o riscosistêmicose caracterizapela possibilidade
de que o sistemafinanceiroseja contaminado
por eventospontuais,como a falênciade um bancoou de uma empresa.
Apesarda dificuldadede
gerenciamentodeste risco,ele não deve ser relevado.É importante que
ele seja consideradoem
cenários,premissase hipótesespara análisee desenvolvimentode mecanismos
de antecipaçãode
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 iÀoperância
dessesprestadoresde serviçoem um evento de crise.
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13 Observação
dosprincípiossocioambientais
Os princípiossocioambientaispodem ser entendidos como um conjunto de regras que visam
favorecero investimentoem companhiasque adotam, em suasatividadesou atravésde projetos,
políticasde responsabi
lidade socioam biental.
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
dasNaçõesUnidas(ONU).
A observânciados princípiossócio-ambientaisna gestão dos recursosdepende, portanto, da
adequaçãodo processode tomada de decisões,de forma que os administradoresda entidade
tenhamcondições
de 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 gue
possível,sem adesãoa protocolose regras.
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