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APRESENTAÇÃO 
 
 
1. RESOLUÇÃO Nº 3.792 DO CMN - BREVE COMENTÁRIO 

As diretrizes pertinentes à aplicação dos recursos dos planos de benefícios das 
entidades fechadas de previdência complementar estão dispostas na Resolução 3.792, 
de 24/09/2009, alterada pelas Resoluções 3.846, de 25/03/2010, 4.275, de 31/10/2013 
e 4.449, de 20/11/2015, todas do Conselho Monetário Nacional. Seguem os principais 
pontos da Resolução nº 3.792. 
 
A Resolução determina que os recursos de cada plano de benefício sejam 
discriminados, controlados e contabilizados individualmente. A gestão de cada carteira 
de investimento, para cada plano de benefício, deve ser independente, com o valor da 
cota calculado periodicamente, para fins de movimentação de recursos e de avaliação 
de desempenho.  
 
A Resolução estabelece que a Política de Investimentos deve ser aprovada pelo 
Conselho Deliberativo anualmente, sendo sua elaboração a cargo da Diretoria-
Executiva. O Conselho Fiscal da Entidade deve semestralmente avaliar os custos com 
a administração de recursos, acompanhar se as aplicações dos recursos dos planos 
estão de acordo com  a política de investimentos e  a regulamentação em vigor.  
 
A aplicação dos recursos deve observar a modalidade do plano de benefícios, suas 
especificidades e as características de suas obrigações, com o objetivo da manutenção 
do equilíbrio entre seus ativos e passivos. 
 
Dentre as obrigações e responsabilidades estabelecidas para as Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar – EFPC pela Resolução nº 3.792, destacam-se: 

 Contratar agente custodiante responsável pelo controle de fluxos de pagamentos e 
recebimentos gerados pelos investimentos; 

 

  Elaborar anualmente uma Política de Investimentos a ser submetida ao Conselho 
Deliberativo. A Política de Investimentos, depois de apreciada e aprovada pelo 
Conselho Deliberativo, deverá ser disponibilizada aos participantes e à Secretaria de 
Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social; 

 

 Acompanhar e gerenciar o risco e o retorno esperado dos investimentos diretos e 
indiretos com o uso de modelo que limite a probabilidade de perdas máximas 
toleradas para os investimentos. Até a implementação de modelo próprio de 
monitoramento de risco, a EFPC deve calcular a divergência não planejada entre o 
resultado dos investimentos e o valor projetado para estes investimentos; 

 

 Identificar, avaliar, controlar e monitorar os riscos,  incluído os riscos de crédito, de 
mercado, de liquidez, operacional, legal  e a segregação das funções de gestão, 
administração e custódia, bem como avaliar a capacidade técnica e potenciais 
conflitos de interesses dos seus prestadores de serviço; 
 

 Os títulos e valores mobiliários devem ser depositados em conta individualizada da 
EFPC no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), na CETIP S/A – 
Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, na BM&FBovespa S/A – Bolsa de 
Valores, Mercadorias e Futuros ou em sistemas de registro e de liquidação financeira 
de ativos autorizados a funcionar pelo BACEN ou pela CVM, nas suas respectivas 
áreas de competência; 
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 Os títulos e valores mobiliários devem ser admitidos à negociação em bolsa de 
valores, de mercadorias e futuros ou mercado de balcão organizado, ou registrado 
em sistema de registro, de custódia ou de liquidação financeira devidamente 
autorizado pelo BACEN ou pela CVM, nas suas respectivas áreas de competência; 

 

 Os títulos e valores mobiliários classificados no segmento de renda fixa devem, 
preferencialmente, ser negociados por meio de plataformas eletrônicas 
administradas por sistemas autorizados a funcionar pelo BACEN, nas suas 
respectivas áreas de competência, observados os critérios estabelecidos pelo 
CGPC; 

 Os títulos e valores mobiliários devem apresentar Código ISIN  - International 
Securities Identification Number; 

 

 A aquisição de títulos e valores mobiliários classificados nos segmentos de renda fixa 
e renda variável devem ser precedidas de análise de risco; 

 

 Nos investimentos em ações de emissão de Sociedades de Propósito Específico – 
SPE  a EFPC deve avaliar previamente, a viabilidade econômica e financeira dos 
projetos; 

 

 As aquisições, alienações, recebimento em dação em pagamento e demais formas 
de transferências de titularidade de investimentos classificados no segmento de 
imóveis devem ser precedidos de avaliação de acordo com os critérios estabelecidos 
pelo órgão competente; 

 

 Os encargos financeiros das operações com participantes devem ser superiores à 
taxa mínima atuarial, para planos constituídos na modalidade de benefício definido, 
ou ao índice de referência estabelecido na política de investimentos, para planos 
constituídos em outras modalidades, acrescidos de taxa referente à administração 
das operações; 
 

 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. Na CAPEF, o AETQ responsável é o  Sr. José Danilo 
Araújo do Nascimento; 

  

  Cálcular e atualizar diariamente as cotas de todas as carteiras que formam os 
portfólios dos fundos. Os recursos dos fundos devem ser contabilizados, 
discriminados e controlados por planos de benefícios, dentro dos segmentos gerais 
de aplicações de recursos: renda fixa, renda variável, investimentos estruturados, 
investimento no exterior, imóveis e operações com participantes;  

 

 Observar os limites gerais de alocação, limites de alocação por emissor, limites de 
concentração por emissor e limites de concentração por investimentos. 

2. SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS DA CAPEF 

No Seminário de Investimentos da CAPEF, realizado nos dias 7 e 8 de dezembro de 
2015, a Entidade definiu o cenário base para elaboração da política de investimentos 
dos planos BD, CV I  e Gestor. O evento contou  com a presença de participantes ativos 
e assistidos, bem como a contribuição da equipe de investimentos (Área de Gestão 
Própria de Recursos da Entidade), equipe de previdência da Entidade e equipe de 
profissionais do BNB (Superintendência de Gestão de Recursos de Terceiros, 
Superintendência de Operações Financeiras e Mercado de Capitais e o Escritório 
Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste). Participaram também os integrantes dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria-Executiva da Entidade. 
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Referido encontro tem como destaque a apresentação e consolidação de cenários 
macroeconômicos e políticos para o ano seguinte. Para tanto, houve a participação de 
economistas com larga experiência de mercado de capitais e de profissionais das áreas 
de análise das instituições: BTG Pactual, Itaú, SulAmérica, Vinci Partners, Colliers 
International, Aditus, CAPEF, bem como do Secretário Adjunto José Edson da Cunha 
Júnior que proferiu a palestra de abertura, sobre o tema “Previdência Complementar 
Cenário Atual, seus desafios, debates atuais e perspectivas”. O painel que tratou sobre 
cenário econômico foi moderado pelo Sr. Ariosto Antunes Culau, Assessor da 
Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda e Presidente do Conselho de 
Administração do Banco do Nordeste do Brasil e o que tratou sobre o cenário de renda 
fixa e renda variável foi conduzido pelo Sr. Esteves Pedro Colnago Júnior, Diretor da 
Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 
A partir das contribuições dos referidos parceiros e das discussões sobre os temas 
abordados no seminário, foi elaborado um cenário macroeconômico de consenso, 
analisando os impactos decorrentes das diversas variáveis na Carteira de Investimentos 
do Plano BD da Entidade. 
 
2.1. CENÁRIO MACROECONÔMICO 
 
Nos EUA, a economia mostrou sinais de recuperação em 2015. Os indicadores 
econômicos divulgados ao longo do ano, mostraram que a demanda doméstica foi 
puxada pelo consumo das famílias e a recuperação do setor imobiliário. A recuperação 
segue robusta e deverá ser sustentada pelo crescimento da renda real e a elevada 
confiança do consumidor. Some-se a isso a melhora contínua do mercado de trabalho; 
as famílias menos alavancadas, mais ricas e os bancos bem capitalizados. O cenário 
base é que a economia americana crescerá em torno de de 2,0% em 2015 e próximo 
de 2,5% em 2016. O arrefecimento da demanda global, sobretudo nos países 
emergentes e a apreciação do câmbio são riscos para o cenário prospectivo. A despeito 
da inflação corrente rodando abaixo de 2% e os recursos no mercado de trabalho ainda 
subutilizados, o início do processo gradual de normalização da política monetária 
americana está próximo. A sinalização que vinha sendo feita pelo FED, apesar de 
cautelosa devido às incertezas no cenário externo, resultou numa elevação da  taxa de 
juros em 0,25pp  na reunião de dezembro/2015. 
 
Na Europa, a persistência da inflação em patamares muito baixos, aliada a  
deterioração do cenário externo, levou o Banco Central atuar fortemente no programa 
de recompra de títulos. O  presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, 
em discurso no Parlamento, mencionou que o grau de acomodação da política 
monetária será reexaminado no início do próximo ano. Este é um sinal de que o atual 
programa de compra de ativos (que prevê compras de €60 bilhões/mês até setembro 
de 2016) tende a ter seu volume/duração expandido, em decorrência principalmente 
dos inúmeros fatores que estão mantendo a inflação oficial abaixo da meta perseguida 
(2,0%). Ademais, o PIB da Zona do Euro mostrou expansão de 0,3% no terceiro 
trimestre, vindo de 0,4% no trimestre anterior e algo abaixo do esperado (0,4%). O PIB 
da Espanha cresceu em 0,8% na margem e, tanto o PIB da Alemanha como o da 
Franca cresceram em 0,3%, seguidos da Itália (0,2%). Por outro lado, a Grécia exibiu 
retração de 0,5% e Portugal viu seu ritmo econômico desacelerar para 0,0%. Segundo 
analistas, a expectativa é que a Zona do Euro tenha expansão de 0,4% neste quarto 
trimestre, encerrando o presente ano com crescimento médio de 1,5%. Para 2016, os 
analistas projetam um crescimento de 1,6%. 
 
Na China, os dados e atividade começaram a mostrar os primeiros sinais de 
estabilização econômica, ainda que incipiente. O governo chinês, ao longo do ano de 
2015, adotou várias medidas de incentivo aos setores imobiliário e automotivo e 
também medidas de política monetária. A atuação do governo foi fundamental para 
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acalmar o medo de instabilidade financeira, após uma fuga de capitais sem 
precedentes. A fuga de capitais acelerou em agosto, após a decisão inesperada do 
Banco Central de deixar enfraquecer o yuan. A tendência de saída de capitais foi 
revertida em outubro quando o Banco Central e outras instituições financeiras chinesas 
compraram 12.9 bilhões de yuan no mercado de câmbio. O aperto das condições 
financeiras gerado pela saída de capitais do país, aliado ao excesso de capacidade 
ociosa do setor secundário restringem a demanda agregada. Nesse sentido, o cenário 
de desaceleração gradual no médio prazo permanece. As dúvidas persistem em 
relação à sustentabilidade do modelo muito dependente do investimento e da expansão 
do crédito, apesar dos esforços do governo em implementar uma agenda de reformas 
estruturais. No longo prazo, a economia chinesa inevitavelmente fará uma transição 
para um crescimento menor, mais balanceado e menos dependente do investimento. 
Para 2015, os analistas estima um crescimento do PIB de 6,8% e para 2017, 6,5%. 
 
Para o ano de 2016 as perspectivas para a economia brasileira dependerão muito mais 
de fatores domésticos do que da economia global. O ajuste fiscal é a condição 
necessária para o crescimento, abrindo espaço para queda da inflação, do prêmio de 
risco, juros e também a retomada da economia. A economia brasileira, segundo 
analistas do Banco Bradesco, deve contrair 3% em 2016, após contração esperada de 
3,8% em 2015. A projeção de nova retração no próximo ano pode ser explicada pelos 
seguintes fatores: 1) os estoques ainda permanecem elevados na economia, 
especialmente os industriais e construção civil; 2) o desemprego seguirá em trajetória 
de deterioração; 3) o crédito seguirá retraído pelo aumento da inadimplência e pelas 
incertezas macroeconômicas; 4) O Banco Central deverá elevar os juros em função da 
inflação pressionada e, por fim, os investimentos seguirão reduzidos em função do 
cenário indefinido. 
 
 Apesar do ambiente de forte contração da economia, a inflação insiste em manter 
pressionada,  o que impede uma queda dos juros. A alta dos preços administrados, 
como: energia, combustíveis, entre outros foram responsáveis pela pressão do índice 
em 2015. A inflação de serviços não dá sinais de arrefecimento apesar da forte queda 
dos salários reais. Isso decorre do choque de custos e do fato de uma parcela relevante 
dos serviços acompanhar as variações do salário mínimo. A surpreendente resistência 
da inflação à desaceleração da economia também tem sua origem nos desequilíbrios 
fiscais. A falta de reformas estruturais e a  necessidade de uma maior queda do gasto 
público,  faz com que se antevejam novas elevações de impostos, em alguns casos 
com importantes efeitos inflacionários. Apesar de todos esses fatores, as projeções de 
analistas  ainda apontam para uma inflação, medida pelo IPCA, em 2016, em torno de 
7,0%. 
 
Do lado positivo para a economia brasileira está o ajuste do setor externo. A 
depreciação cambial e a recessão doméstica têm produzido uma enorme reversão do 
déficit comercial e tendem a 
gerar um déficit em transações correntes bastante reduzido nos próximos anos. O setor 
externo já contribui com cerca de 1,9 p.p. para o crescimento da economia neste ano, 
mas não é suficiente para compensar a queda de 5,7 p.p. da demanda doméstica. O 
fraco crescimento da indústria, fruto do processo de ajuste em curso, também 
contribuirá para que o setor externo responda aos impulsos do câmbio, permitindo que 
o processo de substituição de importação se amplie e contribua para o aumento da 
produção. A dinâmica ao longo de 2016, portanto, tende a ser muito 
similar: forte expansão do setor externo com contração do doméstico. O setor externo é 
tipicamente por onde começa a recuperação da economia brasileira em processos de 
ajuste, mas a economia mundial segue bastante enfraquecida, o que também não 
proporciona muito impulso para a demanda local. O mundo tende a crescer pouco em 
2016 e os preços das commodities, como consequência, não serão fatores de impulso 
para o Brasil. Por isso, apesar do ajuste externo, os analistas do Banco Bradesco 
estimam uma continuidade da depreciação da moeda brasileira, encerrando 2016 
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próximo a R$/US$ 4,40. A taxa de câmbio dependerá muito do desfecho fiscal. O ajuste 
do setor externo combinado com a solidez das contas externas do país  são fatores 
mitigadores do risco. Portanto, será extremamente importante monitorar os 
desdobramentos do debate fiscal ao longo de 2016. A velocidade de recuperação da 
economia, o grau de pressão inflacionária e cambial e a própria dinâmica dos juros 
futuros dependerá desse debate. Sem clareza no ajuste fiscal, será difícil observar uma 
queda nos prêmios de risco e uma retomada da confiança.  
 
O momento da economia brasileira é de incertezas. Este cenário tem se evidenciado 
por uma série de índices macroeconômicos - e levado muitos setores a um estado de 
atenção. Entre eles o de construção civil. Com os juros altos e o desemprego rondando, 
os brasileiros tendem a manter uma postura defensiva em relação a seus investimentos, 
sobretudo os de alto valor, como a compra de um imóvel. O efeito é um crescimento da 
taxa de vacância e dos estoques em empreendimentos imobiliários, o que compromete 
a lucratividade e pesa na projeção de futuros investimentos para as empresas do setor. 
Somam-se a esse cenário os aspectos tributários, como as demandas trabalhistas, o 
aumento de fiscalizações e a burocracia na obtenção de Certidões Negativas de 
Débitos Fiscais e do Habite-se. 
 
O mercado de escritórios comerciais, que é um dos principais negócios da CAPEF, vive 
um período de baixa, com previsão de se recuperar apenas entre 2017 e 2018, segundo 
especialistas.  A combinação de altos estoques e baixa demanda tem colocado esse 
segmento em perspectiva negativa. 
 
De acordo com Roberto Patiño, diretor de transações da consultoria imobiliária Jones 
Lang LaSalle - JLL, o momento é de cautela. “Para cada 5 metros quadrados 
construídos, 1 metro quadrado está à espera de locatário”, disse. 
 
Há ainda quem seja mais pessimista em relação ao segmento, segundo Máximo Lima 
sócio-diretor da gestora Hemisfério Sul Investimentos (HSI) citou: “O mercado vai piorar 
muito antes de melhorar”. Em complemento citou que os preços dos ativos ainda estão 
altos. Primeiro, segundo ele, caem os preços de aluguel, para depois se refletir no preço 
de venda desses imóveis. “Os preços para locação estão caindo nos últimos 18 meses, 
em torno de 30%”, disse. 
 
O índice FIPE/ZAP, que é um indicador de preços de imóveis do mercado brasileiro, 
produzido em parceria pelas duas instituições que levam o seu nome, constatou que o 
preço médio do metro quadrado dos imóveis anunciados para venda no Brasil 
apresenta uma queda real de 7,44% entre janeiro e novembro deste ano.  
 
A queda real é registrada quando o preço dos imóveis apresenta variação inferior à alta 
generalizada de preços, que é medida por índices inflacionários, como o IPCA. 
 
O FipeZap acompanha a variação de preços do mercado imobiliário em 20 cidades 
brasileiras com base no comportamento dos preços dos imóveis anunciados no site Zap 
Imóveis. 
 
Já no mercado imobiliário cearense, segundo José Carlos Gama, vice-presidente do 
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE),  2016 não será um 
ano fácil, mas deve ser um pouco melhor que o atual. Ele explica citando dados de 
2015, para o qual projeta queda de 15% nas vendas e 50% no número de lançamentos 
com relação a 2014. Apesar dos números negativos, ele ressalta que o equilíbrio no 
mercado cearense se mantém. Já que o menor volume de vendas é acompanhado por 
um número menor de lançamentos. Isso impede queda nos preços. Esperança também 
é palavra usada por Sérgio Porto, presidente do Sindicato da Habitação do Ceará 
(Secovi-CE), principalmente sobre questões relacionadas ao governo. “Estamos muito 
esperançosos que o Governo atenda às reivindicações do mercado e volte a dar 
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facilidade para o financiamento, que é fundamental”. 
 
Abaixo seguem projeções definidas no Seminário de Investimentos da CAPEF: 

TABELA I 

CONSOLIDAÇÃO DE CENÁRIOS  

 

3. SITUAÇÃO ATUARIAL DO PLANO 
 
O Plano BD administrado pela CAPEF está em estágio de maturidade, em que os 
valores desembolsados mensalmente com os pagamentos dos benefícios são 
superiores aos valores ingressados através das contribuições dos participantes e dos 
patrocinadores. 
 
No ano de 2015, o montante de benefícios pagos será de aproximadamente R$ 349,97 
milhões, enquanto que as contribuições importarão em R$ 143,26 milhões. 

 
Essa característica de maturidade constitui-se em vetor crucial ao direcionamento da 
administração dos seus recursos garantidores do Plano BD que se deve pautar por 
aplicações de natureza conservadora, perseguindo rigorosamente o perfeito equilíbrio 
entre retorno, risco e liquidez. 
 
3.1 COMPOSIÇÃO E DESEMPENHO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS DA 
CAPEF 
 
A CAPEF administrava em novembro de 2015 um total de investimentos no Plano BD 
de R$ 3.262,11 milhões, distribuídos nos segmentos de renda fixa (R$ 2.810,01 
milhões), renda variável (R$ 64,94 milhões), investimentos estruturados (R$ 7,10 
milhões), imóveis (R$ 289,66 milhões) e, operações com participantes (R$ 90,40 
milhões). 
 
A macrocarteira da CAPEF atingiu em 2015, até o mês de novembro, rentabilidade de 
14,509%. Com isso, o desempenho alcançado não superou a meta atuarial (INPC + 
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5,50% a.a.), no acumulado do ano, até novembro, (15,757%), como pode ser visto na 
tabela a seguir: 
 

 
 
O não atingimento da meta atuarial foi primordialmente influenciado pela variação do 
INPC, indexador da meta atuarial, superior ao IPCA, indexador da maior parte dos 
investimentos do plano, que até novembro/2015 apresentou uma variação superior em 
0,663 ponto percentual. Outro fator que comprometeu o atingimento dessa meta foi o 
desempenho da carteira de imóveis que até novembro de 2015 apresentou uma 
rentabilidade de 5,96%, 9,797 pontos percentuais abaixo da meta atuarial. 
 
Com base no cenário apresentado, submete-se a Política de Investimentos do Plano 
BD da CAPEF do período 2016-2020, anexa, à apreciação superior devendo todos os 
normativos que conflitem com essa política serem automaticamente revogados. 
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FUNDAMENTAÇÃO 
 
1. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO PLANO BD DA CAPEF 
 
A Política de Investimentos do Plano BD administrado pela CAPEF, referente ao 
período de 2016-2020, constitui um instrumento norteador de procedimentos a serem 
adotados na condução da administração dos ativos do Plano BD da Entidade, em 
contraponto com as despesas com benefícios, objetivando o equilíbrio atuarial do 
patrimônio do plano. 
 
Para a elaboração da Política de Investimentos, são utilizados como balizadores, os 
cenários traçados por gestores de recursos e parceiros da Entidade, devidamente 
consolidados no Seminário de Investimentos realizados nos dias 7 e 8 de dezembro de 
2015. Baseado nessas projeções, bem como no estágio de maturidade do plano, na 
regra de reajuste dos benefícios, nos ativos já alocados em consonância com os 
pagamentos das obrigações do Plano BD determina-se a macro alocação dos seus 
ativos nos diversos segmentos. 
 
Ademais, esta política e sua operacionalização está fundamentada nos princípios e 
valores de governança da CAPEF, a saber: 
 

 Ética - Cria relações sólidas e transparentes, fundamentadas em valores 
expressos no código de ética, como legalidade e respeito, fortalecendo a imagem 
institucional da Entidade perante o mercado e a sociedade. 

 Transparência - Prima pela segurança, integridade e clareza na divulgação das 
informações dirigidas aos clientes internos e externos, deixando-os sempre 
esclarecidos e bem informados quanto à gestão do plano de benefícios, direitos e 
deveres. 

 Prudência - Toma decisões fundamentadas na análise critica das situações, 
processos ou problemas e na compreensão dos diversos fatores que afetam o 
negócio, demonstrando discernimento para dimensionar e administrar riscos. 

 Excelência - Atua de forma precisa e criteriosa, empregando os recursos com 
racionalização e sem desperdícios, atendendo aos padrões de desempenho 
esperados. Busca o aperfeiçoamento técnico e a criação de soluções inovadoras, 
promovendo novos caminhos para melhoria de processos e sistemas. 

 Gestão Compartilhada - Mobiliza a Entidade, o grupo e os interlocutores 
(associados e parceiros) mediante o estabelecimento de uma relação de confiança 
e de troca de informações que permita a descoberta de necessidades potenciais, a 
oferta de soluções integradas e competitivas e a tomada de decisões 
compartilhadas no negócio.    

 Credibilidade - Inspira confiança nos parceiros mediante uma gestão eficiente, 
pautada na profissionalização dos colaboradores e dirigentes e na transparência 
dos atos de gestão praticados. 

 
2 OBJETIVOS DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS 

 
O Plano BD, administrado pela CAPEF encontra-se em estágio de maturidade, ou seja, 
os valores desembolsados mensalmente com os pagamentos dos benefícios são 
superiores aos valores ingressados através das contribuições dos participantes e dos 
patrocinadores. 
 
Além da maturidade do plano, outro ponto importante que merece ser destacado, na 
gestão dos investimentos do Plano BD da CAPEF, é a atual regra de reajuste, em que o 
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retorno acumulado dos investimentos, a partir de 2012, deve ser superior à meta 
atuarial, conforme artigo 86 do Regulamento vigente. 

 
Dessa forma, há que se ter um gerenciamento eficiente e responsável dos recursos do 
Plano BD para fazer face aos compromissos com o completo custeio dos benefícios a 
serem honrados junto aos seus participantes e beneficiários, promovendo o casamento 
entre ativo e passivo. Nesse contexto, a gestão da CAPEF analisa os critérios e 
objetivos de investimento dos recursos do plano de custeio e benefícios que administra, 
considerando: 
 

a) taxa esperada de retorno; 

b) preservação do capital; 

c) diversificação; 

d) tolerância a risco; 

e) estabilidade;  

f) liquidez; e 

g) regra de reajuste dos benefícios.  
 
Com base em tais critérios, a CAPEF define os mecanismos específicos de 
investimentos e a melhor estratégia na composição de sua carteira, ou seja, a 
diversificação entre renda fixa, renda variável, investimentos estruturados, investimentos 
no exterior, imóveis e operações com participantes, para o alcance dos resultados 
esperados, que lhe assegurem o pleno equilíbrio atuarial do seu plano de benefícios. 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO PLANO BD 
 
A elaboração da Política de Investimentos do Plano BD da CAPEF tem como 
objetivos principais: 
 
 nortear a aplicação dos recursos do Plano BD da Entidade, de acordo com a 

programação de pagamento de benefícios de seus participantes; 

 manter um instrumento de planejamento que proporcione uma definição efetiva das 
metas de retorno, tolerância ao risco e restrições legais e de mercado para os 
investimentos;propiciar o claro entendimento por parte de todos os envolvidos, direta 
ou indiretamente, com as atividades da Entidade, dos mecanismos e critérios 
adotados na aplicação de recursos do Plano BD; 

 proporcionar a existência de critérios objetivos e racionais para a avaliação de 
classes de ativos, de gestores e de estratégias de investimentos empregadas na 
aplicação de recursos do Plano BD, conforme os parâmetros pré-estabelecidos. 

 
Conforme orientação constante da Resolução nº 3.792, alguns elementos são sugeridos 
para maior padronização e melhor definição das políticas de investimentos das 
entidades fechadas de previdência complementar e que serão assumidos pela CAPEF 
na elaboração da presente política, quais sejam: 

1. Alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação; 

2. Limites por modalidade de investimentos; 

3. Restrições para Operações com Instrumentos de Derivativos; 

4. Taxa mínima atuarial e meta de rentabilidade para cada segmento de aplicação; 

5. Metodologia ou as Fontes de Referência Adotadas para Apreçamento dos Ativos 
Financeiros; 

6. Metodologia, princípios e critérios para avaliação dos riscos de crédito, de mercado, 
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de liquidez, operacional e legal; 

7. Limites de aplicação de recursos com patrocinadores 

8. Observância ou não de princípios de responsabilidade socioambiental. 

Além dos itens mínimos obrigatórios a CAPEF apresenta em sua Política de 
Investimentos os seguintes pontos: 

9. Comitê de investimentos 

10. Modelo de Gestão; 

11. Avaliação de desempenho dos gestores terceirizados; 

12. Custódia e Controladoria; 

13. Sistemática para acompanhamento de preços de ativos para Investimento e 
Desinvestimentos; 

14. Informações sobre Auditoria Independente; 

15. Informações aos Participantes; 

16. Ética. 
 

3.1 Alocação de Recursos e os Limites por Segmento de Aplicação 

 

 Macro alocação da Carteira 

A macro alocação dos recursos se constitui na decisão mais importante da Política de 
Investimentos. Estudos indicam que, aproximadamente, de 85% a 95% do retorno e do 
risco de um portfólio podem ser atribuídos à decisão de alocação de longo prazo. Dessa 
forma, a principal fonte de retorno e de risco associado aos investimentos é a decisão 
de macro alocação. 
 
Baseado no cenário definido no Seminário de Investimento da CAPEF e pautado nos 
critérios de segurança, liquidez e rentabilidade, bem como na maturidade do seu Plano 
de Benefícios, além dos quesitos da Resolução nº 3.792, concluiu-se pela proposta de 
alocação dos ativos do Plano BD da CAPEF no ano de 2016, que se encontra na tabela 
II. 

 
TABELA II 

CAPEF - ALOCAÇAO DE ATIVOS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS  

SEGMENTO DE APLICAÇÃO 
RES. 3.792  

TETO (%) 

POSIÇÃO ATUAL 

CAPEF (BD) EM 

30/11/2015 

(%) 

  PROPOSTA DE INTERVALO 

LIMITES CAPEF 

INFERIOR % SUPERIOR % 

  Renda Fixa 100 86,14% 66 100 

Renda Variável 70 1,99% 0 6 

Investimentos Estruturados 20 0,22% 0 10 

Investimentos no Exterior 10 0,00% 0 0 

Imóveis 8 8,88% 0 8 

Operações com Participantes 15 2,77% 0 10 

          

Esta proposta de alocação de ativos poderá ser revisada a qualquer tempo, em razão 
de fato relevante que venha alterar substancialmente as premissas macroeconômicas 
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consideradas, mediante aprovação do Conselho Deliberativo da CAPEF.  
 
3.2. Limites por Modalidade de Investimento  
 
Além dos limites de alocação, concentração por investimento e emissor definidos pela 
Resolução 3792, serão observadas as seguintes restrições adicionais:  

 
a. Restrições para o Segmento de Renda Fixa e Multimercado 

 
No segmento de renda fixa e multimercado, serão observadas as seguintes restrições: 
  
i) limitar em 2,0% as aplicações do patrimônio do Plano BD da CAPEF em Fundo de 
Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) com avaliação de baixo risco de crédito 
pelo Comitê de Investimentos da Capef, observando-se a limitação dessas aplicações a 
10% do patrimônio de cada FIDC;  
 
ii) limitar em 10,0% as aplicações do total dos investimentos do Plano BD da CAPEF 
em títulos privados com avaliação de baixo risco de crédito definido pelo Comitê de 
Investimentos da CAPEF, conforme faculta o parágrafo 1º, do Art. 30 da Resolução 
3792. 
 
 iii) não adquirir títulos públicos estaduais e municipais, inclusive através de fundos de 
investimentos;  
 
iv) Não adquirir títulos de empresas do segmento de armamento e fumo; 
 
v) não aplicar em precatórios mesmo de forma indireta; 
 
vi) não adquirir títulos emitidos por bancos estaduais e do Distrito Federal, exceto 
DPGE;  
 
vii) não adquirir dívida subordinada ou instrumentos híbridos de capital e dívida, exceto 
de instituição financeira que esteja entre as 15 maiores, em termos de patrimônio 
liquido, definido  pelo ranking do Banco Central; 
 
viii) Não adquirir letras financeiras de bancos pequenos e médios. Para definição do 
porte dos bancos, utiliza-se o ranking do Banco Central, onde se estipula como regra 
para aquisições de LF, as 15 maiores instituições, em termo de patrimônio líquido, os 
demais, foram aqui considerados como sendo de pequeno e médio porte;  
 
ix) Não aplicar em renda variável; 
 
 
 b.  Restrições para o Segmento de Renda Variável 
 
Para o segmento de renda variável, respeitado o limite de até 6% do Plano, serão 
observadas as seguintes restrições: 
 
i) Não aplicar recursos em companhias que não estejam admitidas à negociação no 

segmento Novo Mercado, nível II ou Bovespa Mais da BM&FBovespa, salvo se 

estas tiverem realizado sua primeira distribuição pública em data anterior a 

29/05/2001;  

 
ii) Não realizar operações com ações fora de bolsa de valores ou mercado de balcão 

organizado por entidade autorizada a funcionar pela CVM, exceto nas seguintes 
hipóteses: distribuição pública de ações; exercício do direito de preferência, 
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conversão de debêntures em ações, exercício de bônus ou de recibos de subscrição 
e casos previstos na legislação em vigor e demais casos expressamente previstos 
nas resolução 3792 do Conselho Monetário Nacional; 

 
iii) Não aplicar diretamente em ações do segmento de armamento e fumo. Será 

admitida a  aplicação caso o ativo pertença alguma cesta de índices que possa 

compor a carteira de investimentos do plano; 

c. Restrições para o Segmento de Investimentos Estruturados 
 
Para o segmento de investimentos estruturados, em relação aos recursos do plano, 
serão observadas as seguintes restrições: 
 
i) limitar em até 2% as aplicações em cotas de fundos de investimento imobiliário 
abertos;  

 
  ii) Limitar em até 10% a aplicação em Fundos Imobiliários originados a partir da 
carteira de imóveis do Plano BD; 
 
iii) limitar em até 2% as aplicações em cotas de fundos de investimento (FI)  em cotas 
de fundos de investimento em cotas de fundos de investimentos (FICFI) classificados 
como multimercado alavancado. 
 
 
 

  d. Restrições para o Segmento de Imóveis  
 

Para o segmento de imóveis, em relação aos recursos do plano, serão observadas as 
seguintes restrições: 
 
i) limitar em até 8% as aplicações em imóveis; 

ii) é vedada a aquisição de imóveis residenciais, exceto se expressamente autorizado 

pelo Conselho Deliberativo; 

iii) é vedada a aquisição direta de terrenos, exceto aqueles destinados à realização de 

empreendimentos imobiliários ou construção de imóveis para aluguel, renda ou uso próprio; 

iv) A alienação de imóveis com preço abaixo do valor registrado na contabilidade somente será 

realizada com anuência do Conselho Deliberativo. 

e. Restrições para o Segmento Operações com Participantes 

Para o segmento de operações com participantes, em relação aos recursos do plano, 
serão observadas as seguintes restrições: 
 

i).  Limitar em até 10% as aplicações em empréstimos a participantes. 

ii). As regras para realização de operações nesse segmento estarão dispostas na 
Política de Crédito da Entidade, para o plano BD. 
 
iii) Não contratar financiamentos imobiliários para participantes, exceto nos casos 
de repactuação dos contratos existentes. 
 

 
  f. Restrições para o Segmento de Investimento no Exterior 
 

Para o segmento de investimento no exterior, em relação aos recursos do plano, serão 
observadas as seguintes restrições: 
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I. Serão observados os limites da legislação vigente; 
II. As operações serão realizadas via fundos de investimentos; e 
III. Somente serão realizadas operações classificadas no segmento 

investimento no exterior após aprovação específica do comitê de 
investimentos. 

 
 
3.3 Restrições para operações com Instrumentos de Derivativos 
 
A CAPEF usa os instrumentos de derivativos baseada em análises que, previamente, 
avaliam os riscos envolvidos nessas operações. Vale ressaltar que todas as operações 
no mercado de derivativos são negociadas em bolsa de valores ou de mercadorias e 
futuros, sendo que elas são garantidas pelas câmaras e prestadoras de serviços de 
compensação e liquidação. Com relação à utilização de instrumentos de Derivativos 
serão observadas as seguintes restrições: 
 

I. para uso de derivativos, nas operações de Hedge, o depósito de margem fica 

limitado a 15% da posição em títulos da dívida pública mobiliária federal, títulos e 

valores mobiliário de emissão de instituição financeira autorizada a funcionar pelo 

BACEN e ações pertencentes ao índice Bovespa da carteira do fundo, conforme 

Res.3792; 

II. no caso de estratégias que não envolvam a finalidade de hedge, o depósito de 

margem fica limitado a 5% da  posição em títulos da dívida pública mobiliária 

federal, títulos e valores mobiliário de emissão de instituição financeira autorizada 

a funcionar pelo BACEN e ações pertencentes ao índice Bovespa da carteira do 

fundo; 

III. o valor total dos prêmios de opções pagos ficará limitado a 5,% do patrimônio do 

fundo em que a operação está sendo realizada.  

IV. tratando-se da carteira própria, os prêmios pagos de opções ficam limitados a 5% 

da posição em títulos da dívida pública mobiliária federal, títulos e valores 

mobiliários de emissão de instituição financeira autorizada a funcionar pelo 

BACEN e ações pertencentes ao índice Bovespa da carteira própria. 

Fica estabelecido o limite de stop loss (perda máxima) de 1% do patrimônio de cada 
carteira ou fundos de investimentos gerenciados exclusivamente pela Capef, 
considerando o período de um mês, limitado ainda a 3% considerando o período de um 
ano, para as estratégias que envolvam operações de derivativos sem a finalidade de 
hedge. A área de risco e compliance monitora as posições dos fundos de investimentos 
e carteiras e avalia diariamente se os limites estão sendo respeitados.  

3.4. Taxa Mínima Atuarial e Meta de Rentabilidade para cada Segmento de 
Aplicação. 
 
a. Meta de Rentabilidade para o Plano BD  
 
Em 2014, o Conselho de Gestão de Previdência Complementar, que estabelece os 
parâmetros técnico-atuariais para estruturação de planos de benefícios das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar, aprovou a Resolução MPS/CNPC nº15, de 
19/11/2014, que alterou a Resolução CGPC nº18, de 28/03/2006, e determinou que a 
taxa de juros real anual admitida nas projeções atuariais do plano de benefícios, que 
será utilizada como taxa de desconto para apuração do valor presente de contribuições 
e benefícios estaria limitada ao intervalo compreendido entre 3,66% e 5,63%, sendo 
definida em função da duration do Plano BD calculada pela metodologia da PREVIC 
que é de 9,33 anos (demonstrações atuariais de 2014). 
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Para o total de ativos do Plano BD administrado pela CAPEF, a rentabilidade a ser 
perseguida para o ano de 2016, representada pela meta atuarial será equivalente a 
INPC + 5,5% a.a. O perfil de renda e consumo considerado no levantamento da 
variação de preços do INPC, calculado e divulgado pelo IBGE, mostra-se aderente com 
o perfil do benefício pago ao participante assistido da Entidade. 
 
b. Meta de Rentabilidade para o Segmento de Renda Fixa  
  
A Carteira de Renda Fixa tem como referencial de rentabilidade superar a meta atuarial 
acrescida dos custos administrativos.  
 
c. Meta de Rentabilidade para o Segmento de Renda Variável 
 
O segmento de Renda Variável tem como benchmark a variação do IbrX50 + 1%. Como 
estratégia de diversificação de ativos da carteira, poderão ser realizados investimentos 
em ativos que tenham benchmarks diferentes do IbrX50.  
 
d. Meta de Rentabilidade para o Segmento de Multimercado 
 
Para os fundos multimercados, que não fazem parte do segmento de estruturados, o 
benchmark será a variação da meta atuarial acrescido de 0.5% a.a 

 

e. Meta de Rentabilidade para o Segmento de operações com participantes 

A Carteira de operações com participante tem como referencial de rentabilidade superar 
a meta atuarial acrescida dos custos administrativos. As características das operações 
com os participantes serão definidas na política de crédito da entidade, para o plano BD, 
que englobará as regras para realização dos EAP - empréstimos a participantes, bem 
como as regras de desinvestimento da carteira financiamento imobiliário.  
 
 
f. Meta de rentabilidade para o Segmento de Imóveis 
 
A Carteira de imóveis tem como referencial de rentabilidade superar a variação do IGMI-
C – Índice Geral do Mercado Imobiliário – Comercial, divulgado pela FGV - Fundação 
Getulio Vargas. 

g. Meta de Rentabilidade para o Segmento de Investimentos Estruturados 

Para o segmento de investimentos estruturados as metas serão: 

a.) Fundos Imobiliários: variação do IFIX; 

b.) Fundos de Participação – FIP`s: cotação da NTN-B de mesmo prazo de vencimento 
do fundo, acrescido de um spread de 2% a.a.; 

c.) Fundos multimercados do segmento de estruturados: meta atuarial acrescido de 2% 
a.a. 

   h. Meta de Rentabilidade para o Segmento de Investimentos no Exterior 

Os Fundos de investimentos no Exterior terão como meta superar o BDRX – Índice de 
BDRs Não Patrocinados – GLOBAL. 

3.5 Metodologia ou as Fontes de Referência Adotadas para Apreçamento dos 
Ativos Financeiros 

A precificação dos ativos é realizada pelo Administrador do fundo/carteira, com base 
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no seu Manual de Precificação de Ativos. Ressalte-se que o agente custodiante verifica 
a conformidade dos preços dos ativos e das operações registradas nas carteiras e 
fundos de investimentos.  

Para efeito de apreçamento dos ativos de renda variável gerenciados pela própria 
Capef, utilizam-se as cotações do ativo na Bolsa de Valores de São Paulo,  

No segmento de imóveis as reavaliações são realizadas por empresas especializadas 
na periodicidade definida na resolução 3.792.  

Já os contratos de operações com participantes são reconhecidos pelas suas 
respectivas taxas de contratação. 

 
3.6 Metodologia, Princípios e Critérios para Avaliação dos Riscos Atuarial, de 
Liquidez, Operacional, de Crédito e de Mercado. 

 
Na CAPEF, a Assessoria de Gestão de Riscos e Controles Internos é responsável pela 
identificação, mensuração, tratamento e monitoramento dos riscos, ação realizada 
sempre tendo como base os princípios e valores de governança já citados neste 
documento. 
 
A seguir, encontram-se os principais tipos de riscos aos quais os planos administrados 
pela CAPEF estão expostos, seus conceitos e as ferramentas e modelos de gestão que 
a entidade utiliza para o seu tratamento. 
 
3.6.1 Risco Atuarial 

 
a) Conceito de risco atuarial 
O risco atuarial está relacionado à incapacidade do plano honrar os pagamentos dos 
benefícios devido a adoção de tábuas atuariais inadequadas, utilização de premissas 
atuarias não aderentes ou ainda descasamento entre ativos e passivos. 

Segundo a PREVIC, “o gerenciamento do risco atuarial 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 pela 
Entidade”. 
 
b) Modelo e critérios para a gestão do risco atuarial 
A mitigação do risco atuarial na CAPEF inclui a verificação dos seguintes itens: 
descasamentos entre ativo e passivo; aderência das premissas financeiras e 
demográficas; adequação do plano de custeio; compatibilidade do método de 
financiamento adotado; resultado do plano (superávit, equilíbrio ou déficit); e 
independência do trabalho do atuário. 
 

3.6.2 Risco de Liquidez 
 Conceito de risco de liquidez 
Segundo a PREVIC, “o risco de liquidez está relacionado ao casamento dos fluxos de 
ativos e passivos, de forma que os recursos estejam disponíveis na data do pagamento 
dos benefícios e demais obrigações do plano”. A ocorrência desse risco pode fazer com 
que a entidade tenha de se desfazer de posições assumidas em seus investimentos 
para honrar o compromisso de pagar os benefícios de seus participantes. 
 
No plano BD, o risco de liquidez é monitorado constantemente através do modelo ALM 
(Asset Liability Management – Gestão de Ativos e Passivos). A ferramenta de ALM 
pode ser entendida como uma estratégia de investimento que objetiva, com a maior 
probabilidade possível, compatibilizar uma melhor alocação dos ativos ao passivo 
existente, considerando sua duration, e o recebimento das duas principais fontes de 
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recursos de um plano de benefícios: a) o retorno esperado dos investimentos e b) as 
contribuições regulares feitas pelos patrocinadores e participantes. 
 
Em 2015, a Assessoria de Gestão de Risco e Controles Internos – ASGER realizou um 
estudo de ALM, conforme REL. 2015/001, de 10/09/2015 e apontou que a situação de 
liquidez do plano está adequada, e desta forma seria possível aplicar, R$ 173 milhões 
da parcela alocada no over em ativos de renda fixa com vencimento até 2024, com 
classificação “mantidos até o vencimento”, sem comprometer a liquidez do plano. 
 
a) Modelo e critérios para a gestão do risco de liquidez 
Como já dito, o modelo de gestão de risco de liquidez utilizado pela CAPEF foi 
elaborado de forma a monitorar a adequação do fluxo do ativo ao fluxo do passivo em 
seus planos de benefícios. No plano BD, a ASGER projeta o comportamento do caixa 
líquido ao longo dos anos futuros a partir das taxas contratadas dos ativos, do fluxo 
previdenciário, bem como das premissas econômicas, financeiras e atuariais definidas 
anualmente pela equipe técnica e aprovadas pelo Conselho Deliberativo. As premissas 
que serão utilizadas para as análises em 2016 podem ser verificadas no quadro a 
seguir: 
 

 Plano BD 

Aposentadorias 
No passivo é considerado que os participantes se aposentarão no momento 
em que se tornam elegíveis, entretanto para efeito de fluxo de caixa o 
pagamento é previsto para somente iniciar em janeiro do ano subsequente. 

Taxa Real de Juros 
Até 2026: Curva da BMF de DI descontada da Inflação projetada 
 À Partir de 2027: Redução gradual da taxa de juros de 6,50% a.a. até 

atingir 4% a.a. em 2040, mantendo-se estável à partir de então 

Expectativa de Inflação 

Expectativa BACEN (Mediana, em 11/12/2015): 

2016 - 6,80% a.a. 
2017 - 5,30% a.a. 
2018 - 5,10% a.a. 
2019 - 5,10% a.a. 
2020 - 5,10% a.a. 
Estimativa CAPEF: 

2021 em diante - 5,00% a.a. 

Taxa de Valorização dos 
Imóveis 

Juros real + prêmio estimado por função de distribuição de probabilidade 
com média de 2,52% a.a 

Valorização das NTNs a 
mercado 

Juros real + prêmio estimado por função de distribuição de probabilidade 
com média de 0,00% a.a. 

Variação de Invest. 
Estruturados (Fundo Imob.) 

Índice IFIX 

Taxa de Reinvestimento 100% da SELIC 

Taxa de Valorização das 
Ações 

Juros real + prêmio estimado por função de distribuição de probabilidade 
com média de 0,98% a.a 

Valorização de 
empréstimos 

INPC + 7,50% a.a 

Realização Renda Variável 
Realização, por ano, entre 2018 e 2025, de 20% da posição de Renda 
Variável e ativos de alta liquidez do Fundo Fortaleza Multimercado 

Aquisição/Realização de 
Imóveis 

Realização de 9,91% da carteira em 2016 (para fins de reenquadramento) e, 
anualmente, de 5% da posição de Imóveis, entre 2018 e 2025.  

Vale destacar que o fluxo considera, além das premissas, a movimentação de recursos 
no caixa efetivo da entidade, tais como recebimento de cupons de juros e amortizações 
de títulos públicos ou privados, assim como o resgate no vencimento destes; receita 
obtida com aluguéis dos imóveis do plano, assim como as despesas de manutenção 
destes; receita obtida com o recebimento das prestações de empréstimos e 
financiamento, assim como a renovação desses empréstimos na margem e no prazo 
máximo permitido para cada contrato já existente; despesas com taxa de administração 
dos investimentos, de custódia e de custeio do plano de benefícios. O modelo é 
atualizado mensalmente com os ganhos e desembolsos efetivos do plano, de maneira a 
refletir a realidade de sua liquidez.  
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Para fins de classificação dos ativos conforme sua liquidez, a CAPEF utiliza os 
seguintes critérios: 
 

Ativos CAPEF 

Ativo de alta liquidez 
(Liquidez Imediata) 

Over (SELIC) 

Ações 

Títulos Públicos marcados para 
Negociação (“a mercado”) 

Fundos de investimentos abertos (sem carência) 

Ativos de Média 
Liquidez 

Títulos Privados marcados para 
Negociação (“a mercado”)  

Fundos de Investimentos Estruturados (FII) 

Fundos de investimentos abertos (com carência) 

Ativos de Baixa 
Liquidez 

Títulos Públicos e Privados marcados até o 
Vencimentos (“na curva”) 

Fundos de Investimentos Estruturados (FIP) 

Imóveis 

Empréstimos a participantes 

Financiamentos Imobiliários 

 
Com base nas premissas e critérios apresentados, a ASGER desenvolve análises 
probabilísticas, tais como de retorno e de caixa esperados, por meio da ferramenta de 
análise de risco @RISK, da empresa norte-americana Palisade. O resultado obtido a 
partir de 1.000 simulações na ferramenta apresenta situação satisfatória de liquidez, no 
curto e no longo prazo, conforme pode ser observado no gráfico a seguir: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O modelo estima que os recursos recebidos por ocasião do vencimento dos ativos 
serão reinvestidos em ativos com retorno de 100% da Taxa Selic, ou seja, ativos de alta 
liquidez. Entretanto, a critério da gestão da entidade, tais recursos poderão ser 
aplicados em ativos de maior duração e retorno, de forma a melhor adequar a relação 
“liquidez x rentabilidade” do plano ao longo dos anos vindouros. 
 
Outra análise elaborada pela ASGER é representada no gráfico a seguir, no qual é 
observado que o pagamento periódico dos cupons de juros dos títulos públicos 
mantidos até o vencimento (representado pela linha) produz entradas de caixa que são 
responsáveis por uma parcela relevante dos recursos utilizados para quitação das 
obrigações do plano (representadas pelas colunas): 
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A necessidade de caixa, representada pela parte das colunas que se encontra acima da 
linha, será obtida por meio do recebimento do principal de tais investimentos nos seus 
vencimentos, acrescido dos rendimentos e alienações dos demais ativos e das 
contribuições relativas aos participantes ativos. 
 
Tais análises são parte integrante de Relatório Trimestral de Gestão de Riscos, o qual é 
encaminhado para a Diretoria Executiva – colegiado responsável pela gestão de risco 
na entidade, Gerência de Investimentos Mobiliários, Gerência de Investimentos 
Imobiliários e Operações com Participantes, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.  

 
  
b) Limites de liquidez utilizados pela entidade 

 
Definiu-se que o nível mínimo de liquidez no plano BD, de curto e longo prazo, deverá 
ser equivalente a seis (6) vezes o valor da última folha líquida de benefícios do plano, o 
que representa recursos da ordem de R$ 99,2 milhões na posição de novembro de 
2015. O limite considera os ativos classificados como de “alta liquidez” e foi 
estabelecido considerando o histórico de liquidez do plano, o fluxo orçado de 
obrigações, bem como o prazo necessário para a realização de ajustes nos 
investimentos em caso de eventuais impactos na liquidez do plano. Abaixo, segue 
gráfico demonstrando a variação dos ativos de alta liquidez em 2015 e sua relação com 
o limite estipulado: 
 

 
* Ativos descritos no quadro “Ativos da CAPEF” 
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Qualquer desenquadramento deverá ser sanado no prazo máximo de 60 dias, não se 
admitindo limite inferior a quatro (4) vezes o valor da última folha líquida de benefícios 
disponível do plano BD.  
 
Esse limite será monitorado pela Diretoria Executiva, por meio de relatórios mensais de 
riscos emitidos pela ASGER. A sua aderência será atestada pelo Conselho Fiscal, por 
oportunidade de sua manifestação semestral acerca da adequação dos investimentos e 
controles internos. 

 
c) Testes de Stress para o risco de liquidez 

 
Para fins de análise de cenários alternativos de risco de liquidez, a ASGER utilizará 
premissas diversas tais como: 
 

 Recomposição integral dos benefícios; 

 Pagamento imediato da provisão judicial contabilizada no plano (programa 
previdenciário e de investimentos); 

 Redução da contribuição extraordinária para 20%. 
 
Os estudos de stress podem envolver a utilização de outras variáveis que possam 
comprometer a liquidez do plano de benefícios e serão realizados com periodicidade 
mínima de um ano.  
 
d) Plano de contingência 
 
Verificada situação de desenquadramento do limite de liquidez estabelecido nesta 
política, a ASGER convocará reunião do Comitê de Investimentos, na qual serão 
discutidas as alternativas para o reenquadramento, por meio das seguintes opções: 
 
 

1. Realização de: 
a. Títulos privados mantidos a mercado; 
b. Cotas de fundos de Investimentos Estruturados (FII); 
c. Cotas de fundos de Investimentos em Participações (FIP); 
d. Imóveis; 

2. Suspensão de novas concessões de empréstimos; 
3. Remarcação de títulos mantidos até o vencimento, respeitados os 

normativos legais e internos. 
 
A ação implementada pelo Comitê de Investimentos para o devido reenquadramento 
deverá ser apresentada em reunião ordinária da Diretoria Executiva, Conselho 
Deliberativo e Conselho Fiscal. 
 

 
3.6.3 Risco Operacional / Legal 

 
a) Conceito de risco operacional 
 
Segundo a PREVIC, “o funcionamento dos sistemas e o processamento de operações 
podem gerar erros ou permitir a ocorrência de fraudes”. Assim, o risco operacional está 
associado a perdas resultantes da operação do negócio e pode ser subdividido em 
quatro categorias: risco de pessoas (despreparo, negligência ou fraude); risco de 
processos (organização ineficiente, fluxo de informações e de processos deficiente, 
responsabilidades mal definidas, etc.); risco legal (decorrente de procedimentos e 
rotinas que desrespeitam o ordenamento jurídico); e risco de tecnologia 
(processamento de dados sujeitos a erros e falhas de equipamentos). 
 



 

21 
 

b) Modelo e critérios para a gestão do risco operacional  
 
Na CAPEF, o risco de operacional é mitigado através do contínuo desenvolvimento 
profissional de seu quadro de colaboradores. Para que isto seja possível, a CAPEF 
dispõe de orçamento específico para treinamento e avaliações de desempenho 
periódicas de seus funcionários, bem como um plano de cargos e salários formalizado.  
 
A Política de Segurança da Informação da CAPEF também é uma importante 
ferramenta de controle, tendo em vista que seus normativos determinam como os 
recursos tecnológicos da Entidade serão utilizados pelos colaboradores, bem como o 
tratamento a ser dispensado para cada tipo de informação gerada, mitigando a 
possibilidade de acessos indevidos aos sistemas internos, perda de produtividade ou 
vazamento de informações sigilosas. Essa política é acompanhada pelo Comitê de 
Gestão de Segurança da Informação. 
 
 
Os processos internos da CAPEF são analisados periodicamente e sempre que 
ocorrem modificações em suas etapas, bem como quando são identificadas fragilidades 
ou oportunidades de melhoria. Além disso, estão presentes na rotina da Entidade 
controles amplamente utilizados no meio empresarial, tais como segregação de 
funções, regime de alçada, avaliações de desempenho, conciliações periódicas e 
gestão compartilhada de ativos. Outra ferramenta utilizada no controle do risco 
operacional é o Comitê de Controles Internos, composto por profissionais da Gerência 
de Desenvolvimento Institucional – GEDIN, Gerência de Tecnologia da Informação – 
GETEC e Assessoria de Gestão de Riscos e Controles Internos - ASGER, que se reúne 
mensalmente com o objetivo de mitigar os riscos operacionais da Entidade. Dentre as 
atribuições do Comitê vale destacar: a) avaliar e validar os dados referentes aos erros 
operacionais apurados pela  Assessoria de Gestão de Risco e Controles Internos – 
ASGER e b) avaliar se os erros operacionais apurados infringem o Código de Ética ou 
Política de Segurança da Informação e dar ciência aos respectivos comitês, Diretoria 
Executiva e Auditoria Interna (AUDIN).  
 
A Entidade dispõe de uma assessoria jurídica interna responsável pela mitigação dos 
riscos legais. Esta assessoria é responsável pela análise jurídica dos contratos firmados 
pela entidade, os quais também são validados pela Gerência Financeira – GEFIN, cuja 
função é verificar a correta aplicação dos tributos e impostos.  
 
Por fim, como forma de proporcionar um ambiente adequado para a tomada de 
decisões dos seus dirigentes, gestores e conselheiros, a CAPEF possui outra 
ferramenta de controle importante: o contrato de seguro na modalidade Directors & 
Office (D&O). Esse tipo de seguro cobre eventuais custos de defesa dos dirigentes 
quando estes são demandados judicialmente por ato regular de sua gestão e sua 
contratação para os fundos de pensão está amparada pelo Parágrafo Único, Artigo 22, 
da Resolução nº 13 do Conselho de Gestão de Previdência Complementar (CGPC). 
Portanto, desde que as decisões tomadas pelos dirigentes e conselheiros estejam 
dentro dos preceitos legais e boas práticas administrativas, estes estarão protegidos 
pelo Seguro D&O. 
 
3.6.4 Risco de Mercado 
 
a) Conceito de risco de mercado 

O risco de mercado, segundo a PREVIC, origina-se “por movimentos adversos da taxa 
de juros e da variação dos preços dos ativos, que podem afetar o desempenho 
econômico-financeiro do plano de benefícios”. 

b) Modelos e critérios para a gestão do risco de mercado  
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i. VALUE AT RISK – VaR: apresenta a pior perda possível ao longo de determinado 
intervalo de tempo, sob condições normais de mercado e dentro de determinado 
nível de confiança. 

A grande vantagem da utilização do VaR é resumir o risco em uma única medida 
numérica.  

O custodiante dos ativos financeiros da CAPEF calcula e disponibiliza diariamente, o 
VaR das carteiras de investimento. Para tanto, utiliza os seguintes parâmetros: 

 Modelo: Paramétrico (histórico) 

 Intervalo de Confiança: 95% 

 Periodicidade: diário 

 
Adotar-se-ão os seguintes percentuais de variação de risco máximo por Carteira de 
Investimento: 
    

 Renda Fixa: até 2% do valor do patrimônio líquido da carteira  

 Fundo Multimercado: até 3% do valor do patrimônio líquido da carteira  

Para o segmento de renda variável será adotado o limite de variação de risco 
máximo de 5,20%, baseado pelo o VaR do benchmark da carteira, o IBRX-50, desde 
2008 até novembro de 2015, acrescido de dois desvios-padrão. 

ii. TESTE DE ESTRESSE: medida que determina os potenciais ganhos/perdas sob 
cenários extremos, nos quais os preços dos ativos tenderiam a ser substancialmente 
diferente dos atuais. 

Esta metodologia baseia-se na reprecificação da carteira a partir de variáveis 
extremas nos fatores de risco de cada instrumento financeiro. A diferença entre o 
valor estressado e o original da carteira é o valor que refletirá seu ganho ou perda de 
acordo com os cenários tomados para análise. 

Na CAPEF, este modelo será utilizado com o intuito de observar o comportamento 
da rentabilidade em relação à meta atuarial em um momento de alta volatilidade do 
mercado. 

Os parâmetros utilizados nos cenários de estresse são definidos em reunião do 
Comitê de Investimentos, de acordo com o comportamento do mercado. 

 
3.6.5 Risco de Crédito 
 
a) Conceito de risco de crédito 
 
O risco de crédito surge quando as contrapartes não desejam ou não são capazes de 
cumprir suas obrigações contratuais. Seu efeito é medido pelo custo de reposição de 
fluxo de caixa em caso de inadimplência da contraparte. O rebaixamento da 
classificação por agências especializadas também pode gerar a elevação do risco de 
crédito, tendo em vista que a confiança dos investidores é impactada, podendo gerar 
redução no valor de mercado das organizações.  
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b) Modelos e critérios para a gestão do risco de mercado 

 
i. Títulos Privados: 
 

Em relação à gestão do risco de crédito das instituições financeiras e não financeiras 
emitentes de títulos de renda fixa, a CAPEF dispõe de um conjunto de regras, ratings e 
metodologia própria, conforme as etapas descritas abaixo: 
 

1) A equipe da Gerência de Investimentos Mobiliários - GERIM recebe o prospecto 
da emissão, enviado por analistas de corretoras ou bancos; 

 
2) Realizam-se reuniões entre os analistas e o gestor da Gerência de Investimentos 

Mobiliários para analisar se o prazo, a taxa de retorno e o setor que a empresa 
emissora atua estão dentro das estratégias adotadas pela gestão. No caso de um 
possível cenário de stress nos mercados globais, serão analisados os impactos 
no resultado da empresa, ou seja, medir-se-á o grau de dependência do setor 
com a economia; 

 
3) Verificando-se a aprovação do enquadramento da estratégia, analisam-se alguns 

aspectos fundamentalistas, como: lucros antes dos juros e impostos (earnings 
before interest, taxes); ROE (return on equity), ou seja, refere-se ao percentual 
que mede a capacidade financeira de uma empresa agregar valor a ela mesma 
utilizando seus recursos próprios; P/L quando a empresa possuir capital aberto 
em Bolsa de Valores (mede a relação entre o preço atual das ações e o lucro por 
ação acumulado no ano) e, por fim, o nível de endividamento da empresa; 

 
4) Nesta fase, consolida-se o grau de investimentos das principais empresas de 

ratings reconhecidas no mercado financeiro e gera-se um rating interno de 
avaliação. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir do rating interno, define-se em que escala de alocação a emissão se enquadra. 
Além disso, há um controle de exposição por emissor (quanto menor a qualidade do 
crédito, em geral a previsibilidade de fluxo de caixa para pagamentos torna-se mais 
volátil). Abaixo, a escala de alocação de acordo com o rating interno. 
 

Standard&Poors Moodys Fitch Rating SR Rating LF Rating CAPEF - Rating Interno

AAA Aaa AAA br AAA AAA A+

AA+ Aa1, Aa2, Aa3 AA+, AA, AA- br AAA+, br AA, br AA- AA A

A+,A, A- A1, A2, A3 A+, A, A- br A+, br A, br A- A A-

BBB+ Baa1 BBB+ br BBB+, br BBB, br BBB- BBB B+

BBB Baa2 BBB br BB+, br BB, br BB- BB B

BBB- Baa3 BBB- br B+, br B, br B- B B-

BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB- br CCC C C+

B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B- br CC C C

CCC, CC, C Caa, Ca, C CCC, CC, C br C - C-

Grau Especulativo

Alto risco de crédito

Grau de Investimento

Baixo risco de crédito

Médio risco de crédito
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Acompanha-se periodicamente a qualidade de crédito dos emissores presentes no 
portfólio do Plano e a tabela de periodicidade mínima de revisão relacionada a cada 
rating interno atribuído ao emissor ou ativo de crédito 
 
 

 
 
Ressalta-se que os pareceres da equipe técnica serão submetidos ao Comitê de 
Investimentos da Entidade para avaliação quanto à decisão de aportes de recursos 
para aquisição do ativo.  
 
Após a aquisição de ativos de crédito, a Entidade mantém um acompanhamento 
constante das garantias atribuídas ao ativo, bem como de seus emissores, analisando 
as seguintes variáveis: 
 
a) Alterações de rating; 
b) Receita Líquida; 
c) Ebitda (lucro antes do pagamento de juros e impostos); 
d) Lucro Operacional; 
e) Lucro Líquido; 
f) Dívida Líquida. 

 
 

Caso o ativo de crédito a ser analisado não possua classificação de risco, a análise 
utilizará o rating do emissor. 

 
Excetuam-se de análise de crédito por rating, os ativos denominados DPGE - Deposito 
a Prazo com Garantia Especial do Fundo Garantidor de Crédito, definidos pelo Comitê 
de Investimentos da Entidade, como ativos de baixo risco de crédito, em função da 
existência de mecanismo de seguro viabilizado pelo FGC.  
 
ii. Imóveis: 

 
Como a principal rentabilidade da carteira de imóveis é proveniente das locações, o 
risco de crédito é mitigado, primeiramente, pela formalização do contrato de locação 
para todos os casos, e em complemento pela análise cadastral e econômico-financeira 
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do interessado e pelas garantias solicitadas pela Entidade, tais como: recepção de 
depósito de caução, fiança bancária emitida por banco idôneo e seguro-fiança emitido 
por seguradora idônea. No caso específico de imóvel locado a patrocinadores as 
garantias poderão ser dispensadas por apresentar baixo risco de inadimplência. 
 
Nas vendas imobiliárias a prazo, o risco de crédito é minimizado por meio da análise 
cadastral dos proponentes compradores, incluindo apontamentos de instituições 
especializadas no gerenciamento de risco de crédito (SERASA, SPC, etc.) e certidões 
negativas, e, essencialmente, o uso do instituto da alienação fiduciária em garantia, 
para vendas a prazo, fundamentada na Lei nº 9.514 (1997), que otimiza o processo de 
retomada do bem em caso de inadimplência.  
 
No que se refere à carteira de imóveis, existe relação de locação comercial envolvendo 
prédios comerciais integrantes do segmento de imóveis do plano BD em diversas 
capitais, sendo atualmente seis contratos de locação com o BNB e um contrato com a 
CAMED. As relações contratuais atendem as regras de locação imobiliária praticadas 
pela Entidade (prazo mínimo de 12 meses, reajuste anual, revisão trienal, despesas 
condominiais, de manutenção e impostos e taxas as expensas do locatário, etc.). 
 

 
iii. Empréstimos e Financiamentos: 

 
Para a Carteira de Empréstimos e Financiamentos, as condições de garantia do 
recebimento são oferecidas pelo fato de o tomador do empréstimo também figurar 
como detentor de direitos de crédito contra a Entidade. A política de empréstimo deverá 
ter como limite o saldo atualizado do resgate das contribuições de cada participante. No 
tocante à amortização, vale destacar que a sistemática de cobrança minimiza o risco de 
crédito, uma vez que incide diretamente na folha de pagamento do participante 
aposentado e, no caso do ativo, o débito é enviado na data correspondente ao crédito 
dos proventos, favorecendo a liquidez da amortização. A liberação do empréstimo 
respeitará a existência do Contrato de Abertura de Crédito original na sede da Entidade. 

 
Em caso de falecimento do mutuário, os saldos de empréstimos são garantidos pelo 
Fundo Garantidor de Empréstimo administrado pela CAPEF, implementado em 2006 e 
custeado mensalmente pelos participantes e beneficiários. O modelo foi criado após 
parecer atuarial, surgindo como alternativa de redução do custo de seguridade para os 
participantes e beneficiários. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS DA GESTÃO DE RISCOS 
 
Busca-se, através das ferramentas descritas, a adequada mensuração e o correto 
monitoramento dos riscos aos quais o plano BD está exposto, com o objetivo de 
identificar o melhor tratamento para cada um deles.  
 
Por fim, convém salientar que a Assessoria de Gestão de Riscos - ASGER elabora, 
para análise da Diretoria, um relatório trimestral contendo, dentre outros dados: 

 
1. Simulação da rentabilidade mensal e anual; 
2. Liquidez projetada; 
3. Fronteira eficiente de Markovitz para os fundos de renda variável e multimercado; 
4. Simulação do superávit e da rentabilidade no longo prazo; 
5. Acompanhamento do risco de crédito dos títulos privados; 
6. Acompanhamento dos Erros Operacionais. 

 
É disponibilizado ainda pela ASGER, um Relatório Mensal de Investimentos que 
contêm informações sobre o desempenho das diversas carteiras do plano, alocação 
dos ativos, o VaR dos segmentos de renda fixa e renda variável e o detalhamento dos 
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ativos do Plano BD. 

3.7 Limites de aplicação de recursos com patrocinadores 

 
O limite para aplicações de recursos junto ao Patrocinador- Instituidor BNB – Banco do 
Nordeste do Brasil é de 10%. Esse limite está de acordo com percentual definido pela 
Resolução 3.792. Atualmente, com base na carteira de 30/11/2015, o plano BD detinha 
0,23% alocado em ações ordinários do BNB. 
 

3.8 Observância ou não de princípios de responsabilidade sócioambiental 

Como as EFPC’s têm uma visão de longo prazo, todas as decisões tomadas pela 
direção da CAPEF, inclusive as relacionadas a investimentos, devem ser pautadas por 
governança e sustentabilidade.  A Capef, por intermédio da ABRAPP participa como 
signatária do programa Carbon Disclosure Project, uma organização independente, 
sem fins lucrativos que detém o maior banco de dados globais sobre o impacto 
climático corporativo. Criado em 2000, seu primeiro questionário foi enviado às 500 
maiores empresas do mundo, com a finalidade de acelerar a criação de soluções e 
mitigar os efeitos do aquecimento global por meio da divulgação de informações 
relevantes aos negócios, políticas e decisões de investimento. Essas informações são 
coletadas em nome de mais de 655 investidores globais que, juntos, administram US$ 
78 trilhões em ativos financeiros, assim como compradores no setor público, e são 
disponibilizadas para integração ao negócio e auxílio na tomada de decisão.  
 
 
3.9 Comitê de Investimentos 
 

A criação de um Comitê de Investimentos proporciona uma série de benefícios para as 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC’s, tais como: maior 
transparência; aumento do nível de governança corporativa e um maior rigor técnico na 
tomada de decisões.  

Em 2010, através da PAOA nº 2010/72, a CAPEF formalizou a criação de seu Comitê 
de Investimentos. Essa PAOA foi revogada pela PAOA 2015/141, de 14/08/2015. A 
finalidade do Comitê de Investimentos é analisar e formular propostas de investimentos 
sempre visando os princípios da otimização dos resultados, segurança e rentabilidade. 

DA COMPOSIÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

O Comitê de Investimentos é integrado pelos seguintes membros fixos e convidados, 
que tem conhecimento e experiência nas áreas financeiras, mercado de capitais e de 
investimentos: 

a) Diretor Presidente da CAPEF (membro fixo); 

b) Diretor de Administração e Investimento da CAPEF (membro fixo); 

c) Diretor de Previdência da CAPEF (membro convidado); 

d) Gerente de Valores Mobiliários da CAPEF (membro fixo); 

e) Analistas de Investimentos de Valores Mobiliários da CAPEF (membros convidados); 

f) Assessor de Gestão Risco e Controles Internos (membro fixo); 
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g) Gerente de Investimentos de Valores Imobiliários e Operação com Participantes 
(membro fixo); 

DAS COMPETÊNCIAS 

O Comitê de Investimentos tem como principais atribuições, respeitados os limites 
definidos nas Políticas de Investimentos: 

a) Estabelecer ou alterar limites de aplicação em ativos financeiros; 

b) Aprovar e acompanhar aplicação em ativos financeiros; 

c) Analisar e propor opções de investimentos, inclusive de imóveis; 

d) Avaliar o desempenho dos gestores externos da CAPEF, podendo sugerir possíveis 
substituições; 

e) Apreciar os cenários econômico-financeiros de curto, médio e de longo prazo; 

f) Discutir a Política de Investimentos, respeitados os parâmetros e limites legais, além 
daqueles previamente definidos pela Diretoria Executiva e pelo Conselho 
Deliberativo; 

g) Propor alterações da Política de Investimento à Diretoria e ao Conselho Deliberativo 
em função de mudanças no cenário nacional e internacional; 

h) Analisar e recomendar: 

I. Sistema de precificação de ativos, instrumentos financeiros e de garantias 
colaterais que possam compor  as carteiras de renda fixa e de renda variável; 

II. As regras aplicadas na gestão da carteira imobiliária; 

III. Sistemas, métricas, ferramentas de avaliação de riscos utilizados na gestão das 
carteiras da CAPEF; 

IV. Critérios para estabelecimento de limites de exposição ao risco de mercado, de 
crédito, liquidez, de concentração financeira nos segmentos, setores e 
indexadores; 

V. Critérios para estabelecimento de limites de crédito; 

VI. Critérios de seleção, de avaliação, contratação e distrato de administradores 
fiduciários, de agentes custodiantes e de outros prestadores de serviços e 
intermediários, para a gestão dos ativos financeiros da CAPEF; 

VII. Modelos para análise de oferta de compra, de venda, de troca ou de exercício 
de direitos relativos aos investimentos e respectivos derivativos (metodologia, 
informações e critérios técnicos a serem considerados). 

FUNCIONAMENTO 

Para o funcionamento do Comitê de Investimento será necessária a presença de no 
mínimo 3 membros, incluindo um dos Diretores considerado membro fixo. Em caso de 
empate na decisão do investimento, caberá a decisão final ao Diretor Presidente, ou na 
ausência deste ao Diretor de Administração e Investimentos. As reuniões estratégicas 
do Comitê de Investimento terão periodicidade mensal e após cada reunião, será 
elaborada uma ata que registre os assuntos tratados, bem como as conclusões objeto 
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de votação. 

A Entidade poderá também realizar reuniões operacionais, que visam apreciar o 
cenário econômico-financeiro de curto e médio prazo e seus impactos nas carteiras de 
investimentos. Essas reuniões operacionais compreenderão a realização de conference 
calls que poderão contar com a participação de gestores, analistas e economistas 
externos. Durante o call é feito uma apresentação por um dos gestores externos do 
cenário macroeconômico atual abordando sua visão sobre a situação da economia 
internacional e local, bem como as projeções para os variados indicadores econômicos. 
Outro ponto tratado na reunião são as perspectivas para o mercado de renda variável, 
assim como as estratégias realizadas durante o mês. É feita também uma 
apresentação sobre os números dos fundos geridos na Gestão Compartilhada e o 
comparativo entre os gestores externos.  

Participarão das reuniões operacionais o Diretor da Capef e/ou Gerente de 
Investimentos da Capef, Analistas de Investimentos da Capef, Compliance e Risco da 
Capef e membros convidados da gestão terceirizada e compartilhada. 

 

3.10 Modelo de Gestão 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou em 30 de dezembro de 2004 a 
Deliberação nº 475, que autoriza as entidades fechadas de previdência privada à 
prática de gestão de carteiras de Fundos de Investimentos Exclusivos, que, em 
conjunto, tenham patrimônio líquido mínimo de R$ 50 milhões, e dos quais a entidade 
fechada de previdência seja a única cotista. 

 
A Deliberação CVM nº 475 ressalva que a entidade de previdência privada poderá 
efetuar a prática de Gestão dos Recursos devidamente habilitada pela CVM, devendo 
nomear um administrador e custodiante para os seus recursos, podendo ser exercida 
por bancos múltiplos sem carteira de investimentos, bancos comerciais, caixas 
econômicas, bancos de investimentos e sociedades de crédito, financiamento e 
investimento. No dia 30 de outubro de 2005, foi publicada no Diário Oficial da União, via 
ato declaratório nº 8.519, a habilitação da CAPEF para gerir fundos de investimentos. 
 
Nesse contexto, a Capef adota três modelos de gestão: Gestão própria, que será 
realizada pela própria entidade; Gestão terceirizada – que será realizada por gestores 
contratados; e a Gestão compartilhada – que será realizada pela Capef em conjunto 
com o BNB, que é um dos patrocinadores do plano.  

a.  Gestão Própria  

 
A Diretoria da CAPEF, analisando a performance dos gestores, os recursos humanos e 
tecnológicos existentes na Entidade e a experiência na gestão própria de recursos 
chegou à conclusão de que existia viabilidade de gestão interna de uma parcela dos 
seus recursos alocados nos segmentos de renda fixa e renda variável, tendo com 
principais vantagens: 
 

I. redução das taxas de administração paga aos gestores externos, em virtude da 

transferência de parte dos recursos para gestão própria; 

II. maior flexibilidade e agilidade na implementação e execução das estratégias de 

investimento; 

III. aproveitamento de ferramentas e sistemas que propiciam presteza na gestão de 

ativos. 

 
Para a gestão própria do Fundo Fortaleza Multimercado, fica estabelecido o limite 
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máximo de 6% do total dos recursos do Plano BD da CAPEF.  
 
O objetivo da gestão própria é superar a meta atuarial, sempre respeitando os limites 
estabelecidos na política de investimentos anual e as regras da Resolução 3.792 do 
CMN. Dessa forma, o foco da atuação está pautado na disciplina na tomada de decisão 
e rígido controle de risco, de forma a permitir a consistência de resultados no longo 
prazo. 

 
No caso da Carteira de Empréstimos e Financiamentos, administrar-se-ão os recursos 
internamente, sem a necessidade de terceirização dos trabalhos. 
 
A gestão da carteira de imóveis será realizada pela Capef. Fica a critério da entidade a 
contratação de empresas ou corretores imobiliários para realizar atividades 
relacionadas a compra, venda ou locação dos imóveis.  
 
A seleção de investimentos estruturados e de investimento no exterior será realizada 
pela própria Capef.  

 
b. Gestão compartilhada 

 
No modelo de gestão compartilhada, a Entidade realiza reuniões periódicas nas quais 
participam técnicos de seu quadro e do BNB, com a finalidade de analisar, discutir e 
sugerir estratégias que envolvam a gestão dos recursos compartilhados. 

c. Gestão Terceirizada 

 
A gestão terceirizada, atualmente, é feita por meio de fundos exclusivos de renda 
variável. A política de terceirização se mostra saudável tendo em vista a expertise dos 
gestores contratados e a contribuição destes para a performance da carteira do plano. 
Além disso o resultado também é positivo quando se considera a troca de informações 
dos gestores, economistas e também o volume de informações e pesquisas 
mercadológicas e setoriais disponibilizadas para a Entidade. 
                                        
3.10.1.  Metodologia de Seleção dos Gestores Externos  

 
a) Gestores de fundos de investimentos 

 
O processo de seleção de gestores exclusivos de renda variável da CAPEF será 
orientado pela metodologia apresentada a seguir: 
 
A pré-seleção contempla o estudo dos principais gestores que atendam aos seguintes 
requisitos básicos: porte da Instituição, existência de uma área de estudos e pesquisas 
econômicas, além de uma equipe de analistas disponíveis para consulta da Entidade. 
  
 O primeiro grupo será composto pelos atuais administradores de recursos utilizados 

pela CAPEF, selecionados em estudos anteriores; 
 
 O segundo grupo será formado por no máximo 10 instituições, consideradas como 

de excelente conceito na avaliação dos profissionais envolvidos no trabalho. Para 
esta avaliação, será utilizado modelo desenvolvido internamente com base em 
análise quantitativa e qualitativa. No método quantitativo, analisamos o balanço da 
Instituição, índices de Sharpe, de Brito e de Performance. No método qualitativo, 
analisamos o conteúdo e a qualidade das apresentações sobre cenários macro e 
microeconômicos. Outro aspecto relevante que o modelo leva em conta é a 
facilidade de acesso a economistas e a analistas da Instituição Financeira analisada. 

 
De posse dos dados acima, é definido um ranking, com as devidas notas atribuídas aos 
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estudos mencionados acima. A referida metodologia de seleção de administradores de 
recursos prevê a revisão anual das instituições eleitas ou, a qualquer tempo, caso 
necessário, utilizando-se, além dos critérios descritos acima, quaisquer outros que 
contribuam para o seu aperfeiçoamento. 

 
Anualmente deverá ser realizada uma avaliação da carteira terceirizada, de modo a 
auferir o desempenho dos gestores que prestam serviços à CAPEF, podendo ser 
trocados até dois gestores por ano. Em cada nova proposta de contratação ou 
substituição de gestor, após o levantamento e consolidação dos dados, o processo 
será submetido ao Comitê de Investimentos para deliberação. 

 
 
b) Corretoras de renda Fixa e Renda Variável 
 
O risco de crédito representado por uma corretora pode ser considerado baixo, pois 
apenas prestam serviços de intermediação financeira. Seus resultados são baseados 
em corretagens e comissões, não havendo aporte de recursos por parte de seus 
clientes na forma de investimentos. 
 
A gestão da CAPEF age proativamente no sentido de se obter o melhor percentual de 
devolução das corretagens pagas pelos administradores de recursos, estando 
atualmente em cerca de 90% de devolução. 
 
As devoluções de corretagem inferiores a 90%, limitadas a 80% de devolução, somente 
poderão ser aceitas caso a corretora possua uma área de research, que forneça 
serviços de análise de empresas, conference call`s com analistas, economistas e envio 
de relatórios. 
 
Como a CAPEF gere internamente parte da carteira de renda variável, a seleção de 
corretoras é realizada pela equipe técnica da Entidade, que priorizará os seguintes 
aspectos:  

a) existência de um departamento técnico composto por analistas e economistas; 

b) fornecimento de material de análise econômica e contato direto com analistas de 
empresas; 

c) boa colocação no ranking da Bovespa ou BM&F por volume negociado; 

d) bom relacionamento; 

e) devolução de corretagem mínima de 80% para as operações executadas na 
Bolsa de Mercadorias e Futuros e na Bolsa de Valores, respeitando a regra citada 
anteriormente. 

 
c)  Corretoras de imóveis 
 
Para a carteira de imóveis, a CAPEF priorizará por firmar parceria com diversas 
imobiliárias, estas sediadas na cidade do imóvel a ser locado/alienado, ou de outras 
praças, porém, se for o caso, em caráter excepcional, poderá contratar imobiliária em 
regime de exclusividade para locação/venda de unidades comerciais desocupados. 
Periodicamente, os resultados alcançados pela empresa contratada estarão sujeitos a 
processos de reavaliação da CAPEF, podendo resultar em exclusão de imobiliária com 
desempenho avaliado como insatisfatório. 
 
Em termos de remuneração, a corretagem ficará limitada a taxa máxima de 6% do valor 
da venda à vista ou a prazo, no caso de alienações, e do valor equivalente a um aluguel 
mensal, no caso de locação. Será, todavia, admitida a possibilidade de revisão de tais 
condições somente em casos especiais apreciados individualmente pela Diretoria 
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Executiva da CAPEF, onde seja comprovada maior dificuldade de comercialização, aqui 
entendida como aquela que gera prejuízos financeiros à Entidade, especialmente a 
configuração de vacância crônica, perpetuando desembolsos de custos de despesas 
fixas (IPTU, Foro, Condomínio, etc) e manutenção do imóvel. 
 
Na escolha das empresas imobiliárias para formação da carteira serão observados 
aspectos como consolidação da empresa e tradição no mercado, plano de atuação da 
imobiliária (imóveis comerciais, residenciais, venda e/ou locação), estrutura disponível 
e, finalmente, avaliação da imobiliária por parte da própria CAPEF, tomando como 
referência trabalhos executados anteriormente para a Entidade. 

3.11 Avaliação de desempenho dos gestores terceirizados 

Para obtenção das informações sobre o desempenho (retorno e risco) dos gestores 
externos, são utilizadas as quotas diárias dos Fundos de Investimentos nos quais a 
CAPEF detém participação. Haverá substituição de gestores a cada dois anos, 
tomando-se como referência a avaliação dos resultados obtidos nesse mesmo período. 
O gestor que obtiver pior desempenho no período avaliado será destituído e os 
recursos serão realocados para um novo gestor ou distribuídos aos outros gestores. A 
critério da Capef, a substituição dos gestores poderá ocorrer em período inferior a dois 
anos. 
 
Vale ressaltar que a CAPEF leva em conta para avaliar a performance de seus 
gestores, além do critério de rentabilidade descrito acima, outros critérios como: o risco, 
a composição dos fundos, regulamentos e perfis dos fundos.  
 
A CAPEF, no intuito de sempre manter o quesito de comparação de seus atuais 
gestores com o mercado, realizará um estudo comparativo da performance obtida dos 
seus gestores com a performance de fundos que atuam no mercado e tenham 
características semelhantes aos da CAPEF, para tentar obter indicador da qualidade de 
gestão. Este será também critério de substituição de gestores. 

 
A análise ainda é complementada pelo exame dos relatórios mensais de performance 
de fundos exclusivos com características similares aos da CAPEF, recebidos das 
respectivas Assets. 

 
Outra ferramenta que a CAPEF utiliza para comparar seus gestores com o mercado é o 
Indicador de Gestão de Investimentos – IGI, calculado pela ABRAPP que fornece 
relatório contendo análise comparativa dos fundos de investimentos abrangendo 
rentabilidade, risco e retorno excedente ajustado ao risco. 

3.12 Custódia e Controladoria 

 
Em atendimento ao Art. 14 da Resolução nº 3.792, a CAPEF contratou uma instituição 
financeira autorizada para exercer o serviço de custódia. O processo de centralização 
da custódia e controladoria envolve três entes interessados no perfeito gerenciamento e 
movimento da carteira de ativos da entidade, que são: a) a CAPEF, ente titular dos 
ativos; b) o gestor de recursos, ente interessado na boa gestão dos ativos; e c) 
custodiante, ente que tem a função de fiel depositário dos títulos. Os serviços de 
custódia centralizada compreendem: 

a) guarda dos ativos do cliente em contas de custódia nominais aos Fundos ou a 
Carteira Própria do cliente; 

b) envio, em bases diárias, de relatórios de todos os ativos dos Fundos ou da Carteira 
Própria; 

c) execução, mediante instruções do cliente ou pessoas autorizadas pelo mesmo, de 
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liquidações físicas e financeiras dos ativos que compõem as carteiras dos Fundos 
ou da Carteira Própria; 

d) informar diariamente à Entidade a carteira consolidada dos ativos para que possa 
visualizar em um único relatório todos os seus ativos, além da carteira 
individualizada por gestor; 

e) acesso à Entidade, via Internet, ao site do custodiante com o objetivo de efetuar a 
boletagem das operações realizadas, consulta às operações digitadas pelos 
gestores em tempo real e impressão de relatórios. 

 
A Entidade também contratou uma instituição financeira autorizada para realizar a 
prestação de serviços de controladoria de todas as carteiras de renda fixa e renda 
variável, compreendendo: 

a) contabilizar as movimentações ocorridas nos Fundos de Investimentos conforme as 
normas vigentes; 

b) envio de informações diárias, semanais e mensais, de acordo com a legislação 
vigente, ao Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários (CVM); 

c) emissão e envio de balanços e balancetes para os administradores dos Fundos e 
órgãos de fiscalização, conforme exigências legais; 

d) atendimento dos auditores externos dos Fundos; 

e) guarda da documentação legal dos Fundos por períodos exigidos pela legislação em 
vigor; 

f) cálculo diário das cotas dos Fundos administrados pelos gestores externos; 

g) recolhimento de tributos e encargos dos Fundos em nome do administrador; 

h) precificação dos ativos que compõem os Fundos de acordo com a metodologia de 
precificação do custodiante, garantindo a uniformização de critérios de preços para 
todos os ativos do Plano BD; 

i) relatório de enquadramento de cada Fundo em que a Entidade é cotista exclusivo; 

j) relatórios de análise de risco - VaR e (Tracking Error), e envio do arquivo XML, 
padrão para elaboração do Demonstrativo de Investimento; 

As ações relacionadas à centralização da custódia e controladoria visam conferir maior 
segurança no controle e na guarda de seus títulos, bem como reduzir os custos na 
gestão de seus investimentos. Pode-se enumerar como benefícios dessas ações: 

 a transferência dos serviços de controladoria e de custódia dos administradores de 
recursos implica maior espaço para renegociação de taxas de administração 
cobradas pelos gestores, reduzindo custos e redirecionando atenções da equipe 
técnica às atividades de gestão da carteira; 

 padronização dos preços dos ativos que compõem o portfólio de investimento do 
Plano BD da CAPEF, permitindo melhor efeito comparativo entre os gestores; 

 otimização dos aspectos de segurança da informação; 

 eliminação de outros custos diretos na gestão dos recursos; 
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 liberação da equipe técnica interna com relação à parte operacional (processamento 
de carteiras) e consequente melhor acompanhamento da gestão dos recursos 
terceirizados; 

 implantação de uma política de compliance
1
, ou seja, estabelecer restrições para 

diversos tipos de mercados, ativos, intervenientes, emissores de títulos etc., 
permitindo, assim, um melhor acompanhamento de possíveis desenquadramentos.  

 

3.13 Sistemática para acompanhamento de preços de ativos para Investimento 
e Desinvestimentos 

 
a. Carteira de Renda Fixa e Renda Variável 

 
A Entidade, para auxiliar na formação de  seus preços de investimentos e 
desinvestimentos de renda fixa e variável, se utiliza dos procedimentos conforme 
abaixo: 

i) Realizar análise do risco de crédito e fundamentalista dos ativos e dos emissores; 

ii) realizar conference call entre os gestores da Entidade, BNB e atuais 

administradores de recursos do Plano BD da CAPEF, onde são elaboradas 

estratégias para realização de novos investimentos e desinvestimentos, tanto em 

renda fixa quanto em renda variável, nos fundos de gestão compartilhada; 

iii) colher informações  junto ao mercado financeiro acompanhando o momento de 
entrada e saída dos investimentos; 

iv) utilizar-se de relatórios gerenciais de empresas especializadas em formação de 
preços de ativos; 

v) analisar os custos incorridos na realização das operações de venda ou compra, tais 
como despesa de corretagem, emolumentos e outras despesas operacionais; 

vi) avaliar perspectivas macroeconômicas inerentes ao crescimento da economia 
doméstica e mundial que possam afetar, diretamente, as obrigações atuariais do 
Plano BD da Entidade; 

vii) realizar conference call diários com participantes do mercado que trazem 
informações  relativas a cenários e fatos relevantes. 

viii) realizar reunião do comitê de investimentos. 

 
b. Carteira de Investimentos Estruturados 

 

A GERIM - Gerência de Investimentos Mobiliários atuará no processo de análise de 
mercado de Fundos de Investimentos Imobiliários – FII e Fundos de Investimentos em 
Participações – FIP, para a tomada de decisão e mitigação dos riscos do investimento. 
 

A analise de crédito para fundos de investimentos imobiliários será focada nos 

seguintes aspectos: 

                                            
1
 O termo Compliance tem origem no verbo to comply, que significa agir de acordo com uma regra, um pedido ou um comando. Os funcionários 

dos Departamentos de Compliance têm, portanto, a função de monitorar e assegurar que a instituição esteja cumprindo as regras aplicáveis a 
cada negócio. Através das atividades de Compliance, qualquer possível desvio em relação à política de investimento dos produtos é identificado 
e evitado. Assim, os participantes têm a segurança de que suas aplicações serão geridas segundo as diretrizes estabelecidas. 
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I) Diversificação de tipos de fundos, fundos monoativos e fundos multiativos; 

II) Análise dos prestadores de serviços dos fundos (gestor, administrador, 

consultores); 

III) A análise dos segmentos dos ativos (residencial, comercial, shopping, etc); 

IV) A análise dos ativos/alvo, bem como localização e última avaliação dos mesmos; 

V) A análise das características dos contratos de locação;  

VI) A análise dos dividend yield e se há garantias de rentabilidade e por quanto tempo; 

VII) Em caso de fundo de desenvolvimento é analisada a construtora dos ativos e seu 

histórico de obras, bem como o prazo para entrega de conclusão das obras; 

VIII) Se o fundo já existir, a análise de seu histórico de rentabilidade; 

 

A análise para aplicações em fundos de investimentos em participação é focada 

nos seguintes aspectos: 

 

I )    Originação de oportunidades;  

II)    Análise estratégica e financeira; 

III)   Negociação dos termos de aquisição das companhias; 

IV)   Decisão de investimentos; 

V)    Estruturação das aquisições das companhias; 

VI)   Gestão, monitoramento e revisão; 

VII)   Decisão de desinvestimento; 

 

c. Carteira de Imóveis  

Utilizar-se-á como melhor estratégia para formação de preço para investimentos e 
desinvestimentos, o valor de mercado do imóvel baseado em laudo técnico de 
avaliação contratado pela entidade e elaborado por profissional legalmente habilitado.   
 
Nesse sentido, outros instrumentos de avaliação baseados em técnicas de análise de 
investimentos podem ser utilizados na formação de preço, como o método 
determinístico do fluxo de caixa descontado, metodologia de seleção de carteiras 
imobiliárias, além do comparativo direto com os números indicados oficialmente pelo 
mercado imobiliário. 
 
A avaliação técnica do valor de mercado do imóvel deve figurar como etapa 
antecessora aos processos de aquisição e alienação administrados pelas entidades de 
previdência complementar. A CAPEF buscará conciliar a sistemática de elaboração 
trienal dos laudos de reavaliação patrimonial à gerência do plano de vendas de imóveis, 
minimizando-se os custos administrativos. A periodicidade mínima para contratação dos 
laudos de avaliação de um mesmo imóvel será fixada em 12 (doze) meses. Somente 
em casos especiais, com prévia autorização da Diretoria-Executiva, poderá ser 
contratado em prazo inferior. 
 
Para o laudo de avaliação, deve-se buscar o nível de precisão “Grau III”, definido nas 
Normas Brasileiras (NBR) elaboradas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, especificando-se no corpo do laudo qualquer condição impeditiva ao alcance 
dessa meta, constando ainda de textos, planilhas de cálculos e banco de dados 
utilizado pelo avaliador. Para execução dos trabalhos, são contratadas pessoas físicas 
ou jurídicas legalmente habilitadas, não vinculadas direta ou indiretamente à CAPEF ou 
aos seus patrocinadores e/ou aos seus administradores.  
 
Para casos em que ativos imobiliários sejam atingidos por problemas estruturais ou de 
manutenção, que requeiram reinvestimentos significativos por parte da CAPEF, em 
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relação ao custo do imóvel, primordialmente deverão ser adotadas as medidas que 
possibilitem a manutenção ou retomada do ciclo de receitas, porém sempre 
preservando os seguintes aspectos: 
 
 
a) a viabilidade econômico-financeira das intervenções corretivas, a partir do 

levantamento dos melhores custos de mercado para recuperação; 
 

b) a análise da receptividade do mercado frente a essa ocorrência, ou seja, as 
ameaças e oportunidades do projeto de recuperação; 
 

c) a possibilidade de venda do prédio a terceiros no estado em que se encontra; 
 

d) em último caso, a análise da possibilidade de demolição da edificação com a 
patologia: custos decorrentes, impactos, etc. 

 
c. Carteira de Financiamento Imobiliário  

A Carteira de Financiamentos Imobiliários da CAPEF encontra-se atualmente 
desativada, persistindo somente a administração de 48 contratos remanescentes. Para 
efeito de liquidação dos contratos existe política específica de desinvestimento da 
carteira que compreende além da liquidação do financiamento pelo valor contábil, as 
seguintes opções: 
  
a) dação em pagamento à CAPEF do imóvel no estado em que se encontra, com 

incorporação pelo valor atual da avaliação técnica, quitação do financiamento e 
baixa da hipoteca;  
 

b) deságio reduzindo-se a taxa de juros de 10% a.a. para 6% a.a. para liquidação ou 
refinanciamento dos contratos em todos os grupos, com as condições de 
desatrelamento salarial, prazo de 20 anos (limitados à tábua biométrica);  
 

c) confecção de avaliação técnica custeada pelo mutuário (podendo em casos 
excepcionais e a critério da CAPEF ser custeada pela Entidade), cujo valor de mercado 
será utilizado como parâmetro do fluxo financeiro que determinará o limite negocial para 
liquidação do financiamento. Para tanto, serão consideradas as seguintes variáveis: 
expectativa de vida do mutuário (tábua biométrica CAPEF); valor e crescimento da 
prestação; prazo de execução da hipoteca e, principalmente, valor de mercado do 
imóvel, que obrigatoriamente resultará de laudo técnico de precisão, com 
profissional/empresa selecionado pela CAPEF. 

3.14 Informações sobre a Auditoria Independente 

Visando atender ao disposto nos artigos 14 e 15 da Instrução SPC nº 14, de 
18/01/2007, a pessoa jurídica contratada pela EFPC para a realização da auditoria 
independente deverá avaliar a pertinência dos procedimentos técnicos, operacionais e 
de controles referentes aos investimentos da Entidade, bem como a adequação do seu 
sistema de controles internos. A referida legislação ainda expressa que, não será 
considerada atendida a exigência normativa de apresentação dos relatórios anuais de 
auditoria independente, se neles houver cláusula que exclua a responsabilidade do 
auditor por seus trabalhos técnicos. 
 
A Entidade promoverá processo seletivo, através de tomada de preços, e contratará 
pessoa jurídica autorizada para prestação de serviço de auditoria independente das 
demonstrações contábeis de 2015. 

 
3.15 Informações aos Participantes 
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A Capef, em conformidade com a Instrução Normativa nº5, de 1º de novembro de 
2013, divulga anualmente as informações aos participantes e assistidos, dos planos de 
benefícios que administra.  

3.16 Ética 

Fica definida a responsabilidade e lisura na tomada de decisões dos agentes 
envolvidos em todas as esferas da CAPEF, sendo vedada a utilização de informações 
e práticas ilícitas com o propósito de prejudicar o objetivo maior da Entidade, que é 
honrar seus compromissos com seus beneficiários. 

O código de Ética direcionado a todos os terceirizados, funcionários, diretores e 
conselheiros da CAPEF foi aprovado em reunião do Conselho Deliberativo e está 
disponível para todos os participantes e funcionários através da página eletrônica da 
Entidade e através da Central de Atendimento. 

O Código de Ética atende determinação da Resolução nº 13, de 01/10/2004 e tem 
como objetivo regular as atividades dos dirigentes e colaboradores da CAPEF com 
vistas a garantir sua transparência na gestão e consolidar a imagem ética de entidade. 

A adesão a princípios éticos comuns tem sido parâmetro para a adaptação do mercado 
e das regras locais aos preceitos internacionais relativos à redução do risco. O Fundo 
Fortaleza Multimercado aderiu aos códigos de ética e operacional de mercado da 
ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) 
e ao código de Ética da ABRAPP/SINDAPP. 
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APRESENTAÇÃO 

 
1. RESOLUÇÃO Nº 3.792 DO CMN - BREVE COMENTÁRIO 

As diretrizes pertinentes à aplicação dos recursos dos planos de benefícios das 
entidades fechadas de previdência complementar estão dispostas na Resolução 3.792, 
de 24/09/2009, alterada pelas Resoluções 3.846, de 25/03/2010; 4.275, de 31/10/2013 
e 4.449, de 20/11/2015, todas do Conselho Monetário Nacional. Seguem os principais 
pontos da Resolução nº 3.792. 
 
A Resolução determina que os recursos de cada plano de benefício sejam 
discriminados, controlados e contabilizados individualmente. A gestão de cada carteira 
de investimento, para cada plano de benefício, deve ser independente, com o valor da 
cota calculado periodicamente, para fins de movimentação de recursos e de avaliação 
de desempenho.  
 
A Resolução estabelece que a Política de Investimentos deve ser aprovada pelo 
Conselho Deliberativo anualmente, sendo sua elaboração a cargo da Diretoria-
Executiva. O Conselho Fiscal da Entidade deve semestralmente avaliar os custos com 
a administração de recursos, acompanhar se as aplicações dos recursos dos planos 
estão de acordo com a política de investimentos e a regulamentação em vigor.  
 
A aplicação dos recursos deve observar a modalidade do plano de benefícios, suas 
especificidades e as características de suas obrigações, com o objetivo da manutenção 
do equilíbrio entre seus ativos e passivos. 
 
Dentre as obrigações e responsabilidades estabelecidas para as Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar – EFPC pela Resolução nº 3.792, destacam-se: 
 

 Contratar agente custodiante responsável pelo controle de fluxos de pagamentos e 
recebimentos gerados pelos investimentos; 

 

 Elaborar anualmente uma Política de Investimentos a ser submetida ao Conselho 
Deliberativo. A Política de Investimentos, depois de apreciada e aprovada pelo 
Conselho Deliberativo, deverá ser disponibilizada aos participantes e à Secretaria de 
Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social; 

 

 Acompanhar e gerenciar o risco e o retorno esperado dos investimentos diretos e 
indiretos com o uso de modelo que limite a probabilidade de perdas máximas 
toleradas para os investimentos. Até a implementação de modelo próprio de 
monitoramento de risco, a EFPC deve calcular a divergência não planejada entre o 
resultado dos investimentos e o valor projetado para estes investimentos; 

 

 Identificar, avaliar, controlar e monitorar os riscos,  incluído os riscos de crédito, de 
mercado, de liquidez, operacional, legal, e a segregação das funções de gestão, 
administração e custódia, bem como avaliar a capacidade técnica e potenciais 
conflitos de interesses dos seus prestadores de serviço; 
 

 Os títulos e valores mobiliários devem ser depositados em conta individualizada da 
EFPC no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), na CETIP S/A – 
Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, na BM&FBovespa S/A – Bolsa de 
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Valores, Mercadorias e Futuros ou em sistemas de registro e de liquidação financeira 
de ativos autorizados a funcionar pelo BACEN ou pela CVM, nas suas respectivas 
áreas de competência; 

  

 Os títulos e valores mobiliários devem ser admitidos à negociação em bolsa de 
valores, de mercadorias e futuros ou mercado de balcão organizado, ou registrado 
em sistema de registro, de custódia ou de liquidação financeira devidamente 
autorizado pelo BACEN ou pela CVM, nas suas respectivas áreas de competência; 

 

  Os títulos e valores mobiliários classificados no segmento de renda fixa devem, 
preferencialmente, ser negociados por meio de plataformas eletrônicas 
administradas por sistemas autorizados a funcionar pelo BACEN, nas suas 
respectivas áreas de competência, observados os critérios estabelecidos pelo 
CGPC; 

 
 

 Os títulos e valores mobiliários devem apresentar Código ISIN  - International 
Securities Identification Number; 

 

 A aquisição de títulos e valores mobiliários classificados nos segmentos de renda fixa 
e renda variável devem ser precedidas de análise de risco; 

 

 Nos investimentos em ações de emissão de Sociedades de Propósito Específico – 
SPE  a EFPC deve avaliar previamente, a viabilidade econômica e financeira dos 
projetos; 

 

 As aquisições, alienações, recebimento em dação em pagamento e demais formas 
de transferências de titularidade de investimentos classificados no segmento de 
imóveis devem ser precedidos de avaliação de acordo com os critérios estabelecidos 
pelo órgão competente; 

 

 Os encargos financeiros das operações com participantes devem ser superiores à 
taxa mínima atuarial, para planos constituídos na modalidade de benefício definido, 
ou ao índice de referência estabelecido na política de investimentos, para planos 
constituídos em outras modalidades, acrescidos de taxa referente à administração 
das operações: 
 

 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. Na CAPEF, o AETQ responsável é o  Sr. José Danilo 
Araújo do Nascimento: 

  

 Calcular e atualizar diariamente as cotas de todas as carteiras que formam os 
portfólios dos fundos. Os recursos dos fundos devem ser contabilizados, 
discriminados e controlados por planos de benefícios, dentro dos segmentos gerais 
de aplicações de recursos: renda fixa, renda variável, investimentos estruturados, 
investimento no exterior, imóveis e operações com participantes: 
 

 Observar os limites gerais de alocação, limites de alocação por emissor, limites de 
concentração por emissor e limites de concentração por investimentos. 

2. SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS DA CAPEF 

No Seminário de Investimentos da CAPEF, realizado nos dias 07 e 08 de dezembro de 
2015, a Entidade definiu o cenário base para elaboração da política de investimentos 
dos planos BD e CV I. O evento contou com a participação e contribuição da equipe de 
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investimentos (Área de Gestão Própria de Recursos da Entidade), equipe de 
previdência da Entidade e equipe de profissionais do BNB (Superintendência de Gestão 
de Recursos de Terceiros, Superintendência de Operações Financeiras e Mercado de 
Capitais e o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste). Participaram 
também os integrantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria-Executiva da 
Entidade. 
  
Referido encontro tem como destaque a apresentação e consolidação de cenários 
macroeconômicos e políticos para o ano seguinte. Para tanto, houve a participação de 
economistas com larga experiência de mercado de capitais e de profissionais das áreas 
de análise das instituições: BTG Pactual, Itaú, SulAmérica, Vinci Partners, Colliers 
International, Aditus, CAPEF, bem como do Secretário Adjunto José Edson da Cunha 
Júnior que proferiu a palestra de abertura, sobre o tema “Previdência Complementar 
Cenário Atual, seus desafios, debates atuais e perspectivas”. O painel que tratou sobre 
cenário econômico foi moderado pelo Sr. Ariosto Antunes Culau, Assessor da 
Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda e Presidente do Conselho de 
Administração do Banco do Nordeste do Brasil e o que tratou sobre o cenário de renda 
fixa e renda variável foi conduzido pelo Sr. Esteves Pedro Colnago Júnior, Diretor da 
Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 
A partir das contribuições dos referidos parceiros e das discussões sobre os temas 
abordados no seminário, foi elaborado um cenário macroeconômico de consenso, 
analisando os impactos decorrentes das diversas variáveis na Carteira de Investimentos 
do Plano CVI da Entidade. 
 
2.1. CENÁRIO MACROECONÔMICO 
 
Nos EUA, a economia mostrou sinais de recuperação em 2015. Os indicadores 
econômicos divulgados ao longo do ano, mostraram que a demanda doméstica foi 
puxada pelo consumo das famílias e a recuperação do setor imobiliário. A recuperação 
segue robusta e deverá ser sustentada pelo crescimento da renda real e a elevada 
confiança do consumidor. Some-se a isso a melhora contínua do mercado de trabalho; 
as famílias menos alavancadas, mais ricas e os bancos bem capitalizados. O cenário 
base é que a economia americana crescerá em torno de 2,0% em 2015 e próximo de 
2,5% em 2016. O arrefecimento da demanda global, sobretudo nos países emergentes 
e a apreciação do câmbio são riscos para o cenário prospectivo. A despeito da inflação 
corrente rodando abaixo de 2% e os recursos no mercado de trabalho ainda 
subutilizados, o início do processo gradual de normalização da política monetária 
americana está próximo. A sinalização que vinha sendo feita pelo FED, apesar de 
cautelosa devido às incertezas no cenário externo, resultou numa elevação da  taxa de 
juros em 0,25pp  na reunião de dezembro/2015. 
 
Na Europa, a persistência da inflação em patamares muito baixos, aliada a  
deterioração do cenário externo, levou o Banco Central atuar fortemente no programa 
de recompra de títulos. O  presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, 
em discurso no Parlamento, mencionou que o grau de acomodação da política 
monetária será reexaminado no início do próximo ano. Este é um sinal de que o atual 
programa de compra de ativos (que prevê compras de €60 bilhões/mês até setembro 
de 2016) tende a ter seu volume/duração expandido, em decorrência principalmente 
dos inúmeros fatores que estão mantendo a inflação oficial abaixo da meta perseguida 
(2,0%). Ademais, o PIB da Zona do Euro mostrou expansão de 0,3% no terceiro 
trimestre, vindo de 0,4% no trimestre anterior e algo abaixo do esperado (0,4%). O PIB 
da Espanha cresceu em 0,8% na margem e, tanto o PIB da Alemanha como o da 
Franca cresceram em 0,3%, seguidos da Itália (0,2%). Por outro lado, a Grécia exibiu 
retração de 0,5% e Portugal viu seu ritmo econômico desacelerar para 0,0%. Segundo 
analistas, a expectativa é que a Zona do Euro tenha expansão de 0,4% neste quarto 
trimestre, encerrando o presente ano com crescimento médio de 1,5%. Para 2016, os 
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analistas projetam um crescimento de 1,6%. 
 
Na China, os dados e atividade começaram a mostrar os primeiros sinais de 
estabilização econômica, ainda que incipiente. O governo chinês, ao longo do ano de 
2015, adotou várias medidas de incentivo aos setores imobiliário e automotivo e 
também medidas de política monetária. A atuação do governo foi fundamental para 
acalmar o medo de instabilidade financeira, após uma fuga de capitais sem 
precedentes. A fuga de capitais acelerou em agosto, após a decisão inesperada do 
Banco Central de deixar enfraquecer o yuan. A tendência de saída de capitais foi 
revertida em outubro quando o Banco Central e outras instituições financeiras chinesas 
compraram 12.9 bilhões de yuan no mercado de câmbio. O aperto das condições 
financeiras gerado pela saída de capitais do país, aliado ao excesso de capacidade 
ociosa do setor secundário restringem a demanda agregada. Nesse sentido, o cenário 
de desaceleração gradual no médio prazo permanece. As dúvidas persistem em 
relação à sustentabilidade do modelo muito dependente do investimento e da expansão 
do crédito persistem, apesar dos esforços do governo em implementar uma agenda de 
reformas estruturais. No longo prazo, a economia chinesa inevitavelmente fará uma 
transição para um crescimento menor, mais balanceado e menos dependente do 
investimento. Para 2015, os analistas estima um crescimento do PIB de 6,8% e para 
2017, 6,5%. 
 
Para o ano de 2016 as perspectivas para a economia brasileira dependerão muito mais 
de fatores domésticos do que da economia global. O ajuste fiscal é a condição 
necessária para o crescimento, abrindo espaço para queda da inflação, do prêmio de 
risco, juros e também a retomada da economia. A economia brasileira, segundo 
analistas do Banco Bradesco, deve contrair 3% em 2016, após contração esperada de 
3,8% em 2015. A projeção de nova retração no próximo ano pode ser explicada pelos 
seguintes fatores: 1) os estoques ainda permanecem elevados na economia, 
especialmente os industriais e construção civil; 2) o desemprego seguirá em trajetória 
de deterioração; 3) o crédito seguirá retraído pelo aumento da inadimplência e pelas 
incertezas macroeconômicas; 4) O Banco Central deverá elevar os juros em função da 
inflação pressionada e, por fim, os investimentos seguirão reduzidos em função do 
cenário indefinido. Apesar do ambiente de forte contração da economia, a inflação 
insiste em manter pressionada,  o que impede uma queda dos juros. A alta dos preços 
administrados, como: energia, combustíveis, entre outros foram responsáveis pela 
pressão do índice em 2015. A inflação de serviços não dá sinais de arrefecimento 
apesar da forte queda dos salários reais. Isso decorre do choque de custos e do fato de 
uma parcela relevante dos serviços acompanhar as variações do salário mínimo. A 
surpreendente resistência da inflação à desaceleração da economia também tem sua 
origem nos desequilíbrios fiscais. A falta de reformas estruturais e a  necessidade de 
uma maior queda do gasto público,  faz com que se antevejam novas elevações de 
impostos, em alguns casos com importantes efeitos inflacionários. Apesar de todos 
esses fatores, as projeções de analistas  ainda apontam para uma inflação, medida 
pelo IPCA, em 2016, de 7,0%. 
 
Do lado positivo para a economia brasileira está o ajuste do setor externo. A 
depreciação cambial e a recessão doméstica têm produzido uma enorme reversão do 
déficit comercial e tendem a 
gerar um déficit em transações correntes bastante reduzido nos próximos anos. O setor 
externo já contribui com cerca de 1,9 p.p. para o crescimento da economia neste ano, 
mas não é suficiente para compensar a queda de 5,7 p.p. da demanda doméstica. O 
fraco crescimento da indústria, fruto do processo de ajuste em curso, também 
contribuirá para que o setor externo responda aos impulsos do câmbio, permitindo que 
o processo de substituição de importação se amplie e contribua para o aumento da 
produção. A dinâmica ao longo de 2016, portanto, tende a ser muito 
similar: forte expansão do setor externo com contração do doméstico. O setor externo é 
tipicamente por onde começa a recuperação da economia brasileira em processos de 
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ajuste, mas a economia mundial segue bastante enfraquecida, o que também não 
proporciona muito impulso para a demanda local. O mundo tende a crescer pouco em 
2016 e os preços das commodities, como consequência, não serão fatores de impulso 
para o Brasil. Por isso, apesar do ajuste externo, os analistas do Banco Bradesco 
estimam uma continuidade da depreciação da moeda brasileira, encerrando 2016 
próximo a R$/US$ 4,40. A taxa de câmbio dependerá muito do desfecho fiscal. O ajuste 
do setor externo combinado com a solidez das contas externas do país  são fatores 
mitigadores do risco. Portanto, será extremamente importante monitorar os 
desdobramentos do debate fiscal ao longo de 2016,pois a velocidade de recuperação 
da economia, o grau de pressão inflacionária e cambial e a própria dinâmica dos juros 
futuros dependerá desse debate. Sem clareza nesses objetivos, será difícil observar 
uma queda nos prêmios de risco e uma retomada da confiança.  
 
O momento da economia brasileira é de incertezas. Este cenário tem se evidenciado 
por uma série de índices macroeconômicos - e levado muitos setores a um estado de 
atenção. Entre eles o de construção civil. Com os juros altos e o desemprego rondando, 
os brasileiros tendem a manter uma postura defensiva em relação a seus investimentos, 
sobretudo os de alto valor, como a compra de um imóvel. O efeito é um crescimento da 
taxa de vacância e dos estoques em empreendimentos imobiliários, o que compromete 
a lucratividade e pesa na projeção de futuros investimentos para as empresas do setor. 
Somam-se a esse cenário os aspectos tributários, como as demandas trabalhistas, o 
aumento de fiscalizações e a burocracia na obtenção de Certidões Negativas de 
Débitos Fiscais e do Habite-se. 
 
O mercado de escritórios comerciais, que é um dos principais negócios da CAPEF, vive 
um período de baixa, com previsão de se recuperar apenas entre 2017 e 2018, segundo 
especialistas. A combinação de altos estoques e baixa demanda tem colocado esse 
segmento em perspectiva negativa. 
 
De acordo com Roberto Patiño, diretor de transações da consultoria imobiliária Jones 
Lang LaSalle - JLL, o momento é de cautela. “Para cada 5 metros quadrados 
construídos, 1 metro quadrado está à espera de locatário”, disse. 
 
Há ainda quem seja mais pessimista em relação ao segmento, segundo Máximo Lima 
sócio-diretor da gestora Hemisfério Sul Investimentos (HSI) citou: “O mercado vai piorar 
muito antes de melhorar”. Em complemento citou que os preços dos ativos ainda estão 
alto. Primeiro, segundo ele, caem os preços de aluguel, para depois se refletir no preço 
de venda desses imóveis. “Os preços para locação estão caindo nos últimos 18 meses, 
em torno de 30%”, disse. 
 
O índice FIPE/ZAP, que é um indicar de preços de imóveis do mercado brasileiro, 
produzido em parceria pelas duas instituições que levam o seu nome, constatou que o 
preço médio do metro quadrado dos imóveis anunciados para venda no Brasil 
apresenta uma queda real de 7,44% entre janeiro e novembro deste ano.  
 
A queda real é registrada quando o preço dos imóveis apresenta variação inferior à alta 
generalizada de preços, que é medida por índices inflacionários, como o IPCA. 
 
O FipeZap acompanha a variação de preços do mercado imobiliário em 20 cidades 
brasileiras com base no comportamento dos preços dos imóveis anunciados no site Zap 
Imóveis. 
 
Já no mercado imobiliário cearense, segundo José Carlos Gama, vice-presidente do 
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE),  2016 não será um 
ano fácil, mas deve ser um pouco melhor que o atual. Ele explica citando dados de 
2015, para o qual projeta queda de 15% nas vendas e 50% no número de lançamentos 
com relação a 2014. Apesar dos números negativos, ele ressalta que o equilíbrio no 
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mercado cearense se mantém. Já que o menor volume de vendas é acompanhado por 
um número de menor de lançamentos. Isso impede queda nos preços. Esperança 
também é palavra usada por Sérgio Porto, presidente do Sindicato da Habitação do 
Ceará (Secovi-CE), principalmente sobre questões relacionadas ao governo. “Estamos 
muito esperançosos que o Governo atenda às reivindicações do mercado e volte a dar 
facilidade para o financiamento, que é fundamental”. 
 
Abaixo seguem projeções definidas no Seminário de investimentos da CAPEF: 
 

TABELA I 

CONSOLIDAÇÃO DE CENÁRIOS  

 

 

 

 

3. SITUAÇÃO ATUARIAL DO PLANO 
 
O Plano CV I é um plano previdenciário na modalidade de contribuição variável, em 
estágio inicial e em fase de acumulação de contribuições. Os poucos benefícios pagos 
decorrem de benefícios  programados. No ano de 2015, o montante de benefícios 
pagos será de aproximadamente                     R$ 723,48 mil e o montante de resgates e 
portabilidades será de aproximadamente R$ 1.967,22 mil, enquanto que as 
contribuições arrecadadas importarão em R$ 87,48 milhões.  

 
A característica do plano, fase de acumulação, constitui-se um elemento fundamental 
para o direcionamento da administração dos seus recursos garantidores. Nesse sentido, 
a administração dos recursos do Plano CV I deve ser pautada em aplicações com perfil 
de maturação de longo prazo, observando-se a melhor combinação entre os vetores 
retorno, risco e liquidez. 
 
3.1 COMPOSIÇÃO E DESEMPENHO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS 

 

A CAPEF administrava em novembro de 2015 um total de investimentos no Plano CV I 



 

43 
 

de R$ 294,74 milhões, distribuídos nos segmentos de renda fixa (R$ 365,54 milhões), 
renda variável (R$ 4,63 milhões), investimentos estruturados (R$ 6,81 milhões) e, 
operações com participantes (R$ 17,76 milhões). 
  
A macrocarteira do plano atingiu em 2015, até o mês de novembro, rentabilidade de 
14,907%. Com isso, o desempenho alcançado  não superou a meta atuarial (IPCA + 
5,5% a.a.), no acumulado do ano, até novembro, (15,062%), como pode ser observado 
na tabela a seguir. 
 

 
 

O não atingimento da meta atuarial por parte dos investimentos foi impactado pelos 
segmentos de renda variável e estruturados, que até novembro/2015 alcançaram 
rentabilidades de -3,466% e 6,105% respectivamente. 
 
Com base no cenário apresentado, submete-se a Política de Investimentos do Plano CV 
I da CAPEF do período 2016-2020, anexa, à apreciação superior devendo todos os 
normativos que conflitem com essa política serem automaticamente revogados. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

1. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO PLANO CV I DA CAPEF 
 
A Política de Investimentos do Plano CV I administrado pela CAPEF, referente ao 
período de 2016-2020, constitui um instrumento norteador de procedimentos a serem 
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adotados na condução da administração dos ativos do Plano CV I da Entidade, em 
contraponto com as despesas com benefícios, objetivando o equilíbrio atuarial do 
patrimônio do plano. 
 
Para a elaboração da Política de Investimentos, são utilizados como balizadores, os 
cenários traçados por gestores de recursos e parceiros da Entidade, devidamente 
consolidados no Seminário de Investimentos realizados nos dias 7 e 8 de dezembro de 
2015. Baseado nessas projeções e os ativos já alocados em consonância com os 
pagamentos das obrigações do Plano CV I, determina-se a macro alocação dos seus 
ativos nos diversos segmentos. 
 
Ademais, esta política e sua operacionalização está fundamentada nos princípios e 
valores de governança da CAPEF, a saber: 
 

 Ética - Cria relações sólidas e transparentes, fundamentadas em valores 
expressos no código de ética, como legalidade e respeito, fortalecendo a imagem 
institucional da Entidade perante o mercado e a sociedade. 

 Transparência - Prima pela segurança, integridade e clareza na divulgação das 
informações dirigidas aos clientes internos e externos, deixando-os sempre 
esclarecidos e bem informados quanto à gestão do plano de benefícios, direitos e 
deveres. 

 Prudência - Toma decisões fundamentadas na análise critica das situações, 
processos ou problemas e na compreensão dos diversos fatores que afetam o 
negócio, demonstrando discernimento para dimensionar e administrar riscos. 

 Excelência - Atua de forma precisa e criteriosa, empregando os recursos com 
racionalização e sem desperdícios, atendendo aos padrões de desempenho 
esperados. Busca o aperfeiçoamento técnico e a criação de soluções inovadoras, 
promovendo novos caminhos para melhoria de processos e sistemas. 

 Gestão Compartilhada - Mobiliza a Entidade, o grupo e os interlocutores 
(associados e parceiros) mediante o estabelecimento de uma relação de confiança 
e de troca de informações que permita a descoberta de necessidades potenciais, a 
oferta de soluções integradas e competitivas e a tomada de decisões 
compartilhadas no negócio.    

 Credibilidade - Inspira confiança nos parceiros mediante uma gestão eficiente, 
pautada na profissionalização dos colaboradores e dirigentes e na transparência 
dos atos de gestão praticados.  

1.1 OBJETIVOS DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS 
 

O plano CV I está no estágio inicial de formação de sua carteira de investimentos. 
Nesse sentido apesar da existência de previsão de pagamentos de benefícios no curto 
prazo, a maior parte das aplicações é realizada vislumbrando resultados de médio e 
longo prazo, visto que o volume de recursos arrecadados é bem superior a previsão dos 
pagamentos a efetuar. Os benefícios a serem pagos aos participantes estão definidos 
em função do montante de recursos acumulados pelo mesmo ao longo de sua fase 
laborativa. A meta do plano a ser alcançada em seus investimentos é representada por 
IPCA + 5,5% a.a.  

 
Dessa forma, há que se ter um gerenciamento eficiente e responsável dos recursos do 
Plano CV I para fazer face aos compromissos com o completo custeio dos benefícios a 
serem honrados junto aos seus participantes e beneficiários, promovendo o casamento 
entre ativo e passivo. Nesse contexto, a gestão da CAPEF analisa os critérios e 
objetivos de investimento dos recursos do plano que administra, considerando: 
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a) taxa esperada de retorno; 

b) preservação do capital; 

c) diversificação; 

d) tolerância a risco; 

e) estabilidade;  

f) liquidez; e 

g) regra de reajuste dos benefícios.  
 
Com base em tais critérios, a CAPEF define os mecanismos específicos de 
investimentos e a melhor estratégia na composição de sua carteira, ou seja, a 
diversificação entre renda fixa, renda variável, investimentos estruturados, investimentos 
no exterior, imóveis e operações com participantes, para o alcance dos resultados 
esperados, que lhe assegurem o pleno equilíbrio atuarial do seu plano de benefícios. 
 
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO PLANO CV I 
 
A elaboração da Política de Investimentos do Plano CV I da CAPEF tem como objetivos 
principais: 
 
 nortear a aplicação dos recursos do Plano CV I da Entidade, de acordo com a 

programação de pagamento de benefícios de seus participantes; 

 manter um instrumento de planejamento que proporcione uma definição efetiva das 
metas de retorno, tolerância ao risco e restrições legais e de mercado para os 
investimentos; 

 propiciar o claro entendimento por parte de todos os envolvidos, direta ou 
indiretamente, com as atividades da Entidade, dos mecanismos e critérios adotados 
na aplicação de recursos do Plano CV I; 

 proporcionar a existência de critérios objetivos e racionais para a avaliação de 
classes de ativos, de gestores e de estratégias de investimentos empregadas na 
aplicação de recursos do Plano CV I, conforme os parâmetros pré-estabelecidos. 

 
Conforme orientação constante da Resolução nº 3.792, alguns elementos são sugeridos 
para maior padronização e melhor definição das políticas de investimentos das 
entidades fechadas de previdência complementar e que serão assumidos pela CAPEF 
na elaboração da presente política, quais sejam: 

1. Alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação; 

2. Limites por modalidade de investimentos; 

3. Restrições para Operações com  Instrumento de Derivativos; 

4. Taxa mínima atuarial e meta de rentabilidade para cada segmento de aplicação; 

5. Metodologia ou as Fontes de Referência Adotadas para Apreçamento dos Ativos 
Financeiros; 

6. Metodologia e os critérios para avaliação dos riscos de crédito, de mercado, de 
liquidez, operacional e legal; 

7. Limites de aplicação de recursos com patrocinadores 

8. Observância ou não de princípios de responsabilidade socioambiental. 

Além dos itens mínimos obrigatórios a CAPEF apresenta em sua Política de 
Investimentos os seguintes pontos: 
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9. Comitê de investimentos 

10. Modelo de Gestão; 

11. Avaliação de desempenho dos gestores terceirizados; 

12. Custódia e Controladoria; 

13. Sistemática para acompanhamento de preços de ativos para Investimento e 
Desinvestimentos; 

14. Informações sobre Auditoria Independente; 

15. Informações aos Participantes; 

16. Ética. 
 

1.2.1 Alocação de Recursos e os Limites por Segmento de Aplicação 

 Macroalocação da Carteira 

A macroalocação dos recursos se constitui na decisão mais importante da Política de 
Investimentos. Estudos indicam que, aproximadamente, de 85% a 95% do retorno e do 
risco de um portfólio podem ser atribuídos à decisão de alocação de longo prazo. Dessa 
forma, a principal fonte de retorno e de risco associado aos investimentos é a decisão 
de macroalocação. 
 
Baseado no cenário definido no Seminário de Investimento da CAPEF e pautado nos 
critérios de segurança, liquidez e rentabilidade, bem como na maturidade do seu Plano 
de Benefícios, além dos quesitos da Resolução nº 3.792, concluiu-se pela proposta de 
alocação dos ativos do Plano CV I da CAPEF para o ano de 2016, conforme  tabela a 
seguir: 

 
CAPEF - ALOCAÇAO DE ATIVOS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS  

SEGMENTO DE APLICAÇÃO 
RES. 3.792  

TETO (%) 

POSIÇÃO ATUAL 

CAPEF (CVI) EM 

30/11/2015 

(%) 

  PROPOSTA DE INTERVALO 

LIMITES CAPEF 

INFERIOR % SUPERIOR % 

  Renda Fixa 100 92,60% 57 100 

Renda Variável 70 1,17% 0 10 

Investimentos Estruturados 20 1,73% 0 10 

Investimentos no Exterior 10 - 0 3 

Imóveis 8 - 0 8 

Operações com Participantes 15 4,50% 0 12 

         

Esta proposta de alocação de ativos poderá ser revisada a qualquer tempo, em razão 
de fato relevante que venha alterar substancialmente as premissas macroeconômicas 
consideradas, mediante aprovação do Conselho Deliberativo da CAPEF.  
 
1.2.2 Limites por Modalidade de Investimento  
Além dos limites de alocação, concentração por investimento e emissor definidos pela 
Resolução 3792, serão observadas as seguintes restrições adicionais:  
 
a. Restrições para o Segmento de Renda Fixa 

 
No segmento de renda fixa, serão observadas as seguintes restrições: 
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i) limitar em 5,0% as aplicações do patrimônio do Plano CV I da CAPEF em Fundo de 
Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) com avaliação de baixo risco de crédito 
pelo Comitê de Investimentos da Capef, observando-se a limitação dessas 
aplicações a 10% do patrimônio do FIDC;  

 
ii) limitar em 20,0% as aplicações do total dos investimentos do Plano CV I da CAPEF 

em títulos privados com avaliação de baixo risco de crédito definido pelo Comitê de 
Investimentos da CAPEF, conforme faculta o parágrafo 1º, do Art. 30 da Resolução 
3792; 

 
 iii) não adquirir títulos públicos estaduais e municipais, inclusive através de fundos de 
investimentos;  
 
iv) Não adquirir títulos de empresas do segmento de armamento e fumo;  
 
v) não aplicar em precatórios mesmo de forma indireta; 
 
vi) não adquirir títulos emitidos por bancos estaduais e do Distrito Federal, exceto 
DPGE;  
 
vii) não adquirir dívida subordinada ou instrumentos híbridos de capital e dívida, exceto 
de instituição financeira que esteja entre as 15 maiores, em termos de patrimônio 
liquido, definido pelo ranking do Banco Central;  
 
viii) Não adquirir Letras financeiras de bancos pequenos e médios. Para definição do 
porte dos bancos, utiliza-se o ranking do Banco Central, onde se estipula como regra 
para aquisições de LF, as 15 maiores instituições, em termo de patrimônio líquido, os 
demais, foram aqui considerados como sendo de pequeno e médio porte; 
 

  b. Restrições para o Segmento de Renda Variável 
 

Para o segmento de renda variável, respeitado o limite de até 10% do Plano, serão 
observadas as seguintes restrições: 
 
i) Não aplicar recursos em companhias que não estejam admitidas à negociação no 

segmento Novo Mercado, nível II ou Bovespa Mais da BM&FBovespa, salvo se 

estas tiverem realizado sua primeira distribuição pública em data anterior a 

29/05/2001;  

ii) Não realizar operações com ações fora de bolsa de valores ou mercado de balcão 
organizado por entidade autorizada a funcionar pela CVM, exceto nas seguintes 
hipóteses: distribuição pública de ações; exercício do direito de preferência, 
conversão de debêntures em ações, exercício de bônus ou de recibos de subscrição 
e casos previstos na legislação em vigor e demais casos expressamente previstos 
na resolução 3792 do Conselho Monetário Nacional; 

 
iii) Não aplicar diretamente em ações do segmento de armamento e fumo. Será 

admitida a  aplicação caso o ativo pertença alguma cesta de índices que possa 

compor a carteira de investimentos do plano; 

c. Restrições para o Segmento de Investimentos Estruturados 
 
Para o segmento de investimentos estruturados, o limite máximo de alocação será de 
10%, obervando as seguintes restrições:  
 
i) limitar em até 10% as aplicações em cotas de fundos de investimento 

imobiliário; 
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iii) limitar em até 10% as aplicações  em cotas de fundos de investimento em cotas 
de fundos de investimentos classificados como multimercado alavancado; 

iv) limitar em 10% a aplicação em FIP`s (Fundos de Investimentos em 
Participações) e Fundos de Cotas em Fundos de Participações; 

 
d. Restrições para o Segmento de Imóveis  

 
Para o segmento de imóveis, em relação aos recursos do plano, serão observadas as 
seguintes restrições: 
 

v)   limitar em até 8% as aplicações em imóveis; 

vi) é vedada a aquisição de imóveis residenciais, exceto se expressamente 

autorizado pelo Conselho Deliberativo; 

vii) é vedada a aquisição direta de terrenos, exceto aqueles destinados à realização 

de empreendimentos imobiliários ou construção de imóveis para aluguel, renda 

ou uso próprio. 

vi A alienação de imóveis com preço abaixo do valor registrado na contabilidade somente 

será realizada com anuência do Conselho Deliberativo. 

 

 

e. Restrições para o Segmento Operações com Participantes 

Para o segmento de operações com participantes, em relação aos recursos do plano, 
serão observadas as seguintes restrições: 
 

i).  Limitar em até 12% as aplicações em empréstimos a participantes. 

ii). As regras para realização de operações nesse segmento estarão dispostas na 
Política de Crédito da Entidade para o plano CV I. 

 
f. Restrições para o Segmento de Investimento no Exterior 
 
Para o segmento de Investimento no Exterior, em relação aos recursos do plano, serão 
observadas as seguintes restrições: 
 

i.   Serão observados os limites da legislação vigente; 
ii   As operações serão realizadas via fundos de investimentos; e 
iii. Somente serão realizadas operações classificadas no segmento investimento 
estrangeiro após aprovação específica do comitê de investimentos.  

 
1.2.3. Restrições para operações com Instrumentos de Derivativos 
 
A CAPEF usa os instrumentos de derivativos baseada em análises que, previamente, 
avaliam os riscos envolvidos nessas operações. Vale ressaltar que todas as operações 
no mercado de derivativos são negociadas em bolsa de valores ou de mercadorias e 
futuros, sendo que elas são garantidas pelas câmaras e prestadoras de serviços de 
compensação e liquidação. Com relação à utilização de instrumentos de Derivativos 
serão observadas as seguintes restrições: 
 

I. para uso de derivativos, nas operações de Hedge, o depósito de margem fica 

limitado a 15% da posição em títulos da dívida pública mobiliária federal, títulos e 

valores mobiliário de emissão de instituição financeira autorizada a funcionar pelo 

BACEN e ações pertencentes ao índice Bovespa da carteira do fundo, conforme 

Res.3792; 

II. no caso de estratégias que não envolvam a finalidade de hedge, o depósito de 
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margem fica limitado a 5% da  posição em títulos da dívida pública mobiliária 

federal, títulos e valores mobiliário de emissão de instituição financeira autorizada 

a funcionar pelo BACEN e ações pertencentes ao índice Bovespa da carteira do 

fundo; 

III. o valor total dos prêmios de opções pagos ficará limitado a 5% do patrimônio do 

fundo em que a operação está sendo realizada.  

IV. tratando-se da carteira própria, os prêmios pagos de opções ficam limitados a 5% 

da posição em títulos da dívida pública mobiliária federal, títulos e valores 

mobiliários de emissão de instituição financeira autorizada a funcionar pelo 

BACEN e ações pertencentes ao índice Bovespa da carteira própria. 

Fica estabelecido o limite de stop loss (perda máxima) de 1% do patrimônio de cada 
carteira ou fundos de investimentos gerenciados exclusivamente pela Capef, 
considerando o período de um mês, limitado ainda a 3% considerando o período de um 
ano, para as estratégias que envolvam operações de derivativos sem a finalidade de 
hedge. A área de risco e compliance monitora as posições dos fundos de investimentos 
e carteiras e avalia diariamente se os limites estão sendo respeitados.  

1.2.4 Taxa Mínima Atuarial e Meta de Rentabilidade para cada Segmento de 
Aplicação. 
 
a. Meta de Rentabilidade para o Plano CV I 
 
Em 2014, o Conselho de Gestão de Previdência Complementar, cumprindo suas 
atribuições,  estabeleceu os parâmetros técnico-atuariais para estruturação de planos 
de benefícios das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, aprovou a 
Resolução MPS/CNPC nº15, de 19/11/2014, que alterou a Resolução CGPC nº18, de 
28/03/2006, e determinou que a taxa de juros real anual admitida nas projeções 
atuariais do plano de benefícios, que será utilizada como taxa de desconto para 
apuração do valor presente de contribuições e benefícios estaria limitada ao intervalo 
compreendido entre 3,74% e 5,74%, sendo definida em função da duration do Plano CV 
I calculada pela metodologia da PREVIC que é de 13,08 anos (demonstrações atuariais 
de 2014).  
 
Para o total de ativos do Plano CV I administrado pela CAPEF, a rentabilidade a ser 
perseguida para o ano de 2016, representada pelo IPCA + 5,5% a.a, mostra-se 
aderente com o perfil do benefício pago ao participante assistido da Entidade. 

b. Meta de Rentabilidade para o Segmento de Renda Fixa 

A Carteira de Renda Fixa tem como referencial de rentabilidade superar meta atuarial 

acrescida dos custos administrativos.  

 
c. Meta de Rentabilidade para o Segmento de Renda Variável 
 
O segmento de Renda Variável tem como benchmark a variação do IbrX50 + 1% a.a.. 
Como estratégia de diversificação de ativos da carteira, poderão ser realizados 
investimentos em ativos que tenham benchmarks diferentes do IbrX50 .  
 
d. Meta de Rentabilidade para o Segmento de Investimentos Estruturados 

Para o segmento de investimentos estruturados as metas serão: 

a.) Fundos Imobiliários: variação do IFIX; 

b.) Fundos de Participação – FIP´s: cotação da NTN-B de mesmo prazo de vencimento 
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do fundo, acrescido de um spread de 2% a.a. 

c.) Fundos multimercados do segmento de estruturados: meta atuarial acrescido de 2% 
a.a. 

e. Meta de Rentabilidade para o Segmento de Investimentos no Exterior 

Os Fundos de investimentos no Exterior terão como benchmark superar o BDRX – 
Índice de BDRs Não Patrocinados - GLOBAL 
f. Meta de Rentabilidade para o Segmento de Imóveis 

A carteira de imóveis terá como referencial de rentabilidade superar a variação do IGMI-
C - Índice Geral do Mercado Imobiliário - Comercial, divulgado pela Fundação Getulio 
Vargas. 

g. Meta de Rentabilidade para o Segmento de Operações com Participantes 

A Carteira de Operação com Participantes tem como referencial de rentabilidade 
superar IPCA + 5,5% a.a acrescida dos custos administrativos. As características e 
regras das operações com os participantes serão definidas na política de crédito da 
entidade, para o plano CV I. 

1.2.5 Metodologia ou as Fontes de Referência Adotadas para Apreçamento dos 
Ativos Financeiros 

A precificação dos ativos é realizada pelo Administrador do fundo/carteira, com base 
no seu Manual de Precificação de Ativos. Ressalte-se que o agente custodiante verifica 
a conformidade dos preços dos ativos e das operações registradas nas carteiras e 
fundos de investimentos.  

Para efeito de apreçamento dos ativos de renda variável gerenciados pela própria 
Capef, utilizam-se as cotações do ativo na Bolsa de Valores de São Paulo,  

No segmento de imóveis as reavaliações são realizadas por empresas especializadas 
na periodicidade definida na resolução 3.792.  

Já os contratos de operações com participantes são reconhecidos pelas suas 
respectivas taxas de contratação. 
1.2.6 Metodologia e os Critérios para Avaliação dos Riscos Atuarial, de Crédito, 
de Mercado, de Liquidez, Operacional e Legal  
 
Na CAPEF, a Assessoria de Gestão de Riscos e Controles Internos é responsável pela 
identificação, mensuração, tratamento e monitoramento dos riscos, ação realizada 
sempre tendo como base os princípios e valores de governança já citados neste 
documento. 
 
A seguir, encontram-se os principais tipos de riscos aos quais os planos administrados 
pela CAPEF estão expostos, seus conceitos e as ferramentas e modelos de gestão que 
a entidade utiliza para o seu tratamento. 

 
1.2.6.1 Risco Atuarial 

 
a) Conceito de risco atuarial 

O risco atuarial está relacionado à incapacidade do plano honrar os pagamentos dos 
benefícios devido a adoção de tábuas atuariais inadequadas, utilização de premissas 
atuarias não aderentes ou ainda descasamento entre ativos e passivos. 
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Segundo a PREVIC, “o gerenciamento do risco atuarial 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 pela 
Entidade”. 
b) Modelo e critérios para a gestão do risco atuarial 

A mitigação do risco atuarial na CAPEF inclui a verificação dos seguintes itens: 
descasamentos entre ativo e passivo; independência do trabalho do atuário; aderência 
das premissas financeiras e demográficas; adequação do plano de custeio; com-
patibilidade do método de financiamento adotado; e resultado do plano (superávit, 
equilíbrio ou déficit). 
1.2.6.2 Risco de Liquidez 
 
a) Conceito de risco de liquidez 

 
Segundo a PREVIC, “o risco de liquidez está relacionado ao casamento dos fluxos de 
ativos e passivos, de forma que os recursos estejam disponíveis na data do pagamento 
dos benefícios e demais obrigações do plano”. A ocorrência desse risco pode fazer com 
que a entidade tenha de se desfazer de posições assumidas em seus investimentos 
para honrar o compromisso de pagar os benefícios de seus participantes. 
 
No plano CVI, o risco de liquidez é monitorado constantemente através do modelo ALM 
(Asset Liability Management – Gestão de Ativos e Passivos). A ferramenta de ALM 
pode ser entendida como uma estratégia de investimento que objetiva, com a maior 
probabilidade possível, compatibilizar uma melhor alocação dos ativos ao passivo 
existente, considerando sua duration, e o recebimento das duas principais fontes de 
recursos de um plano de benefícios: a) o retorno esperado dos investimentos e b) as 
contribuições regulares feitas pelos patrocinadores e participantes. 

 
b) Modelo e critérios para a gestão do risco de liquidez 
 
Como já dito, o modelo de gestão de risco de liquidez utilizado pela CAPEF foi 
elaborado de forma a monitorar a adequação do fluxo do ativo ao fluxo do passivo em 
seus planos de benefícios. No plano CV I, a ASGER projeta o comportamento do caixa 
líquido ao longo dos anos futuros a partir das taxas contratadas dos ativos, do fluxo 
previdenciário, bem como das premissas econômicas, financeiras e atuariais definidas 
anualmente pela equipe técnica e aprovadas pelo Conselho Deliberativo. As premissas 
que serão utilizadas para as análises em 2016 podem ser verificadas no quadro a 
seguir: 
 

 Plano CV I 

Taxa Real de Juros 
Até 2026: Curva da BMF de DI descontada da Inflação projetada 
 À Partir de 2027: Redução gradual da taxa de juros de 6,50% a.a. até 

atingir 4% a.a. em 2040, mantendo-se estável à partir de então 

Expectativa de Inflação 

Expectativa BACEN (Mediana, em 11/12/2015): 

2016 - 6,80% a.a. 
2017 - 5,30% a.a. 
2018 - 5,10% a.a. 
2019 - 5,10% a.a. 
2020 - 5,10% a.a. 
Estimativa CAPEF: 

2021 em diante - 5,00% a.a. 

Taxa de Valorização dos 
Imóveis 

Juros real + prêmio estimado por função de distribuição de probabilidade 
com média de 2,52% a.a 

Valorização das NTNs a 
mercado 

Juros real + prêmio estimado por função de distribuição de probabilidade 
com média de 0,10% a.a. 

Variação de Invest. 
Estruturados (Fundo Imob.) 

Índice IFIX 

Taxa de Reinvestimento 
Juros real + 50% do prêmio estimado do IMAB5+ por função de distribuição 
de probabilidade com média de 0,85% a.a. 
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Taxa de Valorização das 
Ações 

Juros real + prêmio estimado por função de distribuição de probabilidade 
com média de 1,84% a.a 

Valorização de 
empréstimos 

INPC + 7,00% a.a 

 
Vale destacar que o fluxo considera, além das premissas, a movimentação de recursos 
no caixa efetivo da entidade, tais como recebimento de cupons de juros e amortizações 
de títulos públicos ou privados, assim como o resgate no vencimento destes; receita 
obtida com o recebimento das prestações de empréstimos, assim como a renovação 
dos empréstimos  na margem e no prazo máximo permitido para cada contrato já 
existente; despesas com taxa de administração dos investimentos, de custódia e de 
custeio do plano de benefícios. O modelo é atualizado mensalmente com os ganhos e 
desembolsos efetivos do plano, de maneira a refletir a realidade de sua liquidez.  
 
Para fins de classificação dos ativos conforme sua liquidez, a CAPEF utilizada os 
seguintes critérios: 
 

Ativos CAPEF 

Ativo de alta liquidez 
(Liquidez Imediata) 

Over (SELIC) 

Ações 

Títulos Públicos marcados para 
Negociação (“a mercado”) 

Fundos de investimentos abertos (sem carência) 

Ativos de Média 
Liquidez 

Títulos Privados marcados para 
Negociação (“a mercado”)  

Fundos de Investimentos Estruturados (FII) 

Fundos de investimentos abertos (com carência) 

Ativos de Baixa 
Liquidez 

Títulos Públicos e Privados marcados até o 
Vencimentos (“na curva”) 

Fundos de Investimentos Estruturados (FIP) 

Imóveis 

Empréstimos a participantes 

Financiamentos Imobiliários 

 
Devido à sua recente implementação, o plano CVI conta com aportes contributivos bem 
superiores às suas obrigações atuais, o que lhe concede uma confortável situação de 
liquidez Com o crescimento do Plano CV I foi necessário a elaboração de um estudo de 
ALM, e para isso foi contratada a Aditus Consultoria Financeira, conforme PAOA 
2015/84 de 14/05/2015. O resultado desse estudo apontou que o Plano CV I está em 
fase de acumulação de reserva, tendo um crescimento consistente ao longo dos anos, 
permitindo que possa ser realizadas alocações em ativos de renda fixa com vencimento 
até 2055. O estudo ainda apontou para investimentos em renda variável, multimercados 
estruturados e investimento no exterior. Diante deste estudo a Capef, vem alocando 
seus recursos em ativos de renda fixa com vencimento em 2055. 
 
Além da utilização do estudo de ALM, a ASGER com base nas premissas e critérios 
apresentados, desenvolve análises probabilísticas, tais como de retorno e de caixa 
esperados, por meio da ferramenta de análise de risco @RISK, da empresa norte-
americana Palisade. Tais análises são parte integrante de Relatório Trimestral de 
Gestão de Riscos, o qual é encaminhado para a Diretoria Executiva – colegiado 
responsável pela gestão de riscos da entidade, Gerência de Investimentos Mobiliários, 
Gerência de Investimentos Imobiliários e Operações com Participantes, Conselho 
Deliberativo e Conselho Fiscal.  
 
c) Limites de liquidez utilizados pela entidade 

 
Definiu-se que o nível mínimo de liquidez no plano CVI, de curto e longo prazo, deverá 
ser equivalente a 6 (seis) vezes a soma dos seguintes itens: o valor médio mensal da 
folha de benefícios projetada para o ano seguinte e o valor da média mensal de 
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resgates, portabilidades e liberações de EAP ocorridas nos últimos 12 meses. Para o 
cumprimento desse limite serão considerados os ativos classificados como de “alta 
liquidez”, bem como os aportes mensais de contribuição dos participantes ativos. Este 
limite será revisado anualmente, por oportunidade da elaboração da política de 
investimentos. Considerando a regra acima, no período de janeiro a dezembro de 2015, 
o limite de liquidez foi calculado em de R$ 9,6 milhões, enquanto que os ativos de alta 
liquidez, em dezembro de 2015, somam o valor de R$ 34,8 milhões. 
 
Qualquer desenquadramento deverá ser sanado no prazo máximo de 60 dias, não se 
admitindo limite inferior a quatro (4) vezes a soma citada no parágrafo anterior. 
 
Esse limite será monitorado pela Diretoria Executiva, por meio de relatórios mensais de 
riscos emitidos pela ASGER. A sua aderência será atestada pelo Conselho Fiscal, por 
oportunidade de sua manifestação semestral acerca da adequação dos investimentos e 
controles internos. 

 
d) Testes de Stress para o risco de liquidez 

 
Para fins de análise de cenários alternativos de risco de liquidez, a ASGER utilizará 
premissas diversas tais como: 
 

 Recomposição integral dos benefícios; 

 Redução dos prêmios esperados para as carteiras de investimento do plano; 

 Suspensão do aporte de contribuições patronais e/ou laborais. 
 
Os estudos de stress podem envolver a utilização de outras variáveis que possam 
comprometer a liquidez do plano de benefícios e serão realizados com periodicidade 
mínima de um ano. 

 
e) Plano de contingência 
 
Verificada situação de desenquadramento do limite de liquidez estabelecido nesta 
política, a ASGER convocará reunião do Comitê de Investimentos, na qual serão 
discutidas as alternativas para o reenquadramento, por meio das seguintes opções: 
 

4. Realização de: 
a. Títulos privados mantidos a mercado; 
b. Cotas de fundos de Investimentos Estruturados (FII); 
c. Cotas de fundos de Investimentos em Participações  (FIP); 
d. Imóveis( se existentes); 

5. Suspensão de novas concessões de empréstimos; 
6. Remarcação de títulos mantidos até o vencimento, respeitados os 

normativos legais e internos. 
 
A ação implementada pelo Comitê de Investimentos para o devido reenquadramento 
deverá ser apresentada em reunião ordinária da Diretoria Executiva, Conselho 
Deliberativo e Conselho Fiscal. 
 
1.2.6.3 Risco Operacional / Legal 
 

a) Conceito de risco operacional 
 
Segundo a PREVIC, “o funcionamento dos sistemas e o processamento de operações 
podem gerar erros ou permitir a ocorrência de fraudes”. Assim, o risco operacional está 
associado a perdas resultantes da operação do negócio e pode ser subdividido em 
quatro categorias: risco de pessoas (despreparo, negligência ou fraude); risco de 
processos (organização ineficiente, fluxo de informações e de processos deficiente, 
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responsabilidades mal definidas, etc.); risco legal (decorrente de procedimentos e 
rotinas que desrespeitam o ordenamento jurídico); e risco de tecnologia 
(processamento de dados sujeitos a erros e falhas de equipamentos). 
 
b) Modelo e critérios para a gestão do risco operacional  
 
Na CAPEF, o risco operacional é mitigado através do contínuo desenvolvimento 
profissional de seu quadro de colaboradores. Para que isto seja possível, a CAPEF 
dispõe de orçamento específico para treinamento e avaliações de desempenho 
periódicos de seus funcionários, bem como um plano de cargos e salários formalizado.  
 
A Política de Segurança da Informação da CAPEF também é uma importante 
ferramenta de controle, tendo em vista que seus normativos determinam como os 
recursos tecnológicos da Entidade serão utilizados pelos colaboradores, bem como o 
tratamento a ser dispensado para cada tipo de informação gerada, mitigando a 
possibilidade de acessos indevidos aos sistemas internos, perda de produtividade ou 
vazamento de informações sigilosas. Essa política é acompanhada pelo Comitê de 
Gestão de Segurança da Informação. 
 
Os processos internos da CAPEF são analisados periodicamente e sempre que 
ocorrem modificações em suas etapas, bem como quando são identificadas fragilidades 
ou oportunidades de melhoria. Além disso, estão presentes na rotina da Entidade 
controles amplamente utilizados no meio empresarial, tais como segregação de 
funções, regime de alçada, avaliações de desempenho, conciliações periódicas e 
gestão compartilhada de ativos. Outra ferramenta utilizada no controle do risco 
operacional é o Comitê de Controles Internos, composto por profissionais da Gerência 
de Desenvolvimento Institucional – GEDIN, Gerência de Tecnologia da Informação – 
GETEC e Assessoria de Gestão de Riscos e Controles Internos - ASGER, que se reúne 
mensalmente com o objetivo de mitigar os riscos operacionais da Entidade. Dentre as 
atribuições do Comitê vale destacar: a) avaliar e validar os dados referentes aos erros 
operacionais apurados pela Assessoria de Gestão de Risco e Controles Internos – 
ASGER e b) avaliar se os erros operacionais apurados infringem o Código de Ética ou 
Política de Segurança da Informação e dar ciência aos respectivos comitês, Diretoria 
Executiva e Auditoria Interna (AUDIN). 
 
A Entidade dispõe de uma assessoria jurídica interna responsável pela mitigação dos 
riscos legais. Esta assessoria é responsável pela análise jurídica dos contratos firmados 
pela entidade, os quais também são validados pela Gerência Financeira - GEFIN, cuja 
função é verificar a correta aplicação dos tributos e impostos.  
 
Por fim, como forma de proporcionar um ambiente adequado para a tomada de 
decisões dos seus dirigentes, gestores e conselheiros, a CAPEF possui outra 
ferramenta de controle importante: o contrato de seguro na modalidade Directors & 
Office (D&O). Esse tipo de seguro cobre eventuais custos de defesa dos dirigentes 
quando estes são demandados judicialmente por ato regular de sua gestão e sua 
contratação para os fundos de pensão está amparada pelo Parágrafo Único, Artigo 22, 
da Resolução nº 13 do Conselho de Gestão de Previdência Complementar (CGPC). 
Portanto, desde que as decisões tomadas pelos dirigentes e conselheiros estejam 
dentro dos preceitos legais e boas práticas administrativas, estes estarão protegidos 
pelo Seguro D&O. 
 
1.2.6.4 Risco de Mercado 
 

a) Conceito de risco de mercado 
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O risco de mercado, segundo a PREVIC, origina-se “por movimentos adversos da taxa 
de juros e da variação dos preços dos ativos, que podem afetar o desempenho 
econômico-financeiro do plano de benefícios”. 

b) Modelos e critérios para a gestão do risco de mercado 

i. VALUE AT RISK – VaR: apresenta a pior perda possível ao longo de determinado 
intervalo de tempo, sob condições normais de mercado e dentro de determinado 
nível de confiança. 

A grande vantagem da utilização do VaR é resumir o risco em uma única medida 
numérica. 

O custodiante dos ativos financeiros da CAPEF calcula e disponibiliza diariamente, o 
VaR das carteiras de investimento. Para tanto, utiliza os seguintes parâmetros: 

 Modelo: Paramétrico (histórico) 

 Intervalo de Confiança: 95% 

 Periodicidade: diário 

 
Adotar-se-ão os seguintes percentuais de variação de risco máximo por Carteira de 
Investimento: 
    

 Renda Fixa: até 2% do valor do patrimônio líquido da carteira; 

 Fundo Multimercado: até 3% do valor do patrimônio líquido da carteira; 

Para o segmento de renda variável será adotado o limite de variação de risco máximo 
de 6,39%, baseado pelo o VaR do benchmark da carteira, o IBRX-50, desde 2008 até 
novembro de 2015, acrescido de três desvios-padrão. 

ii. TESTE DE ESTRESSE: medida que determina os potenciais ganhos/perdas sob 
cenários extremos, nos quais os preços dos ativos tenderiam a ser substancialmente 
diferente dos atuais. 

Esta metodologia baseia-se na reprecificação da carteira a partir de variáveis 
extremas nos fatores de risco de cada instrumento financeiro. A diferença entre o 
valor estressado e o original da carteira é o valor, que refletirá seu ganho ou perda 
de acordo com os cenários tomados para análise. 

Na CAPEF, este modelo será utilizado com o intuito de observar o comportamento 
da rentabilidade em relação à meta atuarial em um momento de alta volatilidade do 
mercado. 

Os parâmetros utilizados nos cenários de estresse são definidos pela ASGER – 
Assessoria de Gestão de Riscos e Compliance da Entidade, de acordo com o 
comportamento do mercado. 

 
1.2.6.5 Risco de Crédito 
 

a) Conceito de risco de crédito 
 
O risco de crédito surge quando as contrapartes não desejam ou não são capazes de 
cumprir suas obrigações contratuais. Seu efeito é medido pelo custo de reposição de 
fluxo de caixa, em caso de inadimplência da contraparte. O rebaixamento da 
classificação por agências especializadas também pode gerar a elevação do risco de 
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crédito, tendo em vista que a confiança dos investidores é impactada, podendo gerar 
redução no valor de mercado das organizações.  

b) Modelos e critérios para a gestão do risco de mercado 

 
i. Títulos Privados: 

 
Em relação à gestão do risco de crédito das instituições financeiras e não financeiras 
emitentes de títulos de renda fixa, a CAPEF dispõe de um conjunto de regras, ratings e 
metodologia própria, conforme as etapas descritas abaixo: 
 

1) A equipe Gerência de Investimentos Mobiliários - GERIM recebe o prospecto da 
emissão, enviado por analistas de corretoras ou bancos; 

 
2) Realizam-se reuniões entre os analistas e o gestor da Gerência de Investimentos 

Mobiliários para analisar se o prazo, a taxa de retorno e o setor que a empresa 
emissora atua estão dentro das estratégias adotadas pela gestão. No caso de um 
possível cenário de stress nos mercados globais, o comitê analisará seus 
impactos no resultado da empresa, ou seja, medir-se-á o grau de dependência do 
setor com a economia; 

 
3) Verificando-se a aprovação do enquadramento da estratégia, analisam-se alguns 

aspectos fundamentalistas, como: lucros antes dos juros e impostos (earnings 
before interest, taxes); ROE (return on equity), ou seja, refere-se ao percentual 
que mede a capacidade financeira de uma empresa agregar valor a ela mesma 
utilizando seus recursos próprios; P/L quando a empresa possuir capital aberto 
em Bolsa de Valores (mede a relação entre o preço atual das ações e o lucro por 
ação acumulado no ano) e, por fim, o nível de endividamento da empresa; 

 
4) Nesta fase, consolida-se o grau de investimentos das principais empresas de 

ratings reconhecidas no mercado financeiro e gera-se um rating interno de 
avaliação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir do rating interno, define-se em que escala de alocação a emissão se enquadra. 
Além disso, há um controle de exposição por emissor (quanto menor a qualidade do 
crédito, em geral a previsibilidade de fluxo de caixa para pagamentos torna-se mais 
volátil). Abaixo, a escala de alocação de acordo com o rating interno. 

Standard&Poors Moodys Fitch Rating SR Rating LF Rating CAPEF - Rating Interno

AAA Aaa AAA br AAA AAA A+

AA+ Aa1, Aa2, Aa3 AA+, AA, AA- br AAA+, br AA, br AA- AA A

A+,A, A- A1, A2, A3 A+, A, A- br A+, br A, br A- A A-

BBB+ Baa1 BBB+ br BBB+, br BBB, br BBB- BBB B+

BBB Baa2 BBB br BB+, br BB, br BB- BB B

BBB- Baa3 BBB- br B+, br B, br B- B B-

BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB- br CCC C C+

B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B- br CC C C

CCC, CC, C Caa, Ca, C CCC, CC, C br C - C-

Grau Especulativo

Alto risco de crédito

Grau de Investimento

Baixo risco de crédito

Médio risco de crédito
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Acompanha-se periodicamente a qualidade de crédito dos emissores presentes no 
portfólio do Plano e a tabela de periodicidade mínima de revisão relacionada a cada 
rating interno atribuído ao emissor ou ativo de crédito 
 
 

 
 
Ressalta-se que os pareceres da equipe técnica serão submetidos ao Comitê de 
Investimentos da Entidade para avaliação quanto à decisão de aportes de recursos 
para aquisição do ativo.  
 
Após a aquisição de ativos de crédito, a Entidade mantém um acompanhamento 
constante das garantias atribuídas ao ativo, bem como de seus emissores, analisando 
as seguintes variáveis: 
 
a) Alterações de rating; 
b) Receita Líquida; 
c) Ebit (lucro antes do pagamento de juros e impostos); 
d) Lucro Operacional; 
e) Lucro Líquido; 
f) Dívida Líquida. 

 
Caso o ativo de crédito a ser analisado não possua classificação de risco, a análise 
utilizará o rating do emissor. 

 
Excetuam-se de análise de crédito por rating, os ativos denominados DPGE - Deposito 
a Prazo com Garantia Especial do Fundo Garantidor de Crédito, definidos pelo Comitê 
de Investimentos da Entidade, como ativos de baixo risco de crédito, em função da 
existência de mecanismo de seguro viabilizado pelo FGC. 
 
 

 Imóveis: 
 

A  principal rentabilidade de uma carteira de imóveis é proveniente das locações. Na 
aquisição de imóveis para alocação, o risco de crédito será mitigado, primeiramente, 
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pela formalização do contrato de locação para todos os casos, em complemento pela 
análise cadastral e econômico-financeira do interessado e pelas garantias solicitadas 
pela Entidade, tais como: recepção de depósito de caução, fiança bancária emitida por 
banco idôneo e seguro-fiança emitido por seguradora idônea. No caso específico de 
imóvel a ser locado a patrocinadores as garantias poderão ser dispensadas por 
apresentar baixo risco de inadimplência. 
 
 
Nas vendas imobiliárias a prazo, o risco de crédito será minimizado por meio da análise 
cadastral dos proponentes compradores, incluindo apontamentos de instituições 
especializadas no gerenciamento de risco de crédito (SERASA, SPC etc.) e certidões 
negativas, e, essencialmente, o uso do instituto da alienação fiduciária em garantia, 
para vendas a prazo, fundamentada na Lei nº 9.514 (1997), que otimiza o processo de 
retomada do bem em caso de inadimplência.  
 
 

 Empréstimos e Financiamentos: 
 

Para a Carteira de Empréstimos e Financiamentos, as condições de garantia do 
recebimento são oferecidas pelo fato de o tomador do empréstimo também figurar 
como detentor de direitos de crédito contra a Entidade. A política de empréstimo deverá 
ter como limite indistinto, portanto, o saldo atualizado do resgate das contribuições de 
cada participante. No tocante à amortização, vale destacar que a sistemática de 
cobrança minimiza o risco de crédito, uma vez que incide diretamente na folha de 
pagamento do participante aposentado e, no caso do ativo, o débito é enviado na data 
correspondente ao crédito dos proventos, favorecendo a liquidez da amortização. A 
liberação do empréstimo respeitará a existência do Contrato de Abertura de Crédito 
original na sede da Entidade. 
 
Em caso de falecimento do mutuário, os saldos de empréstimos são garantidos pelo 
Fundo Garantidor de Empréstimo administrado pela CAPEF, custeado mensalmente 
pelos participantes e beneficiários. O modelo foi criado com base na experiência e no 
histórico observado no plano BD. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS DA GESTÃO DE RISCOS 
 
Busca-se, através das ferramentas descritas, a adequada mensuração e o correto 
monitoramento dos riscos aos quais o plano CVI está exposto, com o objetivo de 
identificar o melhor tratamento para cada um deles.  
 
Por fim, convém salientar que a Assessoria de Gestão de Riscos - ASGER elabora, 
para análise da Diretoria, um relatório trimestral contendo, dentre outros dados: 

 
1. Simulação da rentabilidade mensal e anual; 
2. Liquidez projetada; 
3. Fronteira eficiente de Markovitz para os fundos de renda variável e multimercado; 
4. Simulação do superávit e da rentabilidade no longo prazo; 
5. Acompanhamento do risco de crédito dos títulos privados; 
6. Acompanhamento dos Erros Operacionais. 

 
 

É disponibilizado ainda pela ASGER, um Relatório Mensal de Investimentos que 
contêm informações sobre o desempenho das diversas carteiras do plano, alocação 
dos ativos, o VaR dos segmentos de renda fixa e renda variável e o detalhamento dos 
ativos do Plano CVI. 

1.2.7 Limites de aplicação de recursos com patrocinadores 



 

59 
 

 
O limite para aplicações de recursos junto ao Patrocinador- Instituidor BNB – Banco do 
Nordeste do Brasil é de 10%. Esse limite está de acordo com o percentual definido pela 
Resolução 3.792. Atualmente, com base na carteira de 30/11/2015, não existem 
recursos do plano CVI alocados no BNB. 

1.2.8 Observância ou não de princípios de responsabilidade socioambiental 

Como as EFPC’s têm uma visão de longo prazo, todas as decisões tomadas pela 
direção da CAPEF, inclusive as relacionadas a investimentos, devem ser pautadas por 
governança e sustentabilidade. A Capef, por intermédio da ABRAPP participa como 
signatária do programa Carbon Disclosure Project, uma organização independente, 
sem fins lucrativos que detém o maior banco de dados globais sobre o impacto 
climático corporativo. Criado em 2000, seu primeiro questionário foi enviado às 500 
maiores empresas do mundo, com a finalidade de acelerar a criação de soluções e 
mitigar os efeitos do aquecimento global por meio da divulgação de informações 
relevantes aos negócios, políticas e decisões de investimento. Essas informações são 
coletadas em nome de mais de 655 investidores globais que, juntos, administram US$ 
78 trilhões em ativos financeiros, assim como compradores no setor público, e são 
disponibilizadas para integração ao negócio e auxílio na tomada de decisão.  
 
1.2.9 Comitê de Investimentos 
 
a. Comitê de Investimentos 

A criação de um Comitê de Investimentos proporciona uma série de benefícios para as 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC’s, tais como: maior 
transparência; aumento do nível de governança corporativa e um maior rigor técnico na 
tomada de decisões.  

Em 2010, através da PAOA nº 2010/72, a CAPEF formalizou a criação de seu Comitê 
de Investimentos. Essa PAOA foi revogada pela PAOA 2015/141, de 14/08/2015. A 
finalidade do Comitê de Investimentos é analisar e formular propostas de investimentos 
sempre visando os princípios da otimização dos resultados, segurança e rentabilidade. 

DA COMPOSIÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

O Comitê de Investimentos é integrado pelos seguintes membros fixos e convidados, 
que tem conhecimento e experiência nas áreas financeiras, mercado de capitais e de 
investimentos: 

a) Diretor Presidente da CAPEF (membro fixo); 

b) Diretor de Administração e Investimento da CAPEF (membro fixo); 

c) Diretor de Previdência da CAPEF (membro convidado); 

d) Gerente de Valores Mobiliários da CAPEF (membro fixo); 

e) Analistas de Investimentos de Valores Mobiliários da CAPEF (membros convidados); 

f) Assessor de Gestão Risco e Controles Internos (membro fixo); 

g) Gerente de Investimentos de Valores Imobiliários e Operação com Participantes 
(membro fixo); 

DAS COMPETÊNCIAS 
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O Comitê de Investimentos tem como principais atribuições, respeitados os limites 
definidos nas Políticas de Investimentos: 

a) Estabelecer ou alterar limites de aplicação em ativos financeiros; 

b) Aprovar e acompanhar aplicação em ativos financeiros; 

c) Analisar e propor opções de investimentos, inclusive de imóveis; 

d) Avaliar o desempenho dos gestores externos da CAPEF, podendo sugerir possíveis 
substituições; 

e) Apreciar os cenários econômico-financeiros de curto, médio e de longo prazo; 

f) Discutir a Política de Investimentos, respeitados os parâmetros e limites legais, além 
daqueles previamente definidos pela Diretoria Executiva e pelo Conselho 
Deliberativo; 

g) Propor alterações da Política de Investimento à Diretoria e ao Conselho Deliberativo 
em função de mudanças no cenário nacional e internacional; 

h) Analisar e recomendar: 

I. Sistema de precificação de ativos, instrumentos financeiros e de garantias 
colaterais que possam compor  as carteiras de renda fixa e de renda 
variável; 

II. As regras aplicadas na gestão da carteira imobiliária; 

III. Sistemas, métricas, ferramentas de avaliação de riscos utilizados na gestão das 
carteiras da CAPEF; 

IV. Critérios para estabelecimento de limites de exposição ao risco de mercado, de 
crédito, liquidez, de concentração financeira nos segmentos, setores e 
indexadores; 

V. Critérios para estabelecimento de limites de crédito; 

VI. Critérios de seleção, de avaliação, contratação e distrato de administradores 
fiduciários, de agentes custodiantes e de outros prestadores de serviços e 
intermediários, para a gestão dos ativos financeiros da CAPEF; 

VII. Modelos para análise de oferta de compra, de venda, de troca ou de exercício 
de direitos relativos aos investimentos e respectivos derivativos (metodologia, 
informações e critérios técnicos a serem considerados). 

 

FUNCIONAMENTO 

 

Para o funcionamento do Comitê de Investimento será necessária a presença de no 
mínimo 3 membros, incluindo um dos Diretores considerado membro fixo.  Em caso de 
empate na decisão do investimento, caberá a decisão final ao Diretor Presidente, ou na 
ausência deste ao Diretor de Administração e Investimentos. As reuniões estratégicas 
do Comitê de Investimento terão periodicidade mensal e após cada reunião, será 
elaborada uma ata que registre os assuntos tratados, bem como as conclusões objeto 
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de votação. 

A Entidade poderá também realizar reuniões Operacionais, que visam apreciar o 
cenário econômico-financeiro de curto e médio prazo e seus impactos nas carteiras de 
investimentos. Essas reuniões operacionais compreenderão a realização de 
Conference Calls que poderão contar com a participação de gestores, analistas e 
economistas externos. Durante o call é feito uma apresentação por um dos gestores 
externos do cenário macroeconômico atual abordando sua visão sobre a situação da 
economia internacional e local, bem como as projeções para os variados indicadores 
econômicos. Outro ponto tratado na reunião são as perspectivas para o mercado de 
renda variável, assim como as estratégias realizadas durante o mês. É feita também 
uma apresentação sobre os números dos fundos geridos na Gestão Compartilhada e o 
comparativo entre os gestores externos.  

Participarão das reuniões operacionais o Diretor da Capef e/ou Gerente de 
Investimentos da Capef, Analistas de Investimentos da Capef, Compliance e Risco da 
Capef e membros convidados da gestão terceirizada e compartilhada. 

 

1.2.10 Modelo de Gestão 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou em 30 de dezembro de 2004 a 
Deliberação nº 475, que autoriza as entidades fechadas de previdência privada à 
prática de gestão de carteiras de Fundos de Investimentos Exclusivos, que, em 
conjunto, tenham patrimônio líquido mínimo de R$ 50 milhões, e dos quais a entidade 
fechada de previdência seja a única cotista. 

 
A Deliberação CVM nº 475 ressalva que a entidade de previdência privada poderá 
efetuar a prática de Gestão dos Recursos devidamente habilitada pela CVM, devendo 
nomear um administrador e custodiante para os seus recursos, podendo ser exercida 
por bancos múltiplos sem carteira de investimentos, bancos comerciais, caixas 
econômicas, bancos de investimentos e sociedades de crédito, financiamento e 
investimento. No dia 30 de outubro de 2005, foi publicada no Diário Oficial da União, via 
ato declaratório nº 8.519, a habilitação da CAPEF para gerir fundos de investimentos. 
 
Nesse contexto, a Capef adota três modelos de gestão: Gestão própria, que será 
realizada pela própria entidade; Gestão terceirizada – que será realizada por gestores 
contratados; e a Gestão compartilhada – que será realizada pela Capef em conjunto 
com o BNB, patrocinador do plano.  

a.  Gestão Própria  

 
A Diretoria da CAPEF, analisando a performance dos gestores, os recursos humanos e 
tecnológicos existentes na Entidade e a experiência na gestão própria de recursos 
chegou à conclusão de que existia viabilidade de gestão interna de uma parcela dos 
seus recursos alocados nos segmentos de renda fixa e renda variável, tendo com 
principais vantagens: 
 

I. redução das taxas de administração paga aos gestores externos, em virtude 

da transferência de parte dos recursos para gestão própria; 

II. maior flexibilidade e agilidade na implementação e execução das estratégias de 

investimento; 

III. aproveitamento de ferramentas e sistemas que propiciam presteza na gestão de 

ativos. 
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No caso da Carteira de Empréstimos e Financiamentos, administrar-se-ão os recursos 
internamente, sem a necessidade de terceirização dos trabalhos. 
 
A seleção de investimentos estruturados e de investimentos no exterior será realizada 
pela própria Capef. 
 
A gestão da carteira de imóveis será realizada pela Capef. Fica a critério da entidade a 
contratação de empresas ou corretores imobiliários para realizar atividades 
relacionadas a compra, venda ou locação dos imóveis.  

b. Gestão compartilhada 

 
No modelo de gestão compartilhada, a Entidade realiza reuniões periódicas nas quais 
participam técnicos de seu quadro e do BNB, com a finalidade de analisar, discutir e 
sugerir estratégias que envolvam a gestão dos recursos compartilhados. 

c. Gestão Terceirizada 

 
A gestão terceirizada, atualmente, é feita por meio de fundos exclusivos de renda 
variável. A política de terceirização se mostra saudável tendo em vista a expertise dos 
gestores contratados e a contribuição destes para a performance da carteira do plano. 
Além disso, o resultado também é positivo quando se considera a troca de informações 
dos gestores, economistas e também o volume de informações e pesquisas 
mercadológicas e setoriais disponibilizadas para a Entidade. 
                                        
1.2.10.1.  Metodologia de Seleção dos Gestores Externos  

 
a) Gestores de fundos de investimentos 

 
O processo de seleção de gestores exclusivos de renda variável da CAPEF será 
orientado pela metodologia apresentada a seguir: 
 
A pré-seleção contempla o estudo dos principais gestores que atendam aos seguintes 
requisitos básicos: porte da Instituição, existência de uma área de estudos e pesquisas 
econômicas, além de uma equipe de analistas disponíveis para consulta da Entidade. 

 
 O primeiro grupo será composto pelos atuais administradores de recursos utilizados 

pela CAPEF, selecionados em estudos anteriores; 
 
 O segundo grupo será formado por no máximo 10 instituições, consideradas como 

de excelente conceito na avaliação dos profissionais envolvidos no trabalho. Para 
esta avaliação, será utilizado modelo desenvolvido internamente com base em 
análise quantitativa e qualitativa. No método quantitativo, analisamos o balanço da 
Instituição, índice Sharpe, Brito e de Performance. No método qualitativo, 
analisamos o conteúdo e a qualidade das apresentações sobre cenários macro e 
microeconômicos. Outro aspecto relevante que o modelo leva em conta é a 
facilidade de acesso a economistas e a analistas da Instituição Financeira analisada. 

 
De posse dos dados acima, é definido um ranking, com as devidas notas atribuídas aos 
estudos mencionados acima. A referida metodologia de seleção de administradores de 
recursos prevê a revisão anual das instituições eleitas ou, a qualquer tempo, caso 
necessário, utilizando-se, além dos critérios descritos acima, quaisquer outros que 
contribuam para o seu aperfeiçoamento. 

 
Anualmente deverá ser realizada uma avaliação da carteira terceirizada, de modo a 
auferir o desempenho dos gestores que prestam serviços à CAPEF, podendo ser 
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trocados até dois gestores por ano. Em cada nova proposta de contratação ou 
substituição de gestor, após o levantamento e consolidação dos dados, o processo 
será submetido ao Comitê de Investimentos para deliberação. 
 
b) Corretoras de renda Fixa e Renda Variável 
 
O risco de crédito representado por uma corretora pode ser considerado baixo, pois 
apenas prestam serviços de intermediação financeira. Seus resultados são baseados 
em corretagens e comissões, não havendo aporte de recursos por parte de seus 
clientes na forma de investimentos. 
 
A gestão da CAPEF age proativamente no sentido de se obter o melhor percentual de 
devolução das corretagens pagas pelos administradores de recursos, estando 
atualmente em cerca de 90% de devolução. 
 
As devoluções de corretagem inferiores a 90%, limitadas a 80% de devolução, somente 
poderão ser aceitas caso a corretora possua uma área de research, que forneça 
serviços de análise de empresas, conference call`s com analistas, economistas e envio 
de relatórios. 
 
Como a CAPEF gere internamente parte da carteira de renda variável, a seleção de 
corretoras é realizada pela equipe técnica da Entidade. Na escolha são observados os 
seguintes aspectos:  

a) existência de um departamento técnico composto por analistas e economistas; 

b) fornecimento de material de análise econômica e contato direto com analistas de 
empresas; 

c) boa colocação no ranking da Bovespa ou BM&F por volume negociado; 

d) bom relacionamento; 

e) devolução de corretagem mínima de 80% para as operações executadas na 
Bolsa de Mercadorias e Futuros e na Bolsa de Valores, respeitando a regra citada 
anteriormente. 

 
c)  Corretoras de imóveis 
 
Para a carteira de imóveis, a CAPEF priorizará por firmar parceria com diversas 
imobiliárias, estas sediadas na cidade do imóvel a ser locado/alienado, ou de outras 
praças, porém, se for o caso, em caráter excepcional, poderá contratar imobiliária em 
regime de exclusividade para locação/venda de unidades comerciais desocupados. 
Periodicamente, os resultados alcançados pela empresa contratada estarão sujeitos a 
processos de reavaliação da CAPEF, podendo resultar em exclusão de imobiliária com 
desempenho avaliado como insatisfatório. 
 
Em termos de remuneração, a corretagem ficará limitada a taxa máxima de 6% do valor 
da venda à vista ou a prazo, no caso de alienações, e do valor equivalente a um aluguel 
mensal, no caso de locação. Será, todavia, admitida a possibilidade de revisão de tais 
condições somente em casos especiais apreciados individualmente pela Diretoria 
Executiva da CAPEF, onde seja comprovada maior dificuldade de comercialização, aqui 
entendida como aquela que gera prejuízos financeiros à Entidade, especialmente a 
configuração de vacância crônica, perpetuando desembolsos de custos de despesas 
fixas (IPTU, Foro, Condomínio, etc) e manutenção do imóvel. 
 
Na escolha das empresas imobiliárias para formação da carteira serão observados 
aspectos como consolidação da empresa e tradicionalidade no mercado, plano de 
atuação da imobiliária (imóveis comerciais, residenciais, venda e/ou locação), estrutura 
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disponível e, finalmente, avaliação da imobiliária por parte da própria CAPEF, tomando 
como referência trabalhos executados anteriormente para a Entidade 

1.2.11 Avaliação de desempenho dos gestores terceirizados 

Para obtenção das informações sobre o desempenho (retorno e risco) dos gestores 
externos, são utilizadas as quotas diárias dos Fundos de Investimentos nos quais a 
CAPEF detém participação. Haverá substituição de gestores a cada dois anos, 
tomando-se como referência a avaliação dos resultados obtidos nesse mesmo período. 
O gestor que obtiver pior desempenho no período avaliado será destituído e os 
recursos serão realocados para um novo gestor ou distribuídos aos outros gestores. A 
critério da Capef, a substituição dos gestores poderá ocorrer em período inferior a dois 
anos. 
 
Vale ressaltar que a CAPEF leva em conta para avaliar a performance de seus 
gestores, além do critério de rentabilidade descrito acima, outros critérios como: o risco, 
a composição dos fundos, regulamentos e perfis dos fundos.  
 
A CAPEF, no intuito de sempre manter o quesito de comparação de seus atuais 
gestores com o mercado, realizará um estudo comparativo da performance obtida dos 
seus gestores com a performance de fundos que atuam no mercado e tenham 
características semelhantes aos da CAPEF, para tentar obter indicador da qualidade de 
gestão. Este será também critério de substituição de gestores. 

 
A análise ainda é complementada pelo exame dos relatórios mensais de performance 
de fundos exclusivos com características similares aos da CAPEF, recebidos das 
respectivas Assets. 
 
Outra ferramenta que a CAPEF utiliza para comparar seus gestores com o mercado é o 
Indicador de Gestão de Investimentos – IGI, calculado pela ABRAPP que fornece 
relatório contendo análise comparativa dos fundos de investimentos abrangendo 
rentabilidade, risco e retorno excedente ajustado ao risco. 
 

1.2.12 Custódia e Controladoria 

 
Em atendimento ao Art. 14 da Resolução nº 3.792, a CAPEF contratou uma instituição 
financeira autorizada para exercer o serviço de custódia. O processo de centralização 
da custódia e controladoria envolve três entes interessados no perfeito gerenciamento e 
movimento da carteira de ativos da entidade, que são: a) a CAPEF, ente titular dos 
ativos; b) o gestor de recursos, ente interessado na boa gestão dos ativos; e c) 
custodiante, ente que tem a função de fiel depositário dos títulos. Os serviços de 
custódia centralizada compreendem: 

a) guarda dos ativos do cliente em contas de custódia nominais aos Fundos ou a 
Carteira Própria do cliente; 

b) envio, em bases diárias, de relatórios de todos os ativos dos Fundos ou da Carteira 
Própria; 

c) execução, mediante instruções do cliente ou pessoas autorizadas pelo mesmo, de 
liquidações físicas e financeiras dos ativos que compõem as carteiras dos Fundos 
ou da Carteira Própria; 

d) informar diariamente à Entidade a carteira consolidada dos ativos para que possa 
visualizar em um único relatório todos os seus ativos, além da carteira 
individualizada por gestor; 
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e) acesso à Entidade, via Internet, ao site do custodiante com o objetivo de efetuar a 
boletagem das operações realizadas, consulta às operações digitadas pelos 
gestores em tempo real e impressão de relatórios. 

 
A Entidade também contratou uma instituição financeira autorizada para realizar a 
prestação de serviços de controladoria de todas as carteiras de renda fixa e renda 
variável, compreendendo: 

k) contabilizar as movimentações ocorridas nos Fundos de Investimentos conforme as 
normas vigentes; 

l) envio de informações diárias, semanais e mensais, de acordo com a legislação 
vigente, ao Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários (CVM); 

m) emissão e envio de balanços e balancetes para os administradores dos Fundos e 
órgãos de fiscalização, conforme exigências legais; 

n) atendimento dos auditores externos dos Fundos; 

o) guarda da documentação legal dos Fundos por períodos exigidos pela legislação em 
vigor; 

p) cálculo diário das cotas dos Fundos administrados pelos gestores externos; 

q) recolhimento de tributos e encargos dos Fundos em nome do administrador; 

r) precificação dos ativos que compõem os Fundos de acordo com a metodologia de 
precificação do custodiante, garantindo a uniformização de critérios de preços para 
todos os ativos do Plano CV I; 

s) relatório de enquadramento de cada Fundo em que a Entidade é cotista exclusivo; 

t) relatórios de análise de risco - VaR e (Tracking Error), e envio do arquivo XML, 
padrão para elaboração do Demonstrativo de Investimento; 

As ações relacionadas à centralização da custódia e controladoria visam conferir maior 
segurança no controle e na guarda de seus títulos, bem como reduzir os custos na 
gestão de seus investimentos. Pode-se enumerar como benefícios dessas ações: 

 a transferência dos serviços de controladoria e de custódia dos administradores de 
recursos implica maior espaço para renegociação de taxas de administração 
cobradas pelos gestores, reduzindo custos e redirecionando atenções da equipe 
técnica às atividades de gestão da carteira; 

 padronização dos preços dos ativos que compõem o portfólio de investimento do 
Plano CV I da CAPEF, permitindo melhor efeito comparativo entre os gestores; 

 otimização dos aspectos de segurança da informação; 

 eliminação de outros custos diretos na gestão dos recursos; 

 liberação da equipe técnica interna com relação à parte operacional (processamento 
de carteiras) e consequente melhor acompanhamento da gestão dos recursos 
terceirizados; 
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 implantação de uma política de compliance
2
, ou seja, estabelecer restrições para 

diversos tipos de mercados, ativos, intervenientes, emissores de títulos etc., 
permitindo, assim, um melhor acompanhamento de possíveis desenquadramentos. 

1.2.13 Sistemática para acompanhamento de preços de ativos para Investimento 
e Desinvestimentos 

 
a. Carteira de Renda Fixa e Renda Variável 

 
A Entidade, para auxiliar na formação de seus preços de investimentos e 
desinvestimentos de renda fixa e variável se utiliza dos procedimentos conforme 
abaixo: 

i) Realizar análise do risco de crédito e fundamentalista dos ativos e dos emissores; 

 

ii) realizar conference call entre os gestores da Entidade, BNB e atuais 

administradores de recursos do Plano CV I da CAPEF, onde são elaboradas 

estratégias para realização de novos investimentos e desinvestimentos, tanto em 

renda fixa quanto em renda variável, nos fundos de gestão compartilhada; 

 

iii) colher informações  junto ao mercado financeiro acompanhando o momento de 

entrada e saída dos investimentos; 

 

iv) utilizar-se de relatórios gerenciais de empresas especializadas em formação de 

preços de ativos; 

 

v) analisar os custos incorridos na realização das operações de venda ou compra, tais 

como despesa de corretagem, emolumentos e outras despesas operacionais; 

 

vi) avaliar perspectivas macroeconômicas inerentes ao crescimento da economia 

doméstica e mundial que possam afetar, diretamente, as obrigações atuariais do 

Plano CV I da Entidade; 

vii) realizar conference call diários com participantes do mercado que trazem 

informações  relativas a cenários e fatos relevantes; 

 

viii) realizar reunião do comitê de investimentos. 

b. Carteira de Investimentos Estruturados 

A GERIM - Gerência de Investimentos Mobiliários atuará no processo de análise de 
mercado de Fundos de Investimentos Imobiliários – FII e Fundos de Investimentos em 
Participações – FIP, para a tomada de decisão e mitigação dos riscos do investimento. 
 

A análise de crédito para fundos de investimentos imobiliários será focada nos 

seguintes aspectos: 

 

I) Diversificação de tipos de fundos, fundos monoativos e fundos multiativos; 

II) Análise dos prestadores de serviços dos fundos (gestor, administrador, 

consultores); 

                                            
2
 O termo Compliance tem origem no verbo to comply, que significa agir de acordo com uma regra, um pedido ou um comando. Os funcionários 

dos Departamentos de Compliance têm, portanto, a função de monitorar e assegurar que a instituição esteja cumprindo as regras aplicáveis a 
cada negócio. Através das atividades de Compliance, qualquer possível desvio em relação à política de investimento dos produtos é identificado 
e evitado. Assim, os participantes têm a segurança de que suas aplicações serão geridas segundo as diretrizes estabelecidas. 
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III) A análise dos segmentos dos ativos (residencial, comercial, shopping, etc); 

IV) A análise dos ativos/alvo, bem como localização e última avaliação dos mesmos; 

V) A análise das características dos contratos de locação;  

VI) A análise dos dividend yield e se há garantias de rentabilidade e por quanto tempo; 

VII) Em caso de fundo de desenvolvimento é analisada a construtora dos ativos e seu 

histórico de obras, bem como o prazo para entrega de conclusão das obras; 

VIII) Se o fundo já existir, a análise de seu histórico de rentabilidade; 

 

A análise para aplicações em fundos de investimentos em participação é focada 

nos seguintes aspectos: 

 

I )    Originação de oportunidades;  

II)    Análise estratégica e financeira; 

III)   Negociação dos termos de aquisição das companhias; 

IV)   Decisão de investimentos; 

V)    Estruturação das aquisições das companhias; 

VI)   Gestão, monitoramento e revisão; 

VII)   Decisão de desinvestimento; 

 

c. Carteira de Imóveis  

Utilizar-se-á como melhor estratégia para formação de preço para investimentos e 
desinvestimentos, o valor de mercado do imóvel baseado em laudo técnico de 
avaliação contratado pela entidade e elaborado por profissional legalmente habilitado.   

 
Nesse sentido, outros instrumentos de avaliação baseados em técnicas de análise de 
investimentos podem ser utilizados na formação de preço, como o método 
determinístico do fluxo de caixa descontado, metodologia de seleção de carteiras 
imobiliárias, além do comparativo direto com os números indicados oficialmente pelo 
mercado imobiliário. 
 
A avaliação técnica do valor de mercado do imóvel deve figurar como etapa 
antecessora aos processos de aquisição e alienação administrados pelas entidades de 
previdência complementar. A CAPEF buscará conciliar a sistemática de elaboração 
trienal dos laudos de reavaliação patrimonial à gerência do plano de vendas de imóveis, 
minimizando-se os custos administrativos. A periodicidade mínima para contratação dos 
laudos de avaliação de um mesmo imóvel será fixada em 12 (doze) meses. Somente 
em casos especiais, com prévia autorização da Diretoria-Executiva, poderá ser 
contratado em prazo inferior. 
 
Para o laudo de avaliação, deve-se buscar o nível de precisão “Grau III”, definido nas 
Normas Brasileiras (NBR) elaboradas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, especificando-se no corpo do laudo qualquer condição impeditiva ao alcance 
dessa meta, constando ainda de textos, planilhas de cálculos e banco de dados 
utilizado pelo avaliador. Para execução dos trabalhos, são contratadas pessoas físicas 
ou jurídicas legalmente habilitadas, não vinculadas direta ou indiretamente à CAPEF ou 
aos seus patrocinadores e/ou aos seus administradores.  
 
Para casos em que ativos imobiliários sejam atingidos por problemas estruturais ou de 
manutenção, que requeiram reinvestimentos significativos por parte da CAPEF, em 
relação ao custo do imóvel, primordialmente deverão ser adotadas as medidas que 
possibilitem a manutenção ou retomada do ciclo de receitas, porém sempre 
preservando os seguintes aspectos: 

 
a) a viabilidade econômico-financeira das intervenções corretivas, a partir do 
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levantamento dos melhores custos de mercado para recuperação; 
 

b) a análise da receptividade do mercado frente a essa ocorrência, ou seja, as 
ameaças e oportunidades do projeto de recuperação; 
 

c) a possibilidade de venda do prédio a terceiros no estado em que se encontra; 
 

d) em último caso, a análise da possibilidade de demolição da edificação com a 
patologia: custos decorrentes, impactos etc. 

1.2.14 Informações sobre a Auditoria Independente 

Visando atender ao disposto nos artigos 14 e 15 da Instrução SPC nº 14, de 
18/01/2007, a pessoa jurídica contratada pela EFPC para a realização da auditoria 
independente deverá avaliar a pertinência dos procedimentos técnicos, operacionais e 
de controles referentes aos investimentos da Entidade, bem como a adequação do seu 
sistema de controles internos. A referida legislação ainda expressa que, não será 
considerada atendida a exigência normativa de apresentação dos relatórios anuais de 
auditoria independente, se neles houver cláusula que exclua a responsabilidade do 
auditor por seus trabalhos técnicos. 
 
A Entidade promoverá processo seletivo, através de tomada de preços, e contratará 
pessoa jurídica autorizada para prestação de serviço de auditoria independente das 
demonstrações contábeis de 2015. 
 
1.2.15 Informações aos Participantes 
 
A Capef, em conformidade com a Instrução Normativa nº5, de 1º de novembro de 
2013, divulga anualmente as informações aos participantes e assistidos, dos planos de 
benefícios que administra. 

1.2.16 Ética 

Fica definida a responsabilidade e lisura na tomada de decisões dos agentes 
envolvidos em todas as esferas da CAPEF, sendo vedada a utilização de informações 
e práticas ilícitas com o propósito de prejudicar o objetivo maior da Entidade, que é 
honrar seus compromissos com seus beneficiários. 

O código de Ética direcionado a todos os terceirizados, funcionários, diretores e 
conselheiros da CAPEF foi aprovado em reunião do Conselho Deliberativo e está 
disponível para todos os participantes e funcionários através da página eletrônica da 
Entidade e através da Central de Atendimento. 

O Código de Ética atende determinação da Resolução nº 13, de 01/10/2004 e tem 
como objetivo regular as atividades dos dirigentes e colaboradores da CAPEF com 
vistas a garantir sua transparência na gestão e consolidar a imagem ética de entidade.  

A adesão a princípios éticos comuns tem sido parâmetro para a adaptação do mercado 
e das regras locais aos preceitos internacionais relativos à redução do risco. 
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APRESENTAÇÃO 

 
1 - BREVE COMENTÁRIO SOBRE O PGA DA CAPEF 
 
As Entidades de Previdência Complementar (EFPC) adotaram, a partir de janeiro de 
2010, a nova planificação contábil instituída pela Resolução CGPC n.º 28, de 26 de 
janeiro de 2009, em seguida revogada pela Resolução CNPC nº 8, de 31 de outubro de 
2011. 
 
A mudança na legislação objetivou orientar e padronizar os registros contábeis das 
EFPCs, de acordo com os princípios fundamentais da Contabilidade e também em 
relação à convergência do padrão contábil brasileiro às Normas Internacionais de 
Contabilidade (IFRS - International Financial Reporting Standards), aprofundar a 
transparência e facilitar ao participante a leitura na divulgação de números, custos e 
resultados dos planos de previdência. 
 
A alteração mais relevante se deu no âmbito administrativo com a criação do Plano de 
Gestão Administrativa – PGA para as Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar – EFPC. 
 
A Resolução Nº 05, de 30 de janeiro de 2002 instituía a criação de um Balancete de 
Operações Administrativas para registrar, exclusivamente, o patrimônio e os recursos 
da gestão administrativa das Entidades. No entanto, a referida resolução não obrigava 
às entidades a utilização desses balancetes, tendo sido adotado por poucas 
Fundações, uma vez que esse procedimento era facultativo. A Capef, por sua vez, 
implantou a segregação no exercício de 2009 e o denominou Plano Gestor. 
 
A partir de janeiro/2010, as entidades foram obrigadas pelas novas regras a divulgar 
separadamente balanços e demonstrações de cada um dos planos que administra, 
conforme previa a legislação. No caso das despesas administrativas, foi introduzida a 
obrigatoriedade de as entidades de previdência apresentarem um único demonstrativo 
de Plano de Gestão Administrativa (PGA).  
 
O Plano de Gestão Administrativa (PGA) é uma entidade contábil que possui um 
balancete próprio, com maior detalhamento nas despesas administrativas e 
responsável pela gestão administrativa cotidiana por meio de um regulamento próprio, 
conferindo-lhe assim maior transparência. Seu regulamento, entre outros pontos, 
estabeleceu: limite e fontes de custeio administrativo; regras para a realização de 
despesas; previsão de critérios qualitativos e quantitativos de despesas; regras para a 
conversão e reversão do fundo administrativo; regulamentação para as operações de 
transferências de administração dos planos de benefícios, inclusões de novos planos 
ou de novos patrocinadores, extinção da Entidade etc.  

 
A criação do PGA passou, naturalmente, pelas três instâncias decisórias das EFPCs, 
cabendo ao Conselho Deliberativo a tarefa de aprovação do Regulamento. À Diretoria 
Executiva, sua  execução e ao Conselho Fiscal a missão de fiscalizar o cumprimento do 
que foi estabelecido. 
 
Tal norma foi aprovada pelo Conselho Deliberativo no dia 16 de dezembro de 2009 e 
estabeleceu em seu capítulo X a necessidade da elaboração anual de sua política de 
investimentos, devendo estar em convergência com a política de investimentos global 
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da entidade em atendimento à Resolução nº 3.792, que estabelece em seu art. 16, a 
definição de uma política de investimentos pelas EFPCs, para a aplicação dos recursos 
de cada Plano por elas administrado, inclusive do PGA. 

2 - SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS DA CAPEF 

No Seminário de Investimentos da CAPEF, realizado nos dias 7 e 8 de dezembro de 
2015, a Entidade definiu o cenário base para elaboração da política de investimentos 
dos planos BD, CV I  e Gestor. O evento contou  com a presença de participantes ativos 
e assistidos, bem como a contribuição da equipe de investimentos (Área de Gestão 
Própria de Recursos da Entidade), equipe de previdência da Entidade e equipe de 
profissionais do BNB (Superintendência de Gestão de Recursos de Terceiros, 
Superintendência de Operações Financeiras e Mercado de Capitais e o Escritório 
Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste). Participaram também os integrantes dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria-Executiva da Entidade. 
   
Referido encontro tem como destaque a apresentação e consolidação de cenários 
macroeconômicos e políticos para o ano seguinte. Para tanto, houve a participação de 
economistas com larga experiência de mercado de capitais e de profissionais das áreas 
de análise das instituições: BTG Pactual, Itaú, SulAmérica, Vinci Partners, Colliers 
International, Aditus, CAPEF, bem como do Secretário Adjunto José Edson da Cunha 
Júnior que proferiu a palestra de abertura, sobre o tema “Previdência Complementar 
Cenário Atual, seus desafios, debates atuais e perspectivas”. O painel que tratou sobre 
cenário econômico foi moderado pelo Sr. Ariosto Antunes Culau, Assessor da 
Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda e Presidente do Conselho de 
Administração do Banco do Nordeste do Brasil e o que tratou sobre o cenário de renda 
fixa e renda variável foi conduzido pelo Sr. Esteves Pedro Colnago Júnior, Diretor da 
Secretaria Executiva do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 
A partir das contribuições dos referidos parceiros e das discussões sobre os temas 
abordados no seminário, foi elaborado um cenário macroeconômico de consenso, 
analisando os impactos decorrentes das diversas variáveis na Carteira de Investimentos 
do Plano BD da Entidade. 

 
2.1 - Cenário Econômico 

 
Nos EUA, a economia mostrou sinais de recuperação em 2015. Os indicadores 
econômicos divulgados ao longo do ano, mostraram que a demanda doméstica foi 
puxada pelo consumo das famílias e a recuperação do setor imobiliário. A recuperação 
segue robusta e deverá ser sustentada pelo crescimento da renda real e a elevada 
confiança do consumidor. Some-se a isso a melhora contínua do mercado de trabalho; 
as famílias menos alavancadas, mais ricas e os bancos bem capitalizados. O cenário 
base é que a economia americana crescerá em torno de de 2,0% em 2015 e próximo 
de 2,5% em 2016. O arrefecimento da demanda global, sobretudo nos países 
emergentes e a apreciação do câmbio são riscos para o cenário prospectivo. A despeito 
da inflação corrente rodando abaixo de 2% e os recursos no mercado de trabalho ainda 
subutilizados, o início do processo gradual de normalização da política monetária 
americana está próximo. A sinalização que vinha sendo feita pelo FED, apesar de 
cautelosa devido às incertezas no cenário externo, resultou numa elevação da  taxa de 
juros em 0,25pp  na reunião de dezembro/2015. 
 
Na Europa, a persistência da inflação em patamares muito baixos, aliada a  
deterioração do cenário externo, levou o Banco Central atuar fortemente no programa 
de recompra de títulos. O  presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, 
em discurso no Parlamento, mencionou que o grau de acomodação da política 
monetária será reexaminado no início do próximo ano. Este é um sinal de que o atual 
programa de compra de ativos (que prevê compras de €60 bilhões/mês até setembro 
de 2016) tende a ter seu volume/duração expandido, em decorrência principalmente 
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dos inúmeros fatores que estão mantendo a inflação oficial abaixo da meta perseguida 
(2,0%). Ademais, o PIB da Zona do Euro mostrou expansão de 0,3% no terceiro 
trimestre, vindo de 0,4% no trimestre anterior e algo abaixo do esperado (0,4%). O PIB 
da Espanha cresceu em 0,8% na margem e, tanto o PIB da Alemanha como o da 
Franca cresceram em 0,3%, seguidos da Itália (0,2%). Por outro lado, a Grécia exibiu 
retração de 0,5% e Portugal viu seu ritmo econômico desacelerar para 0,0%. Segundo 
analistas, a expectativa é que a Zona do Euro tenha expansão de 0,4% neste quarto 
trimestre, encerrando o presente ano com crescimento médio de 1,5%. Para 2016, os 
analistas projetam um crescimento de 1,6%. 
 
Na China, os dados e atividade começaram a mostrar os primeiros sinais de 
estabilização econômica, ainda que incipiente. O governo chinês, ao longo do ano de 
2015, adotou várias medidas de incentivo aos setores imobiliário e automotivo e 
também medidas de política monetária. A atuação do governo foi fundamental para 
acalmar o medo de instabilidade financeira, após uma fuga de capitais sem 
precedentes. A fuga de capitais acelerou em agosto, após a decisão inesperada do 
Banco Central de deixar enfraquecer o yuan. A tendência de saída de capitais foi 
revertida em outubro quando o Banco Central e outras instituições financeiras chinesas 
compraram 12.9 bilhões de yuan no mercado de câmbio. O aperto das condições 
financeiras gerado pela saída de capitais do país, aliado ao excesso de capacidade 
ociosa do setor secundário restringem a demanda agregada. Nesse sentido, o cenário 
de desaceleração gradual no médio prazo permanece. As dúvidas persistem em 
relação à sustentabilidade do modelo muito dependente do investimento e da expansão 
do crédito, apesar dos esforços do governo em implementar uma agenda de reformas 
estruturais. No longo prazo, a economia chinesa inevitavelmente fará uma transição 
para um crescimento menor, mais balanceado e menos dependente do investimento. 
Para 2015, os analistas estima um crescimento do PIB de 6,8% e para 2017, 6,5%. 
 
Para o ano de 2016 as perspectivas para a economia brasileira dependerão muito mais 
de fatores domésticos do que da economia global. O ajuste fiscal é a condição 
necessária para o crescimento, abrindo espaço para queda da inflação, do prêmio de 
risco, juros e também a retomada da economia. A economia brasileira, segundo 
analistas do Banco Bradesco, deve contrair 3% em 2016, após contração esperada de 
3,8% em 2015. A projeção de nova retração no próximo ano pode ser explicada pelos 
seguintes fatores: 1) os estoques ainda permanecem elevados na economia, 
especialmente os industriais e construção civil; 2) o desemprego seguirá em trajetória 
de deterioração; 3) o crédito seguirá retraído pelo aumento da inadimplência e pelas 
incertezas macroeconômicas; 4) O Banco Central deverá elevar os juros em função da 
inflação pressionada e, por fim, os investimentos seguirão reduzidos em função do 
cenário indefinido. 
 
 Apesar do ambiente de forte contração da economia, a inflação insiste em manter 
pressionada,  o que impede uma queda dos juros. A alta dos preços administrados, 
como: energia, combustíveis, entre outros foram responsáveis pela pressão do índice 
em 2015. A inflação de serviços não dá sinais de arrefecimento apesar da forte queda 
dos salários reais. Isso decorre do choque de custos e do fato de uma parcela relevante 
dos serviços acompanhar as variações do salário mínimo. A surpreendente resistência 
da inflação à desaceleração da economia também tem sua origem nos desequilíbrios 
fiscais. A falta de reformas estruturais e a  necessidade de uma maior queda do gasto 
público,  faz com que se antevejam novas elevações de impostos, em alguns casos 
com importantes efeitos inflacionários. Apesar de todos esses fatores, as projeções de 
analistas  ainda apontam para uma inflação, medida pelo IPCA, em 2016, em torno de 
7,0%. 
 
Do lado positivo para a economia brasileira está o ajuste do setor externo. A 
depreciação cambial e a recessão doméstica têm produzido uma enorme reversão do 
déficit comercial e tendem a 
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gerar um déficit em transações correntes bastante reduzido nos próximos anos. O setor 
externo já contribui com cerca de 1,9 p.p. para o crescimento da economia neste ano, 
mas não é suficiente para compensar a queda de 5,7 p.p. da demanda doméstica. O 
fraco crescimento da indústria, fruto do processo de ajuste em curso, também 
contribuirá para que o setor externo responda aos impulsos do câmbio, permitindo que 
o processo de substituição de importação se amplie e contribua para o aumento da 
produção. A dinâmica ao longo de 2016, portanto, tende a ser muito 
similar: forte expansão do setor externo com contração do doméstico. O setor externo é 
tipicamente por onde começa a recuperação da economia brasileira em processos de 
ajuste, mas a economia mundial segue bastante enfraquecida, o que também não 
proporciona muito impulso para a demanda local. O mundo tende a crescer pouco em 
2016 e os preços das commodities, como consequência, não serão fatores de impulso 
para o Brasil. Por isso, apesar do ajuste externo, os analistas do Banco Bradesco 
estimam uma continuidade da depreciação da moeda brasileira, encerrando 2016 
próximo a R$/US$ 4,40. A taxa de câmbio dependerá muito do desfecho fiscal. O ajuste 
do setor externo combinado com a solidez das contas externas do país  são fatores 
mitigadores do risco. Portanto, será extremamente importante monitorar os 
desdobramentos do debate fiscal ao longo de 2016. A velocidade de recuperação da 
economia, o grau de pressão inflacionária e cambial e a própria dinâmica dos juros 
futuros dependerá desse debate. Sem clareza no ajuste fiscal, será difícil observar uma 
queda nos prêmios de risco e uma retomada da confiança.  
 
O momento da economia brasileira é de incertezas. Este cenário tem se evidenciado 
por uma série de índices macroeconômicos - e levado muitos setores a um estado de 
atenção. Entre eles o de construção civil. Com os juros altos e o desemprego rondando, 
os brasileiros tendem a manter uma postura defensiva em relação a seus investimentos, 
sobretudo os de alto valor, como a compra de um imóvel. O efeito é um crescimento da 
taxa de vacância e dos estoques em empreendimentos imobiliários, o que compromete 
a lucratividade e pesa na projeção de futuros investimentos para as empresas do setor. 
Somam-se a esse cenário os aspectos tributários, como as demandas trabalhistas, o 
aumento de fiscalizações e a burocracia na obtenção de Certidões Negativas de 
Débitos Fiscais e do Habite-se. 
 
O mercado de escritórios comerciais, que é um dos principais negócios da CAPEF, vive 
um período de baixa, com previsão de se recuperar apenas entre 2017 e 2018, segundo 
especialistas.  A combinação de altos estoques e baixa demanda tem colocado esse 
segmento em perspectiva negativa. 
 
De acordo com Roberto Patiño, diretor de transações da consultoria imobiliária Jones 
Lang LaSalle - JLL, o momento é de cautela. “Para cada 5 metros quadrados 
construídos, 1 metro quadrado está à espera de locatário”, disse. 
 
Há ainda quem seja mais pessimista em relação ao segmento, segundo Máximo Lima 
sócio-diretor da gestora Hemisfério Sul Investimentos (HSI) citou: “O mercado vai piorar 
muito antes de melhorar”. Em complemento citou que os preços dos ativos ainda estão 
altos. Primeiro, segundo ele, caem os preços de aluguel, para depois se refletir no preço 
de venda desses imóveis. “Os preços para locação estão caindo nos últimos 18 meses, 
em torno de 30%”, disse. 
 
O índice FIPE/ZAP, que é um indicador de preços de imóveis do mercado brasileiro, 
produzido em parceria pelas duas instituições que levam o seu nome, constatou que o 
preço médio do metro quadrado dos imóveis anunciados para venda no Brasil 
apresenta uma queda real de 7,44% entre janeiro e novembro deste ano.  
 
A queda real é registrada quando o preço dos imóveis apresenta variação inferior à alta 
generalizada de preços, que é medida por índices inflacionários, como o IPCA. 
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O FipeZap acompanha a variação de preços do mercado imobiliário em 20 cidades 
brasileiras com base no comportamento dos preços dos imóveis anunciados no site Zap 
Imóveis. 
 
Já no mercado imobiliário cearense, segundo José Carlos Gama, vice-presidente do 
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE),  2016 não será um 
ano fácil, mas deve ser um pouco melhor que o atual. Ele explica citando dados de 
2015, para o qual projeta queda de 15% nas vendas e 50% no número de lançamentos 
com relação a 2014. Apesar dos números negativos, ele ressalta que o equilíbrio no 
mercado cearense se mantém. Já que o menor volume de vendas é acompanhado por 
um número menor de lançamentos. Isso impede queda nos preços. Esperança também 
é palavra usada por Sérgio Porto, presidente do Sindicato da Habitação do Ceará 
(Secovi-CE), principalmente sobre questões relacionadas ao governo. “Estamos muito 
esperançosos que o Governo atenda às reivindicações do mercado e volte a dar 
facilidade para o financiamento, que é fundamental”. 
 
Abaixo segue tabela com as projeções dos diversos indicadores econômicos 
brasileiros, coletado no Seminário de Investimento anual da CAPEF: 

 

TABELA I 

CONSOLIDAÇÃO DE CENÁRIOS  

 

Fonte: Relatórios de Instituições Financeiras em poder da GERIM 

 

Conforme determina a legislação e com base no cenário prospectado, submete-se, 
pois, a presente Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa - PGA da 
CAPEF do período 2016-2020, à apreciação superior devendo todos os normativos que 
conflitem com essa política serem devidamente modificados. 
 

FUNDAMENTAÇÃO 
 

1. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 
GESTOR DA CAPEF 
 
A Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa da CAPEF, referente ao 
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período de 2016-2020, constitui-se um instrumento norteador de procedimentos a serem 
adotados na condução da administração dos ativos do Plano Gestor da Entidade, em 
contraponto com as despesas administrativas, objetivando o equilíbrio atuarial do 
patrimônio do plano. 
 
Para a elaboração da Política de Investimentos, são utilizados como balizadores, os 
cenários traçados por gestores de recursos e parceiros da Entidade, devidamente 
consolidados no Seminário de Investimentos realizados nos dias 7 e 8 de dezembro de 
2015. Baseado nessas projeções, a CAPEF determina a macro-alocação dos recursos 
do Plano Gestor. 
 
Ademais, esta política e sua operacionalização está fundamentada nos princípios e 
valores de governança da CAPEF, a saber: 
 

 Ética - Cria relações sólidas e transparentes, fundamentadas em valores 
expressos no código de ética, como legalidade e respeito, fortalecendo a imagem 
institucional da Entidade perante o mercado e a sociedade. 

 Transparência - Prima pela segurança, integridade e clareza na divulgação das 
informações dirigidas aos clientes internos e externos, deixando-os sempre 
esclarecidos e bem informados quanto à gestão do plano de benefícios, direitos e 
deveres. 

 Prudência - Toma decisões fundamentadas na análise critica das situações, 
processos ou problemas e na compreensão dos diversos fatores que afetam o 
negócio, demonstrando discernimento para dimensionar e administrar riscos. 

 Excelência - Atua de forma precisa e criteriosa, empregando os recursos com 
racionalização e sem desperdícios, atendendo aos padrões de desempenho 
esperados. Busca o aperfeiçoamento técnico e a criação de soluções inovadoras, 
promovendo novos caminhos para melhoria de processos e sistemas. 

 Gestão Compartilhada - Mobiliza a Entidade, o grupo e os interlocutores 
(associados e parceiros) mediante o estabelecimento de uma relação de confiança 
e de troca de informações que permita a descoberta de necessidades potenciais, a 
oferta de soluções integradas e competitivas e a tomada de decisões 
compartilhadas no negócio.    

 Credibilidade - Inspira confiança nos parceiros mediante uma gestão eficiente, 
pautada na profissionalização dos colaboradores e dirigentes e na transparência 
dos atos de gestão praticados.  

 
1.1 OBJETIVOS DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS 

 
A presente Política de Investimento estabelece os critérios e limites que devem reger os 
investimentos dos recursos administrativos, em consonância com a Resolução nº 29 de 
31 de agosto de 2009. As diretrizes aqui definidas estão embasadas na Resolução nº 
3.792, de 24 de setembro de 2009, - legislação que estabelece as diretrizes de 
aplicação dos recursos garantidores das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar – e em suas alterações subsequentes. Adicionalmente, as estruturas de 
gestão e regras de controle ora estabelecidas estão em conformidade com o Guia 
PREVIC – Melhores Práticas nos Fundos de Pensão, da Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar.  

 
Nesse contexto, a gestão da CAPEF analisa os critérios e objetivos de investimento dos 
recursos do plano que administra, considerando: 
 

a) taxa esperada de retorno; 
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b) preservação do capital; 

c) diversificação; 

d) tolerância a risco; 

e) estabilidade; e 

f) liquidez;  
 
Com base em tais critérios, a CAPEF define os mecanismos específicos de 
investimentos e a melhor estratégia na composição de sua carteira. 
 
2. Alocação de Recursos e os Limites por Segmento de Aplicação 

 
A Capef direcionará em 2016 a totalidade dos recursos do Plano de Gestão 
Administrativa para o segmento de renda fixa e o de imóveis. 
 
Segue abaixo a tabela contendo a proposta de alocação e os limites de aplicação para o 
Plano: 
 

TABELA  
CAPEF - ALOCAÇAO DE ATIVOS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS  

SEGMENTO DE APLICAÇÃO 
RES. 3792  

TETO (%) 

POSIÇÃO ATUAL 

30/11/2015 

(%) 

PROPOSTA DE INTERVALO 

LIMITES CAPEF 

INFERIOR % SUPERIOR % 

  Renda Fixa 100 96,99% 92 100 

  Imóveis 8 3,01% 0 8 

          

 
Esta proposta de alocação de ativos poderá ser revisada a qualquer tempo, em razão 
de fato relevante que venha alterar substancialmente as necessidades do Plano, 
mediante aprovação do Conselho Deliberativo da CAPEF.  
 
A carteira de imóveis será composta, exclusivamente, pela loja do térreo do edifício 
sede da CAPEF. 
 
3. Limites por modalidade de instrumentos 
 
Serão observados os limites de alocação, concentração por investimento e emissor 
definidos pela Resolução 3792.  

 
4. Utilização de Instrumentos Derivativos 
 
O plano Gestor usa os instrumentos de derivativos exclusivamente para hedge. A 
utilização desses instrumentos é baseada em análises que, previamente, avalia os 
riscos envolvidos nessas operações. Vale ressaltar que todas as operações no 
mercado de derivativos são negociadas em bolsa de valores ou de mercadorias e 
futuros, sendo que elas são garantidas pelas câmaras e prestadoras de serviços de 
compensação e liquidação. A Entidade definiu como limite para depósito de margem 
até 10% em títulos da dívida pública mobiliária federal, títulos e valores mobiliários de 
emissão de instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN e ações 
pertencentes ao índice Bovespa da carteira do plano ou fundo de investimento.  
 
5.  Meta de Rentabilidade 
 
Para o total de ativos do Plano de Gestão Administrativa da CAPEF, a rentabilidade a 
ser perseguida será equivalente a INPC + 5,50% a.a. Na gestão da carteira será 
observado o máximo grau de aderência, sempre analisando o cenário e aproveitando as 
oportunidades de mercado.  
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6. Análise de riscos 
 
Na Capef, a Assessoria de Gestão de Riscos e Controles Internos é responsável pela 
identificação, mensuração, tratamento e monitoramento dos riscos, ação realizada 
sempre tendo como base os princípios e valores de governança já citados neste 
documento. 
 
A seguir, encontram-se os principais tipos de riscos aos quais os planos administrados 
pela Capef estão expostos, seus conceitos e as ferramentas e modelos de gestão que a 
entidade utiliza para o seu tratamento. 
 
6.1. Risco de Liquidez 
 
a) Conceito de risco de liquidez 

 
Segundo a PREVIC, “o risco de liquidez está relacionado ao casamento dos fluxos de 
ativos e passivos, de forma que os recursos estejam disponíveis na data do pagamento 
dos benefícios e demais obrigações do plano”. A ocorrência desse risco pode fazer com 
que a entidade tenha de se desfazer de posições assumidas em seus investimentos 
para honrar o compromisso de pagar os benefícios de seus participantes. 

 
6.2. Risco Operacional / Legal 
 

a) Conceito de risco operacional 
 
Segundo a PREVIC, “o funcionamento dos sistemas e o processamento de operações 
podem gerar erros ou permitir a ocorrência de fraudes”. Assim, o risco operacional está 
associado a perdas resultantes da operação do negócio e pode ser subdividido em 
quatro categorias: risco de pessoas (despreparo, negligência ou fraude); risco de 
processos (organização ineficiente, fluxo de informações e de processos deficiente, 
responsabilidades mal definidas, etc.); risco legal (decorrente de procedimentos e 
rotinas que desrespeitam o ordenamento jurídico); e risco de tecnologia 
(processamento de dados sujeitos a erros e falhas de equipamentos). 
 
b) Modelo e critérios para a gestão do risco operacional  
 
Na Capef, o risco operacional é mitigado através do contínuo desenvolvimento 
profissional de seu quadro de colaboradores. Para que isto seja possível, a Capef 
dispõe de orçamento específico para treinamento e avaliações de desempenho 
periódicas de seus funcionários, bem como um plano de cargos e salários formalizado.  
 
A Política de Segurança da Informação da Capef também é uma importante ferramenta 
de controle, tendo em vista que seus normativos determinam como os recursos 
tecnológicos da Entidade serão utilizados pelos colaboradores, bem como o tratamento 
a ser dispensado para cada tipo de informação gerada, mitigando a possibilidade de 
acessos indevidos aos sistemas internos, perda de produtividade ou vazamento de 
informações sigilosas. Essa política é acompanhada pelo Comitê de Gestão de 
Segurança da Informação. 
 
Os processos internos da Capef são analisados periodicamente e sempre que ocorrem 
modificações em suas etapas, bem como quando são identificadas fragilidades ou 
oportunidades de melhoria. Além disso, estão presentes na rotina da Entidade controles 
amplamente utilizados no meio empresarial, tais como segregação de funções, regime 
de alçada e competência, avaliações de desempenho, conciliações periódicas e gestão 
compartilhada de ativos. Outra ferramenta utilizada no controle do risco operacional é o 
Comitê de Controles Internos, composto por profissionais da Gerência de 
Desenvolvimento Institucional – GEDIN, Gerência de Tecnologia da Informação – 
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GETEC e Assessoria de Gestão de Riscos e Controles Internos - ASGER, que se reúne 
mensalmente com o objetivo de mitigar os riscos operacionais da Entidade. Dentre as 
atribuições do Comitê vale destacar: a) avaliar e validar os dados referentes aos erros 
operacionais apurados pela Assessoria de Gestão de Risco e Controles Internos – 
ASGER e b) avaliar se os erros operacionais apurados infringem o Código de Ética ou 
Política de Segurança da Informação e dar ciência aos respectivos comitês, Diretoria 
Executiva e Auditoria Interna (AUDIN). 
 
A Entidade dispõe de uma assessoria jurídica interna responsável pela mitigação dos 
riscos legais. Esta assessoria é responsável pela análise jurídica dos contratos firmados 
pela entidade, os quais também são validados pela Gerencia Financeira - GEFIN, cuja 
função é verificar a correta aplicação dos tributos e impostos.  
 
Por fim, como forma de proporcionar um ambiente adequado para a tomada de 
decisões dos seus dirigentes, gestores e conselheiros, a Capef possui outra ferramenta 
de controle importante: o contrato de seguro na modalidade Directors & Office (D&O). 
Esse tipo de seguro cobre eventuais custos de defesa dos dirigentes quando estes são 
demandados judicialmente por ato regular de sua gestão e sua contratação para os 
fundos de pensão está amparada pelo Parágrafo Único, Artigo 22, da Resolução nº 13 
do Conselho de Gestão de Previdência Complementar (CGPC). Portanto, desde que as 
decisões tomadas pelos dirigentes e conselheiros estejam dentro dos preceitos legais e 
boas práticas administrativas, estes estarão protegidos pelo Seguro D&O. 

 
6.3. Risco de Mercado 
 

a) Conceito de risco de mercado 

O risco de mercado, segundo a PREVIC, origina-se “por movimentos adversos da taxa 
de juros e da variação dos preços dos ativos, que podem afetar o desempenho 
econômico-financeiro do plano de benefícios”. 

b) Modelos e critérios para a gestão do risco de mercado 

i. VALUE AT RISK – VaR: apresenta a pior perda possível ao longo de determinado 
intervalo de tempo, sob condições normais de mercado e dentro de determinado 
nível de confiança. 

A grande vantagem da utilização do VaR é resumir o risco em uma única medida 
numérica.  

O custodiante dos ativos financeiros da Capef calcula e disponibiliza diariamente, o 
VaR das carteiras de investimento. Para tanto, utiliza os seguintes parâmetros: 

 Modelo: Paramétrico (histórico) 

 Intervalo de Confiança: 95% 

 Periodicidade: diário 

 
Adotar-se-ão os seguintes percentuais de variação de risco máximo por Carteira de 
Investimento: 
    

 Renda Fixa: até 2% do valor do patrimônio líquido da carteira; 

 Fundo Multimercado: até 3% do valor do patrimônio líquido da carteira 
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ii. TESTE DE ESTRESSE: medida que determina os potenciais ganhos/perdas sob 
cenários extremos, nos quais os preços dos ativos tenderiam a ser substancialmente 
diferente dos atuais. 

Esta metodologia baseia-se na reprecificação da carteira a partir de variáveis 
extremas nos fatores de risco de cada instrumento financeiro. A diferença entre o 
valor estressado e o original da carteira é o valor, que refletirá seu ganho ou perda 
de acordo com os cenários tomados para análise. 

Na Capef, este modelo será utilizado com o intuito de observar o comportamento da 
rentabilidade dos investimentos em um momento de alta volatilidade do mercado. 

Os parâmetros utilizados nos cenários de estresse são definidos pela ASGER – 
Assessoria de Gestão de Riscos e Compliance da Entidade, de acordo com o 
comportamento do mercado. 

6.4. Risco de Crédito 
 

a) Conceito de risco de crédito 
 
O risco de crédito surge quando as contrapartes não desejam ou não são capazes de 
cumprir suas obrigações contratuais. Seu efeito é medido pelo custo de reposição de 
fluxo de caixa, em caso de inadimplência da contraparte. O rebaixamento da 
classificação por agências especializadas também pode gerar a elevação do risco de 
crédito, tendo em vista que a confiança dos investidores é impactada, podendo gerar 
redução no valor de mercado das organizações.  
 

b) Modelos e critérios para a gestão do risco de mercado 

 
i. Títulos Privados: 

 
Em relação à gestão do risco de crédito das instituições financeiras e não financeiras 
emitentes de títulos de renda fixa, a CAPEF dispõe de um conjunto de regras, ratings e 
metodologia própria, conforme as etapas descritas abaixo: 
 

1) A equipe da Gerência de Investimentos Mobiliários - GERIM recebe o prospecto 
da emissão, enviado por analistas de corretoras ou bancos; 

 
2) Realizam-se reuniões entre os analistas e o gestor da Gerência de Investimentos 

Mobiliários para analisar se o prazo, a taxa de retorno e o setor que a empresa 
emissora atua estão dentro das estratégias adotadas pela gestão. No caso de um 
possível cenário de stress nos mercados globais, o comitê analisará seus 
impactos no resultado da empresa, ou seja, medir-se-á o grau de dependência do 
setor com a economia; 

 
3) Verificando-se a aprovação do enquadramento da estratégia, analisam-se alguns 

aspectos fundamentalistas, como: lucros antes dos juros e impostos (earnings 
before interest, taxes); ROE (return on equity), ou seja, refere-se ao percentual 
que mede a capacidade financeira de uma empresa agregar valor a ela mesma 
utilizando seus recursos próprios; P/L quando a empresa possuir capital aberto 
em Bolsa de Valores (mede a relação entre o preço atual das ações e o lucro por 
ação acumulado no ano) e, por fim, o nível de endividamento da empresa; 

 
4) Nesta fase, consolida-se o grau de investimentos das principais empresas de 

ratings reconhecidas no mercado financeiro e gera-se um rating interno de 



 

79 
 

avaliação. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A partir do rating interno, define-se em que escala de alocação a emissão se enquadra. 
Além disso, há um controle de exposição por emissor (quanto menor a qualidade do 
crédito, em geral a previsibilidade de fluxo de caixa para pagamentos torna-se mais 
volátil). Abaixo, a escala de alocação de acordo com o rating interno. 

 

 
 
Acompanha-se periodicamente a qualidade de crédito dos emissores presentes no 
portfólio do Plano e a tabela de periodicidade mínima de revisão relacionada a cada 
rating interno atribuído ao emissor ou ativo de crédito 
 

 
 
Ressalta-se que os pareceres da equipe técnica serão submetidos ao Comitê de 
Investimentos da Entidade para avaliação quanto à decisão de aportes de recursos 
para aquisição do ativo.  
 
Após a aquisição de ativos de crédito, a Entidade mantém um acompanhamento 
constante das garantias atribuídas ao ativo, bem como de seus emissores, analisando 
as seguintes variáveis: 
a) Alterações de rating; 
b) Receita Líquida; 
c) Ebit (lucro antes do pagamento de juros e impostos); 
d) Lucro Operacional; 
e) Lucro Líquido; 
f) Dívida Líquida. 

 

Standard&Poors Moodys Fitch Rating SR Rating LF Rating CAPEF - Rating Interno

AAA Aaa AAA br AAA AAA A+

AA+ Aa1, Aa2, Aa3 AA+, AA, AA- br AAA+, br AA, br AA- AA A

A+,A, A- A1, A2, A3 A+, A, A- br A+, br A, br A- A A-

BBB+ Baa1 BBB+ br BBB+, br BBB, br BBB- BBB B+

BBB Baa2 BBB br BB+, br BB, br BB- BB B

BBB- Baa3 BBB- br B+, br B, br B- B B-

BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB- br CCC C C+

B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B- br CC C C

CCC, CC, C Caa, Ca, C CCC, CC, C br C - C-

Grau Especulativo

Alto risco de crédito

Grau de Investimento

Baixo risco de crédito

Médio risco de crédito
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Caso o ativo de crédito a ser analisado não possua classificação de risco, a análise 
utilizará o rating do emissor. 

 
Excetuam-se de análise de crédito por rating, os ativos denominados DPGE - Deposito 
a Prazo com Garantia Especial do Fundo Garantidor de Crédito, definidos pelo Comitê 
de Investimentos da Entidade, como ativos de baixo risco de crédito, em função da 
existência de mecanismo de seguro viabilizado pelo FGC. 
 

 Imóveis: 
 

Como a principal rentabilidade da carteira de imóveis é proveniente das locações, o 
risco de crédito é mitigado, primeiramente, pela formalização do contrato de locação, 
análise cadastral e econômico-financeira do interessado e pelas garantias solicitadas 
pela Entidade, tais como: recepção de depósito de caução, fiança bancária emitida por 
banco idôneo e seguro-fiança emitido por seguradora idônea. No caso específico de 
imóvel locado a patrocinadores as garantias poderão ser dispensadas por apresentar 
baixo risco de inadimplemento.  

 

7. Sistemática para acompanhamento de preços de ativos para Investimento e 
Desinvestimentos  

7.1 Carteira de Renda Fixa 

A Entidade, para auxiliar na formação de seus preços de investimentos e 
desinvestimentos de renda fixa se utiliza dos procedimentos conforme abaixo: 

i) Análise do risco de crédito e fundamentalista do ativo e do emissor; 

ii) Realização de conference call entre os gestores da Entidade, BNB e 

administradores de recursos dos Planos da CAPEF, onde são elaboradas 

estratégias para realização de novos investimentos e desinvestimentos  em renda 

fixa; 

iii) Utilização de informações  junto ao mercado financeiro acompanhando o momento 
de entrada e saída; 

iv) utilização de relatórios gerenciais de empresas especializadas em formação de 
preços de ativos; 

v) análise dos custos incorridos na realização das operações de venda ou compra; 

vi) avaliação das perspectivas macroeconômicas inerentes ao crescimento da 
economia doméstica e mundial que possam afetar os investimentos; 

vii) realização de conference call diários com participantes do mercado que trazem 
informações  relativas a cenários e fatos relevantes; 

viii) reunião do comitê de investimentos;  

8. Metodologia ou as Fontes de Referência Adotadas para Apreçamento dos 
Ativos Financeiros 

Para os ativos registrados em carteiras de fundos de investimentos, a precificação dos 
ativos financeiros será realizada pelo Administrador do fundo  com base no seu Manual 
de Precificação de Ativos. Ressalte-se que o agente custodiante verifica a 
conformidade dos preços dos ativos e das operações registradas nas carteiras dos 
fundos de investimentos.  
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No segmento de imóveis são feitas reavaliações periódicas com o intuito de adequar o 
valor dos ativos aos preços de mercado, em atendimento às exigências legais vigentes. 

9. Observância ou não de princípios de responsabilidade socioambiental 

Como as EFPC’s têm uma visão de longo prazo, todas as decisões tomadas pela 
direção da CAPEF, inclusive as relacionadas a investimentos, devem ser pautadas por 
governança e sustentabilidade.  A Capef, por intermédio da ABRAPP participa como 
signatária do programa Carbon Disclosure Project, uma organização independente, 
sem fins lucrativos que detém o maior banco de dados globais sobre o impacto 
climático corporativo. Criado em 2000, seu primeiro questionário foi enviado às 500 
maiores empresas do mundo, com a finalidade de acelerar a criação de soluções e 
mitigar os efeitos do aquecimento global por meio da divulgação de  

informações relevantes aos negócios, políticas e decisões de investimento. Essas 
informações são coletadas em nome de mais de 655 investidores globais que, juntos, 
administram US$ 78 trilhões em ativos financeiros, assim como compradores no setor 
público, e são disponibilizadas para integração ao negócio e auxílio na tomada de 
decisão. Com esse propósito, a Entidade vem estudando formas de incluir na sua 
política de investimentos dos próximos anos práticas que atendam a tais preceitos.  

10. Informações sobre a Auditoria Independente 

Visando atender ao disposto nos artigos 14 e 15 da Instrução SPC nº 14, de 
18/01/2007, a pessoa jurídica contratada pela EFPC para a realização da auditoria 
independente deverá avaliar a pertinência dos procedimentos técnicos, operacionais e 
de controles referentes aos investimentos da Entidade, bem como a adequação do seu 
sistema de controles internos. A referida legislação ainda expressa que, não será 
considerada atendida a exigência normativa de apresentação dos relatórios anuais de 
auditoria independente, se neles houver cláusula que exclua a responsabilidade do 
auditor por seus trabalhos técnicos. 
 
A Entidade promoverá processo seletivo, através de tomada de preços, e contratará 
pessoa jurídica autorizada para prestação de serviço de auditoria independente das 
demonstrações contábeis de 2015. 

 
11 Informações aos Participantes 
 
A Capef, em conformidade com a Instrução Normativa nº5, de 1º de novembro de 
2013, divulga anualmente as informações aos participantes e assistidos, dos planos de 
benefícios que administra.  

12 Ética 

Fica definida a responsabilidade e lisura na tomada de decisões dos agentes 
envolvidos em todas as esferas da CAPEF, sendo vedada a utilização de informações 
e práticas ilícitas com o propósito de prejudicar o objetivo maior da Entidade, que é 
honrar seus compromissos com seus beneficiários. 

O código de Ética direcionado a todos os terceirizados, funcionários, diretores e 
conselheiros da CAPEF foi aprovado em reunião do Conselho Deliberativo e está 
disponível para todos os participantes e funcionários através da página eletrônica da 
Entidade e através da Central de Atendimento. 

O Código de Ética atende determinação da Resolução nº 13, de 01/10/2004 e tem 
como objetivo regular as atividades dos dirigentes e colaboradores da CAPEF com 
vistas a garantir sua transparência na gestão e consolidar a imagem ética de entidade. 
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A adesão a princípios éticos comuns tem sido parâmetro para a adaptação do mercado 
e das regras locais aos preceitos internacionais relativos à redução do risco.  
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