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1 Introdução
Social- FACEPIé uma EntidadeFechadade Previderrcia
A FundaçãoCepisade Seguridade
decaráternãoeconòmicoe
rrenteernvigor,
na [ornradalegislaçãoperti
Complementâr,constituida
SuaÍunçãoé administrafe executâr
e fi nanceira.
corÌìâutünomiaadministrativa
semfins lucrativos.
do plam
pelagestàoe administração
Responsável
planosde beneÍÍcios
de naturezaprevicJencidria.
BD,com benefíciodefiniclo.
CMN nc 3lg2l7}Og que contérn
109/2001e Resolução
a LerComplernentâr
Conforrneestabetece
pelas
planos
adrninistrados
de
beneÍÍcios
garantidores
clos
recursos
as diretrìzesde apiicaçãodos
(EFPC).
de
Prevìclència
Fechadas
Entidades
as
Complementar
cle Previdencia
Fechaclas
Enticlades
Complernentarclevemdefinir a Politicade Investimentopârâ cada um dos planos por elâ
administrados.
2

Governança Corporativa

garântequeos envolüdosno processo
Corporativa
A adoçãodasmelhorespráticasde Governança
decisórioda EntidadecumprâÍTìseus códigosde ccrndutapré-acordadosa fim de rninimlzar
dosdeveres.
ou qurebra
conÍlitosde interesse
que é a responsável
cornpeteà DiretoriaExecutìva,
bem definiclas.
Assim,corïìas responsabilirlades
pela administraçãa
da Entidade,a elaboraçãoda Políticade Investimento.devendosurbmetê-la
para ãprovaçãoao Conselhotleliberativo.o principalagentenas deÍiniçõesdas políticase das
estratégiasgeraisda Entidade.Cabeainda ao ConselhoFiscal,o efetivocontroleda gestãodè
CGPCn.s 13,de 1pde outubrode 2004,que deve
entidade.de acordocom o Art. 19e.da Resolução
semestralsobrea aderènciaclâ gestãodê
ernitir relâtórioclecontroleinterno em periodicìdade
Esta€struturatârântea adoçàodas
Investimento.
PCIlítica
de
recursosàs n()rmasem vigor e iì esta
de funçõesadôtadâ
rnelhorespráticâsde gcvernançacorporiìtiva.evidenciandoa segregação
inclusivepelosórgàosestàtutàrios.
os principiose
estã Políticède Investimento(Pl)estabelece
Aindade acordocom os norrnàtivos.
as rêservãstecnicas,fundose
diretrizesâ serenìseguidosna gestãodos recursoscorrespondentes
provisões.
destaentidade.visandoatingire preservâro equilíbrioatuariale a
sob a administração
do PlanoBD.
solvência
isto é, coexistemcorn aquelasestabelecidàs
sãocomplenìentâres,
As diretrizesaqui estabelecidas
de
da responsabilidade
e gestoresincunrbidos
sendoos administradores
pelalegislação
aplicávelr.
docurÍìento.
neste
que
este,aÍn
transcritas
não
ainda
observálasconcoÍÌìitanteÍÌìente,
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Gerais
Diretrizes

nestê Pl buscamgarantir.ao longo do
Os princípios,metodologiase parâmetrosestabelecidos
ao equilíbrioentre ativose
adequadase suÍìcientes
liquideze rentabilìdade
tempo, a sêËurançâ,
a riscospara os quais os
passivosdo plano,bem como procuramevitar a exposiçãoexcessiva
prêmiospagospelo mercadonãosejamatraentesou adequados
aosobietivosdo Plano.
Esta PolÍticade Investimentoentrârá em vigor em 01" de janeiro de 2014. O horizontede
planejamento
utilizàdona sua elaboraçãccompreendeo perÍodode 60 mesesque se estendede
janeiro de 2014 a dezembrode 2018. conformeespecificaa ResoluçàoCGPCNo 7, de 4 de
dezembrocle2003.
em seu Capítulo5
CMN 3.792.maisespecil'icamente
Estapolíticaestáde acordocom a Resolução
que dispõesobreparãmetrosmÍnirnoscomoalocaçãode recursose
"Da PolÍticade Investimento"
limites,utilizaçãode instrumentosderivâtivos,taxa rninimaatuarialou indicesde referênciado
plano, as metas de rentâbilidade,rnetodologiasadotadas pâra o ãpreçamentodos ativos
socioambiental
financeirose gerenciamentode riscos,alem dos princípiosde responsabilidade
adotados.
Havendomudançasna legislaçàoque de alguma forma tornem estasdiretrizesinadequadas,
durante a vigênciadeste instrumento, estâ Pl e os seus procedimentosserâo alterados
a riscos.
gradativamente,
de forma a eütar perdasde rentabilidadeou exposiçãodesnecessária
prazos
parâ
a sua
deveser elaboradoum planode adequaçãocom criteriose
Casosejanecessário,
do Plano.
os interesses
semprecom o objetivode preservar
execução,
5e nesse plano de adequaçãoo prâzo de enquadramentoestabelecidopelas disposições
for excedido,a Entidadeder'erárealizarconsultaÍormal ao Órgão
tÍansitóriàsda nova legislação
ne4, de 6 de iulhode 2010
de acordocom a InstruçãoNormativada PREVIC
reguladore Íìscalizador
Nacionalde Preüdência
que disciplinaô encâminhamento
de consultasà Superintendència
*
Complementar PREVIC.
4
4.7

Plano de Benefícios
ldentificação do Plana de Eeneficias

do
Estâpolíticâde investimentoâpresentaas diretrizesparâa aplicaçãodos recursosgarantidores
principais
pela
FACEPI
cujas
de
Seguridade
Social
Fundação
Cepisa
Plano BD, administrado
são:
características
Tipode Plano:BenefÍcioDefinido
CNPB:1985000747
peloPlanodeBeneficios
(ARPB)r:Benício
Olímpiode MeloNeto
Responsáwl
Administrador
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LídiaFrancis..
TecnicaÌïente
Estatutário
Administrâdoí
Qualificado
Airemoraes
A CarteiraAtual

de alocaçãoassimcomo
A cârteiraatual,de acordocom a tabelaabaixo,dernonstraos percentuais
por s€gmentona data30/09/2013.
os limiteslegaisobservados

e os limitespor segmentode aplicação
de recursos
6 Alocação
verifìcaa exposiçãoa riscose os
A SupervisãoBaseadaem Riscosapresentadapela PREVIC
atua de forma prudencialsobreas origensdos riscose induz uma
controlessobreelesexercidos,
e das oportunidades,
gestão proativa das entidades.A análisee avaliaçãodas adversidades
para
visão
amplado sistemade
a formaçãode uma
em cenáriosfuturos,contribuem
observadas
previdènciacomplementarfechado e do ambiente em que este se insere,visando assim à
e solidezdo sistema.
estabilidade
e as
A modalidadedo plano de benefÍcios,seu grau de maturação,suas especificidades
determinamas seguintes
bem comoo cenáriomacroeconômico.
de suasobrigações.
características
as m€tâsde resultadodo plano de benefíciose dos segmentosde
diretrizesdos investimêntos:
aplicação;a alocaçãodos recursosnos diversossegmentos;os limitesmáximosde aplicaçãoem
a escolhapor
dos investimentos;
e prauos de vencirnentos
e âtivos;os indexadores
cadaseg,mento
dentreoutros.
ou pâgãmentode jurosperiódicos;
ativosque possuemou não amortizações
6.X Etçectativos de Retorno
A expectativade retorno dos investimentospassapela definiçãode um cenárioeconômicoque
as possíveisvariaçõesque os principaisindicadorespodem sofrer,
deve levar em consideração
que observaa volatilidadehistóricaapresentada
atravésde um modelo estocástìco
mensuradas
variações,
dada urnaexpectativade retorno.A correlaçãoentre
por elesparaestimâras possíveis
os ativosque já se encontramna carteirae os que são passiveisde aplicaçãotambém é uma
variávelirnportantepâraestadefinição.
.0câ9iiu|ol;dFlìÊ5ú|!çÈaÚ\fi\]l5?q.f!r':i:..I.'?i5l;.jIl|iRl/L5lj1ìFl.''Pi.l|i.|çrliJ0í:,)5;.tl(1.,'s5
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O resultadodestaanálisese encontra no quadro abaixo,que demonstraa expectativade retorno
da Entidadeem relaçãoa cada segmënïode aplicação,bem como os comparacom o que foi
observadonos últimospwíodos.
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lmóYeis

1,5696

4102i6

1t,6916

Opençõescom Participantes

r9,53X

9,759(

11,69t(

Limites por segmento

A tabela a seguir apresentaa alocaçào-objetiwe os limites de aplicaçãoem cada um dos
CMN ne 3792/2009.Essaalocaçãofoi definidacom baseem
segmentosdefinidospela Resolução
de ativos,elaboradocom o intuitode determinara alocaçãoestratégicã
estudode macro-alocação
a ser perseguidaao longo do exerciciodesta Políticade Investimentoque melhor reflita as
estáem linha com os itens54 e 55 do Guiade Melhores
do passivo.EstâdeFinição
necessidades
Previc.
Práticas
oaraInvestimentos

de
o cenáriomacroeeonômico
e âs expectativas
A alocaçãoobjetivofoi definidaconsiderando
quandoda elaboração
conformedescritono item
destapolitìcade investimento"
mercado
vigentès
anterior.
7

limites

por esta Políticade
Na aplicaçãodos recursos,o plarc observaos lirnìtesestabelecidos
abaixo.
CMNne3.792,conformestabelas
Investimento
e pelaResolução
7.X. Por modolidodede investímento
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Alocação por Emissor
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7.3 Coneentrdção
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Restrições

pelaResolução
CMNne 3.792
o plânoobservaâs vedaçõesestâbelecidas
dos recursos,
Naaplicação
paraas modalidades
elegíveis.
de investimento
nos
Caberessaltarque as restriçõespara âplicaçãoem títulose valoresmobiliáriosestabelecidas
As aplicaçõesem
tópims a seguirsão válidassomentepara os ve{culosde investimentoexclusivos.
cotas de fundos abertos condominiait realizadasdiretamenteou por intermédiode carteira
própria, estão sujeitas somente à legislaçãoaplicável e âos seus regulamentose mandatos
especificos.

I

Derivativos

os limites,restriçõese demais
com derivâtivossãopermitidas,desdeque respeitados
Asoperações
posteriores.
pela
e
regulamentações
CMN
ns
3.792
condições
estabelecìdas Resolução

N

ffics,;'i
O controleda exposição
em derivatir,ros
seráfeito por meio do monitoramento:

dosníveisdemargern
depositada
comogârantia
deoperações
comderivativos;
e
dasdespesas
comâ cornpra
deopções.
0 controle da exposiçãoa derivatiros dere ser realizadoindividualmentepor veículo de
investimento.
Oslimitesdevemser medidosem relaçãoas alocações
ern:
Títulosda dÍüdapúblicafederal;
Títulosde emissãode instituições
financeiras
etci; e
{CDB,RDB,DPGE,
Açõesintegrantes
do ÍndiceBovespa.
A soma dos investimentosResses
ativos deve ser consideradacomo denominadorna conta da
que devemrespeìtaros seguìntes
exposição,
limites:
Até L5%{quinzepor cento)de depositode margemparaoperaçôes
cornderivativos;
Até 5% (cincopor cento)de despesas
com comprãde opções.
10 Apreçamento de atívos financeiros
Os tÍtulose valoresmobiliáriosìntegrãntesdascarteirase fundosde investimentos,
exclusivos
ou
não,nosquaiso planoaplicarecursosdevemser marcadosa valorde mercado.de acordoccm os
pela CVM e pela ANBIMA.lsso não excluia possibilidade,
critériosrecomendados
porem, de o
planocontabilÌzar
os títulosque pretendecârregârate o vencimentopelataxade comprado papel,
métodochamadode marcaçãona curvâ.
A metodologiaparaâpreçamentodeveobservaras possíveisclassificações
dos ativosadotadospela
EFPC(paranegociação
ou mantidosaté o rencimento),observadoadicionalmente
o dispostona
Res.CGPCn e 04, de 30 de janeirode 2002.
0 metodo e as fontesde referênciaadotadapâraapreçamentodos ativospela Entidadesão os
por seu custodiantee estão disponíveisno Manual de apreçarnentodo
mesmosestabelecidos
custodiante.
que todasas negociações
E recomendável
sejamrealizadas
atravésde plataformaseletrônicasau
em bolsasde valores,mercadorias
e futuros,visandomaiortransparência
e maior proximidadeda
valorrealde mercado.
De acordo com o rnanualde boas práticasda Previc"A verificaçãodo equilibrioecorúmicoe
fìnanceirodos planosde benefíciosdependeda precificação
dos ativos,ou seja,e precisoque a
entidadebusque,diretamente
por
prestadores
ou
meìode seus
de servìços,
modelosadequaclos
cle
apreçamento.
A forma de avaliaçãodeve seguiras melhorespráticasdo mercadofinanceirona
buscado preçojustq considerando-se
aindaa modalidadedo Blanode benefÍcios".
O controle da marcaçãodos papeisé feito por meio de relatóriosgeradosmensalmentepor
consultorescontratados.

./,
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LL Benchmarks por segmento e metas de rentabilidade/atuarial
complementar
definam
CMNne 3.792exigeque as entidadesfechadasde previdência
A Resolução
para
a$icação.
cada
segmento
de
e metasde rentabilidade
índicesde referêncialbenchmo*s)
para determinadosegmentode apìicação
o
como Índicede referência,ou benchmorí<,
Entende-se
índiceque melhor reflete a rentabilidadeesperadâpâra o curto prazo, isto e, para horizontes
do investimento.Esseíndice está sujeito às
mensaisou anuais,conforme as características
do mercado.
wriaçõesmomentáneâs
Por outro iado, a meta reflete â expectativade rentabilidadede lcngo prazo dos investimentas
em cada um dos segmentoslistadcsa seguir,rentabilidadeestã que pode apresentar
realizados
aosobjetivosde longoprazodo plano.
menorwlatilidadee maioraderência

Renda tlariável

i

aa
tttpc+F,5(D6

i

lBrX + 59{aa

lilFC +8,889( a.

aa
lÌ{FC+ 7,1896

OperaçõescomParticipãnte5

i

lilPrc + 6,2496aa

INFC + 6,2496aa

lf{PC + 5,5096aa

INFC + 5,50?6aa

ttlpC + 5,509(aa

llìlFË+5"5096
aa

12 Mandatos
baseadanossegmêntospropostospelalegislação
de seusinvestirnentos
A despeitoda organização
aplicável,a Entidadeadota a estruturâgerencialde rnandatospâra o monitoramentode seus
investimentos.
de investimentoscorn caracterisücas
Um mandato pode ser entendido como a consolidação
semelhantes
em termosde risco,rentabilidadeesperada,prazoetc. Alem de servirde referência
pâra a gestãodos recursos,tal estruturade investimentosservecomo parâmetropara o controlee
rnonitoramentodos riscosfinanceirosinerentesa cada mandato.
benchmarks.
O quadroa seguirapresentâa estruturade mandatosadotada,com seusrespectivos
para cada
anteriormente,
estabelecidas
referência
e
as
metas
de
rentabilidade
índices
de
Os
mandatos.
uma estimatiwda consolidação
dos
segmento,representam
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A seguir,detalha-se
resurnidamente
â estruturade cadaum dos rnanclatos
observados:
que carregârn
ALM: essemandatocontemplaos veículosde investirnento
os tÍtulosde longoprazo
atuariaisdo plano.
destinados
a cobrirasobrigações
que não obedecem,
MultimercadoEstruturado:essernandatoreúne os fundos rnultirnercadôs
necessariamente.
â todosos pontosda legislação
aplicávelàs EFPCs.
Poroutro lado,os fundosque
compõem esse mandato não devem utilizar as prerrogativasde investimentosdestinadosa
qualificados,
investidores
de acordocorna exigència
da Resolução
CMNns 379212AA9.
RendaVariávelAtiva: essemandâtoenglobaos investirnentüs
eÍn ativosde renda variávelcom
Ínenor correlaçãocom os Índicestradicionaisdo mercado,e que buscarnatingir retornos
diferenciados
no longoprâ20.

13 Gestãode Risco
Em linhacom o que estàbelêce
o Capítr-rlo
lll, "DosControlesInternose de Avaliaçãode Risco",da
quaisserãoos criterios,parâmetrose limites
Resolução
CMN ns 3792/2A09.
estetópicoestabelece
de gestãode riscodos inr,estimentos.
peloGuiade MelhoresPráticasda PREVIC
Reforçado
a verificação
e controledos riscosinerentesà
gestão do plano de benefíciosdevern ser realizadosde forrna proativa pela Entidade.
paraa implementação
estabelecendo
os alicerces
do modelode SuperüsãoBaseada
em Risco.
Õ objetivodestecapÍtuloe demonstrara análisedos prìncìpais
riscosdestacando
a importânciade
estabelecer
regrasque permitamidentillcar,âvâliâr,rïìensurâr,
controlare monitoraros riscosaos
quaisos recursosdo planoestãoexpostos,entre elesos riscosde rédito, de mercado,de liquidez.
atuarial,
legal,sistèmico
e terceirização.
operacional,
A definiçãodos limitesde riscosdependede algunsfatores,como: DeÍìnição
rJasformasde medire
(VaR,
gop,
comunicarsobreo volumede risco
B-VaR,duratíon,
etc.).
Como a estruturade investimentosde um plano pode atribuir discricionariedade
de parte da
adrninistração
dos recursosâ terceiroscontratâdos,o controlede algunsdos riscosidentificados
será feito pelos próprios gestoresexterrìos,por meio de modelos que devem contemplar, rx:
mÍnimo,os itense parâmetrosestabelecidos
nestedocumento.
Essetópico disciplina, ainda,o controle de riscosreferenteao rnonìtorarnento
dos lirnitesde
pela
por
política
alocação
estabelecidos Resolução
CMNnp 3792/2009e
esta
de investirnento.
73.1 Risco lntegrado
O fato da ResoluçãoCMN np 3792/2OO9
dispensara FundaçãotJo cálculoda Divergência-Não(DNP).
que
Planejada
consistena verilicaçãoda diÍerençaentre o resultadodos investimentos
eo
wlor projetadoparaos mesmos,ratiÍicaa importánciada implementação
de um modelo próprio
que reforçao que estádescritonestecapítulo.
passama serprimeirâetiìpa
A identificação
dos riscose a observância
doscontrolesapresentados
paraimplementação
de uma matrizde riscospelaEntidade.
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Conforrnepodemosobservar,a matrizacimarepresentauma média da relaçãoentre frequênciae
impacto para cada um dos risccs abordados neste documento, dentro de uma amostra
representativada Indús$ia de Fundos de Pensão,as Entidadesdevem apresentar controles
eficientes que permitam reduãlos, em especial os gue apresentam maior impacto e maior
frequência{áreavermdha).
Para minirnizarpossíveisônus financeirosdecorrentesda não observânciadestes riscos,foram
determinados modelos de mensuração,descritos de forma mais detalhadas nos capítulos
seguintes.
73.2 Risco Atuuriol
Ëntende-sepor risco atuarial o risco decorrente das obrigaçõesda Entidade pare corn seus
participantes.
O monitoramentodesseriscoe feito a partir da araliaçãodo passivoatuarialde cadaplanq quando
cabível,e tarnbéma partir da realizaçãode simulaçãodos valoresde beneficios{tanto dos atuais

ffirrËiei
a
cornofuturos)que deveser pagoano a âno,descontadodo valordascontribuições
aposentados
estocástica.
seremreeebidas
anuais)utilizandoa mêtCIdológia
idesembolsos
do passiw lÍquido
A ideiacentralda metodologia
é trataros eventüsrelevantesparadeterrninação
como variável,cuja evolução temporal e rnodeladaseparadamente.O efeito das variáveìs
(mortalidade
entradaem invalidez,
natâlidàdee estadocivil)e
de válidos.mortâlidadede ìnválidos,
o passivo
lÍquido"
oque determina
atuariaissão utilizadasâs mesÍïìas
A partir da modelagemdas possíveis
evoluçõesdas premissas
parâ gerâr diversosfluxos de caixa (benefíciose contribuições)
íuturôs.Todosos eì/entoscluê
impactamno passivodo planosão binomiaise o prccessode simulaçãoirá definirseqüencialmente
(por sorteio) a ocorrènciadesseseìiÊntos para cada participanlee resp€cti\rogrupo de
(de acordocom a probabilidade
esperada)até que cessemos direitoscom relaçãoao
dependentes
Plano.
os resultados
e obtèm-se
Depoisde simulartodosos rjireitosde todosÕspârtieipantes,agregam-se
uma simulaçãocompleta do fluxo de caixa do plano como um todo. O cálculo da Reserva
e feito atravésdo valor presentedos fluxosde caixafuturos
Matemáticapara acompanhamento
{simulados}.
A ferramentautilizadapermitecálculoda ReservaMaÌemáticapara diferentescenários(inclusive
e diferenlescurvdsde mercado.
utilizandotaxaatuarialescalonada)
I3.3 frísco de Mercado
e gerenciarcr
Segundoo Art. L3 da Resolução
CMNns 3792/ZAO9,
ôs entidãdesderem acompanhar
rìscoe o retornoesperados
dos investimentos
diretose indiretoscom usode rnodeloque lirniteas
perdasrnáximas
toleradâspâraos investimentos.
a legislação.
o acompanhamento
do riscode mercadoseráfeito
Ematendimentoao qLteestabelece
atravésdo Volue-ot-rïisk
{VaR}que estima, com base nos dados historicosde volatilidadee
correlação
dos ativospresentes
na carteiraanalisada,
a perdaesperada.
(8-VoR),modeloque aponta,com um grau de
Tambémserá utilizadoo Benchmo* Vqíue-at-Risk
pr+definido,
qual a perdaesperadaem relaçãoà carteira
confìança
e parâum horizontede ternpo
teóricado indicede referência.
Cabeapontarque os modelosde controleâpresentados
nos tópicosa seguirforam delìnidoscom
diligência,mas estão sujeitosa imprecisõestípicasde modelosestatísticosfrente a situações
anormais
de mereado.
73.3.7 VaR
dos segmentos,
o controlede riscoclemercadoseráfeito por meiodo Voiue-r:tParao consolidado
Este
Risk{yoR)como objetivoda Entidadecontrolâra volatilidadeda cota do planode beneficios.
serácalculadocornos seguintesparametros:
Modelo; não-para
metrico.
Intervalo
de Con[iança:
95%
Horizonte:
2L diasúteis.
t:

-li:

i

)*

.ffimiO controlede riscosdeveser feito de acordocom os seguìntes
limites:

733.2 Benchmark-VaR
Para os investimentosem mandatosou para â carteìra que tenha como objetivo o Eenchmat*
Atuarial,o controlede risco será feito por meio da B-VnR,um modelo indicadopara avaliara
aderênciada gestão. Ele pode ser entendido como uma medida da diferençaentre o retorno
esperadodo fundo ou carteirâem relaçãoao retorno esperadopara o benchmorkdefinido.
0 cálculodo B-VaRconsiderará:
r

Modelo:não-parametrico.

.

Intervalode Confiança:
95%.

0 controlede riscosdeveser feito de acordocom os seguinteslimites:

Os limitese os objetivosestipuladosforam encontrâdosatravêsda expectativade retorno deÍìnida
no cenário para cada mandato/segmento,ou ainda do spreadexigido para que se obtenha um
equilibrioentre o passivoe o ativo. A relaçãoenüe retorno e riscoé uma das premissasinseridas
neste modelo de mensuraçãoque ainda conta com a definição do horizcnte de tempo e do
intervalode confiançautilìzado.
I3J.3 AnálisedeStress
A avalìaçãodos investimentosem análisesde stresspassapela definiçãode cenáriosde stress,que
podem considerarmudançasbruscasem variáveisimportantes pârâ o apreçãmentodos ativos,
comotaxasde jurose preçosde determinados
ativos.
Emboraas projeçõesconsideremas variaçõeshistóricasdos indicadores,os cenáriosde sÍressnão
precisamapresentar relação com o passado,umâ \rez que buscam simular futuras variações
adversas.
Parao monitoramentodo valor de stressda cârteira,serãoutilizadosos seguintesparâmetros:
o

Cenário:BM&F.

r

Periodicidade:mensal.

O modeloadotadoparâas análisesde stresse realizadopor meiodo cálculodo valora mercadoda
carteira,considerandoo cenárioatipicode mercadoe a estimativade perdaque issopode gerar.
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por limites,urnavez que a metodologia
Caberegistrarque essasanálisesnão são parametrizadas
consideradapode apresentarvariaçõesque não implicam,necessariamente,
em posibilidade de
perda.O acompanhâmentoterá como finalidadeavaliaro comportamentoda carteirâem cenários
possam,dessaforma,balancearmelhorasexposições.
adversosparaque os administradores
73.4 Ríscode CrédÍto
O risco de crédito dos investimentosdo plano será avaliadocom base em estudose análises
produzidospor gêstoresexclusir,os
de crédito, pela propria Entidadeou contratadosjunto a
prestadoresde serviço.
A Ëntidadeutilizarápara essaavaliaçãoos rotrngsatribuídospor agênciaclassificadora
de risco de
créditoatuanteno Brasil.Osativosserãoenquadrados
em duascategorias:
.

Graude inrestimento;

.

Grauespeculatirnc.

Parachecagem
do enquadramento,
os títulosprimdosdevrem,
a principio,serseparados
de acordo
com suascaracteristicas.

ïiÌulos emitidos par instituiçãon-o tÌnàn(eirt

'1";tulos
emitidos pcr ;nstituiçõolrntrrcei.t

É precisoverificarse a emissãoou emissorpossuiratingpor uma dasagênciaselegiveise se a nota
g de acordocom a escalada agência,igualou superiorà classificação
mínimaapresentadana
tâbelaa seguir.
üs tÍtulos emitidospor instituiçõesnão financeiraspodem ser analisadospelo rctlng da ernissãoou
do emissor. No caso de apresentaremnotas distintas entre estâs duas classificações,será
considerado,para Íìnsde enquadramento,o pior rating.

Os investimentosque possuíremrating igual ou superior às notas indicadasna tabela serão
grau de investimento,desdeque obserrradas
enquadradosna câteg,oria
as seguintescondições:

Ft -ltt

N(/

1s

ffiËgpi
Os titulos ou emissoresque não possuemratìngpelasagênciaselegíveis(ou que tenham
classificação
inferioràs que cünstãmna tàbelà)devernser enquadradosna categoriagrau
especulativo;
para
Casoduasagências
elegíveis
classifiquem
o mesmopapelou emissor,seráconsiderado,
finsde enquadramento.
o pior mting;
0 enquadramento
dos títulosou emissores
seráfeito com baseno rcrtingvigentena data da
polÍtica
verificação
da aderênciadasaSicaçõesà
de investimento.

73.4.7Expoüçãod Crédtto
de recursos
alocados
em
a credìtoprivadoe feitoãtravesdo percentual
0 controleda exposição
considerada
a categoria
de riscodospapéis.
CIcontroledo riscodecreditodeveser
títulosprivados,
garantidores,
limites:
feitoemrelação
aosrecursos
deacordocomosseguintes

Gr;u de Ì nvestlneirto . Gr;r: especuiattve

CI limite para tÍtulos classiÍicadona categoriagrau especulativovisa â comportar eventuais
papéis
rebaixamentos
de rotíngsde papeisjá integrantes
da carteiraconsolidada
de investimentos,
que já se enquadramnesta categoriae eventuaisativos presentesem fundos de investimentcs
condominiais(mandatonão-discrìcionário).
Nessesentido,o limite acima previstonão deve ser
entendido,em nenhumahipótes,e.
como aval para aquisiçãode tÍtulos que se enquadremna
categoria"grauespeculatirm"por parte dos gestoresexclusivosdascarteirase fundos.
73.5 Risco& Liquidez
O riscode liquidezpodeserdivididoem duasclasses:
r

possibilidade
de indisponibilidade
de recursosparapagamentode obrigações;

r

possibilidade
de reduçãoda demandade rnercado.

Ositensa seguirdetalhamascaracteristicas
destesriscose a forma como elesserãogeridos.
É importante registrarque os instrumentosde controle apresentadossão baseadosem modelos
qLrêpor definiçãoestão sujeitosa desviosdecorrentesde aproximações,
estatísticos,
ruÍdosde
informações
ou de condições
anormaisde mercado.
135.1.7 Reduçãodedemanfu de mercada
A segundaclassede riscode liquidezpode ser entendidacorno â possibilidade
de reduçãoou
ìnexistência
de demandapelostitulose raloresmobiliáriosintegrantes
da carteira.A gestãodeste
riscoseráfeita com baseno seguinteindicador:

g/l/
À-
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Percentual
da carteiraque podesernegociada
em condiçõesadrersas;

O controle do risco de liquidezde demandade mercadoserá feito por meio dc controledo
percentualda carteiraque, em condiçõesadversas(20%dovolurnernédiode negócios),
podeser
negociadaem um determinadohorizontede tempo. Ëssesvaloresdeverãoobedeceracs seguintes
limitesmínimos:

1 {umj cla úrti9
21 ivíntee um) dí65u1s5

1@/o

15%

73.6 Risco Operacional
ComoRiscooperacionalé "a possibilidade
de ocorrênciade perdasresultantes
de falha,deÍìciència
ou inadequaçãode processosinternos, pessoase sistemas,ou de eventos externos"',a gestão
realizaráações que garantama adoção de normas e procedimentosde controlesinternos,
alinhadoscom a legislação
aplicável.
Dentreos procedimentosde controlepodem ser destacados:
.

A deíiniçãode rotinasde acompanhâmento
e análisedos relatóriosde monitoramentodos
riscosdescritosnos tópicosanteriores;

.

O estabelecimento
de gocedimentosformaisparatomadade decisãode investimentos:

I

Acompanhamentoda formação,desenvülümentoe certificaçãodos participantesdo
processodecisóriode in\restimento;
e

.

Formalização
e acompanhamento
dasatribuiçõese responsabilidade
de todosos envolvidos
no processopianejamento,execuçãoe controlede investirnento.

73.7 Risco& Terceírizoção
Na administração
dos recursosfinanceiroshá a possibilidade
da terceiriração
totâl ou parcialdos
investimentosda Entidade.Essetipo de operação delega determinadasresponsabilidades
a
gestoresexternos, porém não Ìsenta a Ëntidadede responder legalmenteperante os órgãos
fiscalizadores.
Nestecontexto, o modelo de terceirizaçãoexigeque a fundaçãotenha um processoforrnalìrado
para escolhae acompanhamentode seus Bestoresexternos,exatâmenteem linha com o que
estabeleceo Guia de Melhores Práticâs parã InvestimentosPrevic em seu item 63: ,,0
procedlmento de seleção dos gestores. pela EFPC, deve conter histórico. justificatlval
docurnentação
relacionada,
entreoutros."
Mesmoque a Entidadepossuaum modelode gestãointerna,o riscode terceirização
estápresente
pelo fato do processooperacionalda gestãodependerde algunsterceirosem determinadas
etapas.Na execuçãodasordensde cornprae vendae necessária
a utilizaçãode uma corretorâde
títulos e valores mobiliáriose na precificaçãoe guarda dos ativos é necessárioum âgente
custodiante.Destemodo e importantea fundaçãotambempossuirum processoformalizadopara
escolhae acompanhamento
destesprestadores
de serviço.

Hc=ei
73.V.1 Processode Seleçãoe Avaliação de Gesfores
Nagestãodos investimentos
há espaçoparaduasformasbásicasrle gestão:passivae ativa.
Nagestãopassiva,
o objetivoé acompanhar
de perto o desempenho
de um índicede referência"
ou
seja, de um benchrnark.A melhor gestão passivaproduz exâtamenteo resultarlodesse indice.
Normalmente
os mandatosde gestãopassivasão relati\âmentefáceìsde implementare, portanto,
possuembaixocusto.
Na gestãoativa,o objetiw é superaro desempenhode um indicede reÍerência,ou seja,de um
benchrnark.
A melhorgestãoêtivaproduzresultados
consistentemente
superioresâosdo índicede
referência.Normalmente
os mandatosde gestãoativasão relativamente
dificeisde implementare.
portantofpossuemcustosmaiselevados.
Por esses rnotivos. a avaliaçãodo desempenho dos gestores de recursos deve revar em
consideração
essascarâcterÍsticas
dos mandatose rnétricasde desempenho.
O processode seleçãoe avaliaçãode gestoresdeve levarem consideração
aspectosqualitativose
quàntitativosna análise.de forma que consigadiferencrarosgestoresâtravésda mensuração
de
seusindicadores.
A escolhade uma amostrâcomparávelé essencial
nestetipo rJeanálise,urnav€z
que distorçõespodernocorrerem virtudedo númeroamplode estrategiâs
utilizadaspelo mercado.
A segregação
em mandatosmencionaeja
nestedocumentocontribuiparaestadiferenciação.
A metodologia
escolhida
deveconterdiversas
variáveis:

lndicadores
Qualitativos;e
IndicadoresQuantitativos.
73.8 RiscoLegol
O riscolegalestá relacionadoà não-conformidade
coÍÌì normativosinternose externos,podendo
gerêr perdas financeiras procedentes de autuações, processos judiciais ou eventuais
questionamentos.
O controledos riscosdessanatureza.que incidemsobreatividadese investimentos,
seráíêito por
meio:
.

Da realizaçãode relatórios de corlplionce que permitam verificar a aderência dos
investimentos
às diretrizmda legislação
em vigor e à politicarJeinr,estimento,
realizaclos
com periodicidade
peloConselho
mensaleanalisados
Fiscal;
Da revisãodos regulamentosdos veículosde inrcstirnentosexclusivos,realieadoscorn
periodicidade
pelaDiretoriaExecutiva;
anuale analisados
jurídicosparücontratosconrterceiros.quandonecessário.
Da utilização
de pareceres

.ffimi73.9 RiscoSistêmico
pelapossibilidade
O riscosistêmico
se caracteriza
de queo sistemafrnanceiro
sejacontaminado
poreventos
pontuais,
comoa falència
de um bancoou de umaempresa.
Apesar
da dificuldade
de
gerenciamento
desterisco,ele nãodeveserrelevado.É importantequeele sejaconsiderado
em
premissas
paraanálise
cenários,
e hipóteses
e desenvolümento
de mecanismos
de antecipação
aos
eventosde risco.
Parâtentarreduzira suscetibilidade
dosinvestimentos
à êsserisco,a alocação
dosrecursos
deve
levaremconsideração
os âspectos
referentes
à diversificação
de setorese emissores,
bemcomoâ
diversiÍìcação
de gestores
externosde ìnvestimento,
visandomitigara possibilidade
de inoperância
prestadores
desses
de serviçoem umeventode crise.
14 Resumodos Procedimentos
Aadoçãodosprocedimentos
aquidescritos
üsaa atenderàsmelhorspráticas,
no queserefereao
controlede riscosem umaËFPC,
nãosom€nteao queserefereaosinrtestimentos,
mastambémem
questões
relação
àsdemais
operacionaìs.
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O gestorque everìtuâlmente
extrapolar
algurndos lirnitesde riscoestabelecidos
nestiìPolÍticade
Investimento
deve comunicara Entidade,que deve tornara medidamaisadequadadiantedo
jurrto
cenárioe dascondìções
de mercadoclaocasiào.A fundaçãopode eventualmente
estabelecer
gestorum prêzortráxi
a cac.|a
rlo pardo reerrquaclranrento
dasoperações.
Os limitesde riscoestabelecidos
nestâpolÍticade investimentotarnirempodernser rnonitorados
pelapropriaEntielade,
com eventualauxÍlicr
de consultoriaexterna,urnavezque a EFPCresporrde
pelosseus i nvestimentosperiìnte orgãos I iscaIizadores.
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.ffiffi115 Observação dos PrincÍpios Socioambientais
Os princípiossocioambientais
podem ser entendidoscomo um conjuntode regrasque visam
favorecero investimentoem companhiasque adotam,em suãsatiüdadesou atravésde projetos,
politicas de responsabi
lidade socioambiental.
A rnaneira mais comum de adoção desse conjunto de regras ocorre por meio da adesão a
protocolosou iniciatiwslideradaspor órgãosda sociedadecivile organismos
internacionais,
como
a Organização
dasNaçõesUnidas{ONU).
A observânciados princÍpios socioambientaisna gestãa dos recursos depende, portanto, da
adequaçãodo processode tomada de decisões,de forma que os administradoresda entidade
tenhamcondições
de cumpriras regrasde investimentoresponsável.
Cornoa entidadepossuiuma estruturaenxuta e focada no controle de riscos,decidiu-seque, ao
longo da vigêrTciadesta polÍtica, os princípiossocioambientaisserão observadossempre que
possível,sem adesãoa protocoloseregÍas.

Teresina,
18 de dezembrode 2013
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