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1 Introdução
A Fundaçãocepisa de SeguririadeSocial- FACEPIe unìà EntirJadeFechada
de previciència
complementâr,
constituÍdana forma da legislação
pêrtirìenteernvigor,de caráternãoeconamicoe
semfins lucrativos.
com âutonomiaadministrativa
e financeira.sua funçàoe administrare executãr
planosde beneÍÍcios
rje naturezaprevidenciária.
Responsável
pelagestâoe administração
dg plant:
de GestãoAdministrativa
(pcA).
Conformeestabelece
a Lei complemerÌtar109/2001e Resolução
CMNnc Jtgz/z}og- qLteconrem
as diretrizesde aplicaçãodos recursosgârântidóres
dos planosde treneÍícios
administrados
pelas
EntidadesFechadas
de previcJència
Complementar(EFpC).
previclència
as Enticlacle_c
Fechadas
de
ComBlernentar
devern definir a PolíticarJe Investimentúpâra cada um dos planos por
ëta
administrados.
e

Governança Corporatíva

A adoçãodasmelhorespráticasde Governança
corpcrrativa
g,arantè
que os envolüdosno processo
decisórioda Fntidadecurnpramseus códigosde conduta pre-acorclados
a tirn de minimiear
conÍlitoscleinteresse
ou quebraclosdeveres.
Assirn,com as responsabilidades
bem clefinidas,
cornpètea DiretoriaExecutiva.
que é a responsável
pela administração
da Entidacle.
a elaboraçãodà Políticacle lnvestimento,devendosubmetè-la
pâra iìprovâçãoao ConselhoDeliberativo,o principalâgentena-r
deiiniçõesdas politicase das
estratégiasgeraiscla Entidacle.
cabe ainclaao ConsellroFiscal,o efetivo controleda gestiìodâ
entidâde,de acordocom ü Art. 19c,da Resolução
CGPCn.p13, de 1a de outubrode2004,que deve
emitir relatóriode conftole interno enr periodicicJacle
semestralsobre a aderêncìada gestãode
recursosiìs nornìasem vigor e a estdPolÍticade Investimento.
Estaestruturãgaranteaadoçto das
rnelhorespráticâsde governançâcorporativa,eviclenciando
a segregaçãode funçõesadotada
inclusivepelosórgãosestàtutários.
Aindâde acordocorÌìos normativos.estã Politicade InvestimentCI
(pl) estabeleceos princÍpiose
diretrizesa sererÌlseguidosna gestãocJosrecursoscorrespondentes
às reservastecnicas,funclose
provisões'sob a adrninistração
destaerrtidade.visandoatingire preservãro equilíbrioatLlariale a
solvência
do Plancr
de Gestãcl
Aciministrattva.
As diretrizesaqui estabelecidas
sãocomplenl€ntâres,
isto e. coexistern
com aquelasestabëleciclas
pelalegislação
aplicávelr,
-rendoos administraclores
ê gestoresincurnbidos
da responsabiliclade
de
observá-las
concomitanterÌtente,
ainclaque nãoestejamtrarrscritas
nesteclücurÌìento.
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Diretrizes
GeraÍs

os princípios.metodologiase parârnetrosestabelecidos
nesta pl buscamgarantir,ao longo cio
tempo,â segurançâ.
liquideze rentabilidâde
adequadas
e suficìentes
âo equilíbrioentreâtivose
passivosdo plano,bem como procurâmevitar a exposiçãoexcessiva
a riscospàrâ os quais 6s
prêmiospagospelo mercadonãosejamatraentesou aclequados
aosobjetivosdo plano.
Esta PolÍticâde Investimentoentrârá em vigor ern 01 de janeiro de 2014.
o horieontede
planejarnento
utilizadonâ suà elaboraçãocornpreende
o periodode 60 mesesque se estenderje
janeiro de 2014 a dezembrode 2018. conformeespecifica
a Resolr"rçào
CGpCNo 7, de 4 de
clezembro
cle2003.
Estapolíticaestáde acordocom â Resolução
CMN 3.792,maisespe ificamenteem seu capitulo5
"Da PolÍticade Investirnento"
que dispõesobreparámetrosmínimüscomo alocaçãode recursose
limites,utilizaçãode instrumentosrierivatirn>g
taxa mínimaatuarialou indicescle referênciado
plano, as metas de rentabilidacle,rnetodologiasadotadas piìra
o âpreçamentodos ativos
fìnanceirose gerenciamentode riscos.alern dos princípiosde responsabilidacte
socioambiental
adotados.
Havendomudançasna legislaçãoque de alguma l'orma torneÍn estâs diretrizes
inadequaclas.
rJurantea vigênciarJeste instrumento, estâ Pl e os seus procedimentos
serão alterados
gradativamente,
de forma a eütar perdasdÊ rentâbìlidadeou exposiçãodesnecessaria
a riscos.
casosejanecessário.
deveser elaboradoum planode adequaçãocom criteriose prazos
Ílârâa sua
exeeução,semprecom ü objetivode preservar
os interesses
do plano.
5e nesse plano de adequaçàoo prazo de enquradramento
estabelecidopelas disposições
transitóriasda nova legislaçãoÍor excedido.a Entidadedeverárealiearconsulta
formal ao órgão
reguladore fiscalizador
de acordocom a InstruçãoNormativada pREVIC
ne4, de 6 de jr,rlhode 2010
que discipliRâÕ encãrninhamento
cJeconsr-rltas
à superinterrclència
Nacionalde previdencia
- pREVlC.
Complementar
4
4.7

Plano de Benefícios
ldentificação do plano de Beneficios

Estapolíticade investirnento
àpr€sentaas cJiretrizes
pãrãa aplicaçãoclosrecursosgarantidores
clo
Planode GestãoAdministrativa
(PGA),administradopela Fundaçãocepisade segurirlade
socialFACEPI
cujasprincipais
caracrerísticâs
são:
Tipode Plano:Administrativo
Adrninistrador
Responsável
peloPlanocleBeneficios
{ARRa}':BenÍcioolímpiode fvleloNeto
Adrninistrador
Estatutário
Tecnicamente
Quiìlificacjo
{AETe)':LidiaFrancisca
Falcãocarvalho
Airemoraes
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A earteira Atual

A carteiraatual,de acordocoma tabelaabaixo,
demonstra
ospercentuais
de alocação
as$imcomo
oslimiteslegais
observados
porsegmento
nadata31/10/2013.

Opc|açôes
com krtkipantes
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Alocação de recursos e os limites por segmento de aptÍcação

A SupervisãoBaseadaem RiscosâpreseRtâdâpela PREVICverificaa exposição
â lscos e os
controlessobreelesexercidos,atua de forma prudencialsobreas origensdos
riscose induzuma
gestão proativa das entidades.A análisee avaliaçãodas adversidades
e das oportunidades,
observadas
em cenáriosfuturos,contribuernparâ à formaçãode uma visãoarnplado sistema
de
previdênciacomplementarÍêchado e do ambiente êm que
este se insere,visando assim a
estabilidâde
e solidezdo sistema.
A modalidadedo plano de benefícios,seu grau de maturação,suas
especificidades
e as
características
de suasobrigações,
bem comoo cenáriornacroeconômico,
determinamas seguintes
diretrizesdos investimentos:
as metâsde resultadorJoplano de benefÍciose dos segmentosde
aplicação;
a alocaçãodosrecursosnosdiversossegrnentos;
os limitesmáximode aplicação
em cada
segmentoeativo; os indexadores
e prazosde vencimentosdosinvestimentos;
a escolhaporativos
que possuemou nãoamortizações
ou pagamentode juros periódicos;
dentreoutrú$.
6.I

Etçectativos de Retarno

A expectativâde retorno dos invstimentos pâssapela definiçãode um
cenárioeconômicoque
deve levar em consirleração
as possÍveisvariaçõesque os principaisindicadorespodem sofrer,
mensuradas
àtravesde um rnodeloestocástico
que observaa volatilidadehistóricaapresentada
por elespãrâestimaras possíveis
variações,
dada uma expectativâde retorno.A correlaçãoentre
os ativosque já se encontramna carteirae os que são passiveisde aplicação
tambem é urna
mriávelimportanteparâestadefinição.
o resultadodestaanális€se encontrano quaclroabaixo,que demonstraa
expectâtivade retÕrno
da Entidadeem relaçãoa cada segm€ntücJeaplicação,bem como os
comparacom o que Íoi
observadonos últimosperÍodos.
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Limites por *gmento
A tabela a seguir apresentaa alocação-objetiwe os limites de aplicação
em cada um dos
segmentosdefinidospela Resolução
CMN ns 3792/2009.Essaalocaçãofoi definidacom bâseem
estudode macro-alocação
de ativos,elaboradocom o intuitode determinara alocaçâoestràtégica
a s€r pêrseguidaao longo do exerciciodsta Políticade Investirnentoqu"
r*lho, reflita as
necessidades
do passivo.Estadefiniçãoestá em linha corn os itens 54 e 55 do Guiade Methores
paraInvestimentosprevic.
Pr'áticas

A alocação
objetivofoi definidaconsiderando
o cenáriomacroeconômico
e as expectativas
de
mercado
quandoda elaboração
vigentes
destapolÍtìcade investimento,
conformedescritono item
anterior.
7

limites

Na aplicaçãodos recursÕs,o plano observaos limitesestabelecidos
por esta políticade
Investimento
e pelaResolução
cMN ne3.7g2,conformes
tabelasabarxo.
7.7 Por modalidadede investimento
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7.3 Concentração
por Ernissor
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7.4 Concentração
por lnvestimento
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Resrições

Naaplicação
dosrecursos,
o planoobs€rva
asvdaçõesestabelecidas
pelaResôlução
cMNnp3.792
pâraasmodalidades
de investirnento
elegiveis.
caberessaltar
queas restrições
parãaplicàção
em titulose vâloresmobiliários
estabeiecidas
nos
tópicosa seguirsãoválidassomêntêpâraos veículos
de investimento
exclusivos.
Asaplicações
em
cotasde fundosabertoscondominiâis,
realizadas
diretamente
ou por intermediode carteira
própria,estãosujeitassomenteà legislação
aplicávele aos seusregutamentos
e mandâtos
específicos.
9

Derivativos

Asoperações
comderivatìvos
sãopermitidas.
desdequerespeìtados
oslimites,restrições
e demais
condições
estabelecidas
pelaResolução
CMNns3.792e regulamentações
posteriores.
0 controleda exposição
emderivativos
seráfeitopor meiodo monitorarneRto:
dosnÍveisde margemdepositada
comogarantiadeoperações
comderivativos;
e
dasdespesas
com a comprâdeopções.

7
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o controle da exposiçãoa derivatiws derc ser realizado incjìvidualrnente
0"r^
investimento.
"-1","
os lrrnitesdevernser rnedidosern relaçãoás alocações
ern:

o-

ïÍtulosda diüda públicafederal;
Títulosde emissãode instituições
financeiras
(cDB,RDB.DpGE,etc);e
Açõesintegrantes
do ÍndiceBovespa.
A soma dos investimentosnessesativoscleveser consideradacomo denominadornâ
contâ clâ
que devemrespeitaros seguintes
exposição,
limites:
Até L5%(quinzepor cento)de depósitode margemparaoperações
com clerivativos;
Até 5%(cincopor cento)cledespesas
com coryìprê
de opções.
10 Apreçamento de atívos fínanceíros
os títulose valoresmobiliáriosintegrântesclâscarteirase Ír.rndos
de investrmentos,
excfusivos
ou
não' nosquaiso planoaplicarecursosdevernser marcadosa valor de mercado,
de acordocom os
ffiterios recomendaclos
pela CVM e pela ANBIMA.lsso não excluia possibilidade,
porem, de o
planoccntabilizar
os títulosque pretendecàrreg,ar
ate o vencimentopelataxa de comprâdo pâpel,
métodochamadode marcaçãona curva.
A rnetodÔlogia
paraãpreçãrïerìto
deveobservaras possíveis
classificações
dosativosadotadospela
EFPC(paranegociação
ou mantidosaté o wncimento),observadoadicionalmente
o dispostorì;l
Res.CGPCn c 04, de 30 de janeirode 200?.
o método e as fontesde referênciaadotaoapara;ìpreçarnento
dos ativos pela Entidadesão os
mesmosestâbelecidos
por seu custodiântêe estão disponíveisno Manual de apreçamento
do
custodiante.
E recomendável
que todasas negociaçÕes
sejamrealizadas
ãtravesde plataforrÌìãs
eletronicâsolt
ern bolsasde valores,mercaclorias
e futuros,visandomaiortransparència
e maior proximidadedo
valorrealde mercado.
De acordo com o rnanualde boas práticasda Previc"A verificaçãodo equilibrio
ecormmrcoe
financeirodos planosde benefíciosclepencle
da precificação
dos ativos.ou seja,e precisoque a
entidadebusque,diretarnente
ou por meiode seusprestadores
de servìços,
modelosadequados
de
apreçamento.A l'ormade avaliaçãorleve seguiras melhorespráticasdo
mercadofìnancerrona
buscado preçojustq considerando-se
aindaa modalidadedo plaru:de beneficios,,.
o controle da marcaçãodos papeise feito por meio de relatoriosgerados
mensalrnentepor
consultürescontratados.
Ll Benchmorks por segmento e metas de rentabilidade/atuarial
A Resolução
cMN ne 3'792exigeque âs entidâdesfechadasde previdência
complementar
definam
Índicesde referênci
a (benchmolxs)
e metasclerentabilidacle
paracadasegrnento
de aplicação.
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Ëntende-secomo indicede referência,ou funchmork, para determinadosegÍÌìento
de apiicaçãoo
Índice que melhor reflete a rentabilidadeesperadâpârà o curto prazor rsto para
è,
horizontes
mensaisou anuais,conforme as caracteristicas
do investimento.Esseíndice está sujeito às
wriaçõesmomentâneas
do mercado.
Por outro lado, a meta reflete a expectativade rentabilidadede longo prazo
dos investimentos
realizados
em cada um dos seg,mentos
listadosa seguir,rentabilidadeesta que pode apresentâr
menorvolatilidadee maìoraderência
aosobjetivosde longoprazodo flano.

12 Mandatos
A despeitoda organizaçãode seusinvestimentosbaseadanos segmentospropostospela
legislação
aplicável,a Ëntidadeadota a estruturagerencialde mandatospara o monrtoramento
de seus
investimentcs.
um mardato pode ser entendido eotno a consolidaçãode investimentos
com características
semelhantes
em termosde risco,rentabilidadeesperada,prazoetc. Alem de servirde
referência
para ã gestãodos recursol tal estruturade investimentosserve
como parámetropara o controlee
monitoramentodos riscosfinanceirosinerentesa câda mandato.
0 quadro a seguirapresentâa estruturâde mandatosadotada,com seus
respectivosbenchmarks.
os Índicesde referênciae as metas de rentabilidadeestabelecidas
anteriormente,para cada
segmento,representâr'rì
uma estimatiwda consolidação
dos mandatos.

A seguir,detalha-se
resumidamente
a estruturade cadaum dos mandatosobservados:
Renda Fixa Tradicional;representaos investimentosem fundos de
renda fixa corn objetivo de
rentabilidadedado em funçãodo cDl. predomrnantemente
compostospor títulos públicos.Esse
rnandatocontempla,adicionalmente,os investirnentosutiliradospara garantir
a liquidezdo plano
de investimentos.

13 Ëestãode Risco
Em linhacom o que estabelece
o Capítulolll, "DosControleslnternose de Avaliaçãode Risco,,,
da
Resolução
cMN nc 3792/2009,este tópico estabelecequaisserãoos critérios,parâmetros
e limites
de gestãode riscodos inwstirnentos.
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Reforçado
pelo GuiaeleMelhoresPráticasda PREVIC
a verifìcação
e controledos riscosinerentesà
gestão do plano de benefÍcios denem ser realirados ele forma proativa
pela Entidade,
estabelecendo
paraa implementação
os alicerces
do modelode Supervisão
Baseada
em Risco.
o objetivodestecapítuloé demons$ara análisedos principaisriscosdestacando
a irnportância
de
estabelecerrêgrasque permitam identiÍìcar,âvaliar,mênsurar,controlare rnonitorar
os riscosaos
quaisos recursosdo plano estãoexpostos,entre elesos riscosde
credito,de mercado,de liquìdez,
atuarial,operacional,
legal,sistêmicoe terceirização.
A definiçãodos limitesde riscosdependede algunsfatores,como: Definição
dasforrnasde medire
cornunicarsobreo vclume de risco(VoR,B_VnR,
duration,gop,etc.).
como a estrutura de investimentosde um plano pode atribuir discricionariedade
de parte da
administraçãodos recursosa terceiros contratados,o controle de alguns
dos riscosidentificados
será feito pelos próprios gestoresexternos, por meio de modelos que
devem contemplar, no
minirno,Õsitêns e parâme$osestabelecidos
nestedocumento.
Essetópico disciplina,ainda,o contrde de riscosreferenteao monitoramento
dos limites de
alocaçãoestabelecidospelaResoluçãoCMN ns 3792/2CI0g
e por esta políticade investimenro.
1.3.7 Risca lntegrodo
o fato da ResoluçãoCMN ne 3792Ê009 dispensara Fundaçãodo cálculo
da Divergência-NãoPlanejada{DNP}.que consistena verificaçãoda diferençaentre o resultado
dos investimentose o
wlor projetadoparaos mesmos,ratificaa importânciada lmplementação
de um modelo próprio
que reforçao que estádescritonestecapitulo.
A identificaçãodm riscose a observânciados controlesapresentadospassam
a ser prirneiraetapa
paraimplementação
de uma matrizde riscospelaEntidade.
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Canformepodemosobservaça maffizacimarepresenta
umamediada relaçãoentrefrequência
e
impacto para cada um dos riscosabordadosneste documenb, dentro de uma amostra
representâtiva
da Indústriade Fundosde Pensão,as Entidadesdevemapresêntarcontroles
eficientesque perrnitamreduã-lcs,em especialos que apres€ntammaior irnpacto
e maior
frequência
{áreavermdha).
Paraminimizarpossíveis
ônus financeirosdecorrentes
da não observância
destesriscos,foram
determinadosmodelosde mensuração,
descritosde forma mais detalhadasnos capÍtulos
seguintes.
13.2 Risco& Mercado
Segundo
o Art"13da Resolução
CMNne 3792/2N9,asentidades
deremacompanhar
e gerenciar
o
rÍscoe o retornoesperados
dosinwstimentosdiretose indiretoscom usode modeloquelimiteas
perdasmáxìmas
toleradas
paraosinvestimêntos.
Ematendimento
âo queestabelece
a legislação,
o acompãnhamento
do riscode mercadoseráfeito
atravésdo Value-ot-Âisk
(ÌzoR)que estima,com base nos dadoshistóricosde volatilidade
e
correlação
dosativospresentes
na cart€irãanalisada,
a perdaesperada.
Tambémseráutilizadaa BerchmarkVulue-aü-firsk
nnadelo
que aponta,com um graude
{Ê-VoR},
conÍìança
e paraumhorizontede tempopredefinido.quala perdaesperada
em relaçãoà carteira
teóricado índicede referência.
cabeapontargue os modelosde controleapresentados
nostópÍcosa seguirforamdefinidoscom
diligência,mâs estãosujeitosa impreisõestipicasde rnodios stâtísticosfrente
a situãções
anormais
de mercado.
tÍ12.1 VoR
Paras consolidado
dossegmentos,
o conÜdede riscode rnercado
seráfeito por meiodo volu*atRisk{Vofi}como objetiuoda Entidadecontrolara volatilidade
da cCIta
do flam de heneficias.
Ëste
serácalculado
cÕmosseguintes
parámetros:
; r Modelo;não-paranÉtrico.
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Intervalo
de Confiança:
Horizonte:
21diasúteis.
o controlede riscosdeveserfeitodeacordocomosseguintes
limites:

73.2.2 Análise de Stress
A avaliaçãodos investimentosem análisesde stresspassapela definição
de cenáriasde stresq que
podem considerarmudançasbruscasem variáveis
impofiantes para o âpreçâmentodos ativos,
comotâxasde jurose preçosde determinados
ativos.
Emboraas projeçõesconsideremas variaçõeshistóricasdos ìndicadores,
os cenáriosde stressnão
precisamapresentarrelaçãocom o passado,
umâ vez que buscamsimular futuràs variações
adrersas.
Parao monitoramento
do valorde sfressda (arteira,serãoutilizados
os seguintesparâmetros:
Cenário:BM&F.
Periodicidade:mensal.
o modeloadotadoparââs análisesde stressé realiaadopor meio
do cálculodo valora mercadoda
cãrteira,considerando
o cenárioatípicode mercadoe â estimativade perdaque issopodegerar.
cabe registrarque essasanálisesnão são parametrìzadas
por limites.uma vez que â metodologiâ
considerada
pode apresentarvariaçõesque não implicam,
necessariamente,
em possibilidade
de
perda'o acompanhâmento
terácomo finalidadeavaliaro comportâmentoda carteira
erncenários
adversospãraque os administradores
possam,dessaforma,balancearmelhorasexposições.
73.3 Risco & Crédito
0 risco de crédito dos inraastimentos
do plano será avaliadocom base em estudose análises
produzidospor gestoresexclusirosde crêdito, pela própria
Entidadeou contratâdosjunto a
prestadoresde servìço.
A Entidadeutilizarápârâessaavaliaçãoos ratfngoatribuídospor
agênciaclassificadora
de riscode
creditoatuânteno Brasil.os ativosserãoenquadrados
em duascategoriâs:
Graude inwstimento;
, Grauespeculativo.
Parachecagemdo enquadramento,
os títulosprivadosdevem,a princÍpio,ser separados
de acordo
com suascaracterÍsticâs.

TÍtulosemitidospor Ínstítuíção
nãotínantejra

Ítttrlos emitÌdos pr Ìnstituiçio f;nanceira

Eprecisoverificarseâ emissão
ou emissorpossuirr,tingpor umadasagèncias
elegiveis
e sea nota
e, de acordocom â escalãda agência,
igualou superiorà classiÍìcação
rnínimaapresêntadã
nã

tabelaa seguir.

Ostítulosemitidosporinstituições
nãofinanceiras
podemseranalisados
pelo ratingdaemissão
ou
do emissor.No caso de apresentaremnotas distintasentre estas duas classificações,
será
consíderado,
parafìnsde enquadramênto,
o pior roting.

Os investimentos
que possuÍremratingigualou superioràs notas indicadasna
tabelaserão
enquadrados
nâcategoria
graude invesümento,
desdequeobsenndas
asseguintes
condições:
os tÍtulosou emissores
que não possuemrotingpelasagèncias
degiveis(ou que tenham
classificação
inferioràs queconstamna tabela)devemserenquadrados
na catqosa grau
especulaüvo;
; ' Casoduasagências
elegÍveis
classifiquem
o mesmopapelou emissor,
seráconsiderado,
para
finsde enquadramento,
o pior mting;
' : o enguâdramento
dostítulosou emissores
seráfeitocombasena rctting
vigentena datâda
verificação
daaderência
dasagicações
à política
deinvestimento.
13.3,1Expasiçãa
a CrédÍto
o controleda exposição
a crrilito privadoé feito atrâvésdo percentual
de recursos
alocadosern
títulosprivados,
considerada
a categoria
de riscodospapeis.o contrdedo riscode creditodeveser
feitoemrelação
aosrêcursos
garantidores,
deacordocomosseguintes
limites:

Grau de investinìento+ Grau especuiotivo

6r:auespeculaüvo

50ií,

5%

),vf

f;tc=pi
o linrite para tÍtulos classificado
na categ,oria
grau especulativo
visa..o,noor,*r'"u"nìr"u
rehâixamentos
de rofingsde papéisjá integrantesda carteiraconsolidada
de investimentos,
papers
que já se enquadramnestacâtegoriae eventuaisativos presentes
em fundos de investrmentos
condominiais(mandatonão-discricionário).
Nessesentido,o limrteacima previstonão cleveser
entendido.em nenhuma hipótese,como aval para aquisiçãode títulos que
se enquãdremnê
categoriâ"grauespeculativo"'
por partedosËestores
exclusìvos
dâscarteirase fundos.
73.4 Risco de Liquidez
A FACEPI
irá controlara liquidezdos recursosde acorcJo
corï a necessiclade
de despesado plarro
parâa administração
dos planosde Benefícios.
73,5 frísco Aperacionol
como RiscoOperacional
e "a possibiliciade
de ocorrenciade perdasresultanres
de falha,deÍìciência
ou inadequaçãode processôsinternos,pessoãse sistemas,ou de
€ventosexternos.,,a ËestãCI
realizaráações que gârântam a adoção de norrnase procedimentos
de controles internos,
alinhados
com a legislação
aplicável.
Dentreos procedimentos
de controlepociemserdestacados:
A definiçãode rotinasde acompanharnento
e análisedos relatóriosde monitr:ramentarios
riscosdescritosnos topicosanteriores;
O estabelecimento
de procedimentos
formaisparatomadade decisãode

investimentos:

Acompanhamerìtoda formação, desenvolümentoe certificaçâo
dos pârticipântesdo
processo
decisoriod€ investirnentÕ;
e
Fortnalização
e acoÍnpârtharnento
dasàtribuìções
e responsabilidade
rle todosos envolvicJos
no processoplanejarnento,
execuçãoe controlede investimento.
73.6 Risco de Terceirìzação
Na administração
dos recursosfinanceiroshá a possibilidade
da tercerrização
totâl ou parcialdos
investimentosda Entidade'Essetipo de operação delega determinadas
responsabilidacJes
a
gestoresexternos,porem não isenta a Entidadede
responderlegalmenteBeranteos orgãos
fiscalizadores.
Nestecontexto,o modelode terceirização
exigeque a fundaçãotenha urn processoformalizado
para escolhae âcompànhamento
de seus Bestoresexternos,exâtarnenteem linha conì o que
estabeleceo Guia de Melhores Práticaspara Investimentosprevic
ern seu itern 63;,,o
procedimento de seleção dos g€stores, pela EFFC,
deve conter histórico, justiticativas,
documentação
relacionada,
entre outros..,
MesmÕque a Fntidadepossuaum rnodelode gestãointerna,o
riscode terceirização
estápresente
pelo fato do processooperacionalcla gestãodepender
cle alguns terceirosem determinadas
ëtâpas'Na execuçãodasordensclecomprae vendae necessaria
a r-rtilização
rle uma corretoracle
títulos e valores mobiliáriose na precificaçãoe guarda dos
ativos é neeessáriourn ãgente
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custodiante.Destemodo e importante a fundaçãotambernpossuir
urn processoformalizadopara
escolhae acompanhamentodestesprestâdoresde servico.

X.3.7RiscoLegal
o riscolegalestárelacionado
à não-conformidade
com normativos
internose externos,podendo
8erâr perdas financeirasprocedentesde autuações,processosjudiciais ou
eventuais
questlonarnentos.
o controledosriscosdessanaturetâ,que incidemsobreatividades
e investimentos,
seráfeito por
meio:
Da realizaçãode relatóriosde conrplianceque permitam
verificara aderênciados
investjmentos
às diretrizesda legislação
em vigore à políticade inrlestimento,
realizados
comperiodicidade
rnensal
e analisados
pdo conselho
Fiscar;
'
-

Da revisãodos regulamentos
dos veiculosde inrestimentosexclusívos,
realiradoscom
periodicidade
anuare anarisados
peraDiretoria
Executiva;
Dautilização
de pareceres
jurídicos
pâracontrâtos
comterceiros.
quandonecessário.

X.3.8Riscosfstémrïco
o riscosistêrnico
se caracteriza
pelapossibilidade
de que o sistemaÍlnanceiro
sejacontaminado
poreventospontuais,
comoa falència
de um bancoou de urnaempresa.
Apesarda dificuldade
de
gerenciamento
desterisco,ele não deveserrelevado.É importantequeele
sejaconsiderado
em
premissas
cenários,
e hipóteses
paraanálise
e desenvolümento
de mecanismos
deantecipação
aos
eventosde risco.
Parâtentarreduzìra suscetibilidade
dosinvestirnentos
a esserisco,ã alocação
dosrecursos
oeve
levaremconsideração
os aspectos
referentes
à diversiÍìcação
de setorese emissores,
bem
corno
a
diversificação
de gestores
externosde investimento,
visaniomitigara possibilidade
de
inoperância
prestadores
desses
deserviçoem umeventode crisë.
14 Resumodos procedimentos
A adoçãodosprocedimentos
aquidescritos
visaa atenderàsmelhores
práticas,
no queserefereao
controlede riscosem umâEFPC,
nãosomenteao queserefereaosinrrestimêntos,
mastambemem
relação
àsdemais
questões
operacionais.
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o gestorgLleeventLlalfiÌer1te
extr;ìpolàfalBUftìcloslirnitesde riscoestâbelecidos
nestapolÍticàcle
lrÌvestimentodeve cornunicará Entidacle.
que deve tornar â mediclamâis âdequêcjarjiante cJo
cenárioe dascondiçôesde ÍÌìercàdoclaocasião.A íundaçãopode
everìtualrnente
jurìtcì
estiìbelecer
â câdagestorum pràzomáximopêrão reencluadrarÌìento
clasoperações.
os limitesde riscoestabelecidos
nestâpolíticade irrvestimento
tanÌbempüdernser monitofados
pelaprópriaEntidade,
conì everìtualauxÍliorJeconsultoriaexterna,urnâvez que a EFpc
responde
pelosseus ìnvestimentosperiìnte órgãos[iscaIizadores.
15 Observação dos princípios Socioamhientais
Os princípiossocioambientdis
podeÍn ser entencJicJos
como um conjunta!de regrasclue visarrr
favorecero investirnento
enì companhiàs
cÌueddotàÍÌì,efyìsUiìsatiüdadesou atrâvescle projetos,
políticasrle responsa
bilicJa
clesocioarnbierrta
L
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A maneiramaiscomum de adoçãodesseconjuntode regrasocorre por meio
da adesãoa
protocolos
ou iniciatiraslideradas
por órgãosda sociedade
civile organismos
internacionars,
como
a Organização
dasNações
Unidas
íONUl.
A observância
dos princÍpiossocioambientâis
na gestãodos recursosdepende,portânto,dâ
adequação
do procesode tomadade decisões,
de forma gue os administradores
da entidade
tenhamcondições
de cumprirasregrasdeinvestimento
responrável.
Cornoa estruturade investimentos
do plano atrih.ri,em grandeparte, discl.icionariedade
da
administração
dos recursos
gestores
a
terceirizâdos,
decidiu-se
que,ao longoda vigênciadesta
Política
de Investimento,
os princípios
socioambientãis
serãoobservados
sempreque[ossiveí,sem
adesão
a protocolos
e regras.
ïeresina,18de dezembro
de 2013
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