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RECURSOS COM GESTÃO TERCEIRIZADA E INTERNA 

     
   

Dezembro/19 

 
R$ MIL Alocação % 

PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO 
(BD) 

  1. Total Investimentos  849.559 100% 
1.1 Recursos Gestão Terceirizada 525.179 61,80% 
1.1.2 GESTOR ITAÚ 208.975 24,60% 
1.1.3 GESTOR SULAMÉRICA 316.204 37,20% 
1.2  Recursos Adminstrados pela 
CompesaPrev 324.505 38,20% 
1.2.1 Carteira Própria - NTN-B's 306.610 36,09% 
1.2.2. Imóveis  4.265 0,50% 
1.2.3 Empréstimos 13.630 1,60% 

     
   

Dezembro/19 

   
R$ MIL Alocação % 

PLANO DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA (PGA) 

  1. Total Investimentos  33.924 100% 
1.1 GESTOR BRADESCO 33.924 100% 

       

 

I.  DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO - PLANO BENEFÍCIO DEFINIDO 
                  

  VALORES  % VALORES  % RENTABILIDADE  % 

SEGMENTOS ALOCADOS Alocados ALOCADOS Alocados Carteira Consolidada CompesaPrev Meta Atuarial 

  2018 (R$) DOS RG 2018 2019 (R$) DOS RG 2019 2018 2019 2018 2019 

RENDA FIXA 720.403.083,88 92,31 764.119.770,32 89,94 9,91 9,72 8,88 8,69 
RENDA VARIÁVEL 41.315.721,26 5,29 67.545.037,36 7,95 16,10 35,04 8,88 8,69 
EMPRÉSTIMOS 13.979.485,26 1,79 13.629.507,31 1,60 11,09 10,10 8,88 8,69 
IMÓVEIS 4.701.073,83 0,60 4.265.450,51 0,50 -7,45 -1,22 8,88 8,69 
TOTAL INVESTIMENTOS 780.399.364,23 - 849.559.765,50 - 10,49 11,43 8,88 8,69 
RECURSOS GARANTIDORES 
(RG) 780.399.364,23 - 849.559.765,50 - - - - - 
 
RECURSOS GARANTIDORES= DISPONÍVEL + REALIZÁVEL DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS – EXIGÍVEL OPERACIONAL DO PROGRAMA DE 
INVESTIMENTOS 
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II – DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR PLANO 
                  

PLANO BENEFÍCIO DEFINIDO 
 

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA   
     % DO TOTAL DOS       % DO TOTAL DOS   
 

TIPO DE APLICAÇÃO VALOR R$ 
RECURSOS 
APLICADOS   TIPO DE APLICAÇÃO VALOR R$ RECURSOS 

APLICADOS   
   

  DO PLANO   
  

  DO PLANO   
 

FUNDOS DE INVESTIMENTOS 525.179.556,75 63,14 
 

FUNDOS DE 
INVESTIMENTOS 33.924.506,40 100,00   

 NTN-B 306.610.339,50 36,86 
 

TOTAL 33.924.506,40 100,00   
 

TOTAL 831.789.896,25 100,00 
 

FUNDOS DE INVESTIMENTOS  (FUNDOS DE RENDA FIXA ) 
  

         FUNDOS DE INVESTIMENTOS (INCLUI FUNDOS DE RENDA FIXA E FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL) 
    NTN-B (NOTAS DO TESOURO NACIONAL) 

        

Área Previdencial - Plano Benefício Definido 
 
 

Dezembro/19 Limites de Alocação 
Política de  Legislação 

Segmento R$ Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada Alocação Investimento em vigor 
Renda Fixa 764.119.770,32 9,72% 8,69% 89,94% Até 100% Até 100% 
Renda Variável 67.545.037,36 35,04% 8,69% 7,95% Até 12% Até 70% 
Empréstimos 13.629.507,31 10,10% 8,69% 1,60% Até 15% Até 15% 
Imobiliário 4.265.450,51 -1,22% 8,69% 0,50% Até 8% Até 20% 
Consolidada (R$) 849.559.765,50 11,43% - 100,00% - - 
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Área Previdencial - Plano de Gestão Administrativa 

 
 

Dezembro/19 Limites de Alocação 
Política de  Legislação 

Fundo de Investimento R$ Rentabilidade Acumulada Benchmark Acumulado Alocação Investimento em vigor 

Bradesco FI Federal  Extra 18.778.858,53 5,78% 5,97% 55,35% Até 100% Até 100% 
Bradesco H Performance 15.145.647,87 5,79% 5,97% 44,65% Até 100% Até 100% 
Consolidada (R$) 33.924.506,40 5,64% - 100,00% - - 
 

Plano Assistencial 
 
 

Dezembro/19 

Fundo de Investimento R$ Rentabilidade Acumulada Benchmark Acumulado 
Alocaçã

o  
Itaú ANS - Plano 1 e 2 14.771.700,08 5,57% 5,97% 16,26% 
Santander Corporate DI - Plano 1 e 2 20.251.251,32 5,77% 5,97% 22,30% 
Master RF CRED PRIV LP - Plano 1 e 2 50.331.650,64 5,90% 5,97% 55,42% 
Bradesco ANS - Plano 3 1.060.172,25 5,52% 5,97% 1,17% 
Santander Institucional DI - Plano 3 4.407.421,63 5,81% 5,97% 4,85% 
Total Plano 90.822.195,92 5,69% - 100,00% 
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1) O regulamento do plano de previdência; 

2) Retorno esperado considerando as correlações entre as diversas classes de ativos bem como 
riscos envolvidos; 

3) Avaliação das condições econômicas de curto, médio e longo prazo incluindo o cenário 
econômico; 

4) Nível do benefício esperado, se aplicável; 

5) Requisitos de liquidez. 

A implementação da alocação de ativos será conduzida dentro do processo de revisão da 
política de investimentos, podendo sofrer ajuste no decorrer do exercício conforme novas 
condições de mercado ou eventos não esperados para os ativos. 

7 Plano de Benefícios  

Os planos de benefícios em operação no Brasil devem estar registrados no Cadastro Nacional 
de Plano de Benefícios (CNPB) das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, conforme 
estabelece a Resolução CGPC nº 14, de 1º de outubro de 2004. 

Além disso, toda Entidade Fechada de Previdência Complementar deve designar um 
administrador estatutário tecnicamente qualificado (AETQ), responsável pela gestão, alocação, 
supervisão, controle de risco e acompanhamento dos recursos garantidores de seus planos e pela 
prestação de informações relativas à aplicação desses recursos, como estabelece a Resolução CMN 
nº 4.661. 

 

DADOS DO PLANO 

Nome Plano de Benefício Definido 

Tipo (ou modalidade) Benefício Definido 

Meta ou Índice de Referência INPC + 5,10% ao ano 

CNPB 19.870.004.47 

ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO (AETQ) 

Período Certificação Segmento Nome Cargo 
01/01/2020 a 
31/12/2020 ICSS AETQ Alexandre Araújo de Moraes Diretor Presidente 

ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELO PLANO DE BENEFÍCIOS (ARPB) 
01/01/2020 a 
31/12/2020 ICSS ARPB Luciano João de Santana Diretor de Benefícios 

ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RISCOS 

01/01/2020 a 
31/12/2020 - ARPG Simone de Albuquerque Melo 

Diretora 
Administrativa 

Financeiro 

7.1 Expectativas de Retorno 

A expectativa de retorno dos investimentos passa pela definição de um cenário econômico que 
leva em consideração as possíveis variações que os principais indicadores podem sofrer, 
mensuradas através de um modelo estocástico que observa a volatilidade histórica apresentada por 

 

eles, dada uma expectativa de retorno, considerados situações otimistas e pessimistas. A 
correlação entre os ativos que já se encontram na carteira e os que são passiveis de aplicação 
também é uma variável importante para esta definição. 

O resultado desta análise se encontra no quadro abaixo que demonstra a expectativa de 
retorno da Entidade em relação a cada segmento de aplicação, bem como os compara com o que 
foi observado nos últimos períodos. 

SEGMENTO 
RENTABILIDADES 

Últimos 5 
anos 2015 2016 2017 2018 2019 

Consolidado 78,24% 14,56% 15,02% 9,87% 10,49% 11,43% 

Renda Fixa 76,21% 17,40% 13,84% 9,33% 9,91% 9,72% 

Renda Variável 130,03% -9,26% 27,61% 26,71% 16,10% 35,04% 

Estruturados - - - - - - 

Exterior - - - - - - 

Imobiliário 30,15% 10,62% 18,68% 8,44% -7,45% -1,22% 

Operações com Participantes 84,44% 18,55% 14,80% 10,80% 11,09% 10,10% 

 

 

SEGMENTO 
Estimativa 2020 

Cenário Base Cenário 
Pessimista 

Cenário 
Otimista 

Consolidado 9,80% 6,90% 11,36% 

Renda Fixa 9,69% 8,72% 10,27% 

Renda Variável 12,20% -10,27% 23,75% 

Estruturados 5,85% 2,05% 7,68% 

Exterior 7,10% 1,36% 8,81% 

Imobiliário 5,55% -2,94% 9,12% 

Operações com Participantes 11,67% 11,67% 11,67% 

 

7.2 Cenário Utilizado 

Neste contexto e em se tratando de cenário econômico, esta Política de Investimentos toma como 
base o cenário produzido pelo Banco Central do Brasil – BACEN, notadamente reconhecido pelo 
mercado financeiro como balizador de informações e denominado de Relatório Focus – data-base 
novembro de 2019, para os indicadores existentes em sua composição, quanto cenário de 
investimentos estruturados, foi considerado cenário desenvolvido pela i9Advisory. 
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Cenário Nominal 

Ano SELIC IPCA/INPC BOLSA EXTERIOR 
RV 

EXTERIOR 
RF MULTIMERCADO FUNDOS 

IMOBILIÁRIOS 
2020 4,25% 3,85% 12,20% 8,72% 7,10% 5,85% 5,55% 
2021 6,00% 3,75% 9,20% 8,72% 8,85% 7,60% 7,05% 
2022 6,50% 3,50% 9,70% 8,72% 9,35% 8,10% 7,55% 
2023 6,50% 3,50% 9,70% 8,72% 9,35% 8,10% 7,55% 
2024 6,50% 3,50% 9,70% 8,72% 9,35% 8,10% 7,55% 
2025 6,50% 3,50% 9,70% 8,72% 9,35% 7,50% 7,55% 
2026 6,50% 3,50% 9,70% 8,72% 9,35% 7,50% 7,55% 
2027 6,50% 3,50% 9,70% 8,72% 9,35% 7,50% 7,55% 
2028 6,50% 3,50% 9,70% 8,72% 9,35% 7,50% 7,55% 

IPCA = INPC 

8 Passivo Atuarial 

O controle de riscos em planos de previdência passa necessariamente pela identificação do 
passivo, que pode consistir em obrigações futuras ou expectativas de retorno de acordo com os 
tipos de plano de benefícios. A avaliação do risco atuarial integrado aos investimentos tem como 
objetivo assegurar os padrões de segurança econômico-financeira, com fins específicos de 
preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios administrados. 

A necessidade cada vez mais latente de uma gestão conjunta entre ativos e passivos torna este 
tópico de extrema importância para avaliar se a carteira de investimentos está condizente com as 
necessidades do fluxo de pagamento da Entidade. 

 
Este gráfico representa a distribuição dos pagamentos e recebimentos simulados ao longo do 

tempo com base na atual base cadastral e premissas atuariais definidas em avaliação. 
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O Estudo de ALM - Asset Liability Management (gerenciamento de ativos e passivos) - busca 
oferecer uma solução mais adequada para definição de regras que objetivam a preservação do 
equilíbrio e da solvência dos planos. O estudo deve ser revisado periodicamente e sua elaboração 
deve: 

• Considerar as classes de ativos elegíveis, bem como dados adicionais de liquidez, risco de mercado, 
risco de crédito e horizonte de investimentos; 

• Apresentar como resultado uma carteira que proporcione retornos compatíveis com a meta atuarial 
e que minimize a probabilidade de déficit atuarial; 

• Adotar os limites para cada classe de ativos respeitando as restrições legais e os limites utilizados 
para parametrização do modelo. 

9 Alocação de recursos e limites por segmento de aplicação 

A Resolução CMN 4.661 estabelece que os planos devem definir em sua política a alocação de 
recursos e os limites por segmento de aplicação. Segundo o Guia PREVIC – Melhores Práticas em 
Investimentos, os limites máximos e mínimos planejados de cada um dos segmentos e modalidades 
de investimentos na vigência da política de investimento devem ser representativos da estratégia 
de alocação de cada plano de benefícios, portanto mais restritivos que a legislação vigente. 

A modalidade do plano de benefícios, seu grau de maturação, suas especificidades e as 
características de suas obrigações, bem como o cenário macroeconômico, determinam as seguintes 
diretrizes dos investimentos: as metas de resultado do plano de benefícios e dos segmentos de 
aplicação; a alocação dos recursos nos diversos segmentos; os limites máximos de aplicação em 
cada segmento e ativo; indexadores e prazos de vencimentos dos investimentos; a escolha por 
ativos que possuem ou não amortizações ou pagamento de juros periódicos, dentre outros. 

A tabela a seguir apresenta a alocação-objetivo e os limites de aplicação em cada um dos 
segmentos definidos pela Resolução CMN nº 4661/2018. Essa alocação foi definida com base em 
estudo de macro alocação de ativos. Esta definição está em linha com o item 43 do Guia de 
Melhores Práticas para Investimentos Previc. 

SEGMENTO LIMITE LEGAL ALOCAÇÃO 
OBJETIVO 

LIMITES 

INFERIOR SUPERIOR 

Renda Fixa 100,00% 86,34% 70,00% 100,00% 

Renda Variável 70,00% 8,50% 0,00% 15,00% 

Estruturados 20,00% 3,00% 0,00% 7,00% 

Exterior 10,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

Imobiliário* 20,00% 0,51% 0,00% 8,00% 

Operações com Participantes 15,00% 1,65% 0,00% 15,00% 

*A Resolução CMN nº 4.661, nos termos do Art. 24, estabelece que o estoque de imóveis e terrenos pertencentes à carteira 
própria será considerado para o cômputo do limite em relação aos recursos de cada plano. Em até doze anos, nos termos do Art 37, 
a contar da entrada em vigor desta Resolução, as EFPC deverão alienar o estoque de imóveis e terrenos pertencentes à sua carteira 
própria ou constituir FII para abrigá-los. 

A alocação objetivo não configura nenhuma obrigação para o plano e tem por intuito apenas 
balizar os investimentos no longo prazo. Os limites inferiores e superiores devem ser respeitados a 
todo instante, bem como os demais limites estabelecidos pela legislação em vigor. 

 

9.1 Investimentos táticos 

Os limites mínimo e máximo estabelecidos no quadro de alocação têm por objetivo dar 
flexibilidade para a realização de Investimentos Táticos, que nada mais são que posicionamentos de 
curto prazo com o proposto de proteger a carteira ou de aproveitar oportunidades de mercado. 

Cabe destacar que os investimentos táticos requerem agilidade e podem envolver a 
movimentação de ativos em momentos de queda significativa de preços, ou mesmo de operações 
estruturadas. Os investimentos táticos apresentam, em geral, alguma liquidez. 

Os investimentos táticos são importantes para proporcionar retorno incremental à carteira ou 
para limitar o potencial impacto negativo de riscos mais relevantes no curto prazo. 

9.2 Benchmarks por segmento e metas de rentabilidade 

        A Resolução CMN nº 4.661 exige que as entidades fechadas de previdência complementar 
definam índices de referência (benchmarks) e metas de rentabilidade para cada segmento de 
aplicação. 

Entende-se como índice de referência, ou benchmark, para determinado segmento de 
aplicação o índice que melhor reflete a rentabilidade esperada para o curto prazo, isto é, para 
horizontes mensais ou anuais, conforme as características do investimento. Esse índice está sujeito 
às variações momentâneas do mercado. 

Por outro lado, a meta reflete a expectativa de rentabilidade de longo prazo dos investimentos 
realizados em cada um dos segmentos listados a seguir – rentabilidade esta que pode apresentar 
menor volatilidade e maior aderência aos objetivos do plano. 

 

SEGMENTO BENCHMARK META DE RENTABILIDADE  

Plano INPC + 5,10% ao ano INPC + 5,10% ao ano 

Renda Fixa INPC + 5,50% ao ano INPC + 5,50% ao ano 

Renda Variável IBOVESPA  INPC + 8,04% ao ano 

Estruturados CDI + 1,60%  INPC + 1,93% ao ano 

Exterior INPC + 3,37% ao ano INPC + 3,37% ao ano 

Imobiliário INPC + 1,64% ao ano INPC + 1,64% ao ano 

Operações com Participantes INPC + 6,00% ao ano INPC + 6,00% ao ano 

9.3 Mandatos 

A despeito da organização de seus investimentos baseada nos segmentos propostos pela 
legislação aplicável, a Entidade adota a estrutura gerencial de mandatos para o monitoramento de 
seus investimentos. 

Um mandato pode ser entendido como a consolidação de investimentos com características 
semelhantes em termos de risco, rentabilidade esperada, prazo etc. Além de servir de referência 
para a gestão dos recursos, tal estrutura de investimentos serve como parâmetro para o controle e 
monitoramento dos riscos financeiros inerentes a cada mandato. A definição de mandatos facilita a 

 

implantação das estratégias de investimento, bem como a seleção e avaliação de gestores 
terceirizados. 

O quadro a seguir apresenta a estrutura de mandatos adotada, com seus respectivos 
benchmarks: 

MANDATOS 

Característica do mandato Benchmark Horizonte de Investimento 

Renda Fixa ALM INPC + 5,50% ao ano Longo Prazo 

Renda Fixa Tradicional CDI + 0,10% Curto Prazo 

Multimercado Estruturado CDI + 1,60% Médio Prazo 

Exterior – RF CDI + 2,85% ao ano Curto Prazo 

Exterior – RV MSCI World Médio Prazo 

Renda Variável IBOVESPA Longo Prazo 

A seguir, detalha-se resumidamente a estrutura de cada um dos mandatos observados: 

Renda Fixa ALM: esse mandato contempla os veículos de investimento que carregam os títulos 
de longo prazo destinados a cobrir as obrigações atuariais do plano. 

Renda Fixa Tradicional: representa os investimentos em fundos de renda fixa com objetivo de 
rentabilidade atrelado ao CDI ou SELIC, predominantemente compostos por títulos públicos. Esse 
mandato contempla os investimentos utilizados para garantir a liquidez do plano de investimentos. 

Multimercado Estruturado: Alocação em fundos multimercados que não utilizem as 
prerrogativas de investimentos destinados a investidores qualificados e não obedeçam, 
necessariamente, toda a legislação aplicável às EFPC’s. 

Exterior em Renda Varíavel: Alocação em fundos de gestores que visam investimentos em 
ações negociadas no exterior. 

Exterior em Renda Fixa: Alocação em fundos de gestores que visam investimentos em títulos 
públicos e privados, que buscam prêmio em relação às taxas de juros praticadas no mercado 
através da assunção de risco de crédito, negociados no exterior. 

Renda Variável: esse mandato engloba os investimentos em ativos de renda variável com 
menor correlação com os índices tradicionais do mercado, e que buscam atingir retornos 
diferenciados no longo prazo. 

10 Limites 

Na aplicação dos recursos, o plano observa os limites estabelecidos por esta Política de 
Investimento e pela Resolução 4.661, conforme tabelas abaixo. 

10.1 Concentração de recursos por modalidade de investimentos 

MODALIDADE DE INVESTIMENTO 
LIMITES 

LEGAL POLÍTICA 

Renda Fixa 100% 100% 

Títulos da dívida mobiliária federal 100% 100% 
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Renda Fixa ALM INPC + 5,50% ao ano Longo Prazo 

Renda Fixa Tradicional CDI + 0,10% Curto Prazo 

Multimercado Estruturado CDI + 1,60% Médio Prazo 

Exterior – RF CDI + 2,85% ao ano Curto Prazo 

Exterior – RV MSCI World Médio Prazo 

Renda Variável IBOVESPA Longo Prazo 

A seguir, detalha-se resumidamente a estrutura de cada um dos mandatos observados: 

Renda Fixa ALM: esse mandato contempla os veículos de investimento que carregam os títulos 
de longo prazo destinados a cobrir as obrigações atuariais do plano. 

Renda Fixa Tradicional: representa os investimentos em fundos de renda fixa com objetivo de 
rentabilidade atrelado ao CDI ou SELIC, predominantemente compostos por títulos públicos. Esse 
mandato contempla os investimentos utilizados para garantir a liquidez do plano de investimentos. 

Multimercado Estruturado: Alocação em fundos multimercados que não utilizem as 
prerrogativas de investimentos destinados a investidores qualificados e não obedeçam, 
necessariamente, toda a legislação aplicável às EFPC’s. 

Exterior em Renda Varíavel: Alocação em fundos de gestores que visam investimentos em 
ações negociadas no exterior. 

Exterior em Renda Fixa: Alocação em fundos de gestores que visam investimentos em títulos 
públicos e privados, que buscam prêmio em relação às taxas de juros praticadas no mercado 
através da assunção de risco de crédito, negociados no exterior. 

Renda Variável: esse mandato engloba os investimentos em ativos de renda variável com 
menor correlação com os índices tradicionais do mercado, e que buscam atingir retornos 
diferenciados no longo prazo. 

10 Limites 

Na aplicação dos recursos, o plano observa os limites estabelecidos por esta Política de 
Investimento e pela Resolução 4.661, conforme tabelas abaixo. 

10.1 Concentração de recursos por modalidade de investimentos 

MODALIDADE DE INVESTIMENTO 
LIMITES 

LEGAL POLÍTICA 

Renda Fixa 100% 100% 

Títulos da dívida mobiliária federal 100% 100% 

 

Fundos de índices de títulos públicos negociados em bolsa 100% 100% 

Ativos de renda fixa, exceto títulos da dívida mobiliária federal 80% 40% 

Ativos de instituições bancárias 80% 40% 

Ativos de sociedade por ações de capital aberto e securitizadoras 80% 40% 

Fundos de índices de renda fixa negociados em bolsa 80% 40% 

Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais 20% 20% 

Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País 20% 20% 
Ativos de instituições financeiras não bancárias 20% 20% 
Debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado 20% 20% 
FIDC, FICFIDC, CCB com coobrigação bancária e CCCB com coobrigação bancária  20% 20% 
CPR, CDCA, CRA e Warrant Agropecuário 20% 20% 
Renda Variável 70% 15% 

Ações de companhias abertas com classificação de governança corporativa 70% 15% 

Ações de companhias abertas sem classificação de governança corporativa 50% 15% 

Brazilian Depositary Receipts (BDRs) nível II e III 10% 15% 

Certificados de ouro físico negociado em bolsa de valores 3% 3% 

Estruturados 20% 7% 

Fundos de Participação 15% 2% 

Fundos Multimercados Estruturados  15% 7% 

Fundos classificados como "Ações - Mercado de Acesso" 15% 7% 
Certificado de Operações Estruturadas (COEs) 10% 7% 
Imobiliário 20% 8% 

Fundos Imobiliários e cotas de Fundos Imobiliários 20% 8% 
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) 20% 8% 
Cédula de Crédito Imobiliários (CCIs) 20% 8% 
Operações com participantes 15% 15% 

Carteira de empréstimos 15% 15% 

Financiamentos imobiliários 15% 15% 

Exterior 10% 5% 

Cotas de Fis e FICFIs classificados como "Divida Externa" 10% 5% 
Cotas de fundos de índice do exterior negociados em bolsa do Brasil 10% 5% 
Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam no mínimo 67% em FIs no exterior 10% 5% 
Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam menos que 67% em FIs no exterior 10% 5% 
Brazilian Depositary Receipts (BDRs) nível I 10% 5% 
Ativos financeiros no exterior que pertences a fundos constituídos no Brasil não previstos 
anteriormente 

10% 5% 

10.2 Alocação por Emissor 

ALOCAÇÃO POR EMISSOR 
LIMITES 

LEGAL POLÍTICA 

Tesouro Nacional 100% 100% 
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Fundos de Participação 15% 2% 
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Fundos classificados como "Ações - Mercado de Acesso" 15% 7% 
Certificado de Operações Estruturadas (COEs) 10% 7% 
Imobiliário 20% 8% 

Fundos Imobiliários e cotas de Fundos Imobiliários 20% 8% 
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) 20% 8% 
Cédula de Crédito Imobiliários (CCIs) 20% 8% 
Operações com participantes 15% 15% 

Carteira de empréstimos 15% 15% 

Financiamentos imobiliários 15% 15% 

Exterior 10% 5% 

Cotas de Fis e FICFIs classificados como "Divida Externa" 10% 5% 
Cotas de fundos de índice do exterior negociados em bolsa do Brasil 10% 5% 
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10.2 Alocação por Emissor 

ALOCAÇÃO POR EMISSOR 
LIMITES 

LEGAL POLÍTICA 

Tesouro Nacional 100% 100% 

 

Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Bacen 20% 20% 

Demais emissores 10% 10% 

10.3 Concentração por Emissor 

CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR 
LIMITES 

LEGAL POLÍTICA 

% do Capital Total de uma mesma Companhia Aberta 25% 25% 

% do Capital Votante de uma mesma Companhia Aberta 25% 25% 

% do PL de uma mesma Instituição Financeira 25% 25% 

% do PL de um FIDC ou FICFIDC 25% 25% 

% do PL de Fundo de Índice de renda fixa ou de ações de Companhia Aberta 25% 25% 

% do PL de um fundo classificado no segmento estruturado 25% 25% 

% do PL de um Fundo Imobiliário (FII) ou FICFII 25% 25% 
% do PL de FI que aplicam em cotas de fundos de índice no exterior, BDRs nível I ou que invistam no 
máximo 67% em FIs no exterior 25% 25% 

% do Patrimônio Separado de Certificado de Recebíveis com Regime Fiduciário 25% 25% 

% do PL do emissor de debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado 15% 15% 
% do PL de fundos constituídos no exterior que são investidos por meio de fundos brasileiros que 
invistam no mínimo 67% em FIs no exterior 15% 15% 

% de uma mesma série de títulos ou valores mobiliários 25% 25% 

11 Restrições 

        Na aplicação dos recursos, o plano observa as vedações estabelecidas pela Resolução CMN nº 
4.661 para as modalidades de investimento elegíveis.  

Cabe ressaltar que as restrições para aplicação em títulos e valores mobiliários estabelecidas 
nos tópicos a seguir são válidas somente para os veículos de investimento exclusivos. As aplicações 
em cotas de fundos abertos condominiais, realizadas diretamente ou por intermédio de carteira 
própria, estão sujeitas somente à legislação aplicável e aos seus regulamentos e mandatos 
específicos. 

12 Derivativos 

As operações com derivativos são permitidas, desde que respeitados os limites, restrições e demais 
condições estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.661 e regulamentações posteriores. 

O controle da exposição em derivativos será feito por meio do monitoramento: 

• Dos níveis de margem depositada como garantia de operações com derivativos; e 

• Das despesas com a compra de opções. 

O controle da exposição a derivativos deve ser realizado individualmente por veículo de 
investimento. Antes de executar qualquer operação com derivativos, a entidade deve se preparar 
para avaliar os riscos envolvidos, apresentar um sistema de controles internos adequado para a 
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• Horizonte: 21 dias úteis. 

O controle de riscos deve ser feito de acordo com os seguintes limites: 

MANDATO LIMITE HORIZONTE 
DE TEMPO 

Renda Fixa Tradicional 0,50% 21 

Multimercado Estruturado 5,50% 21 

14.4.2 Benchmark-VaR 

Para os investimentos em mandatos ou para a carteira que tenha como objetivo o benchmark, 
o controle de risco de mercado será feito por meio do Benchmark Value-at-Risk (B-VaR). Ele pode 
ser entendido como uma medida que estabelece o descolamento máximo entre o retorno da 
carteira/mandato e de seu benchmark, para um dado horizonte de tempo, com um nível de 
confiança pré-estabelecido. 

O cálculo do B-VaR considerará: 

• Modelo: Paramétrico. 
• Intervalo de Confiança: 95%. 
• Horizonte de Investimento: 21 dias úteis. 

O controle de riscos deve ser feito de acordo com os seguintes limites: 

MANDATO/SEGMENTO BENCHMARK LIMITE HORIZONTE 
DE TEMPO (d.u.) 

Renda Variável IBOVESPA 7,50% 21 

Os limites e os objetivos estipulados foram encontrados através da expectativa de retorno 
definida no cenário para cada mandato/segmento, ou ainda no spread exigido para que se obtenha 
um equilíbrio entre o passivo e o ativo. A relação entre retorno e risco é uma das premissas 
inseridas neste modelo de mensuração, que ainda conta com a definição do horizonte de tempo e 
do intervalo de confiança utilizado. 

14.4.3 Stress Test 

A avaliação dos investimentos em análises de stress passa pela definição de cenários que 
consideram mudanças bruscas em variáveis importantes para o apreçamento dos ativos, como 
taxas de juros e preços de determinados ativos. 

Embora as projeções considerem as variações históricas dos indicadores, os cenários de stress 
não precisam apresentar relação com o passado, uma vez que buscam simular futuras variações 
adversas. 

Para o monitoramento do valor de stress da carteira, serão utilizados os seguintes parâmetros: 

• Cenário: BM&F 
• Periodicidade: mensal 
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O modelo adotado para as análises de stress é realizado por meio do cálculo do valor a 
mercado da carteira, considerando o cenário atípico de mercado e a estimativa de perda que ele 
pode gerar. 

Cabe registrar que essas análises não são parametrizadas por limites, uma vez que a 
metodologia considerada pode apresentar variações que não implicam, necessariamente, em 
possibilidade de perda. O acompanhamento terá como finalidade avaliar o comportamento da 
carteira em cenários adversos para que os administradores possam, dessa forma, balancear melhor 
as exposições. 

14.5 Risco de Crédito 

Entende-se por risco de crédito aquele risco que está diretamente relacionado à capacidade de 
uma determinada contraparte de honrar com seus compromissos. Esse risco pode impactar a 
carteira de duas formas: 

• Diminuição do valor de determinado título, em função da piora da percepção sobre o risco de a 
contraparte emissora realizar o pagamento; 

• Perda do valor investido e dos juros incorridos e ainda não pagos. 

A gestão do risco de crédito será realizada considerando principalmente os ratings dos títulos 
de dívida bancária ou corporativa, ou das operações de crédito estruturadas, sem prejuízo às 
análises realizadas antes da aquisição dos ativos. 

14.5.1 Abordagem Qualitativa 

O risco de crédito dos investimentos do plano será avaliado com base em estudos e análises 
produzidos por gestores que invistam em crédito, pela própria Entidade ou contratados junto a 
prestadores de serviço. 

A Entidade utilizará para essa avaliação os ratings atribuídos por agência classificadora de risco 
de crédito atuante no Brasil. Os ativos serão enquadrados em duas categorias: 

• Grau de Investimento; 
• Grau Especulativo. 

Para checagem do enquadramento, os títulos privados devem, a princípio, ser separados de 
acordo com suas características. Os seguintes pontos devem, adicionalmente, ser considerados: 

• Para títulos emitidos por instituições financeiras, será considerado o rating da instituição; 
• Para títulos emitidos por instituições não financeiras, será considerado o rating da emissão, e não o 

rating da companhia emissora; 

É preciso verificar se a emissão ou emissor possui rating por uma das agências elegíveis e se a 
nota é, de acordo com a escala da agência no mercado local, igual ou superior à classificação 
mínima apresentada na tabela a seguir: 

RATING MÍNIMO PARA CLASSIFICAÇÃO COMO GRAU DE INVESTIMENTO 
(POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO) – ESCALA BRASILEIRA 

Agência de Classificação de Risco 
Emissões Bancárias Emissões Corporativas Crédito Estruturado 

Longo Prazo Longo Prazo Longo Prazo 

 

Fitch Ratings A-(bra) A-(bra) A-(bra) 

Moody’s A3.br A3.br A3.br 

Standard & Poor’s brA- brA- brA- 

Os investimentos que possuírem rating igual ou superior às notas indicadas na tabela serão 
enquadrados na categoria Grau de Investimento, desde que observadas as seguintes condições: 

• Os títulos ou emissores que não possuem rating pelas agências elegíveis (ou que tenham 
classificação inferior às que constam na tabela) devem ser enquadrados na categoria “Grau 
Especulativo”; 

• Caso duas agências elegíveis classifiquem o mesmo papel ou emissor, será considerado, para fins de 
enquadramento, o pior rating; 

• O enquadramento dos títulos ou emissores será feito com base no rating vigente na data da 
verificação da aderência das aplicações à política de investimento. 

As agências de classificação de risco utilizadas na avaliação dos ativos de crédito privado 
domiciliadas no país devem estar registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No caso de 
agências domiciliadas no exterior, essas devem ser reconhecidas pela CVM. 

14.5.2 Exposição a Crédito Privado 

O controle da exposição a crédito privado é feito através do percentual de recursos alocados 
em títulos privados, considerada a categoria de risco dos papéis. O controle do risco de crédito 
deve ser feito em relação aos recursos garantidores, de acordo com os seguintes limites: 

CATEGORIA DE RISCO LIMITE 

Grau de investimento + Grau especulativo 40% 

Grau especulativo 5% 

O limite para títulos classificados na categoria grau especulativo visa comportar eventuais 
rebaixamentos de ratings de papéis já integrantes da carteira de investimentos, papéis que já se 
enquadram nesta categoria e eventuais ativos presentes em fundos de investimentos condominiais 
(mandato não discricionário). Nesse sentido, o limite acima previsto não deve ser entendido, em 
nenhuma hipótese, como aval para aquisição de títulos que se enquadrem na categoria “grau 
especulativo” por parte dos gestores exclusivos das carteiras e fundos. 

Os seguintes pontos devem, adicionalmente, ser considerados: 

• Aplicações em DPGE (Depósitos a Prazo com Garantia Especial) serão sempre consideradas como 
“Grau de Investimento”, desde que sejam respeitados os limites de cobertura de R$ 20 milhões do 
FGC (Fundo Garantidor de Créditos) por instituição; 

• Sempre será considerada a classificação mais recente obtida pela emissão ou pelo emissor, 
independentemente do prazo para vencimento da operação; 

• Se não houver rating válido atribuído, este será automaticamente enquadrado como “Grau 
Especulativo”. 

14.5.3  Crédito privado investido diretamente 

Conforme exigência da Resolução CMN 4.661, os ativos de crédito adquiridos por meio de carteira 
própria ou via fundo de investimentos exclusivo, no qual a CompesaPrev tenha poder discricionário, 

 

devem apresentar uma avaliação complementar que contenha os seguintes tópicos, não devem se 
limitar apenas análise de rating. 

• Análise do cenário; 

• Análise dos indicadores financeiros da empresa; 

• Análise do risco regulatório e societário; 

• Análise de risco versus retorno esperado; 

• Análise do rating da emissão/corporativo; e 

• Análise do spread. 

 Estes títulos serão avaliados internamente e precisam de aprovação da Diretoria Executiva. 

14.6 Risco de Liquidez 

O risco de liquidez compreende o risco de ocorrência das seguintes situações: 

• Indisponibilidade de recursos para cumprimento de suas obrigações atuariais (Passivo); 
• Posições em determinados ativos que estejam sujeitos a variações abruptas de preço por liquidez 

baixa ou inexistente (Ativo). 

Serão adotados os seguintes mecanismos de controle para mitigação desses riscos: 

CONTROLES DO RISCO DE LIQUIDEZ 

Risco Controles adotados 
Cotização de Fundos de 

Investimento •    Observação das regras para solicitação de resgates, cotização e pagamento de resgates; 

Liquidez de Ativos •    Observação dos limites de concentração e diversificações estabelecidos pela legislação vigente; 

Pagamento de Obrigações •    O risco de cumprimento das obrigações é continuamente monitorado e os estudos de 
macroalocação consideram essa premissa. 

14.7 Risco Operacional 

O Risco Operacional caracteriza-se como “a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes 
de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos 
externos”. A gestão será decorrente de ações que garantam a adoção de normas e procedimentos 
de controles internos, alinhados com a legislação aplicável. 

As atividades críticas são revistas de forma prioritária, e as demais são revistas conforme a 
necessidade. Esse processo é realizado rotineiramente, de forma a prover a segurança necessária. 

14.8 Risco de Terceirização 

Na administração dos recursos financeiros há a possibilidade de terceirização total ou parcial 
dos investimentos da Entidade. Esse tipo de operação delega determinadas responsabilidades a 
gestores externos, porém não isenta a Entidade de responder legalmente perante os órgãos 
fiscalizadores. 

Neste contexto, o modelo de terceirização exige que a CompesaPrev tenha um processo 
formalizado para escolha e acompanhamento de seus gestores externos, exatamente em linha com 
o que estabelece o Guia de Melhores Práticas para Investimentos Previc em seus itens 52: “O 

5) Requisitos de liquidez. 

A implementação da alocação de ativos será conduzida dentro do processo de revisão da política de 
investimentos, podendo sofrer ajuste no decorrer do exercício conforme novas condições de 
mercado ou eventos não esperados para os ativos. 

7 Plano de Gestão Administrativa 

A tabela a seguir apresenta os dados cadastrais do Plano de Gestão Administrativa da Fundação 
Compesa de Previdência e Assistência – COMPESAPREV. 

DADOS DO PLANO 

Nome Plano de Gestão Administrativa 

Tipo (ou modalidade) Administrativo 

Meta ou Índice de Referência CDI 

CNPB 19.870.004.47 

ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO (AETQ) 

Período Certificação Segmento Nome Cargo 
01/01/2020 a 
31/12/2020 ICSS AETQ Alexandre Araújo de Moraes Diretor Presidente 

ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELO PLANO DE BENEFÍCIOS (ARPB) 
01/01/2020 a 
31/12/2020 ICSS ARPB Luciano João de Santana Diretor de Benefícios 

ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RISCOS 
01/01/2020 a 
31/12/2020 ICSS ARPG Simone de Albuquerque Melo Diretor Administrativo 

Financeiro 

7.1 Expectativas de Retorno 

A expectativa de retorno dos investimentos passa pela definição de um cenário econômico que 
leva em consideração as possíveis variações que os principais indicadores podem sofrer, 
mensuradas através de um modelo estocástico que observa a volatilidade histórica apresentada por 
eles, dada uma expectativa de retorno, considerados situações otimistas e pessimistas. A 
correlação entre os ativos que já se encontram na carteira e os que são passiveis de aplicação 
também é uma variável importante para esta definição. 

O resultado desta análise se encontra no quadro abaixo que demonstra a expectativa de 
retorno da Entidade em relação a cada segmento de aplicação, bem como os compara com o que 
foi observado nos últimos períodos. 

SEGMENTO 
RENTABILIDADES 

Últimos 5 
anos 2015 2016 2017 2018 2019 

Consolidado 58,53% 13,08% 13,68% 9,90% 6,22% 5,64% 

Renda Fixa 58,53% 13,08% 13,68% 9,90% 6,22% 5,64% 

 

Fitch Ratings A-(bra) A-(bra) A-(bra) 

Moody’s A3.br A3.br A3.br 

Standard & Poor’s brA- brA- brA- 

Os investimentos que possuírem rating igual ou superior às notas indicadas na tabela serão 
enquadrados na categoria Grau de Investimento, desde que observadas as seguintes condições: 

• Os títulos ou emissores que não possuem rating pelas agências elegíveis (ou que tenham 
classificação inferior às que constam na tabela) devem ser enquadrados na categoria “Grau 
Especulativo”; 

• Caso duas agências elegíveis classifiquem o mesmo papel ou emissor, será considerado, para fins de 
enquadramento, o pior rating; 

• O enquadramento dos títulos ou emissores será feito com base no rating vigente na data da 
verificação da aderência das aplicações à política de investimento. 

As agências de classificação de risco utilizadas na avaliação dos ativos de crédito privado 
domiciliadas no país devem estar registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No caso de 
agências domiciliadas no exterior, essas devem ser reconhecidas pela CVM. 

14.5.2 Exposição a Crédito Privado 

O controle da exposição a crédito privado é feito através do percentual de recursos alocados 
em títulos privados, considerada a categoria de risco dos papéis. O controle do risco de crédito 
deve ser feito em relação aos recursos garantidores, de acordo com os seguintes limites: 

CATEGORIA DE RISCO LIMITE 

Grau de investimento + Grau especulativo 40% 

Grau especulativo 5% 

O limite para títulos classificados na categoria grau especulativo visa comportar eventuais 
rebaixamentos de ratings de papéis já integrantes da carteira de investimentos, papéis que já se 
enquadram nesta categoria e eventuais ativos presentes em fundos de investimentos condominiais 
(mandato não discricionário). Nesse sentido, o limite acima previsto não deve ser entendido, em 
nenhuma hipótese, como aval para aquisição de títulos que se enquadrem na categoria “grau 
especulativo” por parte dos gestores exclusivos das carteiras e fundos. 

Os seguintes pontos devem, adicionalmente, ser considerados: 

• Aplicações em DPGE (Depósitos a Prazo com Garantia Especial) serão sempre consideradas como 
“Grau de Investimento”, desde que sejam respeitados os limites de cobertura de R$ 20 milhões do 
FGC (Fundo Garantidor de Créditos) por instituição; 

• Sempre será considerada a classificação mais recente obtida pela emissão ou pelo emissor, 
independentemente do prazo para vencimento da operação; 

• Se não houver rating válido atribuído, este será automaticamente enquadrado como “Grau 
Especulativo”. 

14.5.3  Crédito privado investido diretamente 

Conforme exigência da Resolução CMN 4.661, os ativos de crédito adquiridos por meio de carteira 
própria ou via fundo de investimentos exclusivo, no qual a CompesaPrev tenha poder discricionário, 
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5) Requisitos de liquidez. 

A implementação da alocação de ativos será conduzida dentro do processo de revisão da política de 
investimentos, podendo sofrer ajuste no decorrer do exercício conforme novas condições de 
mercado ou eventos não esperados para os ativos. 

7 Plano de Gestão Administrativa 

A tabela a seguir apresenta os dados cadastrais do Plano de Gestão Administrativa da Fundação 
Compesa de Previdência e Assistência – COMPESAPREV. 

DADOS DO PLANO 

Nome Plano de Gestão Administrativa 

Tipo (ou modalidade) Administrativo 

Meta ou Índice de Referência CDI 

CNPB 19.870.004.47 

ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO (AETQ) 

Período Certificação Segmento Nome Cargo 
01/01/2020 a 
31/12/2020 ICSS AETQ Alexandre Araújo de Moraes Diretor Presidente 

ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELO PLANO DE BENEFÍCIOS (ARPB) 
01/01/2020 a 
31/12/2020 ICSS ARPB Luciano João de Santana Diretor de Benefícios 

ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RISCOS 
01/01/2020 a 
31/12/2020 ICSS ARPG Simone de Albuquerque Melo Diretor Administrativo 

Financeiro 

7.1 Expectativas de Retorno 

A expectativa de retorno dos investimentos passa pela definição de um cenário econômico que 
leva em consideração as possíveis variações que os principais indicadores podem sofrer, 
mensuradas através de um modelo estocástico que observa a volatilidade histórica apresentada por 
eles, dada uma expectativa de retorno, considerados situações otimistas e pessimistas. A 
correlação entre os ativos que já se encontram na carteira e os que são passiveis de aplicação 
também é uma variável importante para esta definição. 

O resultado desta análise se encontra no quadro abaixo que demonstra a expectativa de 
retorno da Entidade em relação a cada segmento de aplicação, bem como os compara com o que 
foi observado nos últimos períodos. 

SEGMENTO 
RENTABILIDADES 

Últimos 5 
anos 2015 2016 2017 2018 2019 

Consolidado 58,53% 13,08% 13,68% 9,90% 6,22% 5,64% 

Renda Fixa 58,53% 13,08% 13,68% 9,90% 6,22% 5,64% 

 

SEGMENTO 
Estimativa 2020 

Cenário Base 
Cenário 

Pessimista 
Cenário 
Otimista 

Renda Fixa 4,25% 3,00% 7,00% 

Renda Variável 12,20% -10,27% 23,75% 

Estruturados 5,85% 2,05% 7,68% 

Exterior 7,10% 1,36% 8,81% 

Imobiliário 5,55% -2,94% 9,12% 

 

7.2 Cenário Utilizado 

Neste contexto e em se tratando de cenário econômico, esta Política de Investimentos toma como 
base o cenário produzido pelo Banco Central do Brasil – BACEN, notadamente reconhecido pelo 
mercado financeiro como balizador de informações e denominado de Relatório Focus – data-base 
novembro de 2019, para os indicadores existentes em sua composição, quanto cenário de 
investimentos estruturados, foi considerado cenário desenvolvido pela i9Advisory. 

Cenário Nominal 

Ano SELIC IPCA/INPC BOLSA 
EXTERIOR 

RV 
EXTERIOR 

RF 
MULTIMERCADO 

FUNDOS 
IMOBILIÁRIOS 

2020 4,25% 3,85% 12,20% 8,72% 7,10% 5,85% 5,55% 
2021 6,00% 3,75% 9,20% 8,72% 8,85% 7,60% 7,05% 
2022 6,50% 3,50% 9,70% 8,72% 9,35% 8,10% 7,55% 
2023 6,50% 3,50% 9,70% 8,72% 9,35% 8,10% 7,55% 
2024 6,50% 3,50% 9,70% 8,72% 9,35% 8,10% 7,55% 
2025 6,50% 3,50% 9,70% 8,72% 9,35% 7,50% 7,55% 
2026 6,50% 3,50% 9,70% 8,72% 9,35% 7,50% 7,55% 
2027 6,50% 3,50% 9,70% 8,72% 9,35% 7,50% 7,55% 
2028 6,50% 3,50% 9,70% 8,72% 9,35% 7,50% 7,55% 

IPCA = INPC 

8 Alocação de recursos e limites por segmento de aplicação 

A Resolução CMN 4.661 estabelece que os planos devem definir em sua política a alocação de 
recursos e os limites por segmento de aplicação. Segundo o Guia PREVIC – Melhores Práticas em 
Investimentos, os limites máximos e mínimos planejados de cada um dos segmentos e modalidades 
de investimentos na vigência da política de investimento devem ser representativos da estratégia 
de alocação de cada plano de benefícios, portanto mais restritivos que a legislação vigente. 

A modalidade do plano de benefícios, seu grau de maturação, suas especificidades e as 
características de suas obrigações, bem como o cenário macroeconômico, determinam as seguintes 
diretrizes dos investimentos: as metas de resultado do plano de benefícios e dos segmentos de 
aplicação; a alocação dos recursos nos diversos segmentos; os limites máximos de aplicação em 
cada segmento e ativo; indexadores e prazos de vencimentos dos investimentos; a escolha por 
ativos que possuem ou não amortizações ou pagamento de juros periódicos, dentre outros. 

 

SEGMENTO 
Estimativa 2020 

Cenário Base 
Cenário 

Pessimista 
Cenário 
Otimista 

Renda Fixa 4,25% 3,00% 7,00% 

Renda Variável 12,20% -10,27% 23,75% 

Estruturados 5,85% 2,05% 7,68% 

Exterior 7,10% 1,36% 8,81% 

Imobiliário 5,55% -2,94% 9,12% 

 

7.2 Cenário Utilizado 

Neste contexto e em se tratando de cenário econômico, esta Política de Investimentos toma como 
base o cenário produzido pelo Banco Central do Brasil – BACEN, notadamente reconhecido pelo 
mercado financeiro como balizador de informações e denominado de Relatório Focus – data-base 
novembro de 2019, para os indicadores existentes em sua composição, quanto cenário de 
investimentos estruturados, foi considerado cenário desenvolvido pela i9Advisory. 

Cenário Nominal 

Ano SELIC IPCA/INPC BOLSA 
EXTERIOR 

RV 
EXTERIOR 

RF 
MULTIMERCADO 

FUNDOS 
IMOBILIÁRIOS 

2020 4,25% 3,85% 12,20% 8,72% 7,10% 5,85% 5,55% 
2021 6,00% 3,75% 9,20% 8,72% 8,85% 7,60% 7,05% 
2022 6,50% 3,50% 9,70% 8,72% 9,35% 8,10% 7,55% 
2023 6,50% 3,50% 9,70% 8,72% 9,35% 8,10% 7,55% 
2024 6,50% 3,50% 9,70% 8,72% 9,35% 8,10% 7,55% 
2025 6,50% 3,50% 9,70% 8,72% 9,35% 7,50% 7,55% 
2026 6,50% 3,50% 9,70% 8,72% 9,35% 7,50% 7,55% 
2027 6,50% 3,50% 9,70% 8,72% 9,35% 7,50% 7,55% 
2028 6,50% 3,50% 9,70% 8,72% 9,35% 7,50% 7,55% 

IPCA = INPC 

8 Alocação de recursos e limites por segmento de aplicação 

A Resolução CMN 4.661 estabelece que os planos devem definir em sua política a alocação de 
recursos e os limites por segmento de aplicação. Segundo o Guia PREVIC – Melhores Práticas em 
Investimentos, os limites máximos e mínimos planejados de cada um dos segmentos e modalidades 
de investimentos na vigência da política de investimento devem ser representativos da estratégia 
de alocação de cada plano de benefícios, portanto mais restritivos que a legislação vigente. 

A modalidade do plano de benefícios, seu grau de maturação, suas especificidades e as 
características de suas obrigações, bem como o cenário macroeconômico, determinam as seguintes 
diretrizes dos investimentos: as metas de resultado do plano de benefícios e dos segmentos de 
aplicação; a alocação dos recursos nos diversos segmentos; os limites máximos de aplicação em 
cada segmento e ativo; indexadores e prazos de vencimentos dos investimentos; a escolha por 
ativos que possuem ou não amortizações ou pagamento de juros periódicos, dentre outros. 

A tabela seguinte apresenta os limites de alocação por segmento de aplicação, bem como o 
“alvo” para a alocação em cada segmento:  

SEGMENTO LIMITE LEGAL ALOCAÇÃO 
OBJETIVO 

LIMITES 

INFERIOR SUPERIOR 

Renda Fixa 100,00% 100,00% 90,00% 100,00% 

Renda Variável 70,00% 0,00% 0,00% 10,00% 

Estruturados 20,00% 0,00% 0,00% 3,00% 

Exterior 10,00% 0,00% 0,00% 3,00% 

Imobiliário 20,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

A alocação objetivo não configura nenhuma obrigação para o plano e tem por intuito apenas 
balizar os investimentos no longo prazo. Os limites inferiores e superiores devem ser respeitados a 
todo instante, bem como os demais limites estabelecidos pela legislação em vigor. 

8.1 Benchmarks por segmento e metas de rentabilidade 

A Resolução CMN nº 4.661 exige que as entidades fechadas de previdência complementar 
definam índices de referência (benchmarks) e metas de rentabilidade para cada segmento de 
aplicação. 

Entende-se como índice de referência, ou benchmark, para determinado segmento de 
aplicação o índice que melhor reflete a rentabilidade esperada para o curto prazo, isto é, para 
horizontes mensais ou anuais, conforme as características do investimento. Esse índice está sujeito 
às variações momentâneas do mercado. 

Por outro lado, a meta reflete a expectativa de rentabilidade de longo prazo dos investimentos 
realizados em cada um dos segmentos listados a seguir – rentabilidade esta que pode apresentar 
menor volatilidade e maior aderência aos objetivos do plano. 

SEGMENTO BENCHMARK META DE RENTABILIDADE  

Renda Fixa CDI CDI 

Renda Variável IBOVESPA  INPC + 8,04% ao ano 

Estruturados CDI + 1,60%  INPC + 1,93% ao ano 

Exterior INPC + 3,37% ao ano INPC + 3,37% ao ano 

Imobiliário INPC + 1,64% ao ano INPC + 1,64% ao ano 

8.2 Mandatos 

O quadro a seguir apresenta a estrutura de mandatos adotada, com seus respectivos 
benchmarks: 

MANDATOS 

Característica do mandato Benchmark Horizonte de Investimento 

Renda Fixa Tradicional CDI + 0,10% Curto Prazo 
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A tabela seguinte apresenta os limites de alocação por segmento de aplicação, bem como o 
“alvo” para a alocação em cada segmento:  

SEGMENTO LIMITE LEGAL ALOCAÇÃO 
OBJETIVO 

LIMITES 

INFERIOR SUPERIOR 

Renda Fixa 100,00% 100,00% 90,00% 100,00% 

Renda Variável 70,00% 0,00% 0,00% 10,00% 

Estruturados 20,00% 0,00% 0,00% 3,00% 

Exterior 10,00% 0,00% 0,00% 3,00% 

Imobiliário 20,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

A alocação objetivo não configura nenhuma obrigação para o plano e tem por intuito apenas 
balizar os investimentos no longo prazo. Os limites inferiores e superiores devem ser respeitados a 
todo instante, bem como os demais limites estabelecidos pela legislação em vigor. 

8.1 Benchmarks por segmento e metas de rentabilidade 

A Resolução CMN nº 4.661 exige que as entidades fechadas de previdência complementar 
definam índices de referência (benchmarks) e metas de rentabilidade para cada segmento de 
aplicação. 

Entende-se como índice de referência, ou benchmark, para determinado segmento de 
aplicação o índice que melhor reflete a rentabilidade esperada para o curto prazo, isto é, para 
horizontes mensais ou anuais, conforme as características do investimento. Esse índice está sujeito 
às variações momentâneas do mercado. 

Por outro lado, a meta reflete a expectativa de rentabilidade de longo prazo dos investimentos 
realizados em cada um dos segmentos listados a seguir – rentabilidade esta que pode apresentar 
menor volatilidade e maior aderência aos objetivos do plano. 

SEGMENTO BENCHMARK META DE RENTABILIDADE  

Renda Fixa CDI CDI 

Renda Variável IBOVESPA  INPC + 8,04% ao ano 

Estruturados CDI + 1,60%  INPC + 1,93% ao ano 

Exterior INPC + 3,37% ao ano INPC + 3,37% ao ano 

Imobiliário INPC + 1,64% ao ano INPC + 1,64% ao ano 

8.2 Mandatos 

O quadro a seguir apresenta a estrutura de mandatos adotada, com seus respectivos 
benchmarks: 

MANDATOS 

Característica do mandato Benchmark Horizonte de Investimento 

Renda Fixa Tradicional CDI + 0,10% Curto Prazo 

A tabela seguinte apresenta os limites de alocação por segmento de aplicação, bem como o 
“alvo” para a alocação em cada segmento:  

SEGMENTO LIMITE LEGAL ALOCAÇÃO 
OBJETIVO 

LIMITES 

INFERIOR SUPERIOR 

Renda Fixa 100,00% 100,00% 90,00% 100,00% 

Renda Variável 70,00% 0,00% 0,00% 10,00% 

Estruturados 20,00% 0,00% 0,00% 3,00% 

Exterior 10,00% 0,00% 0,00% 3,00% 

Imobiliário 20,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

A alocação objetivo não configura nenhuma obrigação para o plano e tem por intuito apenas 
balizar os investimentos no longo prazo. Os limites inferiores e superiores devem ser respeitados a 
todo instante, bem como os demais limites estabelecidos pela legislação em vigor. 

8.1 Benchmarks por segmento e metas de rentabilidade 

A Resolução CMN nº 4.661 exige que as entidades fechadas de previdência complementar 
definam índices de referência (benchmarks) e metas de rentabilidade para cada segmento de 
aplicação. 

Entende-se como índice de referência, ou benchmark, para determinado segmento de 
aplicação o índice que melhor reflete a rentabilidade esperada para o curto prazo, isto é, para 
horizontes mensais ou anuais, conforme as características do investimento. Esse índice está sujeito 
às variações momentâneas do mercado. 

Por outro lado, a meta reflete a expectativa de rentabilidade de longo prazo dos investimentos 
realizados em cada um dos segmentos listados a seguir – rentabilidade esta que pode apresentar 
menor volatilidade e maior aderência aos objetivos do plano. 

SEGMENTO BENCHMARK META DE RENTABILIDADE  

Renda Fixa CDI CDI 

Renda Variável IBOVESPA  INPC + 8,04% ao ano 

Estruturados CDI + 1,60%  INPC + 1,93% ao ano 

Exterior INPC + 3,37% ao ano INPC + 3,37% ao ano 

Imobiliário INPC + 1,64% ao ano INPC + 1,64% ao ano 

8.2 Mandatos 

O quadro a seguir apresenta a estrutura de mandatos adotada, com seus respectivos 
benchmarks: 

MANDATOS 

Característica do mandato Benchmark Horizonte de Investimento 

Renda Fixa Tradicional CDI + 0,10% Curto Prazo 

Multimercado Estruturado CDI + 1,60% Médio Prazo 

Exterior – RF CDI + 2,85% ao ano Curto Prazo 

Exterior – RV MSCI World Médio Prazo 

Renda Variável IBOVESPA Longo Prazo 

A seguir, detalha-se resumidamente a estrutura de cada um dos mandatos observados: 

Renda Fixa Tradicional: representa os investimentos em fundos de renda fixa com objetivo de 
rentabilidade atrelado ao CDI ou SELIC, predominantemente compostos por títulos públicos. Esse 
mandato contempla os investimentos utilizados para garantir a liquidez do plano de investimentos. 

Multimercado Estruturado: Alocação em fundos multimercados que não utilizem as 
prerrogativas de investimentos destinados a investidores qualificados e não obedeçam, 
necessariamente, toda a legislação aplicável às EFPC’s. 

Exterior em Renda Varíavel: Alocação em fundos de gestores que visam investimentos em 
ações negociadas no exterior. 

Exterior em Renda Fixa: Alocação em fundos de gestores que visam investimentos em títulos 
públicos e privados, que buscam prêmio em relação às taxas de juros praticadas no mercado 
através da assunção de risco de crédito, negociados no exterior. 

Renda Variável: esse mandato engloba os investimentos em ativos de renda variável com 
menor correlação com os índices tradicionais do mercado, e que buscam atingir retornos 
diferenciados no longo prazo. 

9 Limites 

Na aplicação dos recursos, o plano observa os limites estabelecidos por esta Política de 
Investimento e pela Resolução 4.661, conforme tabelas abaixo. 

9.1 Concentração de recursos por modalidade de investimentos 

MODALIDADE DE INVESTIMENTO 
LIMITES 

LEGAL POLÍTICA 

Renda Fixa 100% 100% 

Títulos da dívida mobiliária federal 100% 100% 

Fundos de índices de títulos públicos negociados em bolsa 100% 100% 

Ativos de renda fixa, exceto títulos da dívida mobiliária federal 80% 80% 

Ativos de instituições bancárias 80% 80% 

Ativos de sociedade por ações de capital aberto e securitizadoras 80% 80% 

Fundos de índices de renda fixa negociados em bolsa 80% 80% 

Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais 20% 20% 

Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País 20% 20% 

Ativos de instituições financeiras não bancárias 20% 20% 

Debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado 20% 20% 

FIDC, FICFIDC, CCB com coobrigação bancária e CCCB com coobrigação bancária  20% 20% 

CPR, CDCA, CRA e Warrant Agropecuário 20% 20% 

Renda Variável 70% 3% 

Ações de companhias abertas com classificação de governança corporativa 70% 3% 

Ações de companhias abertas sem classificação de governança corporativa 50% 3% 

Brazilian Depositary Receipts (BDRs) nível II e III 10% 3% 

Certificados de ouro físico negociado em bolsa de valores 3% 3% 

Estruturados 20% 3% 

Fundos de Participação 15% 0% 

Fundos Multimercados Estruturados  15% 3% 

Fundos classificados como "Ações - Mercado de Acesso" 15% 0% 

Certificado de Operações Estruturadas (COEs) 10% 0% 

Imobiliário 20% 5% 

Fundos Imobiliários e cotas de Fundos Imobiliários 20% 5% 

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) 20% 5% 

Cédula de Crédito Imobiliários (CCIs) 20% 5% 

Operações com participantes 15% 0% 

Carteira de empréstimos 15% 0% 

Financiamentos imobiliários 15% 0% 

Exterior 10% 3% 

Cotas de Fis e FICFIs classificados como "Divida Externa" 10% 3% 

Cotas de fundos de índice do exterior negociados em bolsa do Brasil 10% 3% 

Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam no mínimo 67% em FIs no exterior 10% 3% 

Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam menos que 67% em FIs no exterior 10% 3% 

Brazilian Depositary Receipts (BDRs) nível I 10% 3% 

Ativos financeiros no exterior que pertences a fundos constituídos no Brasil não previstos 
anteriormente 

10% 3% 

9.2 Alocação por Emissor 

ALOCAÇÃO POR EMISSOR 
LIMITES 

LEGAL POLÍTICA 

Tesouro Nacional 100% 100% 

Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Bacen 20% 20% 

Demais emissores 10% 10% 

9.3 Concentração por Emissor 

CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR 
LIMITES 

LEGAL POLÍTICA 

% do Capital Total de uma mesma Companhia Aberta 25% 25% 

% do Capital Votante de uma mesma Companhia Aberta 25% 25% 

% do PL de uma mesma Instituição Financeira 25% 25% 

% do PL de um FIDC ou FICFIDC 25% 25% 

% do PL de Fundo de Índice de renda fixa ou de ações de Companhia Aberta 25% 25% 

Multimercado Estruturado CDI + 1,60% Médio Prazo 

Exterior – RF CDI + 2,85% ao ano Curto Prazo 

Exterior – RV MSCI World Médio Prazo 

Renda Variável IBOVESPA Longo Prazo 

A seguir, detalha-se resumidamente a estrutura de cada um dos mandatos observados: 

Renda Fixa Tradicional: representa os investimentos em fundos de renda fixa com objetivo de 
rentabilidade atrelado ao CDI ou SELIC, predominantemente compostos por títulos públicos. Esse 
mandato contempla os investimentos utilizados para garantir a liquidez do plano de investimentos. 

Multimercado Estruturado: Alocação em fundos multimercados que não utilizem as 
prerrogativas de investimentos destinados a investidores qualificados e não obedeçam, 
necessariamente, toda a legislação aplicável às EFPC’s. 

Exterior em Renda Varíavel: Alocação em fundos de gestores que visam investimentos em 
ações negociadas no exterior. 

Exterior em Renda Fixa: Alocação em fundos de gestores que visam investimentos em títulos 
públicos e privados, que buscam prêmio em relação às taxas de juros praticadas no mercado 
através da assunção de risco de crédito, negociados no exterior. 

Renda Variável: esse mandato engloba os investimentos em ativos de renda variável com 
menor correlação com os índices tradicionais do mercado, e que buscam atingir retornos 
diferenciados no longo prazo. 

9 Limites 

Na aplicação dos recursos, o plano observa os limites estabelecidos por esta Política de 
Investimento e pela Resolução 4.661, conforme tabelas abaixo. 

9.1 Concentração de recursos por modalidade de investimentos 

MODALIDADE DE INVESTIMENTO 
LIMITES 

LEGAL POLÍTICA 

Renda Fixa 100% 100% 

Títulos da dívida mobiliária federal 100% 100% 

Fundos de índices de títulos públicos negociados em bolsa 100% 100% 

Ativos de renda fixa, exceto títulos da dívida mobiliária federal 80% 80% 

Ativos de instituições bancárias 80% 80% 

Ativos de sociedade por ações de capital aberto e securitizadoras 80% 80% 

Fundos de índices de renda fixa negociados em bolsa 80% 80% 

Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais 20% 20% 

Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País 20% 20% 

Ativos de instituições financeiras não bancárias 20% 20% 

Debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado 20% 20% 

FIDC, FICFIDC, CCB com coobrigação bancária e CCCB com coobrigação bancária  20% 20% 

CPR, CDCA, CRA e Warrant Agropecuário 20% 20% 
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Renda Variável 70% 3% 

Ações de companhias abertas com classificação de governança corporativa 70% 3% 

Ações de companhias abertas sem classificação de governança corporativa 50% 3% 

Brazilian Depositary Receipts (BDRs) nível II e III 10% 3% 

Certificados de ouro físico negociado em bolsa de valores 3% 3% 

Estruturados 20% 3% 

Fundos de Participação 15% 0% 

Fundos Multimercados Estruturados  15% 3% 

Fundos classificados como "Ações - Mercado de Acesso" 15% 0% 

Certificado de Operações Estruturadas (COEs) 10% 0% 

Imobiliário 20% 5% 

Fundos Imobiliários e cotas de Fundos Imobiliários 20% 5% 

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) 20% 5% 

Cédula de Crédito Imobiliários (CCIs) 20% 5% 

Operações com participantes 15% 0% 

Carteira de empréstimos 15% 0% 

Financiamentos imobiliários 15% 0% 

Exterior 10% 3% 

Cotas de Fis e FICFIs classificados como "Divida Externa" 10% 3% 

Cotas de fundos de índice do exterior negociados em bolsa do Brasil 10% 3% 

Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam no mínimo 67% em FIs no exterior 10% 3% 

Fundos com sufixo "Investimentos no Exterior" que invistam menos que 67% em FIs no exterior 10% 3% 

Brazilian Depositary Receipts (BDRs) nível I 10% 3% 

Ativos financeiros no exterior que pertences a fundos constituídos no Brasil não previstos 
anteriormente 
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% do PL de um fundo classificado no segmento estruturado 25% 25% 

% do PL de um Fundo Imobiliário (FII) ou FICFII 25% 25% 
% do PL de FI que aplicam em cotas de fundos de índice no exterior, BDRs nível I ou que invistam no 
máximo 67% em FIs no exterior 25% 25% 

% do Patrimônio Separado de Certificado de Recebíveis com Regime Fiduciário 25% 25% 

% do PL do emissor de debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado 15% 15% 
% do PL de fundos constituídos no exterior que são investidos por meio de fundos brasileiros que 
invistam no mínimo 67% em FIs no exterior 15% 15% 

% de uma mesma série de títulos ou valores mobiliários 25% 25% 

10 Restrições 

Na aplicação dos recursos, o plano observa as vedações estabelecidas pela Resolução CMN nº 
4.661 para as modalidades de investimento elegíveis. 

Cabe ressaltar que as restrições para aplicação em títulos e valores mobiliários estabelecidas 
nos tópicos a seguir são válidas somente para os veículos de investimento exclusivos. As aplicações 
em cotas de fundos abertos condominiais, realizadas diretamente ou por intermédio de carteira 
própria, estão sujeitas somente à legislação aplicável e aos seus regulamentos e mandatos 
específicos. 

11 Derivativos 

As operações com derivativos são permitidas, desde que respeitados os limites, restrições e demais 
condições estabelecidas pela Resolução CMN nº 4.661 e regulamentações posteriores. 

O controle da exposição em derivativos será feito por meio do monitoramento: 

• Dos níveis de margem depositada como garantia de operações com derivativos; e 

• Das despesas com a compra de opções. 

O controle da exposição a derivativos deve ser realizado individualmente por veículo de 
investimento. Antes de executar qualquer operação com derivativos, a entidade deve se preparar 
para avaliar os riscos envolvidos, apresentar um sistema de controles internos adequado para a 
operação em questão e verificar se há o registro da operação em bolsa de valores ou mercadorias e 
futuros. Os limites devem ser medidos em relação às alocações em: 

• Títulos da dívida pública federal; 

• Títulos de emissão de instituições financeiras; e 

• Ações. 

A soma dos investimentos nesses ativos deve ser considerada como denominador na conta da 
exposição, que devem respeitar os seguintes limites: 

• Até 15% (quinze por cento) de depósito de margem para operações com derivativos; 

• Até 5% (cinco por cento) de despesas com compra de opções. 

MANDATO LIMITE 
HORIZONTE 
DE TEMPO 

Renda Fixa Tradicional 0,50% 21 

Multimercado Estruturado 5,50% 21 

13.2.1 Benchmark-VaR 

Para os investimentos em mandatos ou para a carteira que tenha como objetivo o benchmark, 
o controle de risco de mercado será feito por meio do Benchmark Value-at-Risk (B-VaR). Ele pode 
ser entendido como uma medida que estabelece o descolamento máximo entre o retorno da 
carteira/mandato e de seu benchmark, para um dado horizonte de tempo, com um nível de 
confiança pré-estabelecido. 

O cálculo do B-VaR considerará: 

• Modelo: Paramétrico. 
• Intervalo de Confiança: 95%. 
• Horizonte de Investimento: 21 dias úteis. 

O controle de riscos deve ser feito de acordo com os seguintes limites: 

MANDATO/SEGMENTO BENCHMARK LIMITE 
HORIZONTE 

DE TEMPO (d.u.) 

Renda Variável IBOVESPA 7,50% 21 

Os limites e os objetivos estipulados foram encontrados através da expectativa de retorno 
definida no cenário para cada mandato/segmento, ou ainda no spread exigido para que se obtenha 
um equilíbrio entre o passivo e o ativo. A relação entre retorno e risco é uma das premissas 
inseridas neste modelo de mensuração, que ainda conta com a definição do horizonte de tempo e 
do intervalo de confiança utilizado. 

13.2.2 Stress Test 

A avaliação dos investimentos em análises de stress passa pela definição de cenários que 
consideram mudanças bruscas em variáveis importantes para o apreçamento dos ativos, como 
taxas de juros e preços de determinados ativos. 

Embora as projeções considerem as variações históricas dos indicadores, os cenários de stress 
não precisam apresentar relação com o passado, uma vez que buscam simular futuras variações 
adversas. 

Para o monitoramento do valor de stress da carteira, serão utilizados os seguintes parâmetros: 

• Cenário: BM&F 
• Periodicidade: mensal 

O modelo adotado para as análises de stress é realizado por meio do cálculo do valor a 
mercado da carteira, considerando o cenário atípico de mercado e a estimativa de perda que ele 
pode gerar. 

Cabe registrar que essas análises não são parametrizadas por limites, uma vez que a 
metodologia considerada pode apresentar variações que não implicam, necessariamente, em 
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possibilidade de perda. O acompanhamento terá como finalidade avaliar o comportamento da 
carteira em cenários adversos para que os administradores possam, dessa forma, balancear melhor 
as exposições. 

13.3 Risco de Crédito 

Entende-se por risco de crédito aquele risco que está diretamente relacionado à capacidade de 
uma determinada contraparte de honrar com seus compromissos. Esse risco pode impactar a 
carteira de duas formas: 

• Diminuição do valor de determinado título, em função da piora da percepção sobre o risco de a 
contraparte emissora realizar o pagamento; 

• Perda do valor investido e dos juros incorridos e ainda não pagos. 

A gestão do risco de crédito será realizada considerando principalmente os ratings dos títulos 
de dívida bancária ou corporativa, ou das operações de crédito estruturadas, sem prejuízo às 
análises realizadas antes da aquisição dos ativos. 

13.3.1 Abordagem Qualitativa 

O risco de crédito dos investimentos do plano será avaliado com base em estudos e análises 
produzidos por gestores que invistam em crédito, pela própria Entidade ou contratados junto a 
prestadores de serviço. 

A Entidade utilizará para essa avaliação os ratings atribuídos por agência classificadora de risco 
de crédito atuante no Brasil. Os ativos serão enquadrados em duas categorias: 

• Grau de Investimento; 
• Grau Especulativo. 

Para checagem do enquadramento, os títulos privados devem, a princípio, ser separados de 
acordo com suas características. Os seguintes pontos devem, adicionalmente, ser considerados: 

• Para títulos emitidos por instituições financeiras, será considerado o rating da instituição; 
• Para títulos emitidos por instituições não financeiras, será considerado o rating da emissão, e não o 

rating da companhia emissora; 

É preciso verificar se a emissão ou emissor possui rating por uma das agências elegíveis e se a 
nota é, de acordo com a escala da agência no mercado local, igual ou superior à classificação 
mínima apresentada na tabela a seguir: 

RATING MÍNIMO PARA CLASSIFICAÇÃO COMO GRAU DE INVESTIMENTO 
(POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO) – ESCALA BRASILEIRA 

Agência de Classificação de Risco 
Emissões Bancárias Emissões Corporativas Crédito Estruturado 

Longo Prazo Longo Prazo Longo Prazo 

Fitch Ratings A-(bra) A-(bra) A-(bra) 

Moody’s A3.br A3.br A3.br 

Standard & Poor’s brA- brA- brA- 

Os investimentos que possuírem rating igual ou superior às notas indicadas na tabela serão 
enquadrados na categoria Grau de Investimento, desde que observadas as seguintes condições: 

• Os títulos ou emissores que não possuem rating pelas agências elegíveis (ou que tenham 
classificação inferior às que constam na tabela) devem ser enquadrados na categoria “Grau 
Especulativo”; 

• Caso duas agências elegíveis classifiquem o mesmo papel ou emissor, será considerado, para fins de 
enquadramento, o pior rating; 

• O enquadramento dos títulos ou emissores será feito com base no rating vigente na data da 
verificação da aderência das aplicações à política de investimento. 

As agências de classificação de risco utilizadas na avaliação dos ativos de crédito privado 
domiciliadas no país devem estar registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). No caso de 
agências domiciliadas no exterior, essas devem ser reconhecidas pela CVM. 

13.3.2 Exposição a Crédito Privado (Sugerido) 

O controle da exposição a crédito privado é feito através do percentual de recursos alocados 
em títulos privados, considerada a categoria de risco dos papéis. O controle do risco de crédito 
deve ser feito em relação aos recursos garantidores, de acordo com os seguintes limites: 

CATEGORIA DE RISCO LIMITE 

Grau de investimento + Grau especulativo 80% 

Grau especulativo 5% 

O limite para títulos classificados na categoria grau especulativo visa comportar eventuais 
rebaixamentos de ratings de papéis já integrantes da carteira de investimentos, papéis que já se 
enquadram nesta categoria e eventuais ativos presentes em fundos de investimentos condominiais 
(mandato não discricionário). Nesse sentido, o limite acima previsto não deve ser entendido, em 
nenhuma hipótese, como aval para aquisição de títulos que se enquadrem na categoria “grau 
especulativo” por parte dos gestores exclusivos das carteiras e fundos. 

Os seguintes pontos devem, adicionalmente, ser considerados: 

• Aplicações em DPGE (Depósitos a Prazo com Garantia Especial) serão sempre consideradas como 
“Grau de Investimento”, desde que sejam respeitados os limites de cobertura de R$ 20 milhões do 
FGC (Fundo Garantidor de Créditos) por instituição; 

• Sempre será considerada a classificação mais recente obtida pela emissão ou pelo emissor, 
independentemente do prazo para vencimento da operação; 

• Se não houver rating válido atribuído, este será automaticamente enquadrado como “Grau 
Especulativo”. 

13.3.3 Crédito privado investido diretamente 

Conforme exigência da Resolução CMN 4.661, os ativos de crédito adquiridos por meio de carteira 
própria ou via fundo de investimentos exclusivo, no qual a CompesaPrev tenha poder discricionário, 
devem apresentar uma avaliação complementar que contenha os seguintes tópicos, não devem se 
limitar apenas análise de rating. 

• Análise do cenário; 

• Análise dos indicadores financeiros da empresa; 

• Análise do risco regulatório e societário; 
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• Análise de risco versus retorno esperado; 

• Análise do rating da emissão/corporativo; e 

• Análise do spread. 

 Estes títulos serão avaliados internamente e precisam de aprovação da Diretoria Executiva. 

13.4 Risco de Liquidez 

O risco de liquidez compreende o risco de ocorrência das seguintes situações: 

• Indisponibilidade de recursos para cumprimento de suas obrigações atuariais (Passivo); 
• Posições em determinados ativos que estejam sujeitos a variações abruptas de preço por liquidez 

baixa ou inexistente (Ativo). 

Serão adotados os seguintes mecanismos de controle para mitigação desses riscos: 

CONTROLES DO RISCO DE LIQUIDEZ 

Risco Controles adotados 
Cotização de Fundos de 

Investimento •    Observação das regras para solicitação de resgates, cotização e pagamento de resgates; 

Liquidez de Ativos •    Observação dos limites de concentração e diversificações estabelecidos pela legislação vigente; 

Pagamento de Obrigações •    O risco de cumprimento das obrigações é continuamente monitorado e os estudos de 
macroalocação consideram essa premissa. 

13.5 Risco Operacional 

O Risco Operacional caracteriza-se como “a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes 
de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos 
externos”. A gestão será decorrente de ações que garantam a adoção de normas e procedimentos 
de controles internos, alinhados com a legislação aplicável. 

As atividades críticas são revistas de forma prioritária, e as demais são revistas conforme a 
necessidade. Esse processo é realizado rotineiramente, de forma a prover a segurança necessária. 

13.6 Risco de Terceirização 

Na administração dos recursos financeiros há a possibilidade de terceirização total ou parcial 
dos investimentos da Entidade. Esse tipo de operação delega determinadas responsabilidades a 
gestores externos, porém não isenta a Entidade de responder legalmente perante os órgãos 
fiscalizadores. 

Neste contexto, o modelo de terceirização exige que a CompesaPrev tenha um processo 
formalizado para escolha e acompanhamento de seus gestores externos, exatamente em linha com 
o que estabelece o Guia de Melhores Práticas para Investimentos Previc em seus itens 52: “O 
procedimento de seleção dos gestores, pela EFPC, deve conter histórico, justificativas, 
documentação relacionada, entre outros ”  e 56: “A negociação entre a entidade e seus prestadores 
de serviços deve incluir, nos contratos, cláusulas sobre penalidades e condições para rescisão 
antecipada, quando se verificar o descumprimento dos mandatos.” 

A Fundação deve acompanhar, por meio de área técnica ou consultoria especializada, variáveis 
quantitativas (quando cabíveis), como: 

DDEESSPPEESSAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  AAccuummuullaaddoo
Gratificação(dirigentes e conselheiros) 116688..004411,,7722                            
Pessoal e Encargos 886600..994477,,7788                            
Pessoal Cedido 226622..229944,,5533                            
Curso e Aperfeiçoamento 1100..881199,,9966                                
Certificações 22..662255,,2266                                    
Passagem Aérea 1133..008855,,3333                                
Hospedagem 66..002266,,1133                                    
Consultoria 7722..119955,,8811                                
Serviço de Informatica 116600..008811,,9977                            
Advogado 1111..113311,,7733                                
Auditoria 1166..770055,,0000                                
Outros Serviços 221144..886622,,3399                            
Impostos 114499..445500,,4422                            
Outras (Agua, Energia, Telefone e outras) 226655..000066,,8866                            
Taxas Administrativas de Empréstimos 99..557733,,6688                                    
OUTRAS DESPESAS (Prov. Cred. Liq. Duvidosa) 331166,,0066                                          
Depreciação e Amortização 3333..227777,,8811                                
TToottaall 22..225566..444422,,4444                      

DDEESSPPEESSAASS  DDOO  IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO AAccuummuullaaddoo
Taxa CETIP 3388..553388,,3322                                
Custódia 112244..008877,,5500                            
Taxa de Risco do Mercado 66..002222,,1122                                    
Taxa Selic 33..441144,,4499                                    
TToottaall 117722..006622,,4433                            
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