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Introdução
A FundaçãoCepisade SeguridadeSocial- FACEPIé uma EntidadeFechadade Previdência
Complementâr,
constituídana forma da legislação
pertinenteernvigor,de caráternãoeconònrico
e
semfins lucrativos,
com âutonomiaadministrativa
e financeire.
Suafunçãcé administrare executâr
planosde beneíÍcios
de naturezaprevidenciária.
pelagestàoe administração
Responsável
do plancr
CV,com contribLtição
variável.
Conformeestabelece
a Lei ComplemeÌìtâr
109/2001e Resolução
CMNne 3192/2OOg:-que
contern
as diretrizesde aplicaçãodos recursosgarântidores
dos planosde benefícios
pelas
administrados
EntidadesFechadas
de Previdència
Complementar(EFPC).
as Enticlades
Fechadas
cle Previclencia
Complernentardevem definir a Políticade Investimentopâra cada urn dos planos por ela
ar!rninistrados.
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Governança Corporativa

A adoçãodasmelhorespráticasde Governança
g,àrante
que os envolüdosrìo processo
Corporativa
decisórioda Entidadecumpram seus códigosde conduta prê-acordadosa fim de rninimizar
conÍlitosde interesse
ou quebradosdeveres.
Assim,com as responsabilidades
bem definidas,cornpeteà DiretoriaExecutiva.
que é a responsável
pela administração
da Entidade.a elaboraçãoda Políticade Investimento,devendosr"rbmetè-la
pãra ãprovaçãoao ConselhoDeliberativo.o principalagentenas definiçõesdas políticase cias
geraisda Entidade.Cabeainda ao ConselhoFiscal,o efetivo controleda gestãoda
estratégiâs
enticlade,
de acordocom o Art. l-9e,da Resolução
CGPCn.s l-3,de 1e de outubrode 2004,que der,,e
emitir relatóriode contnrleinterno em periodiciclacJe
semestralsobrea aderènciada gestãode
recursosâs normâsem vigor e â estâPolíticade lnvestimentO.
Estôestruturègâranteaadoçãodas
melhorespráticâsde governançiìcorporiìtiva.evidenciandoa segregação
de funçõesarJotada
inclusivepelosórgãosestâtutários.
Aindade acordocom os norrnativos,esta Políticâde Investirflento
(Pl)estabeleceos princípiose
diretrizesâ seremseguidosna gestãodos recursoscorrespondentes
às reservastecnicas,[unrJose
provisões.
sob a admìnistração
destaentidade.visandoâtingire preservãro equilíbrioatuariale a
solvência
do PlanoCV.
As diretrizesaqui estabelecidas
são complementâres.
isto e. coexistemcorn aquelasestabelëüidas
pelalegislação
aplicável',
sendoos administradores
e gestoresìncumbidos
da responsabilidade
de
observá-las
concornitanteÍÌìente,
que nãú estejâmtranscriLas
aineJa
rìestedocumento.
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Diretrizes
Gerais

Os princÍpios,metodologiase pârâmetrosestabelecidos
nesta pl buscamgarantir,ao longcrdo
tempo, a seguranç4,
liquideze rentabilidadeadequadase suficìentes
ao equilíbrioentre ativose
passivosdo plano,bem como procuramevitar a exposiçãoexcessivaa riscospâra os quais os
prêmiospagospelo mercadonãosejarnatraentesou adequados
aosobjetivosdo plano.
Esta PolÍtìcade Investimentoentrârá em vigor em 0L de janeiro de 2014. O horizontede
planejamentoutilizadona sua elaboraçãocompreendeo períodode 60 mesesque se estendede
janeiro de 2014 a dezembrode 2018, conformeespecificaa ResoluçàoCGpCNo 7, de
4 de
dezembrode 2003.
Ëstapolíticaestáde acordocom a Resolução
CMN 3.792,maisespa;ificamente
ern seu Capítulo5
"Da Políticade Investimentü"
que dispõesobreparãmetrosmínirnoscomo alocaçãode recursose
limites,utilizaçãode instrumentosderivativos,taxa rnínimaatuarialou índicesde referènciado
plano, as metas de rentabilidade,metodologiasadotadas para o apreçarrÌentodos ativos
Íìnanceirose gerenciamentode riscos,alem dos principiosde responsabilidade
socioambiental
adotados.
Havendomudançasna legislaçãoque de alguma forma tornem estas diretrizesinadequadas.
durante a vigênciadeste instrumento, esta Pl e os seus procedimentosserão alterados
gradativamente,
de forma a eütar perdasde rentabilidadeou exposiçãodesnecessaria
a riscos.
Casosejanecessário,
deveser elaboradoum planode adequaçãocom critériose prazosparâa sua
execução,
semprecorno objetivode preservar
os interesses
do plano.
5e nesse plano de adequaçãoo prâzo de enquadrârnentoestabelecÌdopelas disposições
transitóriasda novalegislaçãofor excedido,a Entidadedewrá realizarconsultaformal ao órgão
reguladore fiscalizador
de acordocom a InstruçãoNormativada PREVTC
ne4, de 6 de julho cie2010
que disciplinâo êncârìinhãmênto
de consultasà Superintendència
Nacionalde preüdência
- PRËVlC.
Complementar
4
4.7

Plano de Benefícios
ldentíficoção do Plano de Benefícios

Estapolíticade investimentoapresentaas diretrizespârâa aplicaçãodos recursosgãrantidores
do
Plano CV, administradopela FundaçãoCepisade SeguridadeSocial- FACEptcujas principais
caracterÍsticas
são:
Tipode Plano:Contribuição
Variável
CNPB:2009003292
Administrador
peloPlanode Beneficios
Responsáwl
(ARPB)r:
BenícioOlímpiode Melo Neto
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Administrador
Estatutário
Tecnicamente
LldiaFrancisca
Falcão
Qualificado
Carvalho
Airemoraes
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A CarteiraAtual

A carteiraatual.de acordocoma tabelaabaixo,
demonstra
ospercentuais
de alocação
assimcomo
porsegmento
oslimiteslegais
observados
nadata30/09/2013.

Operaçõescom krticipantes

6

Alocação de recursos e os limítes por segmento de aplicação

A SupervisãoBaseadaem Riscosâpresentadapela PREVICverifìcaa exposiçãoa riscose os
controlessobreelesexercidogatua de forrnaprudencialsobreas origensdos riscose induz uma
gestão proatìvâdas entidades.A análisee avaliaçãodas adversidades
e das oportunidades,
observadas
em cenáriosfuturos,contribuempara a formaçãode uma visãoamplado sistemade
previdênciacomplementarfechado e do ambienÌe em que este se Ìnsere,visando assim à
estabilidâde
e solidezdo sistema.
A modalidadedo plano de benefícios,sêu grau de maturação,suas especificidades
e as
caracterÍsticas
de suasobrigações.
bem comoo ceniiriomacroeconômico.
determinamas seguintes
diretrizesdos investimentos:
as metâsde resultadodo plano de benefíciose dos segmentcsde
aplicação;a alocaçãodos recursosnos diversosseg,mentos;
os limitesmáxirnosde aplicaçãoem
cadasegmentoe ativos;os indexadores
e prazosde vencimentos
dos investimentos;
a escolhapor
ativosque possuemou não arnortizações
ou pagamentode juros periódicos;dentre outros.
6.7

Expectativosde Retorno

A expectativade retorno dos investimentospassâpela definiçãode um cenárioeconômicoque
deve levar em consideração
as possíveisvariaçõesque os principaisindicadorespodem sofrer,
rnensuradas
atravésde um modelo estocástico
que observaa volatìlidadehistorìcaapresentada
por elesparaestimaras possíveis
variações.
dada uma expectativade retorno.A correlaçãoentre
os ativosque já se encontramRâ càrteirae os que são passiveisde aplicaçãotambem é uma
mriávelimportanteparaestadefinição,
.íJe:pÈUlB||ç|3Ì€5ü|içiüci.\iiì.l]75?q'[iri!:.'l.i,.i5|j]sI.l5l/L51"i.r,t1i1il;il{irÇìüiìú,5i't{l:lì5í-Ã
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o resultado
destaanálise
se encontrarrcquadroabaixo,quedernonsu"
"*0"i...;;;;;r;"
da Entidade
em relaçãoa cadasegmento
de aplicaçãqbemcomoos "compara
com o que foi
observado
nosúltimosperfodos.

Consolldado

8pm6

3,4196

12,60i6

Rerda tito

8,60ffi

3,3?9{

11,696

Rênde VãÍiável

1440e(

lnve$Smentos
EstÍutuÌados

14,00x,

|ltvestimentorno Erterior
lmóv€i$

0peraçõescornPaÍ{cipantes

6.2

28,9596

10,90tú

1r,69t6

Límítespor segmerrto

A tabela a seguir apresentaa alocação-objetiro
e os limites de aplicaçãoem cada um dos
segmentosdefinidospela Resolução
CMN ne 3792/2009.Essaalocaçãofoi definidacom baseem
estudode macro-alocação
de ativos,elaboradocom o intuitode determinara alocaçãoestratégica
a ser perseguidaao longo do exerciciodesta Políticade lnvestimentoque melhor reflita as
necessidades
do passivo.Estad€finiçàoestáem linhacom os itens54 e 55 do Guiade Melhores
para
Práticas
InvestimentosPrevic.

A alocaçãoobjetivofoi definidaconsiderando
o cenáriomacroeconômico
e as exoectativas
de
quandoda elaboração
mercado
vigentes
destapolítlcade investimento,
conformedescritono item
anterior.
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Limites

Na aplicaçãodos recursos,o plarn observaos limitesestabelecidos
por esta políticade
Investimento
e pelaResolução
cMN ne3.792.conformes
tabelasabaixo.
7.7 Por modalidddede investimento
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Restrições

Na aplicação
dos recursos.
pelaResolução
o planoobservaas vedaçõesestabelecidas
CMN nc 3.792
paraas modalidades
de investimento
elegíveis.
Caberessaltarque as restriçõespara aplieaçãoem títulose valoresmobiliáriosestâbelecidas
nos
tópicosa seguirsão válidassomentepara os veículosde investimentoexclusivos.
As aplicaçõesem
cotas de fundos ãbertos condominiais,realizadasdiretamenteou por intermediode carteira
própria, estão sujeitassomente à legislaçãoaplicávele aos sêus regulamentose mandatos
específicos,

)-

w'

Ec-pi
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Derivativos

Asoperações
comderivativos
sãopermitidas,
querespeitados
desde
oslimites,
restrições
e demais
condições
pelaResolução
estabelecìdas
CMN ne3.792e regulamentações
posteriores.
Õ controleda exposição
em derivatirnrs
seráfeito por meio do monitoramento:
dosnÍveisde margemdepositadacomogârantiade operações
com derivativos;
e
das despesas
com iì cornprade opções.
o controle da exposiçãoa derivatiros dew ser realirado individualmentepor veiculo de
investimento.
os limitesdevemser rnedidosem relaçãoàsalocações
em:
ïÍtulos da dividapúblicafederal;
ïitulos de emissãode instituições
financeiras
etc);e
{CDB.RDB,DPGE,
Açõesintegrantes
do ÍndiceBovespa.
A soma dos investimentosnessesativos deve ser consideradacomo denorninadorna conta da
exposiçãqque devemrespeitaros seguintes
limites:
Ate 15%{quinzepor cento}de depósitode rnargernparaoperações
com derivativos;
Ate 5% (cincopor cento)de despesas
com comprade opções.
10 Apreçamento de ativos financeiros
Os títulose valoresmobiliáriosintegràntesdascarteirase fundosde investimentos,
exclusivos
ou
não.nosquaiso planoaplicarecursosdevemser marcadosa valorde mercado.de acordocom Gs
critériosrecomendados
pela CVM e pela ANBIMA,lsso não excluia possibilidade,
porém, de o
planocontabilizar
os tituÌosque pretendecàrregarate o vencimentopelataxade comprado papel,
métodochamadode marcaçãonâ curva.
A metodologiaparaapreçamento
deveobservaras possíveis
classificações
dosativosadotadospela
EFPC(paranegociação
ou mantidosâte o wncimento),observadoadicionalmente
o dispostona
Res.CGPCn s 04, de 30 de janeirode 2002,
o metodo e as fontesde referènciaadotasapârâãpreçamentodos ativospela Fntidadesão os
mesnÌosestabelecidos
por seu custodiantee estão disponíveisno Manual de apreçamentodo
custodiante.
que todasâs negociações
É recomendável
sejamrealizadas
atravésde plataformaseletrônicasou
em bolsasde valores,mercadorias
e futuros.visandomaiortransparência
e maior proxìmidadedt:
rnlor realde mercado.
De acordo com o manualde boas práticasda Frevic"A veriÍìcaçãodo equilÍbrioeconômicoe
financeirodos planosde benefíciosdependeda precificação
dos ativos,ou seja,é precisoque a
entidadebusque,diretamente
ou por meiode seusprestadores
de serviços,
modelosadequados
de

f;ac=ei
âpreçamento.A forma de avaliaçãodeve seguiras melhorespráticasdo mercaclofìnanceìrona
buscado preçojustg considerando-se
aindaa modalidade
do planode benefÍcioí'.
O controle da marcaçãodos papeise feito por meio de relatóriosgeradosmensalmenrepor
consultorescontratados.
tL Benchmorks por segmento e metas de rentabilidadelatuaríal
A Resolução
CMNne 3.792exigeque as entidadesfechadasde previdência
complementâr
definâm
índicesde referênci
a (furrhmar*sl e metasde rentabilidade
paracadasegmentode aplicação.
Entende-se
como índicede referência,au benchrnor*,paradeterminados€gilìentode aplicaçãoo
índiceque melhor reflete a rentãbilidadeesperadâparâ o curto prazo,isto e, para horizontes
mensaisou anuais,conforme as características
clo investimento.Esseíndice está sujeito às
wriaçõesmomentáneas
do mercado.
Por outro lado, a metâ reflêtea expectativade rentabilidadecle longo prazodos investimentos
realizados
em cada um dos sêgmentoslistadosa seguir,rentabilidadeesta que pode apresenrar
menorurlatilidadee maioraderència
aosobjetivosde longoprazodo plano.

Renda Fixa

I

npC + E,5Og6
aa

lN FC + 6,ilP26 aa

RendaVariável

i

lBÍx + Sxaa

llìlPC+&8896âa

;

tNpC+ 6,Zi96aa

InvestimentosEstrutuÍados

lnvesümentosno ExteÍioÍ

IHFC + 7.1816aa

12 Mandatos
A despeitôda organização
de seusinvestimentos
baseadanossegmeRtos
propostospeJalegislação
aplicável.a Entidadeadota a estrLtturagerencialde mandatospâra o monitoramentocJeseus
investimentos.
um mandato pode ser entendido como a consolidação
de investimentoscom caracterÍsticas
semelhântes
em termÕsde risco,rentabilidade
esperada,prâzoetc. Alem de servirde referència
para ã gestãodos recursos,tâl estruturade investirnentosservecorno parârnetropara
o controlee
monitoramentodos riscosfinanceirosinerentesa cada mandato.
Õ quadroa seguirâpresentâa estruturãde mandatosaclotada,com seusrespectivosbenchmarks.
os índicesde referênciae as metas de rentabilidadeestabelecidaanteriormente,para cada
segmento,representam
umâ estimâtimda consolidação
dos mandatos.
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A seguir,detalha-se
resumidamente
a estruturade cadaum dos mandatosobservados:
MultirnercadoEstruturadoìessemandato reúne os fundos rnultimercados
que não obedecem,
necessariamente,
a todosos pontosda legislaçãoaplìcávelàs
EFPCs.
PoroLltrolado.os fundosque
compõem esse rnandato não devem utilizar as prerrogâtivasde investimentosdestinadosa
qualificados,
investidores
de acordocom â exigência
da Resolução
CMNns 3792/200g.
RendaVariávelAtiva: essemandatoenglobaos investrmentos
em ativosde rendavariávelcom
menor correlaçãocom os índicestradicionaisdo mercado,e quê buscam atingir rêtornos
diferenciados
no longoprazo.
13 Gestão de Risco
Em linhacom o que estabelece
o Capítulolll, "DosControlesInternose de Avaliaçãode Risco"',
da
Resolução
CMNnp 3792/2009,estetópicoestabelece
quaisserãoos criterioqparãmetrose limites
de gestãode riscodos inrestimentos.
pelo Guiade MelhoresPráticasda PREVIC
Reforçado
a verificação
e controledos riscosinerentesà
gestão do plano de benefÍcios devem ser realiaados de forma proativâ pela Entidade,
estabelecendo
pâraa imSementação
os alicerces
do modelode SuperüsãoBaseada
em Risco.
0 objetivodestecapítuloe demonstrara análisedos principais
riscosdestacando
a importânciade
estabelecer
regrâsque permitamidentificar,àvaliar,mensurâr,controlare monitoraros riscosaos
quaisos recursosdo planoestãoexpostcs,entre elesos riscosde crédito,de mercado,de liquidea
atuarial,
operacional,
legal,sistêmico
e terceirização.
A definiçãodos limitesde riscosdependede algunsfatores,como: DeÍìnição
dasformasde medire
cornunicar
sobreo volumede risco(VaR,B-VIR,duratÍon,gop,etc.).
Como a estruturade investimentosde um plano pode atribuir discricionariedade
de parte da
adrninistração
dos recursosa terceirosconÜatadoqo controlede algunsdos riscosidentiÍìcados
será feito pelos proprios gestoresexternos, por rneio de modelos que devem contêrnplar,rìo
mínimo.os itense parámetrosestabelecidos
nestedocumento.
Essetópico disciplina,ainda,o controle rje riscosreferenteao monitoramentodos limites de
pelaResolução
alocação
estâbelecidos
CMNns 3792/2009e por estapolíticade investimento.
73.I Risco Integrado
0 fato da ResoluçãoCMN np 3792/2009dispensara Fundaçãodo cálculoda Divergência-NãoPlanejada
da diferençãentre o resultadodos investimentos
{DNP},que consìstena verificação
eo
wlor projetadoparaos mesmos,ratificaa importânciada implementação
de um modelo próprio
que reÍbrçao que estádescritonestecapítulo.
A identificação
dos riscose a observância
doscontrolesapresentados
passama ser primeirâetapa
paraimplementação
de urnarnatrizde riscospelaEntidade.
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Conformepodemosobservar,a matrizacimarepresentauma mediada relaçãoentre frequênciae
impacto para cada urn dos riscos abordados neste documento, dentro de uma amostrâ
representativada lndústria de Fundos de Pensão,as Entidadesdevem apresentar controles
eficientes que permitam reduziìos, em especialos que apresentam maior impacto e maior
frequência{árearcrmd ha).
Para minirnizarpossÍveisônus financeirosdecorrentesda não observânciadestesriscos,foram
determinados modelos de menzuração,descritos de forma mais detâlhadas nns capítulos
seguintes.
73.2 Rísco Atuarial
Ëntende-sepor risco atuarial o risco decorrente das obrÍgaçõesda Entidade pâra com seus
participantes.
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O monitoraÍnentodo risco atuarial é feito a partir da avaliaçãodo benefício projetado
as condiçõesde contribuição,creseimento
{considerando
salarial,retorno dos investimentos,
etc}
com o salárioesperadonâ datâde aposentadoria
paracadaparticipante.
Destaforma,o acompanhamento
da massade participantes
e a evoluçãodos saldosacumulados
poxibilitará à fundaçãouma análisecompletapara apoio nâ estruturaçãodas estrategiasde
investimentos.
13.3 Risco & Mercodo
Segundoo Art. 13 da Resolução
CMNns 3792/2009,as entidadesderem acompanhar
e gerenciaro
riscoe o retornoesperados
dos investimentos
diretose indiretoscom usode modeloque limite as
perdasmáxirnastoleradasparaos investirrentos.
Ematendimentoao que estabelece
a legislação,
o acompanhamento
do riscode mercadoseráfeito
(VoR)que estima, com base nos dados históricosde volatilidadee
atravésdo Volue-at-Rísk
correlação
dos ativosprêsentes
na carteiraanalisada,
a perdaesperada.
Tambemserá utilizadoo Benchmar*Valrc-ot-nisk(8-yoR),modelo que âponta,corn um grau oe
confiançae paraum horizontede tempo predefinido.qual a perdaesperadaem relaçãoà cârteira
teóricado índicede referência.
Cabeapontargue os modelosde controleapresentados
nos tópicosa seguirforam definidoscom
diligència,mas estão sujeitos a ìmprecisõestípicas de modelos estatísticosfrente a situacões
anormaisde mercado.
73.3.7 VaR
Parao consolidadodos segmentos.o controlede riscode mercadoseráfeito por meio do Volue-atRtsk(voRlcom o objetivoda Entidadecontrolara volatilidadedâ cota do planode beneficios.
Este
serácalculadocom os seguintesparâmetros:
Modelo;não-paramétrico.
Intervalode Confiança:
9S%.
Horizonte:
21 diasúteis.
o controlede riscosdeveser feito de acordocom os seguintes
limites:

73.3.2 Benchmark-VaR
Para os investimentosem mandatosou para a carteira que tenha como objetiw o Benchmark
Atuariaf,o controlede risco será feito por meio do B-VaR,um modelo indicadopara avaliara
aderênciada gestão.Ele pode ser entendidocomo uma medida da diferençaentre o retorno
esperadodo fundo ou carteiraem relaçãoao reÌorno esperadopâra o benchmarkdefinido.
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O cálculodo 8-VoÂconsiderará:
Modelo: não-paramétrico.
Intervalode Confiança:
95%.
0 contole de riscosdeveserfeito de acordocom os squintes limites:

Os limitese os objetivosestipuladosforam encontradosatravêsda expectativade retorno definida
no cenário para cada mandato/seg,rnento,
ou ainda do spreod exigido pâra que se obtenha um
equilíbrioentre o passivoe o ativo.A relaçãoentre retorno e riscoé uma daspremissas
inseridas
neste modelo de mensuraçãoque ainda conta com a definição do horizonte de tempo e do
intervalode confiançautilizado.
13.3.3 Àadíise de Stress
A avaliação
dos investimentos
em análises
de sfresspassapeladefiniçãode cenáriosde sfress,que
podern considerarmudançasbruscasem variáveisimportântes pârâ o apreçamentodos ativos,
comotaxasde jurose preçosde determinados
ativos.
Emboraas projeçõesconsiderem
as variaçõeshistóricasdos indicadores,
os cenáriosde stressnão
precisamapresentarrelaçãocom o passado,umã vez que buscarnsimular futuras variações
adversasParao monitoramentodo valor de stressdâ carteira,serãoutilizadosos seguintesparâmetros:
Cenário:BM&F.
Periodicidade;
mensal.
0 modeloadotadoparaas análisesde stressé realizadopor meiodo cálculodo valora mercadoda
carteira,considerando
o cenárioatípicode rnercadoe a êstimativade perdaque issopodegerar.
Caberegistrarque essasanálisesnão são pârametrizadas
por limites.uÍnavezque a rnetodologia
pode apresentarvariaçõesque não implicam,necessariamente,
considerada
em possibilidade
de
perda.O acompanhamento
teráeomo finalidadeavaliaro comportâmentoda carteiraem cenários
adrersosparaqueos adrninistradores
possam,dessaforma,balancearmelhorasexposições.
13.4 Risco& Crédíto
o risco de credìto dos investimentosdo plano será avaliadocom base em estudose análises
produzidospor gestoresexclusirpsde redito, pela própria Entidadeou contratadosjunto a
prestadoresde serviço.
A Êntidadeutilizaráparaessaavaliaçãoos rofingsatribuídospor agênciaclassificadora
de riscode
créditoatuanteno Brasil.os ativosserãoenquadrados
em duascategorias:

.ffiffiL
: Graudeinvestimento;
, Grauespeculativo.
Parachecagem
do enquadramento,
os titulospriradosdevem,a princípio,
serseparados
de acordo
comsuascaracteristicas.
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itutosemÍtidos por instituiçãotinanceira

É precisoverificarse a emissãoou emissorpossuimting por uma dasagênciaselegíveise se a nota
rnÍnimaapresentadana
é, de acordo com a escalada agência,igual ou superior à classiÍìcação
tabelaa seguir.
Ostítulos emitidospor instituiçõe;não financeiraspodem ser analisadospelo roÍíng da emissãoou
do emissor. No caso de apresentaremnotas distintas entre estas duas classificações,será
considerado,paraÍìnsde enquadramento,o pior roting.

que possuiremrotfng igualou superioras notas indicadasna tabelaserão
Os investimentos
graude investimento.
enquadrados
nâcategoria
desdequeobsenadas
assêguintes
condições:
que não possuern
Os titulosou emissores
rüting pelasagências
degíveis{au que tenham
que
grau
classificação
inferioràs
constamna tabela)devemserenquadrados
na categoria
especulativo;
para
Casoduasagências
elegíveis
classifiquem
o mesmopapelou emissor,
seráconsiderado,
finsde enquadramento,
o pior mtíng;
; , O enquadramento
dostítulosou ernissores
seráfeitocombaseno rotingvigentena datada
verifìcação
daaderência
dasaflicações
à políücadeinvestimento.
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73.4.1 Expsição a Crédito
O controleda ex;:osição
a creditoprivadoe feito atravésdo percentualde recursosalocadosern
tÍtulosprìvados,considerada
â cãtegoriade riscodos papeis.O controledo riscode creditodeveser
feitoem relaçãoaosrecursosgarantidores.
de acordocom os seguintes
limites:
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O limite para títulos classificadona categoriagrau êspeculativovisa a comportar eventuais
papérs
rebaixamentos
de rotingsde papéisjá integrantes
da carteiraconsolidada
de investimentos,
que já se enquadramnestacategoriae eventuaisativos presentesem fundos cle investimentos
condominiais(rnandatonão-discricionário).
Nessesentido,o limite acirnaprevistonão deve ser
entendido,em nenhumahipótese,como aval para aquisiçãode titulos que se enquadremna
por partedosgestoresexclusivos
categoria"grauespeculatirm"
dascarteirase fundos.
13.5 frisco & Liquidez
Õ riscode liquidezpodeserdivididoem duasclasses:
possìbilidade
de indisponibilidade
de rmursosparâpagamentode obrigações
(Passivo);
possibilidade
de reduçãoda demandade mercado{Ativo).
Ositensa seguirdetalhamascaracterÍsticas
destesriscose a formacomoelesserãogeridos.
É importanteregistrarque os instrumentosde controleapresentados
são baseadosem modelos
que por definiçãoestãosujeitosa desviosdecorrentesde aproximações,
estatísticos,
ruiclosde
informações
ou de condições
anormaisde mercado.
73.5,7.7Reduçãodedemanfu de mercada
A segundaclassede risco de liquidezpode ser entendidacomo a possibilidade
de reduçãoou
inexistância
de demanelapelostitulose raloresmobiliáriosintegranÌes
da carteira.A gestãodeste
riscoseráfeitacom baseno squinte indicador:
Percentual
da carteiraque podesernegociada
em condiçõesadwrsas;
O controledo risco de liquidezde dernandade mercadoserá feito por rneio do controledo
percentualda carteiraque, em condiçõesadversas(20%do volumemédiode negócios)"
pode ser
negociadaem um determinadohorizontede tempo. Essesvaloresdeverãoobedeceraosseguintes
limitesmínimos:
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73.6 Risco Operocional
como Riscooperacionale "a possibilidade
de ocoffènciade perdasresultantes
de falha,defìciència
ou tnadequaçãode processosinternos, pessoâse sistemas,ou de eventos
externos,,,à gestão
realizaráações que gâràntâma adoção de normas e proce6imentos
de controlesIntêrnos,
alinhadoscorna legislação
aplicável.
Dentreos procedimentos
de controlepodemserdestacados:
A definiçãode rotinasde acompanhamento
e análisedos relatóriosde monitorâmentodos
riscosdescritosnos tópicosanteriores;
o estabelecimento
de procedimentos
formaisparatomadade decisãode investirnentos:
Acompanhamentoda formaçào,desenvolümentoe certificaçãodos participantes
do
procêsso
deciscriode investimento;
e
Forrnalização
e acornpanhaÍÌìento
rlasatribuiçtiese responsabilidade
de todosos envolviclos
no processoplanejamento,
execução
e conilolerJeinvestimento.
73.7 Risco& Terceirização
Na administração
dos recursosfinanceiroshá a possibilidade
da terceirização
totâl ou parcialdos
investimentosda Entidade'Essetipo de operaçào delega determinadas
responsabilidades
a
ges(oresexternos.porém não isenta a Entidadede responder
legalrnenteperante os órgãos
Íìscalizadores.
Nestecontexto,o modelode terceirização
exigeque a Íundaçãotenha urn processoformalieaclo
para escolhae acornpanhamento
de seus Bestores€xìernos,exatãrnenteem linha com o que
estabeleceo Guia de Melhores Práticaspara Investimentosprevic
em seu item 63:,.O
procedirnentode seleção dos gestores, pela EFPc, deve
conter histórico, justiÍicativas,
documentação
relacionada,
entreoutros.',
Mesmoque a Entrdadepossuaum modelode gestãointerna.o risco
cleterceirização
estápresente
pelo fato do processooperacionalda gestãodepender
de algunsterceirosem determinadas
etepas'Na execuçãodasordensde cornprae venclae necessaria
a utilizaçãode uma corretoracle
títulos e valores mobiliáriose na precificaçãoe guarda dos ativos
é necessárioum àgeÍ'te
custodiânte'Destemodoe irÍìportaÌìtea ÍuntJação
tambémpossuirum processoformalizadopara
escolhae acompanhâmento
destesprestadores
de servico.
13.7.1 Processode Seleçãoe Avolídçãade Gestores
Nagestãodosinvestimentos
há espaçoparaduasformasbásicasde gestão:paxiva

e ativa.
Nagestãopassìva,
o objetivoé acompanhar
de perto o desempenho
de um índicede referèncìa,
ou
seja,de um benchmark.A melhor gestãopassivaproduz exâtamente
o resultadorjesseÍncJice.
Normalmente
os mandatosde gestãopassiwsão relatiramente[áeeis de implementâr portanto,
e,
possuembaixocusto.
Na gestãoâtivâ, o objetir,roé sr'rperaro desernpenhocle um Índice
de referência.ou se,â,de urn
benchmork.
A melhorgestãoativaproduzresultados
consistentêmente
superioresaosdo Índicede

Fçpi
referència.
Normalmente
os mandatosde gestãoativasão relativamente
dificeiscteirnplernentar
e,
portantÕ,possuemcustomâiselevado.
Por esses motivos, a avaliaçãodo desempenho dos gestores de rerursos deve levar enr
consideração
essascaracteristicas
dos mandatose metricâsde desemoenho.
O processode seleçãoe avaliaçãode gestcrres
deve levarem consideração
aspectosqualitativose
quântitâtivosna análise,de forrnaque consigadiferenciarosgestoresâtrâvesda mensuração
de
seusindicadores'
Aescolhade uma âmostracomparávele essencial
nestetipo de análise,Lrmavez
quedistorçõespoclemÕcorrerem virtudedo númeroamplode estrategias
pelo mercaclo.
utilizaclas
A segregação
em mandatosmencionadê
nestedocumentocontribuiparaestadiferenciacão.
A metodológia
escolhida
deveconterdiversas
variáveis:
Janelas
utilizadas;
Pesos;
IndicadoresQualitativos;e
IndicadoresQuantitativos.
73.8 Risco Legal
o riscolegalesÌá relacionadoà não-conformidade
cüm norrnativosinternose externot poclenclo
gerâr perdas financeiras procedentes de autuàçõet processosjucliciais
ou eventuais
questionârnentos.
o controledos riscosdessanaturezã,quê incìdemsobreatividadese investimentos,
seráfeito nor
rneio:
Da realizaçãode relatórios de complionceque permitâm veriÍìcar a aderênciados
ìnvestimentos
às diretrizesda legislação
em vigor e à politicade inrestimento,realizados
com periodicidade
mensale analisarJos
pelo ConselhoFiscal;
Da revisãodos regulamentosdos veículosde investimentosexclusivos,realizadoscom
periodicidade
anuale analisados
pelaDiretoriaExecutiva;
Da utilização
jurídicospârâcontratoscom terceiros.quandonecessáno.
de pareceres

73.9 RiscoSistêmÍco
CIriscosistêmicose caracterizapela possibilidade
de que o sistemafrnanceirosejacontaminado
por eventospontuais,como a falênciade um bancoou de uma empresa.Apesar
da dificuldadede
gerenciamento
desterisco,ele não deve ser relevado.É importanteque ele sejaconsiderado
ern
premissas
cenárìos,
e hipótesesparaanálisee desenvolümento
de mecanismos
de antecipação
aos
ëventosde risco.
Paratentâr reduzira suscetibilidade
dos investimentos
â esserisco,a alocaçãodos recursosdeve
levarem consideração
os âspectosreferentesà diversificação
de setorese emissores,
berncornoa
diversificação
de gestoresexternosde investimento,
visandomitigara possibilidade
de inoperáncia
dessesprestadores
de serviçoem LtÍnevêntôclecrise.
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14 Resumo dos procedimentos
A adoçãodos procedinìentos
aquidescritosüsa a atenderàs melhorespráticas.rìo quese reíereat:
controlede riscosem unìàEFPC,
rrãosomerìteâo que se reíereaosinvestimentos,
rnastàrnoerïerïl
relação
às demaisquestôes
operacionais.
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o gestorque eventualrnente
extrapolar
algurndos lirrrites
de riscoestabeleciclos
nestàpolíticacle
lnvestimentodeve cornunicara Enticlade,
que deve tornâr a meclirjamais adequarjadiante clo
cenárioe dascondiçõesclerr:ercadoclaocasião.A funciação
podeeventualrnente
esta5elecer
iunto
a cadagestÕrum priìzomáximo parao reenquadrarnentÕ
ciàsoperações.
os lirnitesde riscoestabelecidos
rlestapülíticade investirnentotarrrbempodernser monitoracjos
pelaprópriaEntidadeconl ëventualauxÍliorle consultorìaexterna.urnâvez que a EFpcresponde
pelosseusinvestimentos
perânteorgãosfiscaliearjores.
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15 Observação
dos Princípios
Socioambientais
pdem sêr entendidos
Osprincipios
socioambientais
coÍnoum conjuntode regrasque visam
favorecero investimentoem companhiasque adotam,em suasatividadesou atravésde projetos,
pd iticasde responsa
bilidade socioambiental.
A rnaneira rnais comum de adoção desse conjunto de regrâs ocore por rneio da adesão a
protocolosou inicìatirnslideradaspor órgãosda sociedade
civile organismos
internacionais,
como
a Organização
dasNlações
Unidas{ONU).
A observânciados princípios socioambientaisnâ gestão dos recursos depende, portanto, da
adequaçãodo processode tomada de decisões,de forma quê os administradoresda entidãde
tenham condiçõesde cumpriras regrâsde investimentoresponsável.
Cornoa entidadepossuiuma estruturaenxuta e focada no controlede riscos,decidiu-seque, ao
longo da vigênciadesta política, os principios socioambientaisserão observadossempre que
possÍvel,sem adesãoa protocolose regras.
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