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1 Introdução
A Fundação
Cepisade Seguridade
Social- FACEPI
é uma EntidadeFechadade previdência
Complementar,
constituída
naformada legislação
pertinenteem vigor,de caráternãoeconômico
e
semfinslucrativos,
comautonomia
administrativa
e financeira.
Suafunçãoé administrar
e executar
planosde benefícios
previdenciária.
de natureza
pelagestãoe administração
Responsável
do ptano
CV,comcontribuição
variável.
Conforme
estabelece
a LeiComplementar
LO9/200te a Resolução
CMNne 3792/20091que
contém
as diretrizes
de aplicação
garantidores
dos recursos
dosplanosde benefícios
pelas
administrados
Entidades
Fechadas
de Previdência
(EFPC),
Complementar
as entidades
fechadas
de previdência
complementar
devem definir a Políticade Investimento
para cada um dos planospor ela
administrados.

2 GovernançaCorporativa
A adoçãodasmelhores
práticas
de Governança
garantequeos envolvidos
Corporativa
no processo
decisórioda Entidadecumpramseuscódigosde condutapré-acordados
a fim de minimizar
conflitosde interesse
ou quebradosdeveres.
Assim,comasresponsabilidades
bemdefinidas,
competeà DiretoriaExecutiva,
queé a responsável
pelaadministração
da Entidade,
a pelaelaboração
da Política
quedevesubmetêde Investimento,
la paraaprovação
ao Conselho
Deliberativo,
o principal
agentenasdefinições
daspolíticas
e das
gerals
estratégias
da Entidade.Cabeaindaao ConselhoFiscalo efetivocontroleda gestãoda
entidade
de acordocomo Art. 19eda Resolução
CGPC
n.e13,de le de outubrode 2004,quedeve
emitirrelatóriode controleinternoem periodicidade
semestral
sobrea aderência
da gestãode
recursos
àsnormasem vigore a estaPolítica
de Investimento.
Estaestruturagarantea adoçãodasmelhorespráticasde governança
corporativa,
evidenciando
a
segregação
de funçõesadotadainclusive
pelosórgãosestatutários.
Aindade acordocom os normativos,
estaPolítica
(Pl)estabelece
de Investimento
os princípios
e
diretrizes
a seremseguidos
na gestãodosrecursos
correspondentes
às reservas
técnicas,
fundose
provisões,
soba administração
destaentidade,
visandoatingire preservar
o equilíbrio
atuariale a
solvência
do PlanoCV.
As diretrizes
aquiestabelecidas
sãocomplementares,
istoé, coexistem
com aquelas
estabelecidas
pelalegislação
aplicável2,
sendoos administradores
e gestores
incumbidos
da responsabilidade
de
observá-las
concomitantemente,
aindaquenãoestejam
transcritas
nestedocumento.

1

LeiComplementar
109/2001,que dispõesobreo Regimede Previdência
Complementar
e outrasprovidências,
por
determinaque o responsável
regularas diretrizesparaa aplicação
dos recursosdos planosde benefícios
seráo ConselhoMonetárioNacional,responsável
pela publicação
da
Resolução
CMNne3792/2009,
contendoasdiretrizes
de aplicação
garantidores
dosrecursos
dosplanosde benefícios
pelasEntidades
administrados
Fechadas
de Previdência
Complementar
(EFPC).
Neladeterminaqueasentidades
fechadas
de previdência
complementar
devemdefinira políticade
paracadaum dosplanospor elaadministrados.
Investimentos
2

Resolução
No 3.792,de 24 de setembrode 2009,do ConselhoMonetárioNacional,
que "dispõesobreas diretrizesde aplicação
dos recursos
garantidores
pelasEFpC,'.
dosplanosadministrados
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Diretrizes
Gerais
Os princípios,
metodologias
e parâmetros
estabelecidos
nestaPl buscamgarantir,ao longodo
tempo,a segurança,
liquideze rentabilidade
adequadas
e suficientes
ao equilíbrio
entreativose
passivos
do plano,bem como procuramevitara exposição
para
excessiva
a riscos
os quaisos
prêmiospaSos
pelomercado
nãosejamatraentes
ou adequados
aosobjetivos
do Plano.
EstaPolíticade Investimento
entraráem vigor em 01 de janeirode 2016.O horizontede
planejamento
utilizado
na suaelaboração
compreende
o períodode 60 mesesque se estendede
janeirode 2016 a dezembrode 2020,conformeespecifica
a Resolução
CGPCNe 7, de 4 de
dezembro
de 2003.
Estapolítica
estáde acordocoma Resolução
CMN3.792,maisespecificamente
em seuCapítulo
5
"DaPolítica
quedispõesobreparâmetros
de Investimento",
mínimoscomoalocação
de recursos
e
limites,utilização
de instrumentos
derivativos,
taxa mínimaatuarialou índicesde referência
do
plano, as metas de rentabilidade,
metodologias
adotadaspara o apreçamento
dos ativos
financeiros
e gerenciamento
de riscos,além dos princípios
de responsabilidade
socioambiental
adotados.
Havendomudançasna legislação
que de algumaforma tornem estasdiretrizesinadequadas
durante a vigênciadeste instrumento,esta Pl e os seus procedimentos
serão alterados
gradativamente
de formaa evitarperdasde rentabilidade
ou exposição
desnecessária
a riscos.
Casosejanecessário,
deveserelaborado
um planode adequação,
paraa sua
comcritérios
e prazos
execução,
semprecomo objetivode preservar
os interesses
do plano.
Se nesseplano de adequaçãoo prazo de enquadramento
pelas disposições
estabelecido
transitórias
da novalegislação
for excedido,
a Entidade
deverárealizarconsultaformalao órgão
regulador
e fiscalizador
de acordocoma Instrução
Normativa
da PREVIC
ne4, de 6 dejulhode 2010
que disciplinao encaminhamento
de consultasà Superintendência
Nacionalde Previdência
ComplementarPREVIC.

Planode Benefícios
o ldentificoção do Plono de Benelícios
Esta políticade investimentoapresentaas diretrizespara a aplicaçãodos recursos
garantidores
- FACEPI
do PlanoCV,administrado
pelaFundação
Cepisa
de Seguridade
Social
cujasprincipais
características
são:
Tipode Plano:Contribuição
Variável
CNPB:2009003292
Administrador
peloPlanode Benefícios
Responsável
(ARPB)3:
Amadeu
daSilvaBarros

t

CGpC18, de 28 de marçode 2006que trata: 'sem prejuÍzoda responsabilidade
do patrocinador
ou do instituidor,a adoçãoe aplicação
das
hipóteses
biométricas,
demográficas,
econômicas
e financeiras
sãode responsabilidade
dosmembrosestatutários
da EFPÇnaformade seuestatuto,
a qualdeveránomear,dentreos membrosde suaDiretoriaExecutiva,
peloplanode benefícios."
administrador
responsável

n n$KoÍfne
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AdministradorEstatutário
Tecnicamente
(AETQ)a:
LídiaFrancisca
Qualificado
FalcãoCarvalho
Airemoraes

5 Alocação
de recursos
e os limitespor segmentode aplicação
A Supervisão
Baseada
em Riscosapresentada
pela PREVIC
verificaa exposição
a riscose os
controles
sobreelesexercidos,
atuade formaprudencial
sobreas origensdosriscose induzuma
gestãoproativadas entidades.
A análisee avaliação
das adversidades
e das oportunidades,
observadas
em cenários
para
futuros,contribuem
a formaçãode umavisãoamplado sistemade
previdência
complementar
fechadoe do ambienteem que este se insere,visandoassimà
estabilidade
e à solidez
do sistema.
A modalidadedo plano de benefícios,
seu grau de maturação,suas especificidades
e as
características
de suasobrigações,
bemcomoo cenáriomacroeconômico,
determinam
asseguintes
diretrizes
dos investimentos:
as metasde resultado
do planode benefícios
e dos segmentos
de
aplicação;
a alocação
dos recursos
nosdiversos
segmentos;
os limitesmáximosde aplicação
em
cadasegmento
e ativo;indexadores
e prazosde vencimentos
dos investimentos;
por
a escolha
ativosquepossuem
ou nãoamortizações
ou pagamento
dejurosperiódicos;
dentreoutros.
5.7

Expectativosde Retorno

A expectativa
de retornodos investimentos
passapeladefiniçãode um cenárioeconômico
que
develevarem consideração
que os principais
as possíveis
variações
podemsofrer,
indicadores
mensuradas
atravésde um modeloestocástico
que observaa volatilidade
histórica
apresentada
por elesparaestimaras possíveis
variações,
dadaumaexpectativa
de retorno.A correlação
entre
os ativosque já se encontramna carteirae os que são passiveis
de aplicação
tambémé uma
paraestadefinição.
variável
importante
O resultado
destaanálise
seencontra
no quadroabaixoquedemonstra
a expectativa
de retornoda
Entidadeem relaçãoa cada segmentode aplicação,
bem como os comparacom o que foi
observado
nosúltimosperíodos.

a

pELosADMiN]STRAD)RES',
o capítulofl da Resolução
cMN 3792quetrata "DAs DIRETRIZES
eanaaeucaçÃo Dos REcURsos
possuiem seuArtigo
7e a seguinteorientação:
podedesignarum administrador
"A EFPC
qualificado
estatutáriotecnicamente
(AETQ)paracadasegmentode aplicação
previstonestaResolução."
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5.2 Possivo
passanecessariamente
pelaidentificação
O controlede riscosem planosde previdência
do passivo,
que podeconsistir
em obrigações
futurasou expectativas
de retornode acordocom os tiposde
planode benefícios.
A avaliação
do riscoatuarialintegrado
aosinvestimentos
tem comoobjetivo
assegurar
os padrõesde segurança
econômico-financeira,
com fins específicos
de preservar
a
liquidez,
a solvência
e o equilíbrio
dosplanosde benefícios
administrados.
A necessidade
cadavezmaislatentede umagestãoconjuntaentreativose passivos
tornaeste
paraavaliarse a carteirade investimentos
tópicode extremaimportância
estácondizente
comas
necessidades
do fluxode pagamento
da Entidade.
Fluxo
a,oot
5,OOrd

a,oo t

3,(x' tJ

2.OOt{

í.oo M

-,Jl
I

I
tz,oo rç
2100

Estegráficorepresentaa distribuição
pagos- contribuições)
dos fluxoslíquidos(benefícios
simulados
ao longodo tempocombasenaevolução
do passivo.
(gerenciamento
O Estudode ALM-AssetLiabilityManogement
de ativose passivos)
buscaoferecer
paradefinição
que
umasolução
maisadequada
preservação
de regras objetivama
do equilíbrio
e
da solvência
dosplanostendocomofocoa gestãode riscoscombasena compreensão
dosfatores
determinantes
no resultado
de um plano.
A Resolução
CNCP
Ne09,de 29 de novembro
parâmetros
de 20L2,queestabelece
técnico-atuariais
paraestruturação
pelaInstrução
de planode benefícios,
complementada
MPS/PREVIC/DC
Ne01,
de L2 de abrilde 20L3,corroboracom estaquestãoquandodeterminaque as EFPCs
passem
a
informara durationdo ativoe do passivo
do planode benefícios.
5,3

Limitespor segmento

A tabelaa seguirapresentaa alocação-objetivo
e os limitesde aplicação
em cada um dos
segmentos
definidospela Resolução
CMNne 3792/2009.
Essaalocação
foi definidacom baseem
estudode macro-alocação
de ativos,elaborado
como intuitode determinar
a alocação
estratégica
a ser perseguida
ao longo do exercício
que melhorreflitaas
destaPolíticade Investimento
necessidades
do passivo.
Estadefinição
estáem linhacom os itens54 e 55 do Guiade Melhores
paraInvestimentos
Práticas
Previc.
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Renda Fixa

78'72Yo

too%

àstr% .

RendaVariável

13,34%

70%

InvestimentosEstruturados

7,32%

Investimentosno Exterior

37,0016

100,00%

t3,*%

0%

20,ooo/o

20%

2,32?6

o%

15,00%

to%

0,@%

o%

s,oo%

lmóveis

o.o0%
o.o0%

8%

0,(X)%

0Yo

8,00Yo

Operações
comParticipantes

0,63%

15%

0,63%

o%

L5,00%

A alocação
objetivofoi definidaconsiderando
o cenáriomacroeconômico
e as expectativas
de
mercado
quandoda elaboração
vigentes
destapolítica
de investimento,
conformedescrito
no item
anterior.
6

Limites

Na aplicaçãodos recursos,o plano observaos limites estabelecidos
por esta políticade
in v e s t i m e n e
t op e l aR e so l u çãCoMN n e 3.792,alter adapelaResolução
Bacen4.275de 31 de
outubrode 2013e pelaResolução
4.449de 20 de novembro
de 2015,conforme
tabelasabaixo.
6.7 Por modolídade de ínvestimento

Renda
Fka

ro0%

LOO%

Titulosdadividamobiliâria
fedenal

roo%

too%

100%

ro0%

cohsdefundos
deinvestimento
admitidas
à negocia$o
nomercado
porintermédio
seündário
Oebotsã
Oev.atores
Fundo
portitulos
deÍndice
derenda
fixacomposto
exclusivamente
dadivida
mobiliária
fedenlintema
Aüvos
derenda
fixa,exceto
titulos
dadlvida
mobiliária
fedenl

80%

65%

(LF),Certificados
Lehas
Financeinas
deDepôsito
Banúdo(CDB)
e Depósitos
(DpGE)
a Pnazo
comGarantia
Especial

800Á

65Yo

Debêntures

80%

6s%

NohsPromissórias

20%

20%

Cédulas
(CCB)
decrédito
bancádo
e certiÍicados
(CCCB)
decédulas
decrédito
bancádo

20%

20%

Notas
deséditoà exportação
(NCE)e
cédulas
decrédito
(CCE)
à exprtação

20%

20%

Cobsdefundos
deinvesüÍnento
(FIDC)
emdireitos
creditórios
e defundo
decotas
deFIDCs

20%

20%

CertiÍicados
deecebíveis
(CRl)
imobiliários

20%

20%

(CCl)
Cédulas
decrédito
imobiliário

20%

20%

Titulos
(CPR;
doagronegócio
CDCA;
CM e WanantAgropecuârio)

2OTo

20%

Demais
tifulos
e valores
(exceto
mobiliários
debêntr.rres)
deompanhhs
abertas,
exceto
desecuriüzadonas

20Yo

20%

Renda
Variável

70%

20%

Agesdeompanhias
abertas
admiüdas
à negociação
nosegmento
NovoMercado
daBM&FBovespa

70Yo

20%

Ações
deompanhias
abertas
admitidas
à negociação
nosegmento
Nivel2 daBM&FBovespa

60%

20%

ASesdecompanhias
abertas
admiüdas
à negociação
nosegmento
Bovespa
MaisdaBM&FBovespa

50o/o

20%

ASesdecompanhias
abedas
admiüdas
à negociação
nosegmento
Nivel1daBM&FBovespa

45%

20%
I
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+cotasdeÍundos
ASessemclassifica$o
degovemang
corpnattua
deIndimdeaÉs (ETFS)

?s%

20%

(SPEs),
TÍtulos
mobiliários
EspeciÍim
evalores
deemissão
deSociedades
dePropósito
exceto
debêntures
de
infraesfufuna

20%

20%

+CeúPotencial
+ Crédito
+ Ouro
Debêntures
Adicional
compart.noslucros
deConstrução
deCarbono

?%

3%

lnvestimentos
estruturados

20%

t5%,

Fundos
departicipação

20%

L5%

Fundos
Mútros
deInvestimenbs
Emeqentes
emEmpresas

20%

Ls%

Fundos
lmobiliários

r0%

L5%

pelaCVM
Fundos
multimercado
ojosregulamentos
observem
exclusivamente
a legislação
estabelecida

ro%

ts%

Investimentos
noextedor

LO%

s%

lmóveis

80Á

8%

L5%

LS%

LOO%

LOO%

20%

20%

20%

20%

Debêntures
deInfnaestufu
ra

t5%

t5?6

Tesouro
Eshdual
ouMuniclpal

to%

to%

Companhias
abertas
comregisfonaCVM

to%

ro%

Oqanismo
multllatenal

to%

t0%

Companhias
securiüzadonas

t0%

to%

Pafocinador
doPlano
deBeneíicios

LO%

LO%

FIDC/FICFIDC

LO%

to%

Fundos
deIndice
Referenciado
emCesta
deAgesdeGompanhias
Abertas

LO%

LO%

- SPE
Sociedades
dePropósito
EspecíÍio

LO%

LO%

Fl/FlCClassificados
noSegmentos
Estrututrdos
deInvesümentos

LO%

t0%

FllFlCClassificados
comoDlvida
Extema
noSegmento
delnvestimentos
noExterior
porintermêdio
Fundos
deinvesümento
cuJas
cotassejam
admiüdas
à negociação
nomercado
secudário
debolsade
- Fundo
valores
delndice
derenda
Íixa
Demais
emisores

ro%

ro%

LO%

r0%

s%

5%

0perações
comparticipantes

por Emissor
6.2 Alocação

Tesouro
Nacional
porinterméd'ro
Fundos
deinvestimento
cuias
nomercado
cotas
sejam
admiüdas
à negociação
secundádo
debolsa
de
- Fundo
valores
fxacomposto
deIndice
derenda
exclusivamente
dadÍüdamobiliária
fedenal
intema
Dorütulos
peloBacen
Instifuição
financein
autorizada
a funcionar

por Emissor
6.3 Concentração

%docapitalvobnb
deumamesma
Cia.Aberta
7odocapitaltohlde
umamesma
Gia.Aberta
oudeumamesma
SPE
%doPLdeumamesma
lnsütuiSo
FinanceiÍa

n nsKoÍïKe

.

llt

n
Vi

4 Í /

rà,|GFl

i

rüél)rEr.trrÍrolrrì..&

Página8

%doPLdeFundo
delndie Referenclado
emCesta
deaÉeÁdeCia.AbeÍb

25%

25%

%doPLdeFundo
deInvestimenb
classificado
noSegrnento
deInvesümentos
Estuturãdoa

2s%

25%

%doPLdeFundo
deInvestimenbs
clasificados
noSegmento
deInvestimentos
noExterior

25%

25%

25%

25%

2s%

2s%

25%

2s%

%doPLdeFundosdelnvesümentoorjascobssejamadmiüdasànegociaÉonomerca@
- Fundo
bolsadevalores
delndicedeÍendafixa
%doPLdeFundoa
deÍndice
noExterior
negociados
emBolsadeValores
noBrasil
%doPaÍimônio
Separado
deCerlificados
deReceblveis
comRegime
Fidudá/n

por lnvestimento
6.4 Concentração

7odeumamesmasériedeítulosouva|oresmobi|iários,excetoaF6s,oonusoè@
certiffcados
derecebÍveis
emiüdos
comadododereoime
fiduciário
e debêntures
de
%deumamesma
classe
ousériedecobsdeFIDC
%deummesmo
empreendimenb
innbiliário

7 Restrições
Naaplicação
dosrecursos,
o planoobserva
asvedações
pelaResolução
estabelecidas
CMNns3.792
paraasmodalidades
de investimento
elegíveis.
que as restrições
Caberessaltar
paraaplicação
em títulose valoresmobiliários
estabelecidas
nos
tópicosa seguirsãoválidassomenteparaos veículos
de investimento
exclusivos.
As aplicações
em
cotasde fundosabertoscondominiais,
realizadas
diretamenteou por intermédiode carteira
própria,estãosujeitassomenteà legislação
aplicávele aos seus regulamentos
e mandatos
específicos.

8

InvestimentosEstruturados

8.7 FundosMultimercodosEstruturodos
Osfundosmultimercados
estruturados
estãoexpostos
a diversos
fatoresde riscoo queimplicana
necessidade
do investidor
portanto,
conhecê-los
e,
a utilização
de prerrogativas
de investidores
qualificados
no regulamento
do fundo,comoa dispensa
de prospecto,
não é recomendada,
além
de gerardesenquadramento
peranteà Resolução
CMN3.792.
Adicionalmente,
os fundosmultimercados
estãodivididos
em diversas
categorias,
conformesuas
preponderantes,
estratégias
todaselascom diferenças
representativas
entresi que implicamna
necessidade
do gestorda Entidade
diferenciar
os limitesparacadaaplicação.
8,2 Fundosde Participação
A escolha
dosfundosde participação
a seremadquiridos
deveser realizada
medianteanálise
da
áreade investimentos
do materialrecebido
do distribuidor,
como apoiotécnico,casonecessário,
de analista
especialista
nestetipo de operação
ou consultorqualificado
e registrado
na CVM,ou
ainda,de demaisespecialistas
dentroda estrutura
da Entidade.

n nsKoÍnce
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A metodologia
a ser utilizadaparaseleçãodeveobservarcritériospara definiros fundosque
possivelmente
serãoincorporados
à carteira,
dentreosquaissedestacam:
o

Alocação
dosrecursos
nacarteira
aportados
do FlP,FICFIP
e FMIEE;

o

Política
de distribuição
de dividendos;

o

Direitos
de participação
atribuídos
a cadaclasse
de cota;

o

Fixação
dataxade administração;

?

Taxade performance;

o

Histórico
de performance
do gestor;

O

Garantias
daoperação;

a

Prazode duração
dosfundos;

a

Parceiros
estratégicos;

o

Verificarse a taxa de performonce
previstasna legislação
estáalinhadacom as condições
aplicável
àsEFPC,
especialmente
a compatibilidade
como índicede referência
dofundo;

a

Prazode investimento
e desinvestimento;
e

C

Cronograma
de investimento.

A próximaetapaconsistena realização
de uma due dilligenceno gestore/ou estruturadorda
operação.
De possedosresultados
desteprocesso
em conjuntocom as análises
técnicas
da área
responsável,
a Entidade
tomarádecisão
acerca
de umapossível
alocação.
8.3

Fundoslmobíliários

possuem
Osfundosimobiliários
suascotasnegociadas
em bolsade valores,
assimcomoasações,
o
quegerariscode mercadoparaestasaplicações.
No entanto,a volatilidade
nãoé o únicoriscoao
quedeveconhecer
investidor
que
osdetalhes
de cadaaplicação
mediante
análise
técnicaespecífica
respeite
os limitesde diversificação
abaixo.

Fundosde Comprae Vendade Ativos

Fundosde Desenvolvimento
lmobiliário:
sãofundosque investemna construção
de imóveis.
O
objetivoé venderos imóveiscomobtençãode lucro.Oferecem
maisrisco,umavezquequalquer
problemacom a obra terá impacto direto ao cotista,além de correrriscona negociação
das
unidadesconstruídas.
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Fundosde Renda:shoppings,edifícioscomerciais,
galpõesindustriais:nestecaso,o gestordo
fundocompraum ou maisimóveis,
alugaasunidades
e distribuia rendageradapelosaluguéis
aos
cotistas.
Esses
fundossofremem momentosem quehá umaelevadavacância
dosimóveis.
Fundos
defundos:investem
em cotasde outrosfundosimobiliários.
Fundosde Comprae Vendade Ativos:o fundo adquireimóveisparatentar revendê-los
e gerar
ganhos
nasoperações.
Assimcomosfundosde desenvolvimento
imobiliário,
corremrisconavenda
dasunidades
compradas.
Fundosde Recebíveis
lmobiliários:o investidorcomprao direitode recebercréditosconcedidos
paraaquisição
ou construção
de imóveis- o investidornãocorrediretamenteo riscodo mercado
imobiliário,
maso riscode créditode quemtomouo empréstimo.

9 lnvestimentos
no Exterior
A Resolução
CMN 3.792 permiteque as Entidades
Fechadas
de Previdência
Complementar
parcelade seusrecursos
apliquem
em investimentos
no exterior.Diantedo cenáriolocalbastante
desafiador
e devidoà elevadacorrelação
entreos ativoslocais,a alocaçãoem ativosno exterior
traz,na maioriadasvezes,reduçãono riscoglobalde portfólioslocais.
Outrofatora serconsiderado
é a elevação
no númerode ativosdisponíveis,
alémda maiorliquidez
observada,
em mercados
financeiros
desenvolvidos.
Assim,independentemente
da possibilidade
ou nãode ganhosoriundosda mudança
na relação
de
troca entre moedas,essesegmentopode ser analisado
com viés de aumentona diversificação,
atrelada
a um menorrisco,durantea vigência
destapolítica
de investimento.

10 Derivativos
Asoperações
comderivativos
sãopermitidas,
desdeque respeitados
os limites,restrições
e demais
condições
pelaResolução
estabelecidas
CMNne3.792e regulamentações
posteriores.
O controleda exposição
em derivativos
seráfeito por meiodo monitoramento:
.

dosníveisde margemdepositada
comogarantiade operações
comderivativos;
e

.

dasdespesas
coma comprade opções.

O controleda exposiçãoa derivativosdeve ser realizadoindividualmente
por veículode
investimento.
os limitesdevemsermedidos
em relação
àsalocações
em:
.

Títulosda dívidapública
federal;

.

Títulos
de emissão
de instituições
(cDB,RDB,DpGE,
financeiras
etc);e

.

Açõesintegrantes
do ÍndiceBovespa.

A somados investimentos
nessesativosdeveser considerada
como denominadorna conta da
quedevemrespeitarosseguintes
exposição,
limites:
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porcento)de depósito
AtéL5%(quinze
de margemparaoperações
comderivativos;
(cincoporcento)dedespesas
Até5o/o
comcomprade opções.

11 Apreçamento
de ativosfinanceiros
Ostítulose valoresmobiliários
integrantes
dascarteiras
e fundosde investimentos,
exclusivos
ou
não,nosquaiso planoaplicarecursos
devemsermarcados
a valorde mercado,
de acordocomos
pelaCVMe pelaANBIMA.lssonão excluia possibilidade,
critériosrecomendados
porém,de o
planocontabilizar
os títulosque pretendecarregar
pelataxado papel,método
até o vencimento
chamado
de marcação
nacurva.
paraapreçamento
A metodologia
deveobservar
aspossíveis
pela
classificações
dosativosadotados
(paranegociação
EFPC
ou mantidosaté o vencimento),
observado
adicionalmente
o disposto
na
janeiro
Resolução
CGPC
ne04,de 30 de
de 2002.
O métodoe asfontesde referência
paraapreçamento
adotados
dos ativospelaEntidade
sãoos
por
mesmosestabelecidos seuscustodiantes
e estãodisponíveis
no Manualde apreçamento
do
custodiante.
quetodasasnegociações
É recomendável
sejamrealizadas
através
de plataformas
eletrônicas
e em
bolsasde valorese mercadorias
futuros,
e
visandomaiortransparência
e maiorproximidade
do
valorrealde mercado.
De acordocom o manualde boaspráticasda Previc"A verificação
do equilíbrioeconômico
e
financeirodos planosde benefícios
dependeda precificação
dos ativos,ou seja,é precisoque a
entidade
busque,
diretamente
ou por meiode seusprestadores
de serviços,
modelos
adequados
de
apreçamento.
A formade avaliação
deveseguiras melhorespráticasdo mercadofinanceiro
na
buscado preçojusto,considerando-se
aindaa modalidade
do planode benefícios".
O controleda marcação
dos papeisé feito por meio de relatóriosgeradosmensalmente
por
consultores
contratados.

por segmentoe metasde rentabilidade/atuarial
L2 Benchmarks
A Resofução
CMNne3.792exigequeasentidades
fechadas
de previdência
complementar
definam
(benchmorks)
índicesde referência
paracadasegmentode aplicação.
e metasde rentabilidade
Entende-se
comoíndicede referência,
paradeterminado
ou benchmark,
segmentode aplicação
o
índiceque melhorrefletea rentabilidade
parao curto prazo,isto é, parahorizontes
esperada
mensaisou anuais,conformeas características
do investimento.Esseíndiceestá sujeitoàs
variações
momentâneas
do mercado.
Por outro lado,a meta refletea expectativa
de rentabilidade
de longoprazodos investimentos
realizados
em cadaum dossegmentos
listados
a seguir rentabilidade
estaque podeapresentar
menorvolatilidade
e maioraderência
aosobjetivos
do plano.
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RendaFixa

INPC+ 5,75%aa

INPC+ 5,75%aa

RendaVariável

lBrX

INPC+ 9,94%aa

lnvestimentosEstruturados

IFM

INPC+ 7,08%aa

Investlmentosno Exterior

MSC|Global(RSl

INPC+ 5,50%aa

IGMFC

INPC+ 5,50% aa

INPC+ 4,44%aa

INPC+ 5,50%aa

lmóveis

Operações
comPartlclpantes

13 Mandatos
A despeito
da organização
de seusinvestimentos
baseada
propostos
nossegmentos
pelalegislação
aplicável,
a Entidadeadotaa estruturagerencial
de mandatosparao monitoramento
de seus
investimentos.
Um mandatopode ser entendidocomo a consolidação
de investimentos
com características
semelhantes
em termosde risco,rentabilidade
prazo
esperad
a,
etc.Alémde servirde referência
paraa gestãodosrecursos,
tal estruturade investimentos
servecomoparâmetroparao controlee
monitoramento
dosriscos
financeiros
inerentes
a cadamandato.
O quadroa seguirapresenta
a estrutura
de mandatos
adotada,
comseusrespectivos
benchmarks.
Os índicesde referência
e as metasde rentabilidade
estabelecidas
paracada
anteriormente,
segmento,
representam
umaestimativa
daconsolidação
dosmandatos.

CDI+ 0,5%eo ano

A seguir,
detalha-se
resumidamente
a estrutura
de cadaum dosmandatos
observados:
Multimercado
Estruturado:
essemandatoreúneos fundosmultimercados
que não obedecem,
necessariamente,
a todosos pontosda legislação
aplicável
àsEFPCs.
Poroutrolado,osfundosque
compõemessemandatonão devem utilizaras prerrogativas
de investimentos
destinados
a
investidores
qualificados,
de acordocoma exigência
da Resolução
CMNns 3792/2009.
Inflação:
representa
os investimentos
em ativosindexados
predominantemente
à inflação,
títulos
públicos,
tendonormalmente
prazos
os maiores
de vencimento
entreostítulosde rendafixa.
RendaFixaCrédito:essemandatoenglobaos investimentos
em veículos
destinados
à aquisição
de
quebuscam
títulosprivados,
prêmioem relação
àstaxasdejurospraticadas
no mercado
através
da
assunção
de riscode crédito.
RendaVariável'Ativo: essemandatoenglobaos investimentos
em ativosde rendavariável
com
menor correlação
com os índicestradicionais
do mercado,e que buscamatingir retornos
diferenciados
no longoprazo.

t)
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14 Gestãode Risco
Emlinhacomo queestabelece
o Capítulo
lll, "DosControles
lnternose de Avaliação
de Risco",
da
Resolução
CMNne 3792/2009,
quaisserãoos critérios,parâmetros
estetópicoestabelece
e limites
de gestãode riscodosinvestimentos.
peloGuiade MelhoresPráticas
Reforçado
da PREVIC
a verificação
e controledosriscosinerentes
à
gestão do plano de benefíciosdevem ser realizadosde forma proativapela Entidade,
parao modelode GestãoBaseada
estabelecendo
osalicerces
em Risco.
O objetivodestecapítulo
é demonstrar
a análise
dosprincipais
riscos,
destacando
a importância
de
se estabelecer
regrasque permitamidentificar,
avaliar,
mensurar,
controlare monitoraros riscos
aos quaisos recursosdo planoestãoexpostos,
entre elesos riscosde crédito,de mercado,de
liquidez,
atuarial,
operacional,
legal,sistêmico
e deterceirização.
Comoa estruturade investimentos
de um planopode atribuirdiscricionariedade
de parteda
administração
dos recursosa terceiroscontratados,
o controlede algunsdos riscosidentificados
será feito pelosprópriosgestoresexternos,por meio de modelosque devemcontemplar,no
mínimo,os itense parâmetros
estabelecidos
nestedocumento.
Esse
tópicodisciplina
aindao monitoramento
doslimitesde alocação
petaResolução
estabelecidos
CMNns 3792/2009
e por estapolíticade investimento.
74.7 Riscolntegrodo
O fato da Resolução
CMN ns 3792/2009dispensara Fundaçãodo cálculoda Divergência
Não
(DNP),
queconsiste
Planejada
na verificação
da diferença
entreo resultado
dosinvestimentos
eo
paraos mesmos,
valorprojetado
ratificaa importância
da implementação
de um modelopróprio
quereforçao queestádescritonestecapítulo.
A identificação
dosriscose a observância
doscontrolesapresentados
passama ser primeiraetapa
paraimplantação
de umamatrizde riscospelaEntidade,
contribuindo
coma buscaporumagestão
baseada
em risco.
Paraminimizarpossíveis
ônusfinanceiros
decorrentes
dos riscosexistentes
nos planos,foram
queestãodescritos
definidos
controles
deformamaisdetalhadas
noscapítulos
seguintes.
74.2 RiscoAtuaridl
O risco atuarialé provenienteda não aderênciadas hipótesesbiométricas,
demográficas,
econômicas
e financeiras
utilizadas
na estimativa
do cálculodo passivo
e, consequentemente,
dos
recursos
paraa fundaçãohonrarcomos benefícios
necessários
a serempagosaosparticipantes
do
plano.
Deacordocoma Resolução
ne18,de 28 de marçode 2006,do Conselho
de Gestãoda Previdência
Complementar,
alteradapelaResolução
ne15,de 19 de novembro
de 2014,do Conselho
Nacional
de Previdência
Complementar,
a Entidade
deverealizar
a confrontação
entreas probabilidades
de
ocorrência
de morte ou invalidez
constantes
da tábuablométricautilizadaem relaçãoàquelas
junto à massade participantes
constatadas
e assistidos
considerando,
no mínimo,o período
históricodos últimostrês exercícios,
e confrontara convergência
entre a taxa real de juros
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estabelecida
nas projeções
atuariaise a taxa de retornoreal projetadaparaas aplicações
dos
garantidores.
recursos
A mesmaResolução
determina
aindaquecompeteao Conselho
Fiscal
da Entidade
Fechada
atestar,
mediantefundamentação
e documentação
comprobatória,
a existência
de controlesinternos
destinados
gerenciamento
a garantiro adequado
dosriscosatuariais.
74.3 Riscode Mercado
Segundo
o Art. L3da Resolução
CMNns 3792/2009,
asentidades
devemacompanhar
e gerenciar
o
riscoe o retornoesperado
dosinvestimentos
diretose indiretos
como usode modeloquelimitea
probabilidade
paraos investimentos.
de perdasmáximas
toleradas
Ematendimento
ao queestabelece
a legislação,
o acompanhamento
do riscode mercado
seráfeito
(VoRlqueestima,combasenosdadoshistóricos
através
do Volue-at-Risk
de volatilidade
dosativos
presentes
nacarteiraanalisada,
a perdaesperada.
Tambémseráutilizadoo BenchmorkVolue-at-Risk
(B-VaRl,
modeloque aponta,com um graude
confiança
e paraum horizonte
de tempopré-definido,
quala perdaesperada
em relação
à carteira
teóricado índicede referência.
Cabeapontarqueos modelosde controleapresentados
nostópicosa seguirforamdefinidos
com
diligência,
mas estãosujeitosa imprecisões
típicasde modelosestatísticos
frente a situações
anormais
de mercado.
74.3.7VoR
Parao consolidado
dossegmentos,
o controlede riscode mercado
seráfeitopor meiodo Value-atRisk(VoRl,
como objetivoda Entidade
controlaravolatilidade
da cotado planode benefícios.
Este
serácalculado
parâmetros:
comosseguintes
.

M o d e l o :n ã o -p a ra mé tri co .

r

Intervalode Confiança:95%.

.

H o r i z o n te
: d i a sú te i s.
21

o controlede riscosdeveserfeitode acordocomosseguintes
limites:

l*
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74,3.2 Análisede Stress
A avaliação
dosinvestimentos
em análises
de sfresspassapeladefiniçãode cenáriosde stress,que
consideram
mudanças
bruscasem variáveis
parao apreçamento
importantes
dos ativos,como
taxasdejurose preçosde determinados
ativos.
Emboraas projeções
considerem
asvariações
históricas
dosindicadores,
os cenáriosde stressnão
precisamapresentarrelaçãocom o passado,uma vez que buscamsimularfuturasvariações
adversas.
Parao monitoramento
do valorde sfressda carteira,serãoutilizados
parâmetros:
os seguintes
.

Cenário:
BM&F

.

Pe r i od i ci d a d e :me n sa l

O modeloadotadoparaasanálises
de stressé realizado
por meiodo cálculodo valora mercadoda
carteira,considerando
o cenárioatípicode mercadoe a estimativa
de perdaqueissopodegerar.
que essasanálises
Caberegistrar
nãosãoparametrizadas
por limites,umavezque a metodologia
podeapresentar
considerada
que não implicam,
variações
necessariamente,
em possibilidade
de
perda.O acompanhamento
terácomofinalidade
avaliaro comportamento
da carteiraem cenários
paraqueosadministradores
adversos
possam,
dessaforma,balancear
melhorasexposições.
74.4 Riscode Crédito
O riscode créditodos investimentos
do planoseráavaliadocom baseem estudose análises
produzidos
por gestores
que invistamem crédito,pelaprópriaEntidade
junto a
ou contratados
prestadores
de serviço.
A Entidadeutilizaráparaessaavaliação
os rotingsatribuídos
por agênciaclassificadora
de riscode
créditoatuanteno Brasil.
Parachecagem
do enquadramento,
ostítulosprivadosdevem,a princípio,
serseparados
de acordo
comsuascaracterísticas.

Títulosemitidospor instituiçãonãofinanceira

Títulosemitidospor instituição
financeira

os títulosemitidospor instituições
nãofinanceiras
podemseranalisados
pelorotingde emissão
ou
do emissor.No caso de apresentaremnotas distintasentre estas duas classificações,
será
parafinsde enquadramento,
considerado,
o piorrating.

n nsKoÍfrce
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O controleda exposição
a créditoprivadoé feito atravésdo percentualde recursosalocados
em
títulosprivados,
considerada
a categoria
de riscodospapéis.O controledo riscode créditodeveser
feito em relaçãoaosrecursos
garantidores,
de acordocomos seguintes
limites:
Até F1+/BR1

Até BB-ou semrot ng

Até B ou semroting

r Paraemissões
(em relaçãoà datade elaboração
cujovencimento
do relatóriode acompanhamento)
ocorraem 1 anoou menos,seráconsiderado
o
rotingde curtoprazo'Na ausência
de rdtingde curto prazoou paraprazosde vencimentosuperiores
a 1 ano seráconsiderado
o rotingde longo
prazo.

Casoocorradesenquadramento
por rebaixamento
de papéisjá existentesna carteira,não é
necessário
o reenquadramento
imediato.Poroutro lado,novascomprasdentroda mesmafaixa
permitidas
nãoserão
enquanto
duraro desenquadramento.
O limiteparatítuloscom rotingaté BBB+visacomportareventuaisrebaixamentos
de ratingsde
papéisjá integrantes
da carteiraconsolidada
de investimentos,
papéisquejá se enquadram
nesta
categoriae eventuaisativospresentesem fundosde investimentos
(mandatonão
condominiais
discricionário).
Nessesentido,o limite acimaprevistonão deve ser entendido,em nenhuma
hipótese,
comoavalparaaquisição
de títulosque se enquadrem
nestacategoria
por partedos
gestores
exclusivos
dascarteirase fundos.
Casomaisde uma agênciaelegívelclassifique
o mesmopapel,seráconsiderado,
parafins de
enquadramento,
o piorrating.
A parcela
dostítulosinvestidos
quepossuam
cobertura
do FGC(FundoGarantidor
de Crédito)
será
considerada
comopossuindo
o equivalente
aorotingAAAem cadaumadasagências.
74.5 Riscode Liquidez
o riscode liquidezpodeser entendido
comoa possibilidade
de reduçãoda demanda
de mercado
(Ativo).
É importante
registrarque os instrumentos
de controleapresentados
sãobaseados
em modelos
que
por
estatísticos,
definiçãoestãosujeitosa desviosdecorrentes
de aproximações,
ruídosde
informações
ou de condições
anormais
de mercado.
74.5.7.1Reduçãode demandode mercado(Ativo)
A segunda
classede riscode liquidezpodeser entendidacomo a possibilidade
de reduçãoou
inexistência
de demandapelostítulose valoresmobiliários
integrantes
da carteira.A gestãodeste
riscoseráfeitacombaseno seguinteindicador:
o Percentual
da carteiraquepodesernegociada;
O controledo riscode liquidezde demandade mercadoseráfeito por meio do controledo
percentual
da carteira(combaseem 30%do volumediárioem condições
que podeser
adversas)
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negociada
em um determinado
horizonte
detempo.Esses
valoresdeverãoobedecer
aosseguintes
limites:
21 (vintee um) diasúteis

74.6 RiscoOperacional
ComoRiscoOperacional
é "a possibilidade
de ocorrência
de perdasresultantes
de falha,deficiência
ou inadequação
de processos
internos,pessoas
e sistemas,
ou de eventosexternos",a gestãoserá
decorrentede açõesque garantama adoçãode normase procedimentos
de controlesinternos,
alinhados
coma legislação
aplicável.
Dentreosprocedimentos
de controlepodemserdestacados:
.

A definição
de rotinasde acompanhamento
e análise
dosrelatórios
de monitoramento
dos
riscosdescritos
nostópicosanteriores;

.

O estabelecimento
de procedimentos
formaisparatomadade decisão
de investimentos;

.

Acompanhamento
da formação,desenvolvimento
e certificaçãodos participantesdo
processo
decisório
de investimento;
e

.

Formalização
e acompanhamento
dasatribuições
e responsabilidade
de todosos envolvidos
no processo
de planejamento,
execução
e controlede investimento.

74.7 Riscode Terceirizoção
Na administração
dosrecursos
financeiros
há a possibilidade
de terceirização
total ou parcialdos
investimentos
da Entidade.Essetipo de operaçãodelegadeterminadas
responsabilidades
a
gestoresexternos,porém não isentaa Entidadede responderlegalmenteperanteos órgãos
fiscalizadores.
Nestecontexto,o modelode terceirização
exigeque a fundaçãotenha um processo
formalizado
paraescolhae acompanhamento
de seusgestoresexternos,exatamente
em linhacom o que
estabelece
o Guia de MelhoresPráticaspara lnvestimentos
Previcem seu item 63: "O
procedimentode seleção dos gestores,pela EFPC,deve conter histórico,justificativas,
documentação
relacionada,
entreoutros."
74.7.7 Processo
de Seleçãoe Avoliaçãode Gestores
Nagestãodosinvestimentos
háespaçoparaduasformasbásicas
de gestão:passiva
e ativa.
Nagestãopassiva,
o objetivoé acompanhar
de pertoo desempenho
de um índicede referência,
ou
seja,um benchmorkA melhorgestãopassivaproduzexatamenteo resultadodesseíndicee,
normalmente,
os mandatos
de gestãopassiva
sãorelativamente
fáceisde implementar
e, portanto,
possuem
baixocusto.
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Na gestãoativa,o objetivoé superaro desempenho
de um índicede referência,
ou seja,um
benchmarkA 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
essas
características
dosmandatos
e métricas
de desempenho.
O processo
de seleçãoe avaliação
de gestoresdevelevarem consideração
qualitativos
aspectos
e
quantitativos
na análise,
de formaque consiga
diferenciar
os gestores
atravésde mensuração
de
seusindicadores.
A escolha
de umaamostracomparável
é essencial
nestetipo de análise,
umavez
que há um númeroamplode estratégias
pelomercado,
utilizadas
e a segregação
em mandatos
mencionada
nestedocumento
contribuiparaestadiferenciação.
A metodologia
escolhida
deveconterdiversas
variáveis:

Indicadores
e
Qualitativos;
Indicadores
Quantitativos.

74.8 RiscoLegal
O riscolegalestárelacionado
à não conformidade
com normativosinternose externos,podendo
gerar perdas financeirasprocedentesde autuações,processosjudiciais ou eventuais
questionamentos.
O controle dos riscosdessa natureza,que incidemsobre atividadese
investimentos,
seráfeito por meio:
o Da realizaçãode relatóriosde compliance,QUê permitam verificar a aderênciados
investimentos
às diretrizes
da legislação
em vigore à políticade investimento,
realizados
comperiodicidade
mensale analisados
peloConselho
Fiscal;
.
72.8.

jurídicos
Dautilização
de pareceres
paracontratos
quandonecessário.
comterceiros,
RiscoSistêmico

O riscosistêmico
pelapossibilidade
se caracteriza
de que o sistemafinanceiro
sejacontaminado
por eventospontuais,
comoa falência
de um bancoou de umaempresa.
Apesarda dificuldade
de
gerenciamento
desterisco,ele nãodeveser relevado.
É importante
que ele sejaconsiderado
em
premissas
cenários,
paraanálise
e hipóteses
e desenvolvimento
de mecanismos
de antecipação
de
açõesaoseventosde risco.
Parao monitoramento
do riscosistêmico
serácalculado
o VaRdacarteiraconsolidada.
O cálculo
do VoRconsiderará:
.

Modelo:não-paramétrico.

r

lntervalode Confiança:95o/o.
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.

Horizonte:
21diasúteis.

Apesardo cálculo
descrito
acima,nãoserádefinido,
a priori,um limiteparao valordo VaR.
Outra forma de se monitoraro riscosistêmicoserá atravésdo cálculode perda da carteira
por cenárioda
consolidada
em cenáriode stress.Os parâmetrosde stressserãodeterminados
BM&FBOVESPA.
Paratentarreduzira suscetibilidade
dosinvestimentos
a esserisco,a alocação
dosrecursos
deve
levarem consideração
os aspectos
referentes
à diversificação
de setorese emissores,
bemcomoa
gestores
possibilidade
diversificação
de
externos
de investimento,
visandomitigara
de inoperância
prestadores
desses
de serviçoem um eventode crise.

15 Observação
dosprincípiossocioambientais
podemser entendidos
Os princípios
socioambientais
como um conjuntode regrasque visam
que adotam,em suasatividades
favorecero investimento
em companhias
ou atravésde projetos,
políticas
de responsabilidade
socioambiental.
A maneiramaiscomumde adoçãodesseconjuntode regrasocorrepor meio da adesãoa
protocolos
por órgãosda sociedade
ou iniciativas
lideradas
civile organismos
internacionais,
como
a Organização
dasNações
Unidas(ONU).
A observância
dos princípios
socioambientais
na gestãodos recursosdepende,portanto,da
adequação
do processo
de tomadade decisões,
de forma que os administradores
da entidade
tenhamcondições
de cumprirregrasde investimento
responsável.
que ao
Comoa entidadepossuiuma estruturaenxutae focadano controlede riscos,decidiu-se
longoda vigênciadestapolítica,os princípios
socioambientais
serãoobservados
sempreque
possível,
protocolos
semadesãoa
e regras.
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