PLANO BD, CV I E PGA - 2020

Política
de
Investimentos

FUNDAMENTAÇÃO

1. OBJETIVOS DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS
A gestão dos investimentos do plano BD está fundamentada nos princípios e
valores 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 seus participantes, 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 crítica 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
(participantes 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 participantes e parceiros mediante uma
gestão eficiente, pautada na profissionalização dos colaboradores e dirigentes
e na transparência dos atos de gestão praticados.
Além destes princípios e valores, a gestão dos investimentos leva em consideração
o estágio de maturidade do plano, onde os valores desembolsados mensalmente
com os pagamentos dos benefícios do plano BD são bem superiores aos valores
recebidos por meio das contribuições dos participantes e dos patrocinadores. Com
isso, parcela relevante dos benefícios é paga com recursos oriundos da
rentabilidade dos investimentos e também da realização de parte do patrimônio do
plano.
Outro ponto importante que merece ser destacado, na gestão dos investimentos do
plano, é a regra de reajuste dos benefícios, só concedido na integralidade da
variação do INPC durante o ano se o retorno acumulado dos investimentos, a partir
de 2012, se mostrar superior à meta atuarial do mesmo período, conforme artigo 86
do Regulamento vigente.
Dessa forma, há que se ter um gerenciamento eficiente e responsável dos recursos
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para fazer face aos compromissos com os pagamentos dos benefícios 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:








Taxa esperada de retorno;
Preservação do capital;
Diversificação;
Tolerância a risco;
Estabilidade;
Liquidez;
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, estruturado, imobiliário, operações
com participantes e investimentos no exterior, para o alcance dos resultados
esperados, que lhe assegurem o pleno equilíbrio atuarial do seu plano BD.
1.1 Diretrizes Gerais para Procedimentos de Investimentos
Os investimentos realizados pela EFPC, em carteira própria, administrada ou em
fundos exclusivos devem ser objeto de análise prévia, considerando os
correspondentes riscos e as suas garantias reais ou fidejussórias, se existentes.
A análise de cada investimento deverá ser feita de acordo com as características
específicas da alocação/mandato, considerando:
• Conformidade com a política de investimento e com a legislação vigente;
• Análise das características do investimento proposto e sua adequação aos
objetivos do plano;
• Análise de desempenho do ativo, do fundo ou do gestor, conforme o caso;
• Análise dos riscos de crédito, mercado, liquidez, operacional, legal, sistêmico
e outros inerentes a cada operação;
• Análise de riscos relacionados à sustentabilidade;
• Análise do horizonte de investimento e sua adequação com os objetivos do
plano.
1.2 Diretrizes Gerais para Procedimentos de Análise de Investimentos
Para fins de análise, são recomendadas as seguintes práticas:
 Compatibilidade das características do investimento com o estudo de macro
alocação;
 Avaliar a documentação da oferta com destaque para os fatores de risco e
para a expectativa de retorno;
 Avaliar as taxas cobradas pelo administrador e/ou gestor em relação à
complexidade e obrigações inerentes ao investimento;
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 Verificar outros riscos que possam ser identificados, avaliados e mecanismos
de controle que possam ser utilizados para monitoramento dos riscos
decorrentes da operação;
 Analisar as estruturas das garantias envolvidas, reais ou fidejussórias, tais
como covenants, seguros, avais, fianças, depósitos, ou qualquer outra forma
de cobertura do risco de crédito, quando for o caso;
 No caso de fundos de investimentos, avaliar a política de investimentos do
fundo, os critérios de alocação e o histórico do gestor em mandatos
semelhantes.
1.3 Diretrizes para Monitoramento dos Investimentos
Os investimentos devem ser objeto de monitoramento contínuo, com o objetivo de
avaliar seu desempenho e gerenciar seus riscos. Para tanto, pelo menos os
seguintes itens devem ser avaliados:
 Desempenho em relação à meta atuarial e ao seu benchmark, considerandose o horizonte de investimento;
 Desempenho em relação à concorrência relevante ou a ativos similares;
 Grau de utilização dos limites de risco pré-estabelecidos;
 Retorno do investimento em relação ao risco que tal investimento adiciona à
carteira;
 Risco em relação à concorrência relevante ou a ativos similares;
 Monitoramento do rating e das garantias;
 Alterações qualitativas no ativo, emissor ou gestor.
A avaliação pode variar conforme as especificidades de cada classe, ativo,
estratégia, mandato, etc.
No caso de fundos de investimento, tais aplicações devem ser constantemente
monitoradas em função da complexidade de sua estrutura e da particularidade de
suas variáveis.
A área de investimentos deve estar em constante contato com o gestor e/ou
administrador do fundo que tem a obrigação de prover a EFPC de informações
necessárias, com o intuito de controlar os riscos e acompanhar performance em
seu período de aplicação e desenvolvimento.
O desinvestimento deve ocorrer sempre que algum dos critérios de monitoramento
assim exigir, e contanto que as condições de mercado viabilizem essa operação.
2. SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS E BENEFÍCIOS DA CAPEF
Realizado nos dias 21 e 22 de novembro de 2019, o 26º Seminário de
Investimentos e Benefícios definiu o cenário base para elaboração da política de
investimentos do plano BD. O evento contou com a presença de participantes
ativos e assistidos da Capef, dirigentes de outras EFPC’s (Entidades Fechadas de
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Previdência Complementar), profissionais das áreas de Investimentos,
Risco/Compliance e de Previdência da Entidade e também de profissionais do
Banco do Nordeste do Brasil. Participaram também os integrantes dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal, bem como da Diretoria-Executiva da Entidade.
Em 2019, a Capef inovou, sorteando 12 participantes para viajar para Fortaleza –
CE, com todas as despesas pagas e participar do Seminário, sendo 1
representante de cada Estado (Interior do CE, MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE,
MG, ES) e 1 representante das regionais do RJ, SP e DF.
O 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: Vinci Partners, Rio Bravo, Leg Mason Global
Asset Managemet, Captalys Asset, XP Investimentos, Brasil Plural, CAPEF, bem
como o Sr. Luís Ricardo Marcondes Martins, Diretor-Presidente da Abrapp que
proferiu palestra, sobre o tema “O Cenário da Previdência Complementar PósReforma Previdenciária”.
Participaram também do evento, Guilherme Benites, Sócio e Diretor da Áditus
Consultoria Financeira, que proferiu a palestra sobre o tema: “Estratégias de
Alocação de Ativos e Rentabilidade dos Investimentos”. Em seguida, o Diretor de
Previdência, Francisco José Araújo Bezerra, proferiu uma palestra sobre o Plano
Família a ser lançado pela Capef. O Diretor de Previdência apresentou também a
situação dos planos previdenciários da Entidade. O Diretor de Administração e
Investimentos, Marcos José Rodrigues Miranda, apresentou o resultado da
alocação dos investimentos dos planos e o Gerente de Investimentos, Marcelo
D`Agostino, apresentou a consolidação do cenário para 2020 e a definição da
proposta da macro-alocação das carteiras dos planos. Foi dada a oportunidade aos
participantes para contribuírem com opiniões, questionamentos e sugestões na
alocação dos investimentos para 2020. Após consenso nas discussões dos
participantes presentes, as propostas do cenário básico e da macro-alocação para
o ano de 2020 foram definidas e encaminhadas para deliberação do Conselho
Deliberativo.
3. CENÁRIO MACROECONÔMICO
Em 2019, o acirramento das tensões comercias entre EUA e China, bem como
questões relacionadas ao Brexit e instabilidades políticas na América do Sul,
frustraram as previsões de crescimento da economia mundial. No primeiro caso, o
principal risco é a retração do comércio mundial e no segundo caso os riscos
observados são uma saída desordenada do Reino Unido da União Europeia e/ou
uma saída que se prolongue por muito tempo. Com relação às questões políticas
no continente Sul-Americano, eventos como os ocorridos na Argentina (volta dos
peronistas ao poder) e Chile (onda de manifestações populares contra o governo)
causaram grande instabilidade nos mercados dos países da região. Em 2019,
ocorreram, também, eventos que causaram instabilidades em países como: Bolívia,
Venezuela, Colômbia, Peru e Equador.
No início de 2019, as projeções para o PIB das principais economias mundiais já
começaram a passar por revisões, com o Fundo Monetário Nacional – FMI traçando
um cenário de desaceleração. Em seu relatório “Panorama Econômico Mundial"
divulgado em abril de 2019, para o crescimento econômico do PIB global, o FMI
projetava um crescimento para o PIB mundial em 2019 de 3,3% ante uma previsão
divulgada em janeiro de 3,5%. Já no último relatório divulgado pelo FMI, em outubro
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de 2019, a previsão de crescimento econômico mundial foi de 3%. Segundo o FMI,
países da zona do euro e os países emergentes foram os blocos que contribuíram
com maior peso para que houvesse uma revisão para baixo da atividade global.
Diante desse cenário desafiador para a economia global, as principais autoridades
monetárias começaram a adotar políticas estimulativas mais agressivas para tentar
conter uma desaceleração econômica mais intensa.
O Federal Reserve - Fed, banco central dos Estados Unidos, reduziu a taxa básica
de juros norte-americana em 0,25 ponto percentual, em sua última reunião ocorrida
em outubro/2019, para o intervalo entre 1,5% e 1,75%. Esta foi a terceira (março,
julho e outubro) queda, em 2019, efetuada pela autoridade monetária americana
em sua taxa básica de juros, todas de 0,25p.p..
A atividade americana, no 3º trimestre, cresceu a uma taxa anualizada de 1,9%
(número revisado em 30/10/2019), quando comparado com o segundo
trimestre/2019. No segundo trimestre/2019, o PIB norte-americano cresceu 2% e no
primeiro trimestre/2019 o crescimento foi de 3,2%, ambos sempre comparados com
o trimestre imediatamente anterior. O setor externo é o segmento que vem puxando
a atividade dos EUA para baixo, fruto das incertezas causadas pelas questões
comerciais envolvendo os EUA e a China. As projeções do FMI para a economia
dos EUA são de um crescimento de 2,4% em 2019 e de 2,1% em 2020.
A economia da zona de euro também vem sofrendo com as consequências da
turbulência global (Brexit e guerra comercial). No primeiro trimestre/2019 o PIB da
zona do euro cresceu 0,4%, no segundo e terceiro trimestre o crescimento foi de
0,2%, ambos comparados com o trimestre imediatamente anterior. Esta perda de
fôlego na economia do bloco fez com que a autoridade monetária europeia
adotasse medidas de relaxamento monetário para tentar conter esta desaceleração
econômica. As projeções do FMI para a economia dos países da zona do euro são
de um crescimento de 1,2% em 2019 e de 1,5% em 2020.
Quanto à política monetária da zona do euro, o Banco Central Europeu, em sua
reunião realizada em outubro/2019, manteve inalterada a taxa de juros (taxa de
depósito do BCE) a qual segue na mínima de -0,5%. Na reunião anterior, ocorrida
no mês de setembro, o BCE reduziu em 0,1p.p. a taxa de juros, passando de -0,4%
para -0,5%. O BCE também confirmou que retomará seu programa de relaxamento
quantitativo (QE), por meio do qual comprará 20 bilhões de euros em ativos,
mensalmente, a partir de 1º novembro de 2019.
Quanto aos países emergentes, o bloco também vem sofrendo as consequências
das turbulências globais. Além das questões comerciais envolvendo EUA e China,
alguns países da América Latina vem passando por turbulências políticas em seus
governos. Alguns países latinos deverão experimentar crescimentos baixos em
2019, a exemplo do México (0,4%). Outros deverão ter taxas negativas de
crescimento, como o Equador (-0,5%) e a Argentina (-3,1%) , além da Venezuela,
que destoa dos demais países, com uma retração prevista de até -35%.
Quanto à atividade da China, centro dos conflitos comerciais com os EUA, sofrerá
drástica redução em seu PIB nos próximos anos, segundo previsões do FMI. Os
números da atividade do terceiro trimestre de 2019 da China mostraram um
crescimento de 6% do PIB, quando comparado com o mesmo trimestre do ano
anterior, no piso da meta de crescimento (entre 6% e 6,5%) adotada pelo governo
chinês. Vale ressaltar que há quase três décadas (primeiro trimestre de 1992) a
china não apresentava esta performance de crescimento. As autoridades chinesas
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prometem adotar algumas medidas, ainda este ano, além das já adotadas (redução
de compulsórios), para tentar conter este ímpeto de desaceleração da atividade do
país.
Segundo projeções do FMI, a atividade chinesa deverá terminar 2019 com seu PIB
crescendo algo em torno de 6,1% e para 2020 o crescimento deverá ficar em torno
de 5,8%. Para o bloco de países emergentes, o Fundo Monetário Internacional
espera uma expansão de 3,9% para o ano de 2019 e 4,6% para 2020. Para o
próximo ano, segundo o FMI, países emergentes como: Rússia, Índia, Brasil,
México e África do Sul deverão contribuir de forma positiva para alavancar o PIB do
bloco.
No âmbito local, o Brasil vem tendo sucesso na implementação das reformas
estruturais do país. A aprovação da reforma da previdência em 2019 e a boa
expectativa de levar adiante as demais reformas (reforma tributária, reforma
administrativa, bem como a PEC emergencial e a PEC do pacto federativo) tem
elevado a confiança dos agentes econômicos. As expectativas de aprovação das
reformas citadas acima são positivas, uma vez que há um clima político favorável
entre o Governo e o Congresso Nacional para a aprovação de medidas da área
econômica que tenham intuito de equacionar o desequilíbrio fiscal das contas
públicas, que colocou a dívida pública brasileira em uma trajetória preocupante.
Quanto ao nível de atividade, apesar das constantes revisões efetuadas para baixo
ao longo do ano, estamos encerrando 2019 com indicativos de que a economia
brasileira poderá entrar em uma rota de crescimento daqui para frente. As
projeções são positivas para o PIB nos próximos anos. O FOCUS, em seu relatório
de 22/11/2019, projeta um crescimento de apenas 0,99% para o PIB do país em
2019, mas para 2020, a expectativa é de um crescimento de 2,20%. Já o FMI, em
seu relatório “Panorama da Economia Mundial” divulgado em outubro/2019, espera
um crescimento no PIB doméstico de 0,9% para o ano corrente e de 2% para 2020.
Ao longo do ano de 2019, vivenciamos uma precificação positiva dos ativos
brasileiros, principalmente nos ativos de maiores riscos, fruto do excesso de
liquidez global, obrigando os investidores a intensificarem a busca de ativos nos
países emergentes e da confiança dos investidores na política econômica do atual
governo. A bolsa brasileira atingiu níveis recordes em 2019. A taxa de juros real da
economia doméstica está em patamares extremamente baixos. Presenciamos,
atualmente, um cenário benigno de inflação, fruto sobremaneira do fraco
desempenho e da elevada ociosidade da economia brasileira, permitindo que o
Bacen reduzisse a taxa básica de juros da economia (SELIC) ao nível mais baixo
de toda a história.
Quanto aos mercados, 2019, assim como o ano de 2018, foi um ano de muita
volatilidade nos ativos domésticos. A bolsa brasileira apresentou fortes variações,
seu índice de fechamento oscilou entre a casa dos 89.992 em maio e 109.580
pontos no mês de novembro. No segmento de renda fixa, a NTNB de vencimento
2050 teve suas taxas (taxas indicativas da Anbima) oscilando entre a máxima de
4,93% em janeiro e a mínima de 3,23% no mês de novembro.
Com relação aos índices de preços, presenciamos um ambiente inflacionário
favorável em 2019. Devido ao fraco nível da atividade doméstica, bem como o alto
nível de ociosidade da economia, o IPCA deve fechar o ano de 2019 abaixo da
meta de inflação definida pelo governo. Para 2019 o CMN definiu uma meta de
inflação de 4,25% com uma margem de tolerância de 1,5p.p. para baixo ou para
cima e, para 2020, a meta é de 4%, também com uma margem de tolerância
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de1,5p.p. Atualmente, com as expectativas de mercado para a inflação bem
ancoradas, não se presenciam pressões inflacionárias nos próximos anos. Na
pesquisa FOCUS do Bacen, divulgada no dia 22/11/2019, as projeções para o IPCA
são de 3,46% para 2019 e 3,60% para 2020. Para o INPC, o FOCUS projeta uma
inflação 3,32% para 2019 e de 3,80% em 2020. Já o cenário de inflação base da
Capef, definido no seminário de investimentos e benefícios para 2020, é de 3,90%
para o IPCA e INPC.
Quanto à SELIC, depois de um longo período de manutenção na meta da taxa
básica de juros da economia em 6,5% (março/2018 a junho/2019), o COPOM
iniciou um processo de redução de 0,5p.p. na reunião de 31/07/2019. Ao longo de
2019 o Bacen reduziu a SELIC em três ocasiões de 0,5 ponto percentual e a
expectativa é de que haverá mais um corte ainda este ano, na reunião de
11/12/2019, de mesma magnitude, devendo terminar o ano em 4,5%. Alguns
economistas do mercado esperam ainda mais dois cortes de 0,25 ponto percentual
em 2020, deixando a taxa de juros em 4% ao final do próximo ano. Na pesquisa
FOCUS do Bacen, divulgada no dia 22/11/2019, as projeções para a SELIC são de
4,50% a.a. para os anos de 2019 e 2020. Já o cenário base da Capef para a
SELIC, definido no seminário de investimentos e benefícios para 2020, é de 4,5%
a.a.
O desempenho do mercado imobiliário comercial, a partir do segundo trimestre de
2019, apresentou certo equilíbrio mantendo-se praticamente estável o nível de
vacância nacional, na ordem de 22%, conforme acompanhamento da Consultoria
Imobiliária Buildings.
A capital paulista, principal região comercial do país, vem apresentando sinais de
recuperação melhor do que outras localidades, com vacâncias decrescentes,
seguidas por aumento real gradual nos preços de locação. O excesso de ofertas de
áreas disponíveis nos últimos anos, acarretou forte queda dos lançamentos de
novos empreendimentos, fazendo com que o volume de entregas esperadas para
os próximos anos seja relativamente baixo, culminando na redução da vacância.
Em virtude disso, em algumas microrregiões já se observa uma recuperação mais
robusta e níveis de ocupações considerados saudáveis, com vacância na ordem
de 12% (região da Faria Lima) e 15% (região da Paulista).
No mercado comercial do Rio de Janeiro, outra importante praça imobiliária do país,
a dinâmica ainda é desafiadora, mas já há sinais de estabilização e não vemos
volumes relevantes de novos projetos sendo entregues nos próximos anos, dando
espaço para uma gradual redução na vacância da região. Adicionalmente, algumas
microrregiões da Zona Sul já mostram indicadores mais saudáveis, com vacância
decrescente nos últimos dois anos e já abaixo de 20%. No lado negativo, a região
do Porto, Cidade Nova e Centro ainda sofrem com altas vacâncias, que devem
perdurar no curto prazo e pressionar negativamente os preços na região.
No entanto, apesar do ambiente ainda desafiador, já podemos ver sinais de
estabilização na região e com perspectiva de gradual recuperação para os
próximos anos.
A perspectiva para o mercado imobiliário em 2020 é melhor que a do presente ano,
a economia mostra sinais de melhoras com os principais índices de inflação
fechando abaixo do centro da meta de 4,25% em 2019 e a taxa básica de juros
(SELIC) encerrando o ano na mínima histórica de 5,00% a.a., podendo reduzir
ainda mais 0,5 p.p., conforme previsão dos especialistas.
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O foco em 2020 será o crescimento do PIB, principal objetivo da política econômica.
O crescimento estará pautado na maior confiança dos investidores, já visto pela
melhora dos indicadores CDS (Credit Default Swap). Deveremos ver um Cenário
Fiscal benigno para 2020, com as reformas avançando. Em relação à Inflação as
expectativas ancoradas e a capacidade não utilizada deverão manter o IPCA
abaixo da meta estipulada pelo governo para 2020 (4%). Por fim, a recuperação
gradual da economia e inflação estável irão favorecer taxas de juros mais baixas.
Com base no cenário avaliado, a sinalização de estratégia para 2020 sugere uma
gestão mais ativa dos investimentos e menos direcional. Devido à forte compressão
do prêmio no mercado de Renda Fixa, os títulos de crédito perderam atratividade.
Por outro lado, imaginamos que tal mercado possa ser muito mais ativo em 2020,
caso ocorra uma retomada econômica. O controle da liquidez se mostra
extremamente importante em um cenário que leva a um alongamento de prazo em
função da redução dos prêmios de risco. A gestão de investimentos deve agregar
um fator de risco a mais para as carteiras, com aumento das alocações em Ações,
Fundos Imobiliários, Fundos Multimercados Estruturados e Fundos no Exterior.
Abaixo seguem projeções definidas no Seminário de Investimentos e Benefícios da
CAPEF:
TABELA I
CONSOLIDAÇÃO DE CENÁRIOS

4. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO PLANO BD
A Política de Investimentos 2020-2024 do Plano BD, administrado pela Capef,
tem como objetivos principais:
 Nortear a aplicação dos recursos do plano de acordo com a programação de
pagamento de benefícios de seus participantes e, também, de acordo com a
meta atuarial do plano;
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Estabelecer diretrizes e medidas a serem observadas por todas as pessoas,
internas ou externas à Entidade, que participam do processo de análise, de
assessoramento e decisório sobre a aplicação dos recursos do plano,
diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada;

 Dar transparência aos patrocinadores, participantes e assistidos em relação
aos principais aspectos relacionados à gestão dos investimentos e riscos.
 Manter um instrumento de planejamento que proporcione uma definição
efetiva das metas de retorno, tolerância ao risco e observância às restrições
legais e de mercado para os investimentos; propiciar o claro entendimento por
parte de todos os envolvidos, direta ou indiretamente, dos mecanismos e
critérios adotados na aplicação de recursos do plano;
 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, conforme os parâmetros préestabelecidos.
No processo de planejamento desta política, a entidade adotou o horizonte de
sessenta meses, prevendo revisões anuais. Os limites e critérios utilizados
decorrem e se fundamentam na regulamentação do setor, sobretudo na Resolução
CMN nº 4.661, de 25 de maio de 2018.
Na elaboração da Política de Investimentos 2020-2024 foram empregadas
avaliações e projeções de indicadores econômicos, devidamente consolidados no
Seminário de Investimentos e Benefícios realizado nos dias 21 e 22 de novembro
de 2019, considerando a modalidade do Plano, suas especificidades, necessidades
de liquidez e os fluxos esperados de pagamentos dos ativos. As conclusões
obtidas com estes estudos oferecem subsídios para a definição das diretrizes de
alocação expressas nesta política.
5. TÓPICOS DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO PLANO BD
Conforme orientação constante da Resolução nº 4.661, a política de investimento
deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
1. A previsão de alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação;
2. A meta de rentabilidade por plano e segmento de aplicação;
3. A rentabilidade auferida por plano e segmento de aplicação nos 5 (cinco)
exercícios anteriores a que a política de investimento se refere, de forma
acumulada e por exercício;
4. A taxa mínima atuarial ou os índices de referência, observado o regulamento de
cada plano de benefícios;
5. Os objetivos para utilização de derivativos;
6. As diretrizes para observância de princípios de responsabilidade ambiental,
social e de governança, preferencialmente, de forma diferenciada por setores da
atividade econômica;

10

7. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos a apreçamento dos ativos financeiros com metodologia ou as
fontes de referência adotadas;
8. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos a avaliação dos riscos de investimento, incluídos os riscos de
crédito, de mercado, de liquidez, operacional, legal, sistêmico e outros inerentes
às operações;
9. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos a seleção, acompanhamento e avaliação de prestadores de
serviços relacionados à administração de carteiras de valores mobiliários e de
fundo de investimento;
10. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos a observância dos limites e requisitos da Resolução no 4.661,
de 2018, do Conselho Monetário Nacional;
11. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos a operações realizadas em ativos financeiros ligados a
patrocinador e a fornecedores, clientes e demais empresas ligadas ao grupo
econômico da patrocinadora, conforme § 4º da Resolução nº 4.661, de 2018, do
Conselho Monetário Nacional, observado o sigilo da informação;
12. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos à avaliação, gerenciamento e acompanhamento do risco e do
retorno esperado dos investimentos em carteira própria;
13. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos a separação de responsabilidades e objetivos associados aos
mandatos de todos os agentes que participem do processo de análise,
avaliação, gerenciamento, assessoramento e decisão sobre a aplicação dos
recursos dos planos da entidade, inclusive com a definição das alçadas de
decisão de cada instância; e
14. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos a mitigação de potenciais conflitos de interesse de seus
prestadores de serviços e das pessoas que participam do processo decisório.
5.1 Previsão de alocação de recursos e os limites por segmento de
aplicação
A Capef utiliza como base técnica para definição da alocação e limites por
segmento de aplicação, as seguintes análises: i) estudo técnico de simulação de
carteiras na fronteira eficiente, formulado com base nas seguintes premissas: a)
projeções dos indicadores de mercado, b) volatilidade dos segmentos, c)
parâmetros de risco preestabelecidos, d) restrições de alocações e, e) limites
legais. O resultado do estudo apresentou sugestões de intervalos de alocação para
cada segmento levando em conta a melhor relação risco x retorno para o plano. ii)
Seminário de Investimentos e Benefícios para consolidação dos cenários
projetados para o próximo ano.
Baseado nesses estudos técnicos e pautado nos critérios de segurança, liquidez e
rentabilidade, bem como na maturidade do seu Plano de Benefícios, concluiu-se
pela proposta de alocação dos ativos do Plano BD para os próximos 5 anos,
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revisada anualmente, conforme demonstrada na tabela I a seguir:

TABELA I
ALOCAÇAO DE ATIVOS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS

SEGMENTO DE APLICAÇÃO

Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos Estruturados
Investimentos no Exterior
Imobiliário
Imóveis
Fundos Imobiliários
Operações com
Participantes

100
70
20
10
20
-

POSIÇÃO
ATUAL
CAPEF (BD)
EM
31/10/2019
(%)
86,83%
3,07%
0,00%
0,00%
7,77%
6,91%
0,86%
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2,33%

RES.
4.661
TETO
(%)

LIMITES POR
SEGMENTO DE
APLICAÇÃO

Previsão
de
Alocação INFERIOR SUPERIOR
%
%
78%
5%
2%
2%
10%
3%

68
0
0
0
0
-

100
6
3
3
10
-

0
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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 deliberação do Conselho Deliberativo da
CAPEF.
Além dos limites de alocação, concentração por investimento e emissor definidos
pela Resolução 4.661, serão observadas as seguintes restrições adicionais:
a. Restrições para o Segmento de Renda Fixa:
 limitar em 1,0% do patrimônio do Plano BD as aplicações em Fundo de
Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) com avaliação de baixo risco de
crédito, conforme modelo de risco de crédito da Entidade, descrito no item
5.8.1 desta Política, respeitando a limitação dessas aplicações a 10% do
patrimônio de cada FIDC;
 limitar em 10,0% do total dos investimentos do Plano BD as aplicações em
títulos privados com avaliação de baixo risco de crédito, conforme modelo de
risco de crédito da Entidade, descrito no item 5.8.1 desta Política;
 não adquirir títulos públicos estaduais e municipais, inclusive por meio de
fundos de investimentos;
 não aplicar em precatórios mesmo de forma indireta;
 não adquirir títulos emitidos por bancos estaduais e do Distrito Federal,
exceto DPGE;
 não adquirir dívida subordinada ou instrumentos híbridos de capital e dívida,
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exceto de instituição financeira que esteja entre as 20 maiores, definido pelo
ranking do Banco Central, considerando o patrimônio líquido da Instituição
Financeira. O prazo máximo dessas aplicações é de 10 anos;
 não adquirir letras financeiras de bancos pequenos e médios. Serão
considerados como Instituições Financeiras de pequeno e médio porte, as
que se encontrarem a partir da 21º colocação no ranking do Banco Central,
levando em conta o Patrimônio Líquido. Vale salientar que a alocação em
ativos de crédito privado só é executada após análise interna quantitativa e
qualitativa do emissor do ativo a ser investido.
 não aplicar em instituições financeiras que estejam desenquadradas com
relação ao índice de Basiléia.
b. Restrições para o Segmento de Renda Variável:
 não negociar ações da patrocinadora no período de silêncio (art. 13, § 4º, da
Instrução CVM n.º 358/02).
c. Restrições para o Segmento de Investimentos Estruturados:
 Serão observadas as restrições estabelecidas na Resolução 4.661.
d. Restrições para o Segmento de Imobiliários:
 Serão observadas as restrições estabelecidas na Resolução 4.661.

e. Restrições para o Segmento Operações com Participantes:
 As restrições referentes a este segmento estão definidas na Política de
concessão de empréstimos a participantes e na Política de reestruturação da
carteira de financiamentos imobiliários aprovadas pelo Conselho Deliberativo
da Entidade.
f. Restrições para o Segmento de Investimentos no Exterior:
Fundos de Investimentos em Renda Fixa:
 fundo no exterior com no mínimo 20% de cotistas investidores Institucionais e
Endowments;
 não aplicar em ativos de países que sofrem maior impacto terrorista,
conforme medido pelo GTI (Índice Global de Terrorismo): Iraque, Afeganistão,
Nigéria, Paquistão, Síria e Iêmen;
 é permitida aplicação em Fundo de Investimentos no Exterior na modalidade
com e sem hedge cambial;
 não aplicar em fundos de RF no exterior que possuam exposição superior a
20% em ativos de dívidas governamentais não classificadas como grau de
investimentos, com exceção de Bonds Brasileiros.
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Fundos de Investimentos em Ações:
 fundo no exterior com no mínimo 20% de cotistas investidores Institucionais e
Endowments;
 não aplicar em ativos de países que sofrem maior impacto terrorista,
conforme medido pelo GTI (Índice Global de Terrorismo): Iraque, Afeganistão,
Nigéria, Paquistão, Síria e Iêmen;
 é permitida aplicação em Fundo de Investimentos no Exterior na modalidade
com e sem hedge cambial.
5.2 Meta de rentabilidade por plano e benchmarks por segmento de
aplicação
Toda análise para investimento inicial deve considerar, como custo de
oportunidade, a meta atuarial do plano. Ademais, a rentabilidade de cada segmento
deve ser acompanhada pelos seus respectivos índices de referência ou
benchmarks.
Entende-se como índice de referência, ou benchmark, para determinado segmento
de aplicação o índice que melhor reflete a rentabilidade esperada para o curto
prazo, isto é, para horizontes de até 12 meses, conforme as características do
investimento. Esse índice está sujeito às variações momentâneas do mercado. Por
outro lado, a meta reflete a expectativa de rentabilidade de longo prazo (superior a
5 anos), dos investimentos realizados em cada um dos segmentos.
Além da meta do plano de INPC + 5,5% a.a., a entidade trabalha com índices de
referência, ou benchmarks para cada um dos segmentos de aplicação conforme
especificado a seguir:
a. Renda Fixa
Seguem os critérios:


O segmento de Renda Fixa tem como meta de rentabilidade a Meta
Atuarial do Plano, e como benchmark 109% da meta atuarial.



O fundo Fortaleza Multimercado tem como meta de rentabilidade a Meta
Atuarial do Plano, e como benchmark 105% da meta atuarial.

b. Renda Variável
O segmento de Renda Variável tem como meta de rentabilidade a Meta Atuarial
do Plano, e como benchmark a variação do IbrX50 + 1 pp/ano.

c. Imobiliários
O segmento imobiliário tem como meta de rentabilidade a Meta Atuarial do Plano, e
como benchmark a média ponderada dos benchmarks das carteiras de imóveis e
fundos imobiliários, conforme descritos abaixo:
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 Carteira de imóveis: tem como benchmark superar a mediana de dividend
yield (calculado em relação ao valor patrimonial) dos fundos imobiliários, do
segmento lajes comerciais, que compõem o índice IFIX, visto esse segmento
ser o mais aderente ao perfil dos imóveis que compõem a carteira própria.
 Fundos Imobiliários: tem como meta de rentabilidade a Meta Atuarial do
Plano, e como benchmark superar a variação do IFIX + 0,5 pp/ano.
d. Operações com Participantes
A carteira de operações com participantes tem como meta de rentabilidade superar
a meta atuarial acrescida dos custos administrativos. As características das
operações com os participantes são definidas na Política de empréstimo da
entidade que engloba as regras para contratação dos EAP’s - Empréstimos a
Participantes, bem como na Política de reestruturação da carteira financiamento
imobiliário.
e. Estruturados
O segmento de estruturados tem como meta de rentabilidade a Meta Atuarial do
Plano, e como benchmark 110% da meta atuarial.
f. Investimentos no Exterior
Para o segmento de investimentos no exterior a meta de rentabilidade será a Meta
Atuarial do Plano, e como benchmark 105% da meta atuarial.
5.3 Rentabilidade auferida por plano e segmento de aplicação nos 5
(cinco) exercícios anteriores a que a política de investimento se refere, de
forma acumulada e por exercício:
A seguir, tabela com a rentabilidade do plano e segmentos dos últimos 5 exercícios:
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5.4 Taxa mínima atuarial ou os índices de referência, observado o
regulamento de cada plano de benefícios
Em 2018, 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
MF/CNPC nº 30, de 10/10/2018, revogando 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, calculado pela metodologia da PREVIC (Portaria PREVIC nº 300, de
12.04.2019), compreendido entre 4,08% e 6,23%, sendo definida em função da
duration do Plano BD que é de 9,05 anos (demonstrações atuariais de 2018).
De acordo com o estudo de adequação da taxa de juros, com base nos resultados
projetados das rentabilidades anuais, compreendidas entre 2019 e 2105, a taxa
interna de retorno (TIR) dos investimentos do Plano BD é de 5,68% ao ano.
Considerando essa projeção de rentabilidade, foi sugerida a manutenção da taxa
de juros de 5,5% a.a., por estar dentro do intervalo de taxa de juros definido para o
plano e tendo em vista ser uma atitude conservadora a utilização de taxa de juros
atuarial menor que a rentabilidade esperada para os investimentos. Esta sugestão
de manutenção da taxa de juros em 5,5% foi apreciada pelo Conselho Fiscal em
25/10/2019 e aprovada pelo Conselho Deliberativo na sua 311º reunião ocorrida em
18/11/2019.
Para o total de ativos do Plano BD, a rentabilidade a ser alcançada para o ano de
2020, é INPC + 5,5% a.a. (Proposta de Ação Administrativa Operacional 2019/121,
de 11/10/2019). 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 do plano.
5.5 Objetivos para utilização de derivativos
A Entidade utiliza o mercado de derivativos com o objetivo de proteção do valor de
uma posição ativa ou de uma posição passiva contra possíveis variações futuras de
um determinado ativo ou passivo.
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Para as posições direcionais sem a finalidade de hedge serão observadas as
seguintes restrições:
 o depósito de margem limitado 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 da carteira de
investimentos;
 o valor total dos prêmios de opções pago limitado a 5%, do patrimônio da
carteira do plano;
 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.
Todas operações no mercado de derivativos somente serão realizadas quando
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.
5.6 Diretrizes para observância de princípios de responsabilidade
ambiental, social e de governança, preferencialmente, de forma
diferenciada por setores da atividade econômica
A Capef vem adotando diretrizes para observância de
responsabilidade ambiental, social e de governança, tais como:

princípios

de

 avaliar a possibilidade de políticas associadas à sustentabilidade e
responsabilidade social e ambiental na seleção de investimentos;


fortalecer o trato da responsabilidade social e ambiental nos processos de
planejamento, de gestão e operacionais;



desenvolver parcerias e compartilhar experiências com outras organizações
para promoção da responsabilidade social e ambiental e o fortalecimento da
transparência;



considerar os mais modernos requisitos de sustentabilidade nas suas
instalações e atividades administrativas, contribuindo com a preservação do
meio ambiente;

 utilizar fontes renováveis na geração própria de energia.
Ademais, a Entidade entende que os integrantes do mercado financeiro, bem como
os agentes econômicos de forma geral, devem buscar métodos que minimizem
impactos sociais e ambientais negativos em suas atividades. Nesse intuito, a
entidade estabeleceu, no seu processo de seleção de ativos, constante no Manual
de Investimento, fatores de sustentabilidade ASG (Ambiental, Social e
Governança).

17

5.7 Procedimentos e critérios relativos a apreçamento dos ativos
financeiros com metodologia ou as fontes de referência adotadas
A precificação dos ativos de renda fixa, renda variável, derivativos, estruturados e
imobiliários é realizada pelo Administrador/Custodiante, com base no seu Manual
de Precificação de Ativos.
Em relação ao estoque de imóveis, a precificação é realizada no intervalo de até 3
anos, a partir de laudo de avaliação emitido por empresa contratada.
5.8 Procedimentos e critérios relativos a avaliação dos riscos de
investimento, incluídos os riscos de crédito, de mercado, de liquidez,
operacional, legal, sistêmico e outros inerentes às operações
Na CAPEF, a Assessoria de Gestão de Riscos e Controles Internos - ASGER é
responsável pela identificação, mensuração, tratamento e monitoramento dos
riscos, ação realizada sempre tendo como base os princípios e valores de
governança da Entidade.
A ASGER elabora, para análise da Diretoria e Conselhos, o Relatório Trimestral de
Risco, contendo:








Simulação da rentabilidade mensal e anual;
Acompanhamento do Risco de Mercado;
Acompanhamento do Risco de Liquidez;
Acompanhamento do Risco de Crédito;
Acompanhamento do Risco Operacional;
Acompanhamento do Risco Legal;
Acompanhamento do Risco Sistêmico.

É disponibilizado ainda pela ASGER, no site da Entidade, o Relatório Mensal de
Investimentos que contêm informações sobre o desempenho das diversas carteiras
do plano, alocação dos ativos, o VaR segregado por segmento e o detalhamento
dos ativos do Plano.
A seguir, encontram-se os principais tipos de riscos aos quais o plano BD está
exposto, seus conceitos e as ferramentas e modelos de gestão que a entidade
utiliza.
5.8.1 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 dos ativos.
b. Modelos e critérios para a gestão do risco de crédito
Títulos Privados:
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Em relação à gestão do risco de crédito das instituições financeiras e não
financeiras emitentes de títulos de renda fixa, a CAPEF dispõe de metodologia
própria, conforme as etapas descritas abaixo:
 verificar limites legais e da Política de Investimentos para a alocação no ativo;
 analisar o prazo, taxa de retorno e o cenário do setor do emissor. No caso de
um possível cenário de stress nos mercados, analisar os impactos no
resultado da empresa, ou seja, medir-se-á o grau de dependência do setor
com a economia;
 solicitar análise do ativo junto à consultoria contratada pela Entidade;
 analisar os principais indicadores do emissor: lucros antes dos juros e
impostos (earnings before interest, taxes); ROE (return on equity), P/L e, por
fim, o nível de endividamento da empresa;
 analisar as estruturas das garantias envolvidas, reais ou fidejussórias, tais
como covenants, seguros, avais, fianças, depósitos, ou qualquer outra forma
de cobertura do risco de crédito, quando for o caso;
 consolidar as notas atribuídas pelas principais empresas de ratings
reconhecidas no mercado financeiro e gerar um rating interno.

Standard&Poors

Moodys

Fitch Rating

SR Rating

LF Rating

CAPEF - Rating Interno
A+

Grau de Investimento
Baixo risco de crédito

Médio risco de crédito

AAA

Aaa

AAA

br AAA

AAA

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

BC+

Grau Especulativo
Alto risco de crédito

BB+, BB, BB-

Ba1, Ba2, Ba3

BB+, BB, BB-

br CCC

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-

Com base no rating interno, define-se em que escala de alocação a emissão se
enquadra conforme quadro a seguir:
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Acompanha-se periodicamente a qualidade do 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.

As análises serão submetidas ao Comitê de Investimentos da Entidade para
avaliação 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:







Alterações de rating;
Receita Líquida;
Ebitda (lucro antes do pagamento de juros e impostos);
Lucro Operacional;
Lucro Líquido;
Dívida Líquida.

Caso o ativo analisado não possua classificação de risco será utilizado o rating do
emissor ou gestor do fundo.
Excetuam-se da gestão de crédito por rating, os ativos denominados DPGE Deposito a Prazo com Garantia Especial do Fundo Garantidor de Crédito, em
função da existência de mecanismo de seguro viabilizado pelo Fundo Garantidor de
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Crédito - FGC.
Em caso de desenquadramento de Rating, o Comitê de Investimentos deve
analisar:
 se a marcação a mercado do título foi ajustada;
 a existência do título em outras carteiras ou fundos de investimentos que
compõem a carteira do plano;
 a existência de outros títulos na carteira do plano que possam sofrer
rebaixamento de rating pelo mesmo motivo;
 o impacto do rebaixamento na qualidade de crédito da carteira do plano, de
acordo com os parâmetros desta política;
 caso seja considerada a possibilidade de desinvestimento do título, verificar
se a liquidez no mercado secundário permite que tal transação seja efetuada
e o impacto financeiro.
Imóveis:
Em caso de locações e venda de imóveis, o risco de crédito é mitigado com a
realização das seguintes etapas:
 análise cadastral e econômico-financeira do interessado, consultas à
SERASA, SPC e certidões negativas.
 solicitação de garantias para locação: depósito de caução, fiador, fiança
bancária emitida por banco idôneo, seguro-fiança emitido por seguradora
idônea e título de capitalização para locação de imóvel emitido por banco
idôneo. No caso específico de imóvel locado a patrocinadores e para alguns
órgãos públicos específicos as garantias poderão ser dispensadas.
 Solicitação de garantias para venda de imóveis: uso do instituto da alienação
fiduciária em garantia, fundamentada na Lei nº 9.514 (1997), que otimiza o
processo de retomada do bem em caso de inadimplência.
 Formalização do contrato de locação e promessas de compra e venda.
Todas as relações contratuais atendem às regras de locação imobiliária previstas
na legislação praticadas pela Entidade (reajuste anual, revisão trienal, despesas
condominiais, manutenção, impostos e taxas por conta do locatário, etc.).
A segunda etapa do processo de gestão de risco consiste em:
 Acompanhamento dos recebimentos provenientes de locações e dos direitos
a receber das parcelas de venda de imóveis.
 A Entidade utiliza o Indicador de Inadimplência para locações e venda de

21

imóveis, composto por todos os contratos em situação de inadimplência
superior a 1 mês em relação ao patrimônio da carteira de imóveis locados.
A terceira etapa do processo de gestão de risco consiste em:
 Ações administrativas: contato inicial pata regularização da dívida, notificação
administrativa, cobrança judicial.
 Em casos de interesse de renegociação, a Entidade procederá da seguinte
forma: atualizar a inadimplência pelos encargos moratórios previsto em
contrato, refinanciar o valor da dívida através de aditivo ao contrato inicial, se
for o caso.
 Haverá possibilidade de dispensa de encargos por atraso (Juros de mora e
multa) como condicionante para quitação ou refinanciamento.
Nos casos de Inadimplência referente à locação e venda de imóveis, a Entidade
adota as regras contábeis de provisionamento para perdas de direitos creditórios de
liquidação duvidosos, conforme IN SPC nº 34 de 24 de setembro de 2009.
Empréstimos e Financiamentos:
Em caso de Empréstimos e Financiamentos a Participantes o risco de crédito é
mitigado com a realização das seguintes etapas:
 Exigência de saldo mínimo de reserva baseado no salário do participante
ativo, em conformidade com os valores e prazos máximos estabelecidos nas
regras vigentes do EAP e ainda, limitado ao tempo para aposentadoria no
caso de participantes ativos. Para aposentados e pensionistas, o cálculo está
baseado no benefício e na pensão, respectivamente, em conformidade com
os valores e prazos máximos estabelecidos nas regras vigentes do EAP para
cada participante saldo atualizado do resgate das contribuições de cada
participante.
 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, que é revisado
periodicamente, tendo surgido como alternativa de redução do custo de
seguridade para os participantes e beneficiários. A Cobrança é realizada no
ato da contratação e mensalmente, sobre o saldo devedor.
A segunda etapa do processo de gestão de risco de crédito consiste em:


Acompanhamento dos recebimentos provenientes dos contratos de
empréstimos.



A Entidade utiliza o Indicador de Inadimplência para o saldo devedor de
EAP, composto por todos os contratos em situação de inadimplência
superior a 1 mês em relação ao patrimônio da carteira de Empréstimos a
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Participantes.
A terceira etapa do processo de gestão de risco de crédito consiste em:


Ações administrativas: contato inicial pata regularização da dívida,
notificação administrativa, cobrança judicial.



Inserção do novo inadimplente em órgão de restrição de crédito.



Em casos de interesse de renegociação, a Entidade procederá da seguinte
forma: corrigir a inadimplência pelos encargos moratórios previsto em
contrato, refinanciar o valor da dívida através de aditivo ao contrato inicial,
se for o caso. Haverá possibilidade de dispensa de encargos por atraso
(Juros de mora e multa) como condicionante para quitação ou
refinanciamento.



Implementação da prática contábil de previsão de perdas de direitos
creditórios de liquidação duvidosos, conforme IN SPC nº 34 de 24 de
setembro de 2009.

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 o recebimento das
prestações.
A Entidade possui uma carteira de Financiamento Imobiliários, desativada em
1991, sendo mantidos apenas 37 contratos ainda ativos. Para estes, existe uma
política de reestruturação da carteira através de programa de deságio ou cálculo
de VPL pelo valor de mercado para liquidação ou refinanciamento dos contratos.
O risco de crédito destes contratos também é mitigado pela garantia de hipoteca
e pelo seguro de cobertura do saldo devedor em caso de falecimento, limitado a
R$ 547.000,00, com apólice em vigor contratada com a Icatu Seguros.
5.8.2 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
Na CAPEF, o risco de mercado é tratado conforme descrito no Modelo de Gestão
de Risco de Mercado, aprovado pelo Conselho Deliberativo da Entidade.
Adotar-se-ão os seguintes percentuais de variação de risco máximo por Carteira de
Investimento (VAR), utilizando intervalo de confiança de 95% e 21 dias uteis de
parâmetro:
 Renda Fixa Curva: não se aplica;
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 Renda Fixa mercado: até 6,50%, baseado no VaR do IMA-B 5+ dos últimos
5 anos.
 Investimentos Estruturados: até 5,00% baseado no VaR dos últimos 5 anos
da Carteira de Fundos Multimercado classificados como estruturados.
 Renda Variável: até 12,50%, baseado no VaR do benchmark da carteira, o
IBRX-50, dos últimos 5 anos.
 Imobiliários: até 5,00% baseado no VaR dos últimos 5 anos da Carteira de
FIIs do Plano (posição Outubro/19).
 Investimentos no Exterior: até 7,50%, baseado no VaR dos Índices Dow
Jones, MSCI e S&P 500 dos últimos 5 anos.

5.8.3 Risco Operacional / Legal

a. Conceito de risco operacional / legal
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 (incapacidade, 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 / legal
Na CAPEF, o risco operacional é tratado conforme descrito em seu Modelo de
Gestão de Risco Operacional, aprovado pelo Conselho Deliberativo da Entidade.
A Entidade dispõe de uma Assessoria Jurídica que possui processo estruturado de
avaliação e aprovisionamento das contingências passivas decorrentes de ações
judiciais, contando, inclusive, com o Manual de Contingenciamento, baseado no
Pronunciamento Técnico nº 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC,
indicando todos os procedimentos relacionados a essa matéria. Trata-se de um
processo dinâmico, que passa por análises contínuas, a fim de verificar a
necessidade de se revisar o risco contingencial dessas ações, com a consequente
constituição, minoração ou majoração de provisões. Adicionalmente, é feito ainda
um acompanhamento do risco contingencial, presente no Relatório Trimestral de
Risco.
5.8.4 Risco Sistêmico
O Risco Sistêmico é aquele que afeta a economia de uma forma geral, por
exemplo, um colapso no sistema financeiro ou de capitais, uma grande variação na
taxa de juros ou mesmo nas taxas de câmbio. Este tipo de risco é extremamente
difícil de ser mitigado pois afeta a economia como um todo. A Capef busca mitigar o
risco sistêmico diversificando a alocação dos investimentos do plano, inclusive no
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exterior, bem como acompanha o comportamento dos mercados locais e
internacionais.
Ademais, a Assessoria de Gestão de Risco e Controles Internos utiliza os
relatórios:
 Relatório de Estabilidade da Previdência Complementar (REP) da
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) que
apresenta o panorama do segmento das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (EFPC), sua evolução recente e perspectivas no Brasil, com
foco nos principais riscos e nas medidas que estão sendo adotadas para
mitigá-los e;
 Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do Banco Central do Brasil (BCB)
que apresenta a evolução recente e as perspectivas da estabilidade
financeira no Brasil, com foco nos principais riscos, nas medidas que estão
sendo adotadas para mitigá-los e na avaliação da resiliência do sistema
financeiro brasileiro.
5.8.5 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 o plano 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 por meio 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: o retorno esperado dos investimentos e as
contribuições regulares feitas pelos patrocinadores e participantes.
b. Modelo e critérios para a gestão do risco de liquidez
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 2020 podem ser verificadas
no quadro a seguir:

Aposentadorias

Plano BD
Considerado nos cálculos atuariais a postergação da data de
entrada em aposentadoria em 91 meses, contados a partir da
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Rentabilidade
projetada para os
Juros Futuros*

elegibilidade ao recebimento do benefício pleno programado.
Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média divulgada pela
PREVIC, reduzidas em 1,56 p.p. para se aproximar das taxas
dos títulos públicos mais longos.
Expectativa BACEN (Mediana, em 29/11/2019):

2020 - 3,77% a.a.
2021 – 3,75% a.a.
2022 – 3,75% a.a.
2023 – 3,75% a.a.
Estimativa CAPEF:
2023 em diante - 3,75% a.a.
Rentabilidade dos
Rentabilidade projetada para os Juros Futuros acrescido do
Imóveis*
Prêmio de -1,77% a.a. e desvio de 5,53%.
Variação de Invest. Rentabilidade real futura projetada para os juros futuros
Imobiliários (Fundo acrescida do prêmio de 0,94% e desvio de 2,81%.
Imob.)*
Taxa de
Rentabilidade real futura projetada para os juros futuros.
Reinvestimento
Rentabilidade das
Rentabilidade real futura projetada para os juros futuros
Ações*
acrescida do prêmio de 1,88% a.a. e desvio de 5,64%.
Juros reais de acordo com a tabela de juros praticada pela
Capef:
Expectativa de
Inflação*

Rentabilidade de
empréstimos

Até 12 meses: 6,25%
De 13 a 35 meses: 6,50%
De 36 a 47 meses: 6,75%
De 48 a 65 meses: 7,00%
De 66 a 84 meses: 7,25%
Realização de toda a carteira até 2030.

Realização de Imóveis

Realização anual da rentabilidade do mês, com o objetivo de
manter o valor alocado no segmento de renda variável.
* Expectativas de rentabilidade são atualizadas no decorrer do ano.

Vale destacar que o fluxo considera, além das premissas, a movimentação de
recursos no caixa efetivo do plano, 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 no
prazo máximo permitido; despesas com taxa de administração dos investimentos,
custódia e de custeio do plano de benefícios. O modelo é atualizado
trimestralmente 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 utiliza os
seguintes critérios:

Ativo de alta
liquidez
(Liquidez
Imediata)

Ativos do Plano
Over (SELIC)
Ações (Ex ações do Patrocinador)
Títulos Públicos marcados para
Negociação (“a mercado”)
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Fundos de investimentos abertos (sem carência)
Títulos Privados marcados para
Negociação (“a mercado”)
Fundos de Investimentos Imobiliários (FII)
Fundos de investimentos abertos (com carência)
Títulos Públicos e Privados marcados até o
Vencimentos (“na curva”)
Fundos de Investimento em Participações (FIP)
Imóveis
Empréstimos a participantes
Financiamentos Imobiliários

Ativos de Média
Liquidez

Ativos de Baixa
Liquidez

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.
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.

Milhões

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. Tais análises são parte integrante do Relatório Trimestral de Gestão
de Riscos, o qual é apresentado para a Diretoria Executiva, Conselhos Deliberativo
e Fiscal.
Limites de liquidez utilizados pelo plano:
O nível mínimo de liquidez do Plano BD, de curto prazo, aqui estabelecido, é quatro
(4) vezes o valor da última folha líquida de benefícios do plano, o que representa
recursos da ordem de R$ 92,06 milhões na posição de outubro de 2019. A seguir,
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segue gráfico demonstrando a variação dos ativos de alta liquidez em 2019 e sua
relação com o limite estipulado:

Obs.: o índice de liquidez é calculado dividindo os ativos totais de alta liquidez (R$
179,48 milhões até outubro/2019) pelo limite de liquidez (4 vezes a última folha
líquida, R$ 92,06 milhões até outubro/2019).
Ademais, para fins de mensuração e análise do risco de liquidez, também
utilizamos como métrica de acompanhamento os indicadores de liquidez
desenvolvidos pela Previc, com o objetivo de mensurar de forma mais detalhada a
liquidez da Capef e compará-la a liquidez do sistema fechado de previdência
complementar, divulgada nos relatórios de estabilidade, emitidos pela Previc.
Qualquer desenquadramento deverá ser sanado no prazo máximo de 60 dias, não
se admitindo limite inferior a duas (2) vezes o valor da última folha líquida de
benefícios disponível do plano BD.
Esse limite será monitorado pela Diretoria Executiva e Conselhos, por meio de
relatórios mensais de riscos emitidos pela ASGER. A sua aderência será atestada
pelo Conselho Fiscal, por oportunidade de sua manifestação semestral do Relatório
de Controles Internos.
Testes de Stress para o risco de liquidez:
Em 2019, a Capef realizou Teste de Stress – Risco de Liquidez para o Plano BD,
formalizado no Rel. 2019/28, levado ao conhecimento do Conselho Deliberativo e
Fiscal, tendo sido utilizado para realizar o estudo as seguintes premissas:
 Provisões de Contingências Judiciais classificadas como provável:
Pagamento imediato de 30% e o saldo remanescente dividido em 2 parcelas
pagas no final dos exercícios de 2020 e 2021;
 Venda de apenas 50% da carteira de imóveis ao final dos próximos 11 anos;
 Aposentadoria, em 2019, de todos os participantes elegíveis;
 Junção de todas as premissas citadas anteriormente.
O estudo concluiu que a Capef possui ações determinadas para absorver os
impactos negativos aos quais a liquidez do Plano BD estaria sujeita.
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Para 2020, a ASGER utilizará as seguintes premissas para testar os cenários
alternativos para impactar a liquidez do Plano BD, sejam eles:
 Provisões classificadas como ‘provável”: Pagamento imediato de 30% e o
saldo remanescente dividido em 2 parcelas pagas no final de cada exercício
subsequente;
 Venda de apenas 50% da carteira de imóveis ao final dos próximos 10 anos
(a Resolução CMN n° 4.661/2018 determina a alienação total da carteira em
12 anos);
 Aposentadoria, em 2020, de todos participantes ativos elegíveis (já
aposentados pelo INSS ou habilitados a requerer o benefício da previdência
social);
 Parte dos Participantes optar pelos institutos previdenciários da
Portabilidade ou Resgate;
 Utilizar diferentes níveis de variação do índice de preços (inflação).
 Redução da contribuição extraordinária dos assistidos em 2%.
O estudo de stress pode envolver a utilização de outras variáveis que possam
comprometer a liquidez do plano de benefícios e será realizado com periodicidade
mínima de um ano.
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:
 realização de:
Fundos de Investimentos com carência;
Cotas de fundos de Investimentos Imobiliários (FII).
 suspensão de novas concessões de empréstimos.
 reclassificação de títulos mantidos até o vencimento, respeitados os
normativos legais e internos.
As decisões aprovadas pelo Comitê de Investimentos, para o devido
reenquadramento, deverão ser apresentadas em reunião ordinária da Diretoria
Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.
5.9 Procedimentos e critérios relativos à seleção, acompanhamento e
avaliação de prestadores de serviços relacionados à administração de
carteiras de valores mobiliários e de fundo de investimento
A Capef possui procedimentos formalizados de seleção, avaliação e
monitoramento de gestores terceirizados, administradores de fundos exclusivos,
custodiantes, e demais prestadores de serviços de investimentos. Tais
procedimentos estão descritos no documento, Manual de Investimentos da
Entidade aprovado pelo Comitê de Investimentos.
O Manual de Investimentos contém os seguintes tópicos:
 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
 Estrutura Organizacional da Capef
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Comitê de Investimentos
Gerência de Investimentos – GERIN
Assessoria de Gestão de Risco e Controles Internos – ASGER

ETAPAS DOS PROCESSOS DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA
 Crédito Privado
 Títulos Públicos
 Seleção de Fundos – Renda Fixa
 Fundos de Liquidez Diária
 Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado
 Demais Fundos de Renda Fixa
RENDA VARIÁVEL
 Ações - Alocação Direta
 Seleção de Fundos - Renda Variável
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
 Alocação em COE (Certificados de Operações Estruturadas)
 Seleção de Fundos - FIDC
 Seleção de Fundos - Multimercados
 Seleção de Fundos - FIP
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
 Seleção de Fundos – FII
 Imóveis
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
DERIVATIVOS
ETAPAS ENVOLVIDAS NA SELEÇÃO DE CUSTODIANTE, ADMINISTRADOR
DE CARTEIRA, CORRETORAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS
PROCESSO DE MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS
5.10 Procedimentos e critérios relativos à observância dos limites e
requisitos da Resolução no 4.661, de 2018, do Conselho Monetário
Nacional
A Assessoria de Gestão de Riscos e Controles Internos – ASGER acompanha o
relatório de enquadramento diário das carteiras próprias da entidade e fundos
exclusivos, fornecidos pelo Custodiante, que observa a Res.4.661, Política de
Investimentos, Regulamento dos fundos exclusivos e legislação aplicável.

5.11 Procedimentos e critérios relativos a operações realizadas em ativos
financeiros ligados a patrocinador e a fornecedores, clientes e demais
empresas ligadas ao grupo econômico da patrocinadora, conforme Art. 19
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§ 4º da Resolução nº 4.661, de 2018, do Conselho Monetário Nacional,
observado o sigilo da informação.
As operações realizadas em ativos financeiros ligados a patrocinador e a
fornecedores, clientes e demais empresas ligadas ao grupo econômico da
patrocinadora seguem o mesmo critério de avaliação descrito no item 5.8.1 e 5.9.
5.12 Procedimentos e critérios relativos à avaliação, gerenciamento e
acompanhamento do risco e do retorno esperado dos investimentos em
carteira própria
A Assessoria de Gestão de Riscos e Controles Internos – ASGER disponibiliza
diariamente um acompanhamento das rentabilidades dos investimentos do plano e
da meta atuarial. Ademais, a ASGER disponibiliza no site da entidade, relatórios
mensais contendo o desempenho do plano e de cada segmento, bem como a
distribuição dos investimentos, o detalhamento das carteiras e o Value at Risk VaR dos segmentos.
5.13 Procedimentos e critérios relativos à separação de responsabilidades
e objetivos associados aos mandatos de todos os agentes que participem
do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e
decisão sobre a aplicação dos recursos dos planos da entidade, inclusive
com a definição das alçadas de decisão de cada instância
A Entidade possui estrutura onde se evidencia a segregação de atividades das
áreas de investimentos e gerenciamento de risco, sendo elas ligadas diretamente à
Diretoria de Administração e Investimentos e à Presidência, respectivamente.
A Capef possui formalmente, desde 2010, um Comitê de Investimentos que
proporciona uma série de benefícios, tais como: maior transparência, aumento do
nível de governança corporativa e um maior rigor técnico na tomada de decisões.
A finalidade do Comitê de Investimentos é analisar e deliberar propostas de
investimentos sempre visando os princípios da otimização dos resultados,
segurança e rentabilidade.
Reforçando as boas práticas de Governança em Investimentos, a Capef possui
uma Política de Alçadas de Investimentos, aprovada pelo Conselho Deliberativo,
sob. nº NC-023, onde estabelece responsabilidades e define os limites de alçadas
para aprovação pelo Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, Gerência de
Investimentos, de decisões que envolvam os investimentos dos recursos
administrados pela Entidade, sempre referendada pela Política de Investimentos,
aprovada pelo Conselho Deliberativo da Entidade.
5.14 Procedimentos e critérios relativos à mitigação de potenciais conflitos
de interesse de seus prestadores de serviços e das pessoas que
participam do processo decisório.
O critério para definição de conflito de interesses adotado pela EFPC na gestão dos
investimentos está descrito no art. 12, parágrafo único, da Res. CMN nº 4.661/18:
“O conflito de interesse será configurado em quaisquer situações em que possam
ser identificadas ações que não estejam alinhadas aos objetivos do plano
administrado pela EFPC independentemente de obtenção de vantagem para si ou
para outrem, da qual resulte ou não prejuízo.”
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Cabe à Assessoria de Gestão de Risco e Controles Internos – ASGER,
subordinada diretamente à Presidência, monitorar as ações mitigadoras de risco,
incluindo possíveis conflitos de interesse.
A pessoa, física ou jurídica, interna ou externa à EFPC, que participe do processo
de gestão dos investimentos, em qualquer de suas etapas, independentemente de
cargo, atribuição ou função desempenhada, mesmo que não possua qualquer
poder deliberativo, atuando direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica contratada, na aplicação dos recursos dos planos, além das
obrigações legais e regulamentares, deve:
 Observar atentamente a segregação de funções, abstendo-se de realizar
tarefas ou atividades que possam comprometer a lisura de qualquer ato,
próprio ou de terceiros, devendo comunicar de imediato ao seu superior
imediato ou ao órgão colegiado que seja membro;
 Não tomar parte em qualquer atividade, no exercício de suas funções junto à
EFPC ou fora dela, que possa resultar em potencial conflito de interesses;
 Obrigatoriamente não participar de deliberação sobre matéria onde seu
pronunciamento não seja independente, isto é, matéria na qual possa
influenciar ou tomar decisões de forma parcial;
 Comunicar imediatamente qualquer situação em que possa ser identificada
ação, ou omissão, que não esteja alinhada aos objetivos dos planos
administrados pela EFPC, independentemente de obtenção de vantagem
para si ou para outrem, da qual resulte ou não prejuízo; e
 Ao constatar situação de potencial conflito em relação a um tema específico,
a pessoa deverá comunicar a sua situação de conflito, retirar-se fisicamente
do recinto enquanto o assunto é discutido e deliberado, devendo fazer constar
em ata o registro de sua conduta.
Ademais, como mitigador de potenciais conflitos de interesse, em caso de
investimentos que envolva corretoras de valores, a Entidade não restringe os
profissionais ligados ao processo decisório de operar em nome próprio, contudo
dita como regra, que o tempo direcionado para gestão própria não afete o trabalho
de gestão da Entidade.
5.15 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 por meio da página
eletrônica da Entidade e da Central de Atendimento.
O Código de Ética atende determinação da Resolução CGPC nº 13, de
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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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FUNDAMENTAÇÃO

1. OBJETIVOS DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS
A gestão dos investimentos do plano CV I está fundamentada nos princípios e
valores 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 seus participantes, 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 crítica 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
(participantes 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 participante e parceiros mediante uma
gestão eficiente, pautada na profissionalização dos colaboradores e dirigentes
e na transparência dos atos de gestão praticados.
Dessa forma, há que se ter um gerenciamento eficiente e responsável dos
recursos para fazer face aos compromissos com os pagamentos dos benefícios
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:







Taxa esperada de retorno;
Preservação do capital;
Diversificação;
Tolerância a risco;
Estabilidade;
Liquidez.
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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, estruturado, imobiliário, operações
com participantes e investimentos no exterior, para o alcance dos resultados
esperados, que lhe assegurem o pleno equilíbrio atuarial do seu plano CV I.
1.1 Diretrizes Gerais para Procedimentos de Investimentos
Os investimentos realizados pela EFPC, em carteira própria, administrada ou em
fundos exclusivos devem ser objeto de análise prévia, considerando os
correspondentes riscos e as suas garantias reais ou fidejussórias, se existentes.
A análise de cada investimento deverá ser feita de acordo com as características
específicas da alocação/mandato, considerando:
• Conformidade com a política de investimento e com a legislação vigente;
• Análise das características do investimento proposto e sua adequação aos
objetivos do plano;
• Análise de desempenho do ativo, do fundo ou do gestor, conforme o caso;
• Análise dos riscos de crédito, mercado, liquidez, operacional, legal, sistêmico
e outros inerentes a cada operação;
• Análise de riscos relacionados à sustentabilidade;
• Análise do horizonte de investimento e sua adequação com os objetivos do
plano.

1.2 Diretrizes Gerais para Procedimentos de Análise de Investimentos
Para fins de análise, são recomendadas as seguintes práticas:
 Compatibilidade das características do investimento com o estudo de macroalocação;
 Avaliar a documentação da oferta com destaque para os fatores de risco e
para a expectativa de retorno;
 Avaliar as taxas cobradas pelo administrador e/ou gestor em relação à
complexidade e obrigações inerentes ao investimento;
 Verificar outros riscos que possam ser identificados, avaliados e mecanismos
de controle que possam ser utilizados para monitoramento dos riscos
decorrentes da operação;
 Analisar as estruturas das garantias envolvidas, reais ou fidejussórias, tais
como covenants, seguros, avais, fianças, depósitos, ou qualquer outra forma
de cobertura do risco de crédito, quando for o caso;
 No caso de fundos de investimentos, avaliar a política de investimentos do
fundo, os critérios de alocação e o histórico do gestor em mandatos
semelhantes.
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1.3 Diretrizes para Monitoramento dos Investimentos
Os investimentos devem ser objeto de monitoramento contínuo, com o objetivo de
avaliar seu desempenho e gerenciar seus riscos. Para tanto, pelo menos os
seguintes itens devem ser avaliados:
 Desempenho em relação ao benchmark, considerando-se o horizonte de
investimento;
 Desempenho em relação à concorrência relevante ou a ativos similares;
 Grau de utilização dos limites de risco pré-estabelecidos;
 Retorno do investimento em relação ao risco que tal investimento adiciona à
carteira;
 Risco em relação à concorrência relevante ou a ativos similares;
 Monitoramento do rating e das garantias;
 Alterações qualitativas no ativo, emissor ou gestor.
O monitoramento pode variar conforme as especificidades de cada classe, ativo,
estratégia, mandato, etc.
No caso de fundos de investimento, tais aplicações devem ser constantemente
monitoradas em função da complexidade de sua estrutura e da particularidade de
suas variáveis.
A área de investimentos deve estar em constante contato com o gestor e/ou
administrador do fundo que tem a obrigação de prover a EFPC de informações
necessárias, com o intuito de controlar os riscos e acompanhar performance em
seu período de aplicação e desenvolvimento.
O desinvestimento deve ocorrer sempre que algum dos critérios de monitoramento
assim exigir, e contanto que as condições de mercado viabilizem essa operação.
2.SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS E BENEFÍCIOS DA CAPEF
Realizado nos dias 21 e 22 de novembro de 2019, o 26º Seminário de
Investimentos e Benefícios definiu o cenário base para elaboração da política de
investimentos do plano CV I. O evento contou com a presença de participantes
ativos e assistidos da Capef, dirigentes de outras EFPC’s (Entidades Fechadas de
Previdência Complementar), profissionais das áreas de Investimentos,
Risco/Compliance e de Previdência da Entidade e também de profissionais do
Banco do Nordeste do Brasil. Participaram também os integrantes dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal, bem como da Diretoria-Executiva da Entidade.
Em 2019, a Capef inovou, sorteando 12 participantes para viajar para Fortaleza –
CE, com todas as despesas pagas e participar do Seminário, sendo 1
representante de cada Estado (Interior do CE, MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE,
MG, ES) e 1 representante das regionais do RJ, SP e DF.
O 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
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das áreas de análise das instituições: Vinci Partners, Rio Bravo, Leg Mason Global
Asset Managemet, Captalys Asset, XP Investimentos, Brasil Plural, CAPEF, bem
como o Sr. Luís Ricardo Marcondes Martins, Diretor-Presidente da Abrapp que
proferiu palestra, sobre o tema “O Cenário da Previdência Complementar PósReforma Previdenciária”.
Participaram também do evento, Guilherme Benites, Sócio e Diretor da Áditus
Consultoria Financeira, que proferiu a palestra sobre o tema: “Estratégias de
Alocação de Ativos e Rentabilidade dos Investimentos”. Em seguida, o Diretor de
Previdência, Francisco José Araújo Bezerra, proferiu uma palestra sobre o Plano
Família a ser lançado pela Capef. O Diretor de Previdência apresentou também a
situação dos planos previdenciários da Entidade. O Diretor de Administração e
Investimentos, Marcos José Rodrigues Miranda, apresentou o resultado da
alocação dos investimentos dos planos e o Gerente de Investimentos, Marcelo
D`Agostino, apresentou a consolidação do cenário para 2020 e a definição da
proposta da macro-alocação das carteiras dos planos. Foi dada a oportunidade aos
participantes para contribuírem com opiniões, questionamentos e sugestões na
alocação dos investimentos para 2020. Após consenso nas discussões dos
participantes presentes, as propostas do cenário básico e da macro-alocação para
o ano de 2020 foram definidas e encaminhadas para deliberação do Conselho
Deliberativo.
3. CENÁRIO MACROECONÔMICO
Em 2019, o acirramento das tensões comercias entre EUA e China, bem como
questões relacionadas ao Brexit e instabilidades políticas na América do Sul,
frustraram as previsões de crescimento da economia mundial. No primeiro caso, o
principal risco é a retração do comércio mundial e no segundo caso os riscos
observados são uma saída desordenada do Reino Unido da União Europeia e/ou
uma saída que se prolongue por muito tempo. Com relação às questões políticas
no continente Sul-Americano, eventos como os ocorridos na Argentina (volta dos
peronistas ao poder) e Chile (onda de manifestações populares contra o governo)
causaram grande instabilidade nos mercados dos países da região. Em 2019,
ocorreram, também, eventos que causaram instabilidades em países como: Bolívia,
Venezuela, Colômbia, Peru e Equador.
No início de 2019, as projeções para o PIB das principais economias mundiais já
começaram a passar por revisões, com o Fundo Monetário Nacional – FMI traçando
um cenário de desaceleração. Em seu relatório “Panorama Econômico Mundial"
divulgado em abril de 2019, para o crescimento econômico do PIB global, o FMI
projetava um crescimento para o PIB mundial em 2019 de 3,3% ante uma previsão
divulgada em janeiro de 3,5%. Já, no último relatório divulgado pelo FMI, em
outubro de 2019, a previsão de crescimento econômico mundial foi de 3%.
Segundo o FMI, países da zona do euro e os países emergentes foram os blocos
que contribuíram com maior peso para que houvesse uma revisão para baixo da
atividade global.
Diante desse cenário desafiador para a economia global, as principais autoridades
monetárias começaram a adotar políticas estimulativas mais agressivas para tentar
conter uma desaceleração econômica mais intensa.
O Federal Reserve - Fed, banco central dos Estados Unidos, reduziu a taxa básica
de juros norte-americana em 0,25 ponto percentual, em sua última reunião ocorrida
em outubro/2019, para o intervalo entre 1,5% e 1,75%. Esta foi a terceira (março,
julho e outubro) queda, em 2019, efetuada pela autoridade monetária americana
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em sua taxa básica de juros, todas de 0,25 p.p..
A atividade americana, no 3º trimestre, cresceu a uma taxa anualizada de 1,9%
(número revisado em 30/10/2019), quando comparado com o segundo
trimestre/2019. No segundo trimestre/2019, o PIB norte-americano cresceu 2% e no
primeiro trimestre/2019 o crescimento foi de 3,2%, ambos sempre comparados com
o trimestre imediatamente anterior. O setor externo é o segmento que vem puxando
a atividade dos EUA para baixo, fruto das incertezas causadas pelas questões
comerciais envolvendo os EUA e a China. As projeções do FMI para a economia
dos EUA são de um crescimento de 2,4% em 2019 e de 2,1% em 2020.
A economia da zona de euro também vem sofrendo com as consequências da
turbulência global (Brexit e guerra comercial). No primeiro trimestre/2019 o PIB da
zona do euro cresceu 0,4%, no segundo e terceiro trimestre o crescimento foi de
0,2%, ambos comparados com o trimestre imediatamente anterior. Esta perda de
fôlego na economia do bloco fez com que a autoridade monetária europeia
adotasse medidas de relaxamento monetário para tentar conter esta desaceleração
econômica. As projeções do FMI para a economia dos países da zona do euro são
de um crescimento de 1,2% em 2019 e de 1,5% em 2020.
Quanto à política monetária da zona do euro, o Banco Central Europeu, em sua
reunião realizada em outubro/2019, manteve inalterada a taxa de juros (taxa de
depósito do BCE) a qual segue na mínima de -0,5%. Na reunião anterior, ocorrida
no mês de setembro, o BCE reduziu 0,1% p.p. a taxa de juros, passando de -0,4%
para -0,5%. O BCE também confirmou que retomará seu programa de relaxamento
quantitativo (QE), por meio do qual comprará 20 bilhões de euros em ativos,
mensalmente, a partir de 1º novembro de 2019.
Quanto aos países emergentes, o bloco também vem sofrendo as consequências
das turbulências globais. Além das questões comerciais envolvendo EUA e China,
alguns países da América Latina vem passando por turbulências políticas em seus
governos. Alguns países latinos deverão experimentar crescimentos baixos em
2019, a exemplo do México (0,4%). Outros deverão ter taxas negativas de
crescimento, como o Equador (-0,5%) e a Argentina (-3,1%), além da Venezuela,
que destoa dos demais países, com uma retração prevista de até -35%.
Quanto à atividade da China, centro dos conflitos comerciais com os EUA, sofrerá
drástica redução em seu PIB nos próximos anos, segundo previsões do FMI. Os
números da atividade do terceiro trimestre de 2019 da China mostraram um
crescimento de 6% do PIB, quando comparado com o mesmo trimestre do ano
anterior, no piso da meta de crescimento (entre 6% e 6,5%) adotada pelo governo
chinês. Vale ressaltar que há quase três décadas (primeiro trimestre de 1992) a
china não apresentava esta performance de crescimento. As autoridades chinesas
prometem adotar algumas medidas, ainda este ano, além das já adotadas (redução
de compulsórios), para tentar conter este ímpeto de desaceleração da atividade do
país.
Segundo projeções do FMI, a atividade chinesa deverá terminar 2019 com seu PIB
crescendo algo em torno de 6,1% e para 2020 o crescimento deverá ficar em torno
de 5,8%. Para o bloco de países emergentes, o Fundo Monetário Internacional
espera uma expansão de 3,9% para o ano de 2019 e 4,6% para 2020. Para o
próximo ano, segundo o FMI, países emergentes como: Rússia, Índia, Brasil,
México e África do Sul deverão contribuir de forma positiva para alavancar o PIB do
bloco.

38

No âmbito local, o Brasil vem tendo sucesso na implementação das reformas
estruturais do país. A aprovação da reforma da previdência em 2019 e a boa
expectativa de levar adiante as demais reformas (reforma tributária, reforma
administrativa, bem como a PEC emergencial e a PEC do pacto federativo) tem
elevado a confiança dos agentes econômicos. As expectativas de aprovação das
reformas citadas acima são positivas, uma vez que há um clima político favorável
entre o Governo e o Congresso Nacional para a aprovação de medidas da área
econômica que tenham intuito de equacionar o desequilíbrio fiscal das contas
públicas, que colocou a dívida pública brasileira em uma trajetória preocupante.
Quanto ao nível de atividade, apesar das constantes revisões efetuadas para baixo
ao longo do ano, estamos encerrando 2019 com indicativos de que a economia
brasileira poderá entrar em uma rota de crescimento daqui para frente. As
projeções são positivas para o PIB nos próximos anos. O FOCUS, em seu relatório
de 22/11/2019, projeta um crescimento de apenas 0,99% para o PIB do país em
2019, mas para 2020, a expectativa é de um crescimento de 2,20%. Já o FMI, em
seu relatório “Panorama da Economia Mundial” divulgado em outubro/2019, espera
um crescimento no PIB doméstico de 0,9% para o ano corrente e de 2% para 2020.
Ao longo do ano de 2019, vivenciamos uma precificação positiva dos ativos
brasileiros, principalmente nos ativos de maiores riscos, fruto do excesso de
liquidez global, obrigando os investidores a intensificarem a busca de ativos nos
países emergentes e da confiança dos investidores na política econômica do atual
governo. A bolsa brasileira atingiu níveis recordes em 2019. A taxa de juros real da
economia doméstica está em patamares extremamente baixo. Presenciamos,
atualmente, um cenário benigno de inflação, fruto sobremaneira
do fraco
desempenho e da elevada ociosidade da economia, permitindo que o Bacen
reduzisse a taxa básica de juros da economia (SELIC) ao nível mais baixo de toda
a história.
Quanto aos mercados, 2019, assim como o ano de 2018, foi um ano de muita
volatilidade nos ativos domésticos. A bolsa brasileira apresentou fortes variações,
seu índice de fechamento oscilou entre a casa dos 89.992 em maio e 109.580
pontos no mês de novembro. No segmento de renda fixa, a NTNB de vencimento
2050 teve suas taxas (taxas indicativas da Anbima) oscilando entre a máxima de
4,93% em janeiro e a mínima de 3,23% no mês de novembro.
Com relação aos índices de preços, presenciamos um ambiente inflacionário
favorável em 2019. Devido ao fraco nível da atividade doméstica, bem como o alto
nível de ociosidade da economia, o IPCA deve fechar o ano de 2019 abaixo da
meta de inflação definida pelo governo. Para 2019 o CMN definiu uma meta de
inflação de 4,25% com uma margem de tolerância de 1,5 p.p. para baixo ou para
cima e, para 2020, a meta é de 4%, também com uma margem de tolerância de1,5
p.p.. Atualmente, com as expectativas de mercado para a inflação bem ancoradas,
não se presencia pressões inflacionárias nos próximos anos. Na pesquisa FOCUS
do Bacen, divulgada no dia 22/11/2019, as projeções para o IPCA são de 3,46%
para 2019 e 3,60% para 2020. Para o INPC, o FOCUS projeta uma inflação 3,32%
para 2019 e de 3,80% em 2020. Já o cenário de inflação base da Capef, definido no
seminário de investimentos e benefícios para 2020, é de 3,90% para o IPCA e
INPC.
Quanto à SELIC, depois de um longo período de manutenção na meta da taxa
básica de juros da economia em 6,5% (março/2018 a junho/2019), o COPOM
iniciou um processo de redução de 0,5 p.p. na reunião de 31/07/2019. Ao longo de
2019 o Bacen reduziu a SELIC em três ocasiões de 0,5 ponto percentual e a
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expectativa é de que haverá mais um corte ainda este ano, na reunião de
11/12/2019, de mesma magnitude, devendo terminar o ano em 4,5%. Alguns
economistas do mercado esperam ainda mais dois cortes de 0,25 ponto percentual
em 2020, deixando a taxa de juros em 4% ao final do próximo ano. Na pesquisa
FOCUS do Bacen, divulgada no dia 22/11/2019, as projeções para a SELIC são de
4,50% a.a. para os anos de 2019 e 2020. Já o cenário base da Capef para a
SELIC, definido no seminário de investimentos e benefícios para 2020, é de 4,5%
a.a.
O desempenho do mercado imobiliário comercial, a partir do segundo trimestre de
2019, apresentou certo equilíbrio mantendo-se praticamente estável o nível de
vacância nacional, na ordem de 22%, conforme acompanhamento da Consultoria
Imobiliária Buildings.
A capital paulista, principal região comercial do país, vem apresentando sinais de
recuperação melhor do que outras localidades, com vacâncias decrescentes,
seguidas por aumento real gradual nos preços de locação. O excesso de ofertas de
áreas disponíveis nos últimos anos, acarretou forte queda dos lançamentos de
novos empreendimentos, fazendo com que o volume de entregas esperadas para
os próximos anos seja relativamente baixo culminando na redução da vacância. Em
virtude disso, em algumas microrregiões já se observa uma recuperação mais
robusta e níveis de ocupações considerados saudáveis, com vacância na ordem de
12% (região da Faria Lima) e 15% (região da Paulista).
No mercado comercial do Rio de Janeiro, outra importante praça imobiliária do país,
a dinâmica ainda é desafiadora, mas já há sinais de estabilização e não vemos
volumes relevantes de novos projetos sendo entregues nos próximos anos, dando
espaço para uma gradual redução na vacância da região. Adicionalmente, algumas
microrregiões da Zona Sul já mostram indicadores mais saudáveis, com vacância
decrescente nos últimos dois anos e já abaixo de 20%. No lado negativo, a região
do Porto, Cidade Nova e Centro ainda sofrem com altas vacâncias, que devem
perdurar no curto prazo e pressionar negativamente os preços na região.
No entanto, apesar do ambiente ainda desafiador, já podemos ver sinais de
estabilização na região e com perspectiva de gradual recuperação para os
próximos anos.
A perspectiva para o mercado imobiliário em 2020 é melhor que a do presente ano,
a economia mostra sinais de melhoras com os principais índices de inflação
fechando abaixo do centro da meta de 4,25% em 2019 e a taxa básica de juros
(SELIC) encerrando o ano na mínima histórica de 5,00% a.a., podendo reduzir
ainda mais 0,5 p.p., conforme previsão dos especialistas.
O foco em 2020 será o crescimento do PIB, principal objetivo da política econômica.
O crescimento estará pautado na maior confiança dos investidores, já visto pela
melhora dos indicadores CDS (Credit Default Swap). Deveremos ver um Cenário
Fiscal benigno para 2020, com as reformas avançando. Em relação à Inflação, as
expectativas ancoradas e a capacidade não utilizada deverão manter o IPCA
abaixo da meta estipulada pelo governo para 2020 (4%). Por fim, a recuperação
gradual da economia e inflação estável irão favorecer taxas de juros mais baixas.
Com base no cenário avaliado, a sinalização de estratégia para 2020 sugere uma
gestão mais ativa dos investimentos e menos direcional. Devido à forte compressão
do prêmio no mercado de Renda Fixa, os títulos de crédito perderam a atratividade.
Por outro lado, imaginamos que tal mercado possa ser muito mais ativo em 2020,
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caso ocorra uma retomada econômica. A gestão de investimentos deve agregar um
fator de risco a mais para as carteiras, com aumento das alocações em Ações,
Fundos Imobiliários e Fundos no Exterior.
Abaixo seguem projeções definidas no Seminário de Investimentos e Benefícios da
CAPEF:
TABELA I
CONSOLIDAÇÃO DE CENÁRIOS

4. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO PLANO CV I
A Política de Investimentos 2020-2024 do Plano CV I, administrado pela Capef,
tem como objetivos principais:
 Nortear a aplicação dos recursos do plano de acordo com a programação de
pagamento de benefícios de seus participantes e, também, de acordo com a
meta atuarial do plano;


Estabelecer diretrizes e medidas a serem observadas por todas as pessoas,
internas ou externas à Entidade, que participam do processo de análise, de
assessoramento e decisório sobre a aplicação dos recursos do plano,
diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada;

 Dar transparência aos patrocinadores, participantes e assistidos em relação
aos principais aspectos relacionados à gestão dos investimentos e riscos.
 Manter um instrumento de planejamento que proporcione uma definição
efetiva das metas de retorno, tolerância ao risco e observância às restrições
legais e de mercado para os investimentos; propiciar o claro entendimento por
parte de todos os envolvidos, direta ou indiretamente, dos mecanismos e
critérios adotados na aplicação de recursos do plano;
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 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, conforme os parâmetros préestabelecidos.
No processo de planejamento desta política, a entidade adotou o horizonte de
sessenta meses, prevendo revisões anuais. Os limites e critérios utilizados
decorrem e se fundamentam na regulamentação do setor, sobretudo na Resolução
CMN nº 4.661, de 25 de maio de 2018.
Na elaboração da Política de Investimentos 2020-2024 foram empregadas
avaliações e projeções de indicadores econômicos, devidamente consolidados no
Seminário de Investimentos e Benefícios realizado nos dias 21 e 22 de novembro
de 2019, considerando a modalidade do Plano, suas especificidades, necessidades
de liquidez e os fluxos esperados de pagamentos dos ativos. As conclusões
obtidas com estes estudos oferecem subsídios para a definição das diretrizes de
alocação expressas nesta política.
5. TÓPICOS DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO PLANO CV I
Conforme orientação constante da Resolução nº 4.661, a política de investimento
deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
1. A previsão de alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação;
2. A meta de rentabilidade por plano e segmento de aplicação;
3. A rentabilidade auferida por plano e segmento de aplicação nos 5 (cinco)
exercícios anteriores a que a política de investimento se refere, de forma
acumulada e por exercício;
4. A taxa mínima atuarial ou os índices de referência, observado o regulamento de
cada plano de benefícios;
5. Os objetivos para utilização de derivativos;
6. As diretrizes para observância de princípios de responsabilidade ambiental,
social e de governança, preferencialmente, de forma diferenciada por setores
da atividade econômica;
7. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos a apreçamento dos ativos financeiros com metodologia ou as
fontes de referência adotadas;
8. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos a avaliação dos riscos de investimento, incluídos os riscos de
crédito, de mercado, de liquidez, operacional, legal, sistêmico e outros
inerentes às operações;
9. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos a seleção, acompanhamento e avaliação de prestadores de
serviços relacionados à administração de carteiras de valores mobiliários e de
fundo de investimento;
10. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos a observância dos limites e requisitos da Resolução no 4.661,
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de 2018, do Conselho Monetário Nacional;
11. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos a operações realizadas em ativos financeiros ligados a
patrocinador e a fornecedores, clientes e demais empresas ligadas ao grupo
econômico da patrocinadora, conforme § 4º da Resolução nº 4.661, de 2018,
do Conselho Monetário Nacional, observado o sigilo da informação;
12. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos à avaliação, gerenciamento e acompanhamento do risco e do
retorno esperado dos investimentos em carteira própria;
13. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos à separação de responsabilidades e objetivos associados aos
mandatos de todos os agentes que participem do processo de análise,
avaliação, gerenciamento, assessoramento e decisão sobre a aplicação dos
recursos dos planos da entidade, inclusive com a definição das alçadas de
decisão de cada instância; e
14. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos à mitigação de potenciais conflitos de interesse de seus
prestadores de serviços e das pessoas que participam do processo decisório.
5.1 Previsão de alocação de recursos e os limites por segmento de
aplicação
A Capef utiliza como base técnica para definição da alocação e limites por
segmento de aplicação, as seguintes análises: i) estudo técnico de simulação de
carteiras na fronteira eficiente, formulado com base nas seguintes premissas: a)
projeções dos indicadores de mercado, b) volatilidade dos segmentos, c)
parâmetros de risco preestabelecidos, d) restrições de alocações e, e) limites
legais. O resultado do estudo apresentou sugestões de intervalos de alocação para
cada segmento levando em conta a melhor relação risco x retorno para o plano. ii)
Seminário de Investimentos e Benefícios para consolidação dos cenários
projetados para o próximo ano.
Baseado nesses estudos técnicos e pautado nos critérios de segurança, liquidez e
rentabilidade, bem como na maturidade do seu Plano de Benefícios, concluiu-se
pela proposta de alocação dos ativos do Plano CV I para os próximos 5 anos,
revisada anualmente, conforme demonstrada na tabela I a seguir:
TABELA I
ALOCAÇAO DE ATIVOS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS

SEGMENTO DE APLICAÇÃO

Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos
Estruturados
Investimentos no Exterior
Imobiliário

RES.
4.661
TETO
(%)
100
70
20
10
20

POSIÇÃO
ATUAL
Previsão
CAPEF (CV I)
de
EM
Alocação
31/10/2019
(%)
58%
78,02%
15%
8,94%
5%
0,00%
0,81%
6,65%

5%
10%

LIMITES POR
SEGMENTO DE
APLICAÇÃO
INFERIOR SUPERIO
%
R%
50
0

100
18

0

7

0
0

5
10
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Operações com
Participantes

15

5,58%

7%

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 consideradas, mediante deliberação do Conselho Deliberativo da
CAPEF.
Além dos limites de alocação, concentração por investimento e emissor definidos
pela Resolução 4.661, serão observadas as seguintes restrições adicionais:
a. Restrições para o Segmento de Renda Fixa
 limitar em 5,0% do patrimônio do Plano, as aplicações em Fundo de
Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) com avaliação de baixo risco de
crédito, conforme modelo de risco de crédito da Entidade, descrito no item
5.8.1 desta Política, respeitando a limitação dessas aplicações a 10% do
patrimônio de cada FIDC;
 limitar em 20,0% do total dos investimentos do Plano, as aplicações em títulos
privados com avaliação de baixo risco de crédito, conforme modelo de risco
de crédito da Entidade, descrito no item 5.8.1 desta Política;
 não adquirir títulos públicos estaduais e municipais, inclusive por meio de
fundos de investimentos;
 não aplicar em precatórios mesmo de forma indireta;
 não adquirir títulos emitidos por bancos estaduais e do Distrito Federal,
exceto DPGE;
 não adquirir dívida subordinada ou instrumentos híbridos de capital e dívida,
exceto de instituição financeira que esteja entre as 20 maiores, definido pelo
ranking do Banco Central, considerando o patrimônio líquido da Instituição
Financeira. O prazo máximo dessas aplicações é de 10 anos;
 não adquirir letras financeiras de bancos pequenos e médios. Serão
considerados como Instituições Financeiras de pequeno e médio porte, as
que se encontrarem a partir da 21º colocação no ranking do Banco Central,
levando em conta o Patrimônio Líquido. Vale salientar que a alocação em
ativos de crédito privado só é executada após análise interna quantitativa e
qualitativa do emissor do ativo a ser investido.
 não aplicar em instituições financeiras que estejam desenquadradas com
relação ao índice de Basiléia.
b. Restrições para o Segmento de Renda Variável
 não negociar ações da patrocinadora no período de silêncio (art. 13, § 4º, da
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Instrução CVM n.º 358/02).

c. Restrições para o Segmento de Investimentos Estruturados
 Serão observadas as restrições estabelecidas na Resolução 4.661.

d. Restrições para o Segmento de Imobiliários
 Serão observadas as restrições estabelecidas na Resolução 4.661.

e. Restrições para o Segmento Operações com Participantes
 As restrições referentes a este segmento estão definidas na Política de
concessão de empréstimos a participantes aprovadas pelo Conselho
Deliberativo da Entidade.
f. Restrições para o Segmento de Investimentos no Exterior
Fundos de Investimentos em Renda Fixa:
 fundo no exterior com no mínimo 20% de cotistas investidores Institucionais e
Endowments;
 não aplicar em ativos de países que sofrem maior impacto terrorista,
conforme medido pelo GTI (Índice Global de Terrorismo): Iraque, Afeganistão,
Nigéria, Paquistão, Síria e Iêmen;
 é permitida aplicação em Fundo de Investimentos no Exterior na modalidade
com e sem hedge cambial;
 Não aplicar em fundos de RF no exterior que possuam exposição superior a
20% em ativos de dívidas governamentais não classificadas como grau de
investimentos, com exceção de Bonds Brasileiros.
Fundos de Investimentos em Ações:
 fundo no exterior com no mínimo 20% de cotistas investidores Institucionais e
Endowments;
 não aplicar em ativos de países que sofrem maior impacto terrorista,
conforme medido pelo GTI (Índice Global de Terrorismo): Iraque, Afeganistão,
Nigéria, Paquistão, Síria e Iêmen;
 é permitida aplicação em Fundo de Investimentos no Exterior na modalidade
com e sem hedge cambial.
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5.2 Meta de rentabilidade por plano e benchmarks por segmento de
aplicação
Toda análise para investimento inicial deve considerar, como custo de
oportunidade, a meta atuarial do plano. Ademais, a rentabilidade de cada segmento
deve ser acompanhada pelos seus respectivos índices de referência ou
benchmarks.
Entende-se como índice de referência, ou benchmark, para determinado segmento
de aplicação o índice que melhor reflete a rentabilidade esperada para o curto
prazo, isto é, para horizontes de até 12 meses, conforme as características do
investimento. Esse índice está sujeito às variações momentâneas do mercado. Por
outro lado, a meta reflete a expectativa de rentabilidade de longo prazo (superior a
5 anos), dos investimentos realizados em cada um dos segmentos.
Além da meta do plano de IPCA + 5,00% a.a., a entidade trabalha com índices de
referência, ou benchmarks para cada um dos segmentos de aplicação conforme
especificado a seguir:
a. Renda Fixa
O segmento de Renda Fixa tem como meta de rentabilidade a Meta Atuarial do
Plano, e como benchmark 107% da Meta Atuarial.

b. Renda Variável
O segmento de Renda Variável tem como meta de rentabilidade a Meta Atuarial
do Plano, e como benchmark a variação do IbrX50 + 1 pp/ano.
c. Imobiliário
O segmento imobiliário tem como meta de rentabilidade a Meta Atuarial do Plano,
e como benchmark o índice IFIX + 0,50%
d. Operações com Participantes
A Carteira de Operações com Participantes tem como referencial de rentabilidade
superar a meta atuarial acrescida dos custos administrativos. As características das
operações com os participantes são definidas na Política de empréstimo da
entidade que engloba as regras para contratação dos EAP’s - Empréstimos a
Participantes.
e. Estruturado
O segmento de estruturados tem como meta de rentabilidade a Meta Atuarial do
Plano, e como benchmark 110% da meta atuarial.
f. Investimentos no Exterior
Para o segmento de investimentos no exterior a meta de rentabilidade será a Meta
Atuarial do Plano, e como benchmark 105% da meta atuarial.
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5.3 Rentabilidade auferida por plano e segmento de aplicação nos 5 (cinco)
exercícios anteriores a que a política de investimento se refere, de forma
acumulada e por exercício:
A seguir, tabela com a rentabilidade do plano e segmentos dos últimos 5 exercícios:

5.4 Taxa mínima atuarial ou os índices de referência, observado o
regulamento de cada plano de benefícios
Em 2018, 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
MF/CNPC nº 30, de 10/10/2018, que revogou 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, calculado pela metodologia da PREVIC (Portaria PREVIC nº 300, de
12.04.2019), compreendido entre 4,11% e 6,27%, sendo definida em função da
duration do Plano CV I que é de 21,11 anos (demonstrações atuariais de 2018).
Para o total de ativos do Plano CV I a rentabilidade a ser perseguida, para o ano de
2020, é IPCA + 5,00% a.a. (Proposta de Ação Administrativa Operacional
2019/112, de 16/09/2019). O perfil de renda e consumo considerado no
levantamento da variação de preços do IPCA, calculado e divulgado pelo IBGE,
mostra-se aderente com o perfil do benefício pago ao participante assistido do
plano. A definição da taxa de juros de 5% foi apreciada pelo Conselho Fiscal em
25/09/2019 e aprovada pelo Conselho Deliberativo na sua 311º reunião ocorrida em
18/11/2019.
5.5 Objetivos para utilização de derivativos
A Entidade utiliza o mercado de derivativos com o objetivo de proteção do valor de
uma posição ativa ou de uma posição passiva contra possíveis variações futuras de
um determinado ativo ou passivo.
Para as posições direcionais sem a finalidade de hedge serão observadas as
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seguintes restrições:
 o depósito de margem limitado a 8% 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 da carteira de
investimentos;
 o valor total dos prêmios de opções pago limitado a 8%, do patrimônio da
carteira do plano;
 fica estabelecido o limite de stop loss (perda máxima) de 2% do patrimônio de
cada carteira ou fundos de investimentos gerenciados exclusivamente pela
Capef, considerando o período de um mês, limitado ainda a 5% considerando
o período de um ano.
Todas operações no mercado de derivativos somente serão realizadas quando
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.
5.6 Diretrizes para observância de princípios de responsabilidade
ambiental, social e de governança, preferencialmente, de forma
diferenciada por setores da atividade econômica
A Capef vem adotando diretrizes para observância de
responsabilidade ambiental, social e de governança, tais como:

princípios

de



avaliar a possibilidade de políticas associadas à sustentabilidade e
responsabilidade social e ambiental na seleção de investimentos;



fortalecer o trato da responsabilidade social e ambiental nos processos de
planejamento, de gestão e operacionais;



desenvolver parcerias e compartilhar experiências com outras organizações
para promoção da responsabilidade social e ambiental e o fortalecimento da
transparência;



considerar os mais modernos requisitos de sustentabilidade nas suas
instalações e atividades administrativas, contribuindo com a preservação do
meio ambiente;



utilizar fontes renováveis na geração própria de energia.

Ademais, a Entidade entende que os integrantes do mercado financeiro, bem
como os agentes econômicos de forma geral, devem buscar métodos que
minimizem impactos sociais e ambientais negativos em suas atividades. Nesse
intuito, a entidade estabeleceu, no seu processo de seleção de ativos, constante
no Manual de Investimentos, fatores de sustentabilidade ASG (Ambiental, Social e
Governança).
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5.7 Procedimentos e critérios relativos a apreçamento dos ativos
financeiros com metodologia ou as fontes de referência adotadas
A precificação dos ativos de renda fixa, renda variável, derivativos, estruturados e
imobiliários é realizada pelo Administrador/Custodiante, com base no seu Manual
de Precificação de Ativos.

5.8 Procedimentos e critérios relativos a avaliação dos riscos de
investimento, incluídos os riscos de crédito, de mercado, de liquidez,
operacional, legal, sistêmico e outros inerentes às operações
Na CAPEF, a Assessoria de Gestão de Riscos e Controles Internos - ASGER é
responsável pela identificação, mensuração, tratamento e monitoramento dos
riscos, ação realizada sempre tendo como base os princípios e valores de
governança da Entidade.
A ASGER elabora, para análise da Diretoria e Conselhos, o Relatório Trimestral de
Risco, contendo:








Simulação da rentabilidade mensal e anual;
Acompanhamento do Risco de Mercado;
Acompanhamento do Risco de Liquidez;
Acompanhamento do Risco de Crédito;
Acompanhamento do Risco Operacional;
Acompanhamento do Risco Legal;
Acompanhamento do Risco Sistêmico.

É disponibilizado ainda pela ASGER, no site da Entidade, o Relatório Mensal de
Investimentos que contêm informações sobre o desempenho das diversas carteiras
do plano, alocação dos ativos, o VaR segregado por segmento e o detalhamento
dos ativos do Plano.
A seguir, encontram-se os principais tipos de riscos aos quais o plano está exposto,
seus conceitos e as ferramentas e modelos de gestão que a entidade utiliza.
5.8.1 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 dos ativos.
b. Modelos e critérios para a gestão do risco de crédito
Títulos Privados:
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Em relação à gestão do risco de crédito das instituições financeiras e não
financeiras emitentes de títulos de renda fixa, a CAPEF dispõe de metodologia
própria, conforme as etapas descritas abaixo:
 verificar limites legais e da Política de Investimentos para a alocação no ativo;
 analisar o prazo, taxa de retorno e o cenário do setor do emissor. No caso de
um possível cenário de stress nos mercados, analisar os impactos no
resultado da empresa, ou seja, medir-se-á o grau de dependência do setor
com a economia;
 solicitar análise do ativo junto à consultoria contratada pela Entidade;
 analisar os principais indicadores do emissor: lucros antes dos juros e
impostos (earnings before interest, taxes); ROE (return on equity), P/L e, por
fim, o nível de endividamento da empresa;
 analisar as estruturas das garantias envolvidas, reais ou fidejussórias, tais
como covenants, seguros, avais, fianças, depósitos, ou qualquer outra forma
de cobertura do risco de crédito, quando for o caso;
 consolidar as notas atribuídas pelas principais empresas de ratings
reconhecidas no mercado financeiro e gerar um rating interno.
Standard&Poors

Moodys

Fitch Rating

SR Rating

LF Rating

CAPEF - Rating Interno
A+

Grau de Investimento
Baixo risco de crédito

Médio risco de crédito

AAA

Aaa

AAA

br AAA

AAA

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

Com base no rating interno, define-se em que escala de alocação a emissão se
enquadra conforme quadro a seguir:
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Acompanha-se periodicamente a qualidade do 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.

As análises serão submetidas ao Comitê de Investimentos da Entidade para
avaliação 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:







Alterações de rating;
Receita Líquida;
Ebitda (lucro antes do pagamento de juros e impostos);
Lucro Operacional;
Lucro Líquido;
Dívida Líquida.

Caso o ativo analisado não possua classificação de risco será utilizado o rating do
emissor ou gestor.
Excetuam-se de análise de crédito por rating, os ativos denominados DPGE Deposito a Prazo com Garantia Especial do Fundo Garantidor de Crédito, em
função da existência de mecanismo de seguro viabilizado pelo Fundo Garantidor de
Crédito - FGC.
Em caso de desenquadramento de Rating, o Comitê de Investimentos deve
analisar:
 se a marcação a mercado do título foi ajustada;
 a existência do título em outras carteiras ou fundos de investimentos que
compõem a carteira do plano;
 a existência de outros títulos na carteira do plano que possam sofrer
rebaixamento de rating pelo mesmo motivo;
 o impacto do rebaixamento na qualidade de crédito da carteira do plano, de
acordo com os parâmetros desta política;
 caso seja considerada a possibilidade de desinvestimento do título, verificar
se a liquidez no mercado secundário permite que tal transação seja efetuada
e o impacto financeiro.
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Empréstimos:
Em caso de Empréstimos a Participantes o risco de crédito é mitigado com a
realização das seguintes etapas:
 Exigência de saldo mínimo de reserva baseado no salário do participante
ativo, em conformidade com os valores e prazos máximos estabelecidos nas
regras vigentes do EAP e ainda, limitado ao tempo para aposentadoria no
caso de participantes ativos. Para aposentados e pensionistas, o cálculo está
baseado no benefício e na pensão, respectivamente, em conformidade com
os valores e prazos máximos estabelecidos nas regras vigentes do EAP para
cada participante saldo atualizado do resgate das contribuições de cada
participante.
 Em caso de falecimento do mutuário, os saldos de empréstimos são
garantidos pelo Fundo Garantidor de Empréstimo, administrado pela CAPEF,
implementado em 2012 e custeado mensalmente pelos participantes e
beneficiários. O modelo foi criado após parecer atuarial, que é revisado
periodicamente, tendo surgido como alternativa de redução do custo de
seguridade para os participantes e beneficiários. A Cobrança é realizada no
ato da contratação e mensalmente, sobre o saldo devedor.
A segunda etapa do processo de gestão de risco de crédito consiste em:
 Acompanhamento
empréstimos.

dos

recebimentos

provenientes

dos

contratos

de

 A Entidade utiliza o Indicador de Inadimplência para o saldo devedor de EAP,
composto por todos os contratos em situação de inadimplência superior a 1
mês em relação ao patrimônio da carteira de Empréstimos a Participantes.
A terceira etapa do processo de gestão de risco de crédito consiste em:
 Ações administrativas: contato inicial pata regularização da dívida, notificação
administrativa, cobrança judicial.
 Inserção do novo inadimplente em órgão de restrição de crédito.
 Em casos de interesse de renegociação, a Entidade procederá da seguinte
forma: corrigir a inadimplência pelos encargos moratórios previsto em
contrato, refinanciar o valor da dívida através de aditivo ao contrato inicial, se
for o caso. Haverá possibilidade de dispensa de encargos por atraso (Juros
de mora e multa) como condicionante para quitação ou refinanciamento.
 Implementação da prática contábil de previsão de perdas de direitos
creditórios de liquidação duvidosos, conforme IN SPC nº 34 de 24 de
setembro de 2009.
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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 o recebimento das
prestações.

5.8.2 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
Na CAPEF, o risco de mercado é tratado conforme descrito no Modelo de Gestão
de Risco de Mercado, aprovado pelo Conselho Deliberativo da Entidade.
Adotar-se-ão os seguintes percentuais de variação de risco máximo por Carteira de
Investimento (VAR), utilizando intervalo de confiança de 95% e 21 dias uteis de
parâmetro:
 Renda Fixa Curva: não se aplica;
 Renda Fixa mercado: até 6,50% dos ativos da carteira, baseado no VaR do
IMA-B 5+ dos últimos 5 anos.
 Investimentos Estruturados: até 5,00% baseado no VaR dos últimos 5 anos
da Carteira de Fundos Multimercado classificados como Estruturados.
 Renda Variável: até 12,50%, baseado no VaR do benchmark da carteira, o
IBRX-50 dos últimos 5 anos.
 Imobiliários: até 5,00% baseado no VaR dos últimos 5 anos da Carteira de
FIIs do Plano (posição Outubro/19).
 Investimentos no Exterior: até 7,50%, baseado no VaR dos Índices Dow
Jones, MSCI e S&P 500 dos últimos 5 anos.
5.8.3

Risco Operacional / Legal

a. Conceito de risco operacional / legal
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 (incapacidade, 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).
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b. Modelo e critérios para a gestão do risco operacional / legal
Na CAPEF, o risco operacional é tratado conforme descrito em seu Modelo de
Gestão de Risco Operacional, aprovado pelo Conselho Deliberativo da Entidade.
A Entidade dispõe de uma Assessoria Jurídica que possui processo estruturado de
avaliação e aprovisionamento das contingências passivas decorrentes de ações
judiciais, contando, inclusive, com o Manual de Contingenciamento, baseado no
Pronunciamento Técnico nº 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC,
indicando todos os procedimentos relacionados a essa matéria. Trata-se de um
processo dinâmico, que passa por análises contínuas, a fim de verificar a
necessidade de se revisar o risco contingencial dessas ações, com a consequente
constituição, minoração ou majoração de provisões. Adicionalmente, é feito ainda
um acompanhamento do risco contingencial, presente no Relatório Trimestral de
Risco.

5.8.4 Risco Sistêmico
O Risco Sistêmico é aquele que afeta a economia de uma forma geral, por
exemplo, um colapso no sistema financeiro ou de capitais, uma grande variação na
taxa de juros ou mesmo nas taxas de câmbio. Este tipo de risco é extremamente
difícil de ser mitigado pois afeta a economia como um todo. A Capef busca mitigar o
risco sistêmico diversificando a alocação dos investimentos do plano, inclusive no
exterior, bem como acompanha o comportamento dos mercados locais e
internacionais.
Ademais, a Assessoria de Gestão de Risco e Controles Internos utiliza os
relatórios:


Relatório de Estabilidade da Previdência Complementar (REP) da
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) que
apresenta o panorama do segmento das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (EFPC), sua evolução recente e perspectivas no
Brasil, com foco nos principais riscos e nas medidas que estão sendo
adotadas para mitigá-los e;



Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do Banco Central do Brasil
(BCB) que apresenta a evolução recente e as perspectivas da estabilidade
financeira no Brasil, com foco nos principais riscos, nas medidas que estão
sendo adotadas para mitigá-los e na avaliação da resiliência do sistema
financeiro brasileiro.

5.8.5 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 o plano tenha de se desfazer de posições assumidas em seus
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investimentos para honrar o compromisso de pagar os benefícios de seus
participantes.
No plano CV I, o risco de liquidez é monitorado por meio 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: o retorno esperado dos investimentos e as
contribuições regulares feitas pelos patrocinadores e participantes.
b. Modelo e critérios para a gestão do risco de liquidez
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 2020 podem ser verificadas
no quadro a seguir:

Rentabilidade projetada
para os Juros Futuros*

Plano CV I
Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média divulgada pela
PREVIC, reduzidas em 1,56 p.p. para se aproximar das
taxas dos títulos públicos mais longos.
Expectativa BACEN (Mediana, em 29/11/2019):

2020 - 3,60% a.a.
2021 – 3,75% a.a.
2022 – 3,50% a.a.
2023 – 3,50% a.a.
Estimativa CAPEF:
2023 em diante - 3,50% a.a.
Variação de Invest. Rentabilidade real futura projetada para os juros futuros
Imobiliários (Fundo acrescida do prêmio de 0,94% e desvio de 2,81%.
Imob.)*
Taxa de
Rentabilidade real futura projetada para os juros futuros.
Reinvestimento
Rentabilidade das
Rentabilidade real futura projetada para os juros futuros
Ações*
acrescida do prêmio de 1,88% a.a. e desvio de 5,64%.
Juros reais de acordo com a tabela de juros praticada pela
Capef:
Expectativa de
Inflação*

Rentabilidade de
empréstimos

Rentabilidade
Investimentos no
Exterior*

Até 12 meses: 6,25%
De 13 a 35 meses: 6,50%
De 36 a 47 meses: 6,75%
De 48 a 65 meses: 7,00%
De 66 a 84 meses: 7,25%
Rentabilidade real futura projetada para os juros futuros.
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* Expectativas de rentabilidade são atualizadas no decorrer do ano.
Vale destacar que o fluxo considera, além das premissas, a movimentação de
recursos no caixa efetivo do plano, 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 no
prazo máximo permitido; despesas com taxa de administração dos investimentos,
custódia e de custeio do plano de benefícios. O modelo é atualizado
trimestralmente com os ganhos e desembolsos efetivos do plano, de maneira a
refletir a realidade de sua liquidez.
Ademais, anualmente, a ASGER realiza teste de stress de liquidez no longo prazo
para atestar a capacidade do plano honrar suas obrigações, as premissas utilizadas
serão definidas no Comitê de Investimentos.
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:
 Realização de:
Fundos de Investimentos com carência
Cotas de fundos de Investimentos Imobiliários (FII)
 Suspensão de novas concessões de empréstimos
 Reclassificação de títulos mantidos até o vencimento, respeitados os
normativos legais e internos.
As decisões aprovadas pelo Comitê de Investimentos, para o devido
reenquadramento, deverão ser apresentadas em reunião ordinária da Diretoria
Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal.
5.9 Procedimentos e critérios relativos à seleção, acompanhamento e
avaliação de prestadores de serviços relacionados à administração de
carteiras de valores mobiliários e de fundo de investimento
A Capef possui procedimentos formalizados de seleção, avaliação e monitoramento
de gestores terceirizados, administradores de fundos exclusivos, custodiantes, e
demais prestadores de serviços de investimentos. Tais procedimentos estão
descritos no documento Manual de Investimentos da Entidade aprovado pela
Diretoria Executiva.
O Manual de Investimentos contém os seguintes tópicos:
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
 Estrutura Organizacional da Capef
 Comitê de Investimentos
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 Gerência de Investimentos – GERIN
 Assessoria de Gestão de Risco e Controles Internos – ASGER
 ETAPAS DOS PROCESSOS DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
 RENDA FIXA
 Crédito Privado
 Títulos Públicos
 Seleção de Fundos – Renda Fixa
 Fundos de Liquidez Diária
 Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado
 Demais Fundos de Renda Fixa
 RENDA VARIÁVEL
 Ações - Alocação Direta
 Seleção de Fundos - Renda Variável
 INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
 Alocação em COE (Certificados de Operações Estruturadas)
 Seleção de Fundos - FIDC
 Seleção de Fundos - Multimercados
 Seleção de Fundos - FIP
 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
 Seleção de Fundos – FII
 Imóveis
 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES
 INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
 DERIVATIVOS
 ETAPAS ENVOLVIDAS NA SELEÇÃO DE CUSTODIANTE,
ADMINISTRADOR DE CARTEIRA, CORRETORAS E DEMAIS
PRESTADORES DE SERVIÇOS
 PROCESSO DE MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS
5.10 Procedimentos e critérios relativos à observância dos limites e
requisitos da Resolução no 4.661, de 2018, do Conselho Monetário
Nacional
A Assessoria de Gestão de Riscos e Controles Internos – ASGER acompanha o
relatório de enquadramento diário das carteiras próprias da entidade e fundos
exclusivos, fornecidos pelo Custodiante, que observa a Res.4.661, Política de
Investimentos, Regulamento dos fundos exclusivos e legislação aplicável.
5.11 Procedimentos e critérios relativos a operações realizadas em ativos
financeiros ligados a patrocinador e a fornecedores, clientes e demais
empresas ligadas ao grupo econômico da patrocinadora, conforme Art. 19
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§ 4º da Resolução nº 4.661, de 2018, do Conselho Monetário Nacional,
observado o sigilo da informação.
As operações realizadas em ativos financeiros ligados a patrocinador e a
fornecedores, clientes e demais empresas ligadas ao grupo econômico da
patrocinadora seguem o mesmo critério de avaliação descrito no item 5.8.1 e 5.9.
5.12 Procedimentos e critérios relativos à avaliação, gerenciamento e
acompanhamento do risco e do retorno esperado dos investimentos em
carteira própria
A Assessoria de Gestão de Riscos e Controles Internos – ASGER disponibiliza
diariamente um acompanhamento das rentabilidades dos investimentos do plano e
da meta atuarial. Ademais, a ASGER disponibiliza no site da entidade, relatórios
mensais contendo o desempenho do plano e de cada segmento, bem como a
distribuição dos investimentos, o detalhamento das carteiras e o Value at Risk VaR dos segmentos.

5.13 Procedimentos e critérios relativos à separação de responsabilidades
e objetivos associados aos mandatos de todos os agentes que participem
do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e
decisão sobre a aplicação dos recursos dos planos da entidade, inclusive
com a definição das alçadas de decisão de cada instância
A Entidade possui estrutura onde se evidencia a segregação de atividades das
áreas de investimentos e gerenciamento de risco, sendo elas ligadas diretamente à
Diretoria de Administração e Investimentos e Presidência, respectivamente.
A Capef possui formalmente, desde 2010, um Comitê de Investimentos que
proporciona uma série de benefícios, tais como: maior transparência, aumento do
nível de governança corporativa e um maior rigor técnico na tomada de decisões.
A finalidade do Comitê de Investimentos, conforme definido em seu regimento, é
analisar e deliberar propostas de investimentos sempre visando os princípios da
otimização dos resultados, segurança e rentabilidade.
Reforçando as boas práticas de Governança em Investimentos, a Capef possui
uma Política de Alçadas de Investimentos, aprovada pelo Conselho Deliberativo,
sob. nº NC-023, onde estabelece responsabilidades e define os limites de alçadas
para aprovação pelo Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, Gerência de
Investimentos, de decisões que envolvam os investimentos dos recursos
administrados pela Entidade, sempre referendada pela Política de Investimentos,
aprovada pelo Conselho Deliberativo da Entidade.

5.14 Procedimentos e critérios relativos à mitigação de potenciais
conflitos de interesse de seus prestadores de serviços e das pessoas que
participam do processo decisório.
O critério para definição de conflito de interesses adotado pela EFPC na gestão dos
investimentos está descrito no art. 12, parágrafo único, da Res. CMN nº 4.661/18:
“O conflito de interesse será configurado em quaisquer situações em que possam
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ser identificadas ações que não estejam alinhadas aos objetivos do plano
administrado pela EFPC independentemente de obtenção de vantagem para si ou
para outrem, da qual resulte ou não prejuízo.”
Cabe à Assessoria de Gestão de Risco e Controles Internos – ASGER,
subordinada diretamente à Presidência, monitorar as ações mitigadoras de risco,
incluindo possíveis conflitos de interesse.
A pessoa, física ou jurídica, interna ou externa à EFPC, que participe do processo
de gestão dos investimentos, em qualquer de suas etapas, independentemente de
cargo, atribuição ou função desempenhada, mesmo que não possua qualquer
poder deliberativo, atuando direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica contratada, na aplicação dos recursos dos planos, além das
obrigações legais e regulamentares, deve:
 Observar atentamente a segregação de funções, abstendo-se de realizar
tarefas ou atividades que possam comprometer a lisura de qualquer ato,
próprio ou de terceiros, devendo comunicar de imediato ao seu superior
imediato ou ao órgão colegiado que seja membro;
 Não tomar parte em qualquer atividade, no exercício de suas funções junto à
EFPC ou fora dela, que possa resultar em potencial conflito de interesses;
 Obrigatoriamente não participar de deliberação sobre matéria onde seu
pronunciamento não seja independente, isto é, matéria na qual possa
influenciar ou tomar decisões de forma parcial;
 Comunicar imediatamente qualquer situação em que possa ser identificada
ação, ou omissão, que não esteja alinhada aos objetivos dos planos
administrados pela EFPC, independentemente de obtenção de vantagem
para si ou para outrem, da qual resulte ou não prejuízo;
 Ao constatar situação de potencial conflito em relação a um tema específico,
a pessoa deverá comunicar a sua situação de conflito, retirar-se fisicamente
do recinto enquanto o assunto é discutido e deliberado, devendo fazer constar
em ata o registro de sua conduta.
Ademais, como mitigador de potenciais conflitos de interesse, em caso de
investimentos que envolva corretoras de valores, a Entidade não restringe os
profissionais ligados ao processo decisório de operar em nome próprio, contudo
dita como regra, que o tempo direcionado para gestão própria não afete o trabalho
de gestão da Entidade.
5.15 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 por meio da página eletrônica
da Entidade e da Central de Atendimento.
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O Código de Ética atende determinação da Resolução CGPC 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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FUNDAMENTAÇÃO

1. OBJETIVOS DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS
A gestão dos investimentos está fundamentada nos princípios e valores 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 seus participantes, 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 crítica 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
(participantes 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 participantes e parceiros mediante uma
gestão eficiente, pautada na profissionalização dos colaboradores e dirigentes
e na transparência dos atos de gestão praticados.
Dessa forma, há que se ter um gerenciamento eficiente e responsável dos recursos
para fazer face aos compromissos com os pagamentos dos benefícios 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:







Taxa esperada de retorno;
Preservação do capital;
Diversificação;
Tolerância a risco;
Estabilidade;
Liquidez.
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Com base em tais critérios, a CAPEF define os mecanismos específicos de
investimentos e a melhor estratégia na composição de sua carteira.
1.1 Diretrizes Gerais para Procedimentos de Investimentos
Os investimentos realizados pela EFPC, em carteira própria, administrada ou em
fundos exclusivos devem ser objeto de análise prévia, considerando os
correspondentes riscos e as suas garantias reais ou fidejussórias, se existentes.
A análise de cada investimento deverá ser feita de acordo com as características
específicas da alocação/mandato, considerando:
• Conformidade com a política de investimento e com a legislação vigente;
• Análise das características do investimento proposto e sua adequação aos
objetivos do plano;
• Análise de desempenho do ativo, do fundo ou do gestor, conforme o caso;
• Análise dos riscos de crédito, mercado, liquidez, operacional, legal, sistêmico
e outros inerentes a cada operação;
• Análise de riscos relacionados à sustentabilidade;
• Análise do horizonte de investimento e sua adequação com os objetivos do
plano.
1.2 Diretrizes Gerais para Procedimentos de Análise de Investimentos
Para fins de análise, são recomendadas as seguintes práticas:
 Compatibilidade das características do investimento com o estudo de macro
alocação;
 Avaliar a documentação da oferta com destaque para os fatores de risco e
para a expectativa de retorno;
 Avaliar as taxas cobradas pelo administrador e/ou gestor em relação à
complexidade e obrigações inerentes ao investimento;
 Verificar outros riscos que possam ser identificados, avaliados e mecanismos
de controle que possam ser utilizados para monitoramento dos riscos
decorrentes da operação;
 Analisar as estruturas das garantias envolvidas, reais ou fidejussórias, tais
como covenants, seguros, avais, fianças, depósitos, ou qualquer outra forma
de cobertura do risco de crédito, quando for o caso;
 No caso de fundos de investimentos, avaliar a política de investimentos do
fundo, os critérios de alocação e o histórico do gestor em mandatos
semelhantes.
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1.3 Diretrizes para Monitoramento dos Investimentos
Os investimentos devem ser objeto de monitoramento contínuo, com o objetivo de
avaliar seu desempenho e gerenciar seus riscos. Para tanto, pelo menos os
seguintes itens devem ser avaliados:
 Desempenho em relação à meta atuarial e ao seu benchmark, considerandose o horizonte de investimento;
 Desempenho em relação à concorrência relevante ou a ativos similares;
 Grau de utilização dos limites de risco pré-estabelecidos;
 Retorno do investimento em relação ao risco que tal investimento adiciona à
carteira;
 Risco em relação à concorrência relevante ou a ativos similares;
 Monitoramento do rating e das garantias;
 Alterações qualitativas no ativo, emissor ou gestor.
A avaliação pode variar conforme as especificidades de cada classe, ativo,
estratégia, mandato, etc.
No caso de fundos de investimento, tais aplicações devem ser constantemente
monitoradas em função da complexidade de sua estrutura e da particularidade de
suas variáveis.
A área de investimentos deve estar em constante contato com o gestor e/ou
administrador do fundo que tem a obrigação de prover a EFPC de informações
necessárias, com o intuito de controlar os riscos e acompanhar performance em
seu período de aplicação e desenvolvimento.
O desinvestimento deve ocorrer sempre que algum dos critérios de monitoramento
assim exigir, e contanto que as condições de mercado viabilizem essa operação.
2. SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS E BENEFÍCIOS DA CAPEF
Realizado nos dias 21 e 22 de novembro de 2019, o 26º Seminário de
Investimentos e Benefícios definiu o cenário base para elaboração da política de
investimentos do plano PGA. O evento contou com a presença de participantes
ativos e assistidos da Capef, dirigentes de outras EFPC’s (Entidades Fechadas de
Previdência Complementar), profissionais das áreas de Investimentos,
Risco/Compliance e de Previdência da Entidade e também de profissionais do
Banco do Nordeste do Brasil. Participaram também os integrantes dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal, bem como da Diretoria-Executiva da Entidade.
Em 2019, a Capef inovou, sorteando 12 participantes para viajar para Fortaleza –
CE, com todas as despesas pagas e participar do Seminário, sendo 1
representante de cada Estado (Interior do CE, MA, PI, RN, PB, PE, BA, AL, SE,
MG, ES) e 1 representante das regionais do RJ, SP e DF.
O 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
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das áreas de análise das instituições: Vinci Partners, Rio Bravo, Leg Mason Global
Asset Managemet, Captalys Asset, XP Investimentos, Brasil Plural, CAPEF, bem
como o Sr. Luís Ricardo Marcondes Martins, Diretor-Presidente da Abrapp que
proferiu palestra, sobre o tema “O Cenário da Previdência Complementar PósReforma Previdenciária”.
Participaram também do evento, Guilherme Benites, Sócio e Diretor da Áditus
Consultoria Financeira, que proferiu a palestra sobre o tema: “Estratégias de
Alocação de Ativos e Rentabilidade dos Investimentos”. Em seguida, o Diretor de
Previdência, Francisco José Araújo Bezerra, proferiu uma palestra sobre o Plano
Família a ser lançado pela Capef. O Diretor de Previdência apresentou também a
situação dos planos previdenciários da Entidade. O Diretor de Administração e
Investimentos, Marcos José Rodrigues Miranda, apresentou o resultado da
alocação dos investimentos dos planos e o Gerente de Investimentos, Marcelo
D`Agostino, apresentou a consolidação do cenário para 2020 e a definição da
proposta da macro-alocação das carteiras dos planos. Foi dada a oportunidade aos
participantes para contribuírem com opiniões, questionamentos e sugestões na
alocação dos investimentos para 2020. Após consenso nas discussões dos
participantes presentes, as propostas do cenário básico e da macro-alocação para
o ano de 2020 foram definidas e encaminhadas para deliberação do Conselho
Deliberativo.
3. CENÁRIO MACROECONÔMICO
Em 2019, o acirramento das tensões comercias entre EUA e China, bem como
questões relacionadas ao Brexit e instabilidades políticas na América do Sul,
frustraram as previsões de crescimento da economia mundial. No primeiro caso, o
principal risco é a retração do comércio mundial e no segundo caso os riscos
observados são uma saída desordenada do Reino Unido da União Europeia e/ou
uma saída que se prolongue por muito tempo. Com relação às questões políticas
no continente Sul-Americano, eventos como os ocorridos na Argentina (volta dos
peronistas ao poder) e Chile (onda de manifestações populares contra o governo)
causaram grande instabilidade nos mercados dos países da região. Em 2019,
ocorreram, também, eventos que causaram instabilidades em países como: Bolívia,
Venezuela, Colômbia, Peru e Equador.
No início de 2019, as projeções para o PIB das principais economias mundiais já
começaram a passar por revisões, com o Fundo Monetário Nacional – FMI traçando
um cenário de desaceleração. Em seu relatório “Panorama Econômico Mundial"
divulgado em abril de 2019, para o crescimento econômico do PIB global, o FMI
projetava um crescimento para o PIB mundial em 2019 de 3,3% ante uma previsão
divulgada em janeiro de 3,5%. Já no último relatório divulgado pelo FMI, em outubro
de 2019, a previsão de crescimento econômico mundial foi de 3%. Segundo o FMI,
países da zona do euro e os países emergentes foram os blocos que contribuíram
com maior peso para que houvesse uma revisão para baixo da atividade global.
Diante desse cenário desafiador para a economia global, as principais autoridades
monetárias começaram a adotar políticas estimulativas mais agressivas para tentar
conter uma desaceleração econômica mais intensa.
O Federal Reserve - Fed, banco central dos Estados Unidos, reduziu a taxa básica
de juros norte-americana em 0,25 ponto percentual, em sua última reunião ocorrida
em outubro/2019, para o intervalo entre 1,5% e 1,75%. Esta foi a terceira (março,
julho e outubro) queda, em 2019, efetuada pela autoridade monetária americana
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em sua taxa básica de juros, todas de 0,25p.p..
A atividade americana, no 3º trimestre, cresceu a uma taxa anualizada de 1,9%
(número revisado em 30/10/2019), quando comparado com o segundo
trimestre/2019. No segundo trimestre/2019, o PIB norte-americano cresceu 2% e no
primeiro trimestre/2019 o crescimento foi de 3,2%, ambos sempre comparados com
o trimestre imediatamente anterior. O setor externo é o segmento que vem puxando
a atividade dos EUA para baixo, fruto das incertezas causadas pelas questões
comerciais envolvendo os EUA e a China. As projeções do FMI para a economia
dos EUA são de um crescimento de 2,4% em 2019 e de 2,1% em 2020.
A economia da zona de euro também vem sofrendo com as consequências da
turbulência global (Brexit e guerra comercial). No primeiro trimestre/2019 o PIB da
zona do euro cresceu 0,4%, no segundo e terceiro trimestre o crescimento foi de
0,2%, ambos comparados com o trimestre imediatamente anterior. Esta perda de
fôlego na economia do bloco fez com que a autoridade monetária europeia
adotasse medidas de relaxamento monetário para tentar conter esta desaceleração
econômica. As projeções do FMI para a economia dos países da zona do euro são
de um crescimento de 1,2% em 2019 e de 1,5% em 2020.
Quanto à política monetária da zona do euro, o Banco Central Europeu, em sua
reunião realizada em outubro/2019, manteve inalterada a taxa de juros (taxa de
depósito do BCE) a qual segue na mínima de -0,5%. Na reunião anterior, ocorrida
no mês de setembro, o BCE reduziu em 0,1p.p. a taxa de juros, passando de -0,4%
para -0,5%. O BCE também confirmou que retomará seu programa de relaxamento
quantitativo (QE), por meio do qual comprará 20 bilhões de euros em ativos,
mensalmente, a partir de 1º novembro de 2019.
Quanto aos países emergentes, o bloco também vem sofrendo as consequências
das turbulências globais. Além das questões comerciais envolvendo EUA e China,
alguns países da América Latina vem passando por turbulências políticas em seus
governos. Alguns países latinos deverão experimentar crescimentos baixos em
2019, a exemplo do México (0,4%). Outros deverão ter taxas negativas de
crescimento, como o Equador (-0,5%) e a Argentina (-3,1%), além da Venezuela,
que destoa dos demais países, com uma retração prevista de até -35%.
Quanto à atividade da China, centro dos conflitos comerciais com os EUA, sofrerá
drástica redução em seu PIB nos próximos anos, segundo previsões do FMI. Os
números da atividade do terceiro trimestre de 2019 da China mostraram um
crescimento de 6% do PIB, quando comparado com o mesmo trimestre do ano
anterior, no piso da meta de crescimento (entre 6% e 6,5%) adotada pelo governo
chinês. Vale ressaltar que há quase três décadas (primeiro trimestre de 1992) a
china não apresentava esta performance de crescimento. As autoridades chinesas
prometem adotar algumas medidas, ainda este ano, além das já adotadas (redução
de compulsórios), para tentar conter este ímpeto de desaceleração da atividade do
país.
Segundo projeções do FMI, a atividade chinesa deverá terminar 2019 com seu PIB
crescendo algo em torno de 6,1% e para 2020 o crescimento deverá ficar em torno
de 5,8%. Para o bloco de países emergentes, o Fundo Monetário Internacional
espera uma expansão de 3,9% para o ano de 2019 e 4,6% para 2020. Para o
próximo ano, segundo o FMI, países emergentes como: Rússia, Índia, Brasil,
México e África do Sul deverão contribuir de forma positiva para alavancar o PIB do
bloco.
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No âmbito local, o Brasil vem tendo sucesso na implementação das reformas
estruturais do país. A aprovação da reforma da previdência em 2019 e a boa
expectativa de levar adiante as demais reformas (reforma tributária, reforma
administrativa, bem como a PEC emergencial e a PEC do pacto federativo) tem
elevado a confiança dos agentes econômicos. As expectativas de aprovação das
reformas citadas acima são positivas, uma vez que há um clima político favorável
entre o Governo e o Congresso Nacional para a aprovação de medidas da área
econômica que tenham intuito de equacionar o desequilíbrio fiscal das contas
públicas, que colocou a dívida pública brasileira em uma trajetória preocupante.
Quanto ao nível de atividade, apesar das constantes revisões efetuadas para baixo
ao longo do ano, estamos encerrando 2019 com indicativos de que a economia
brasileira poderá entrar em uma rota de crescimento daqui para frente. As
projeções são positivas para o PIB nos próximos anos. O FOCUS, em seu relatório
de 22/11/2019, projeta um crescimento de apenas 0,99% para o PIB do país em
2019, mas para 2020, a expectativa é de um crescimento de 2,20%. Já o FMI, em
seu relatório “Panorama da Economia Mundial” divulgado em outubro/2019, espera
um crescimento no PIB doméstico de 0,9% para o ano corrente e de 2% para 2020.
Ao longo do ano de 2019, vivenciamos uma precificação positiva dos ativos
brasileiros, principalmente nos ativos de maiores riscos, fruto do excesso de
liquidez global, obrigando os investidores a intensificarem a busca de ativos nos
países emergentes e da confiança dos investidores na política econômica do atual
governo. A bolsa brasileira atingiu níveis recordes em 2019. A taxa de juros real da
economia doméstica está em patamares extremamente baixos. Presenciamos,
atualmente, um cenário benigno de inflação, fruto sobremaneira do fraco
desempenho e da elevada ociosidade da economia brasileira, permitindo que o
Bacen reduzisse a taxa básica de juros da economia (SELIC) ao nível mais baixo
de toda a história.
Quanto aos mercados, 2019, assim como o ano de 2018, foi um ano de muita
volatilidade nos ativos domésticos. A bolsa brasileira apresentou fortes variações,
seu índice de fechamento oscilou entre a casa dos 89.992 em maio e 109.580
pontos no mês de novembro. No segmento de renda fixa, a NTNB de vencimento
2050 teve suas taxas (taxas indicativas da Anbima) oscilando entre a máxima de
4,93% em janeiro e a mínima de 3,23% no mês de novembro.
Com relação aos índices de preços, presenciamos um ambiente inflacionário
favorável em 2019. Devido ao fraco nível da atividade doméstica, bem como o alto
nível de ociosidade da economia, o IPCA deve fechar o ano de 2019 abaixo da
meta de inflação definida pelo governo. Para 2019 o CMN definiu uma meta de
inflação de 4,25% com uma margem de tolerância de 1,5p.p. para baixo ou para
cima e, para 2020, a meta é de 4%, também com uma margem de tolerância
de1,5p.p. Atualmente, com as expectativas de mercado para a inflação bem
ancoradas, não se presenciam pressões inflacionárias nos próximos anos. Na
pesquisa FOCUS do Bacen, divulgada no dia 22/11/2019, as projeções para o IPCA
são de 3,46% para 2019 e 3,60% para 2020. Para o INPC, o FOCUS projeta uma
inflação 3,32% para 2019 e de 3,80% em 2020. Já o cenário de inflação base da
Capef, definido no seminário de investimentos e benefícios para 2020, é de 3,90%
para o IPCA e INPC.
Quanto à SELIC, depois de um longo período de manutenção na meta da taxa
básica de juros da economia em 6,5% (março/2018 a junho/2019), o COPOM
iniciou um processo de redução de 0,5p.p. na reunião de 31/07/2019. Ao longo de
2019 o Bacen reduziu a SELIC em três ocasiões de 0,5 ponto percentual e a
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expectativa é de que haverá mais um corte ainda este ano, na reunião de
11/12/2019, de mesma magnitude, devendo terminar o ano em 4,5%. Alguns
economistas do mercado esperam ainda mais dois cortes de 0,25 ponto percentual
em 2020, deixando a taxa de juros em 4% ao final do próximo ano. Na pesquisa
FOCUS do Bacen, divulgada no dia 22/11/2019, as projeções para a SELIC são de
4,50% a.a. para os anos de 2019 e 2020. Já o cenário base da Capef para a
SELIC, definido no seminário de investimentos e benefícios para 2020, é de 4,5%
a.a.
O desempenho do mercado imobiliário comercial, a partir do segundo trimestre de
2019, apresentou certo equilíbrio mantendo-se praticamente estável o nível de
vacância nacional, na ordem de 22%, conforme acompanhamento da Consultoria
Imobiliária Buildings.
A capital paulista, principal região comercial do país, vem apresentando sinais de
recuperação melhor do que outras localidades, com vacâncias decrescentes,
seguidas por aumento real gradual nos preços de locação. O excesso de ofertas de
áreas disponíveis nos últimos anos, acarretou forte queda dos lançamentos de
novos empreendimentos, fazendo com que o volume de entregas esperadas para
os próximos anos seja relativamente baixo, culminando na redução da vacância.
Em virtude disso, em algumas microrregiões já se observa uma recuperação mais
robusta e níveis de ocupações considerados saudáveis, com vacância na ordem de
12% (região da Faria Lima) e 15% (região da Paulista).
No mercado comercial do Rio de Janeiro, outra importante praça imobiliária do país,
a dinâmica ainda é desafiadora, mas já há sinais de estabilização e não vemos
volumes relevantes de novos projetos sendo entregues nos próximos anos, dando
espaço para uma gradual redução na vacância da região. Adicionalmente, algumas
microrregiões da Zona Sul já mostram indicadores mais saudáveis, com vacância
decrescente nos últimos dois anos e já abaixo de 20%. No lado negativo, a região
do Porto, Cidade Nova e Centro ainda sofrem com altas vacâncias, que devem
perdurar no curto prazo e pressionar negativamente os preços na região.
No entanto, apesar do ambiente ainda desafiador, já podemos ver sinais de
estabilização na região e com perspectiva de gradual recuperação para os
próximos anos.
A perspectiva para o mercado imobiliário em 2020 é melhor que a do presente ano,
a economia mostra sinais de melhoras com os principais índices de inflação
fechando abaixo do centro da meta de 4,25% em 2019 e a taxa básica de juros
(SELIC) encerrando o ano na mínima histórica de 5,00% a.a., podendo reduzir
ainda mais 0,5 p.p., conforme previsão dos especialistas.
O foco em 2020 será o crescimento do PIB, principal objetivo da política
econômica. O crescimento estará pautado na maior confiança dos investidores, já
visto pela melhora dos indicadores CDS (Credit Default Swap). Deveremos ver um
Cenário Fiscal benigno para 2020, com as reformas avançando. Em relação à
Inflação as expectativas ancoradas e a capacidade não utilizada deverão manter o
IPCA abaixo da meta estipulada pelo governo para 2020 (4%). Por fim, a
recuperação gradual da economia e inflação estável irão favorecer taxas de juros
mais baixas.
Com base no cenário avaliado, a sinalização de estratégia para 2020 sugere uma
gestão mais ativa dos investimentos e menos direcional. Devido à forte compressão
do prêmio no mercado de Renda Fixa, os títulos de crédito perderam atratividade.
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Por outro lado, imaginamos que tal mercado possa ser muito mais ativo em 2020,
caso ocorra uma retomada econômica. O controle da liquidez se mostra
extremamente importante em um cenário que leva a um alongamento de prazo em
função da redução dos prêmios de risco. A gestão de investimentos deve agregar
um fator de risco a mais para as carteiras, com aumento das alocações em Ações,
Fundos Imobiliários, Fundos Multimercados Estruturados e Fundos no Exterior.
Abaixo seguem projeções definidas no Seminário de Investimentos e Benefícios da
CAPEF:
TABELA I
CONSOLIDAÇÃO DE CENÁRIOS

4. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PGA
A Política de Investimentos 2020-2024 do Plano PGA, administrado pela Capef,
tem como objetivos principais:
 Nortear a aplicação dos recursos do plano de acordo com a programação de
suas necessidades;
 Estabelecer diretrizes e medidas a serem observadas por todas as pessoas,
internas ou externas à Entidade, que participam do processo de análise, de
assessoramento e decisório sobre a aplicação dos recursos do plano,
diretamente ou por intermédio de pessoa jurídica contratada;
 Dar transparência aos patrocinadores, participantes e assistidos em relação
aos principais aspectos relacionados à gestão dos investimentos e riscos.
 Manter um instrumento de planejamento que proporcione uma definição
efetiva das metas de retorno, tolerância ao risco e observância às restrições
legais e de mercado para os investimentos; propiciar o claro entendimento por
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parte de todos os envolvidos, direta ou indiretamente, dos mecanismos e
critérios adotados na aplicação de recursos do plano;
 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, conforme os parâmetros préestabelecidos.
No processo de planejamento desta política, a entidade adotou o horizonte de
sessenta meses, prevendo revisões anuais. Os limites e critérios utilizados
decorrem e se fundamentam na regulamentação do setor, sobretudo na Resolução
CMN nº 4.661, de 25 de maio de 2018.
Na elaboração da Política de Investimentos 2020-2024 foram empregadas
avaliações e projeções de indicadores econômicos, devidamente consolidados no
Seminário de Investimentos e Benefícios realizado nos dias 21 e 22 de novembro
de 2019. Baseado nos cenários, nos ativos já alocados, em consonância com os
pagamentos do Plano PGA, define-se a macro alocação dos seus ativos dentre os
diversos segmentos.

5. TÓPICOS DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DO PLANO PGA
Conforme orientação constante da Resolução nº 4.661, a política de investimento
deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
1. A previsão de alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação;
2. A meta de rentabilidade por plano e segmento de aplicação;
3. A rentabilidade auferida por plano e segmento de aplicação nos 5 (cinco)
exercícios anteriores a que a política de investimento se refere, de forma
acumulada e por exercício;
4. A taxa mínima atuarial ou os índices de referência, observado o regulamento de
cada plano de benefícios;
5. Os objetivos para utilização de derivativos;
6. As diretrizes para observância de princípios de responsabilidade ambiental,
social e de governança, preferencialmente, de forma diferenciada por setores da
atividade econômica;
7. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos a apreçamento dos ativos financeiros com metodologia ou as
fontes de referência adotadas;
8. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos a avaliação dos riscos de investimento, incluídos os riscos de
crédito, de mercado, de liquidez, operacional, legal, sistêmico e outros inerentes
às operações;
9. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos a seleção, acompanhamento e avaliação de prestadores de
serviços relacionados à administração de carteiras de valores mobiliários e de
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fundo de investimento;
10. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos a observância dos limites e requisitos da Resolução no 4.661,
de 2018, do Conselho Monetário Nacional;
11. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos a operações realizadas em ativos financeiros ligados a
patrocinador e a fornecedores, clientes e demais empresas ligadas ao grupo
econômico da patrocinadora, conforme § 4º da Resolução nº 4.661, de 2018, do
Conselho Monetário Nacional, observado o sigilo da informação;
12. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos à avaliação, gerenciamento e acompanhamento do risco e do
retorno esperado dos investimentos em carteira própria;
13. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos a separação de responsabilidades e objetivos associados aos
mandatos de todos os agentes que participem do processo de análise,
avaliação, gerenciamento, assessoramento e decisão sobre a aplicação dos
recursos dos planos da entidade, inclusive com a definição das alçadas de
decisão de cada instância; e
14. As informações ou a indicação de documento em que conste procedimentos e
critérios relativos a mitigação de potenciais conflitos de interesse de seus
prestadores de serviços e das pessoas que participam do processo decisório.
5.1 Previsão de alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação
A Capef direcionará em 2020 a totalidade dos recursos do Plano de Gestão
Administrativa para o segmento de Renda Fixa e Imobiliário.
Segue abaixo a tabela contendo a proposta de alocação e os limites de aplicação
para o Plano:
TABELA I
ALOCAÇAO DE ATIVOS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS
PROPOSTA DE
POSIÇÃO
INTERVALO
SEGMENTO
RES.
PREVISÃO
ATUAL
LIMITES CAPEF
DE
4.661
DE
31/10/2019
APLICAÇÃO TETO (%)
ALOCAÇÃO INFERIOR SUPERIOR
(%)
%
%
Renda Fixa
100
98,08%
98%
92
100
Imobiliário
20
1,92%
2%
0
8
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 deliberação do Conselho Deliberativo da
CAPEF.
Além dos limites de alocação, concentração por investimento e emissor definidos
pela Resolução 4.661, serão observadas as seguintes restrições adicionais:
a. Restrições para o Segmento de Renda Fixa
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 limitar em 1,0% do patrimônio do Plano as aplicações em Fundo de
Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) com avaliação de baixo risco de
crédito, conforme modelo de risco de crédito da Entidade, descrito no item
5.8.1 desta Política, respeitando a limitação dessas aplicações a 10% do
patrimônio de cada FIDC;
 limitar em 10,0% do total dos investimentos do Plano as aplicações em títulos
privados com avaliação de baixo risco de crédito, conforme modelo de risco
de crédito da Entidade, descrito no item 5.8.1 desta Política;
 não adquirir títulos públicos estaduais e municipais, inclusive por meio de
fundos de investimentos;
 não aplicar em precatórios mesmo de forma indireta;
 não adquirir títulos emitidos por bancos estaduais e do Distrito Federal,
exceto DPGE;
 não adquirir dívida subordinada ou instrumentos híbridos de capital e dívida,
exceto de instituição financeira que esteja entre as 20 maiores, definido pelo
ranking do Banco Central, considerando o patrimônio líquido da Instituição
Financeira. O prazo máximo dessas aplicações é de 10 anos;
 não adquirir letras financeiras de bancos pequenos e médios. Serão
considerados como Instituições Financeiras de pequeno e médio porte, as
que se encontrarem a partir da 21º colocação no ranking do Banco Central,
levando em conta o Patrimônio Líquido. Vale salientar que a alocação em
ativos de crédito privado só é executada após análise interna quantitativa e
qualitativa do emissor do ativo a ser investido.
 não aplicar em instituições financeiras que estejam desenquadradas com
relação ao índice de Basiléia.
b. Restrições para o Segmento de Imobiliários
Serão observadas as restrições estabelecidas na Resolução 4.661. O estoque da
carteira de imóveis será composta, exclusivamente, pela loja do térreo do Edifício
Paulo Aguiar Frota, sede da CAPEF, Fortaleza-CE.
5.2 Meta de rentabilidade por plano e benchmarks por segmento de
aplicação
Para o total de ativos do PGA, a rentabilidade a ser perseguida será equivalente a
INPC + 5,50% a.a.
Além da meta do plano de INPC+5,5%, a entidade trabalha com metas para cada
um dos segmentos de aplicação conforme especificado a seguir:
a. Renda Fixa
A Carteira de Renda Fixa tem como referencial de rentabilidade superar a meta
atuarial.
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b. Imobiliários
O segmento imobiliário tem como meta de rentabilidade a variação do INPC +
5,50% a.a..
5.3 Rentabilidade auferida por plano e segmento de aplicação nos 5 (cinco)
exercícios anteriores a que a política de investimento se refere, de forma
acumulada e por exercício:
A seguir, tabela com as rentabilidades do plano nos últimos 5 exercícios:

5.4 Taxa mínima atuarial ou os índices de referência, observado o
regulamento de cada plano de benefícios
Para o total de ativos do PGA, 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.
5.5 Objetivos para utilização de derivativos
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.
O Plano PGA usa os instrumentos de derivativos exclusivamente para hedge.

5.6 Diretrizes para observância de princípios de responsabilidade
ambiental, social e de governança, preferencialmente, de forma
diferenciada por setores da atividade econômica
A Capef vem adotando diretrizes para observância de princípios de
responsabilidade ambiental, social e de governança, tais como:


avaliar a possibilidade de políticas associadas à sustentabilidade e
responsabilidade social e ambiental na seleção de investimentos;
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fortalecer o trato da responsabilidade social e ambiental nos processos de
planejamento, de gestão e operacionais;



desenvolver parcerias e compartilhar experiências com outras organizações
para promoção da responsabilidade social e ambiental e o fortalecimento da
transparência;



considerar os mais modernos requisitos de sustentabilidade nas suas
instalações e atividades administrativas, contribuindo com a preservação do
meio ambiente;



utilizar fontes renováveis na geração própria de energia.

Ademais, a Entidade entende que os integrantes do mercado financeiro, bem como
os agentes econômicos de forma geral, devem buscar métodos que minimizem
impactos sociais e ambientais negativos em suas atividades. Nesse intuito, a
entidade estabeleceu, no seu processo de seleção de ativos, constante no Manual
de Investimentos, fatores de sustentabilidade ASG (Ambiental, Social e
Governança).
5.7 Procedimentos e critérios relativos a apreçamento dos ativos
financeiros com metodologia ou as fontes de referência adotadas
A precificação dos ativos de renda fixa, renda variável, derivativos, estruturados e
imobiliários é realizada pelo Administrador/Custodiante, com base no seu Manual
de Precificação de Ativos.
Em relação ao estoque de imóveis, a precificação é realizada no intervalo de 3
anos, a partir de laudo de avaliação emitido por empresa contratada.

5.8 Procedimentos e critérios relativos a avaliação dos riscos de
investimento, incluídos os riscos de crédito, de mercado, de liquidez,
operacional, legal, sistêmico e outros inerentes às operações
Na CAPEF, a Assessoria de Gestão de Riscos e Controles Internos - ASGER é
responsável pela identificação, mensuração, tratamento e monitoramento dos
riscos, ação realizada sempre tendo como base os princípios e valores de
governança da Entidade.
A seguir, encontram-se os principais tipos de riscos aos quais o Plano está exposto,
seus conceitos e as ferramentas e modelos de gestão que a entidade utiliza.
5.8.1 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 dos ativos.
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Modelos e critérios para a gestão do risco de crédito
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 metodologia própria, conforme
as etapas descritas abaixo:
 Verificar limites legais e da Política de Investimentos para a alocação no ativo;
 Analisar o prazo, taxa de retorno e o cenário do setor do emissor. No caso de
um possível cenário de stress nos mercados, analisar os impactos no
resultado da empresa, ou seja, medir-se-á o grau de dependência do setor
com a economia;
 Solicitar análise do ativo junto à consultoria contratada pela Entidade;
 Analisar os principais indicadores do emissor: lucros antes dos juros e
impostos (earnings before interest, taxes); ROE (return on equity), P/L e, por
fim, o nível de endividamento da empresa;
 analisar as estruturas das garantias envolvidas, reais ou fidejussórias, tais
como covenants, seguros, avais, fianças, depósitos, ou qualquer outra forma
de cobertura do risco de crédito, quando for o caso;
 Consolidar as notas atribuídas pelas principais empresas de ratings
reconhecidas no mercado financeiro e gerar um rating interno.
Standard&Poors

Moodys

Fitch Rating

SR Rating

LF Rating

CAPEF - Rating Interno
A+

Grau de Investimento
Baixo risco de crédito

Médio risco de crédito

AAA

Aaa

AAA

br AAA

AAA

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

Com base no rating interno, define-se em que escala de alocação a emissão se
enquadra conforme quadro a seguir:
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Acompanha-se periodicamente a qualidade do 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.

As análises serão submetidas ao Comitê de Investimentos da Entidade para
avaliação 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:







Alterações de rating;
Receita Líquida;
Ebitda (lucro antes do pagamento de juros e impostos);
Lucro Operacional;
Lucro Líquido;
Dívida Líquida.

Caso o ativo analisado não possua classificação de risco será utilizado o rating do
emissor ou gestor.
Excetuam-se de análise de crédito por rating, os ativos denominados DPGE Deposito a Prazo com Garantia Especial do Fundo Garantidor de Crédito, em
função da existência de mecanismo de seguro viabilizado pelo Fundo Garantidor de
Crédito - FGC.
Em caso de desenquadramento de Rating, o Comitê de Investimentos deve
analisar:
 se a marcação a mercado do título foi ajustada;
 a existência do título em outras carteiras ou fundos de investimentos que
compõem a carteira do plano;
 a existência de outros títulos na carteira do plano que possam sofrer
rebaixamento de rating pelo mesmo motivo;
 o impacto do rebaixamento na qualidade de crédito da carteira do plano, de
acordo com os parâmetros desta política;
 caso seja considerada a possibilidade de desinvestimento do título, verificar
se a liquidez no mercado secundário permite que tal transação seja efetuada
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e o impacto financeiro.
Imóveis:
Em caso de locações e venda de imóveis, o risco de crédito é mitigado com a
realização das seguintes etapas:
 análise cadastral e econômico-financeira do interessado, consultas à
SERASA, SPC e certidões negativas.
 solicitação de garantias para locação: depósito de caução, fiador, fiança
bancária emitida por banco idôneo, seguro-fiança emitido por seguradora
idônea e título de capitalização para locação de imóvel emitido por banco
idôneo. No caso específico de imóvel locado a patrocinadores e para alguns
órgãos públicos específicos as garantias poderão ser dispensadas.
 Solicitação de garantias para venda de imóveis: uso do instituto da alienação
fiduciária em garantia, fundamentada na Lei nº 9.514 (1997), que otimiza o
processo de retomada do bem em caso de inadimplência.
 Formalização do contrato de locação e promessas de compra e venda.
Todas as relações contratuais atendem às regras de locação imobiliária previstas
na legislação praticadas pela Entidade (reajuste anual, revisão trienal, despesas
condominiais, manutenção, impostos e taxas por conta do locatário, etc.).
A segunda etapa do processo de gestão de risco consiste em:


Acompanhamento dos recebimentos provenientes de locações e dos direitos
a receber das parcelas de venda de imóveis.



A Entidade utiliza o Indicador de Inadimplência para locações e venda de
imóveis, composto por todos os contratos em situação de inadimplência
superior a 1 mês em relação ao patrimônio da carteira de imóveis locados.

A terceira etapa do processo de gestão de risco consiste em:
 Ações administrativas: contato inicial pata regularização da dívida, notificação
administrativa, cobrança judicial.
 Em casos de interesse de renegociação, a Entidade procederá da seguinte
forma: corrigir a inadimplência pelos encargos moratórios previsto em
contrato, refinanciar o valor da dívida através de aditivo ao contrato inicial, se
for o caso.
Nos casos de Inadimplência referente à locação e venda de imóveis, a Entidade
adota as regras contábeis de provisionamento para perdas de direitos creditórios de
liquidação duvidosos, conforme IN SPC nº 34 de 24 de setembro de 2009.
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5.8.2 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
Na CAPEF, o risco de mercado é tratado conforme descrito no Modelo de Gestão
de Risco de Mercado, aprovado pelo Conselho Deliberativo da Entidade.
Adotar-se-ão os seguintes percentuais de variação de risco máximo por Carteira de
Investimento (VAR), utilizando intervalo de confiança de 95% e 21 dias uteis de
parâmetro:
 Renda Fixa Curva: não se aplica.

5.8.3 Risco Operacional / Legal

a. Conceito de risco operacional / legal
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 (incapacidade, 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 / legal
Na CAPEF, o risco operacional é tratado conforme descrito em seu Modelo de
Gestão de Risco Operacional, aprovado pelo Conselho Deliberativo da Entidade.
O Risco operacional pode ser decorrente da ação de pessoas no exercício regular
de suas atribuições. Como forma de proteger seus dirigentes, gestores e
conselheiros de eventuais custas decorrentes de defesas em processos
administrativos e judiciais, por ato regular de gestão, a Capef, autorizada por seu
Conselho Deliberativo, mantém seguro na modalidade Directors & Officers
(D&O). Esta cobertura está amparada no parágrafo único, Artigo 22, da Resolução
nº 13 do Conselho de Gestão de Previdência Completar (CGPC). Ato regular de
gestão, mencionado na legislação, pode ser denominado como o exercício das
competências estabelecidas em leis, normativos e estatuto da entidade.
A Entidade dispõe de uma Assessoria Jurídica que possui processo estruturado de
avaliação e aprovisionamento das contingências passivas decorrentes de ações
judiciais, contando, inclusive, com um Manual de Contingenciamento, baseado no
Pronunciamento Técnico nº 25 do Comitê de Pronunciamento Contábeis – CPC,
indicando todos os procedimentos relacionados a essa matéria. Trata-se de um
processo dinâmico, que passa por análises contínuas, a fim de verificar a
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necessidade de se revisar o risco contingencial dessas ações, com a consequente
constituição, minoração ou majoração de provisões. Adicionalmente, é feito ainda
um acompanhamento do risco contingencial, presente no Relatório Trimestral de
Risco.
5.8.4 Risco Sistêmico
O Risco Sistêmico é aquele que afeta a economia de uma forma geral, por
exemplo, um colapso no sistema financeiro ou de capitais, uma grande variação na
taxa de juros ou mesmo nas taxas de câmbio. Este tipo de risco é extremamente
difícil de ser mitigado pois afeta a economia como um todo. A Capef busca mitigar o
risco sistêmico diversificando a alocação dos investimentos do plano, inclusive no
exterior, bem como acompanha o comportamento dos mercados locais e
internacionais.
Ademais, a Assessoria de Gestão de Risco e Controles Internos utiliza os relatórios:


Relatório de Estabilidade da Previdência Complementar (REP) da
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) que
apresenta o panorama do segmento das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (EFPC), sua evolução recente e perspectivas no
Brasil, com foco nos principais riscos e nas medidas que estão sendo
adotadas para mitigá-los e;



Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do Banco Central do Brasil
(BCB) que apresenta a evolução recente e as perspectivas da estabilidade
financeira no Brasil, com foco nos principais riscos, nas medidas que estão
sendo adotadas para mitigá-los e na avaliação da resiliência do sistema
financeiro brasileiro.

5.8.5 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 o plano tenha de se desfazer de posições assumidas em seus
investimentos para honrar o compromisso de pagar os benefícios de seus
participantes.
A carteira deverá ter liquidez suficiente para atender aos compromissos devendo
ser monitorada a posição mínima que em condições adversas pode ser negociada
em horizonte de tempo que não comprometa o fluxo de pagamentos.
5.9 Procedimentos e critérios relativos à seleção, acompanhamento e
avaliação de prestadores de serviços relacionados à administração de
carteiras de valores mobiliários e de fundo de investimento
A Capef possui procedimentos formalizados de seleção, avaliação e monitoramento
de gestores terceirizados, administradores de fundos exclusivos, custodiantes, e
demais prestadores de serviços de investimentos. Tais procedimentos estão
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descritos no documento, Manual de Investimentos da Gerência de Investimentos da
Entidade aprovado pelo Comitê de Investimentos.
O Manual de Investimentos contém os seguintes tópicos:
• ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
• Estrutura Organizacional da Capef
• Comitê de Investimentos
• Gerência de Investimentos – GERIN
• Assessoria de Gestão de Risco e Controles Internos – ASGER
• ETAPAS DOS PROCESSOS DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
• RENDA FIXA
• Crédito Privado
• Títulos Públicos
• Seleção de Fundos – Renda Fixa
• Fundos de Liquidez Diária
• Fundos de Renda Fixa - Crédito Privado
• Demais Fundos de Renda Fixa
• RENDA VARIÁVEL
• Ações - Alocação Direta
• Seleção de Fundos - Renda Variável
• INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
• Alocação em COE (Certificados de Operações Estruturadas)
• Seleção de Fundos - FIDC
• Seleção de Fundos - Multimercados
• Seleção de Fundos - FIP
• INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
• Seleção de Fundos – FII
• Imóveis
• OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES
• INVESTIMENTOS NO EXTERIOR
• DERIVATIVOS
• ETAPAS ENVOLVIDAS NA SELEÇÃO DE CUSTODIANTE, ADMINISTRADOR
DE CARTEIRA, CORRETORAS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS
• PROCESSO DE MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS
5.10 Procedimentos e critérios relativos à observância dos limites e
requisitos da Resolução no 4.661, de 2018, do Conselho Monetário
Nacional
A Assessoria de Gestão de Riscos e Controles Internos – ASGER acompanha o
relatório de enquadramento diário das carteiras próprias da entidade e fundos
exclusivos, fornecidos pelo Custodiante, que observa a Res.4.661, Política de
Investimentos, Regulamento dos fundos exclusivos e legislação aplicável.
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5.11 Procedimentos e critérios relativos a operações realizadas em ativos
financeiros ligados a patrocinador e a fornecedores, clientes e demais
empresas ligadas ao grupo econômico da patrocinadora, conforme Art. 19
§ 4º da Resolução nº 4.661, de 2018, do Conselho Monetário Nacional,
observado o sigilo da informação.
As operações realizadas em ativos financeiros ligados a patrocinador e a
fornecedores, clientes e demais empresas ligadas ao grupo econômico da
patrocinadora seguem o mesmo critério de avaliação descrito no item 5.8.1 e 5.9.
5.12 Procedimentos e critérios relativos à avaliação, gerenciamento e
acompanhamento do risco e do retorno esperado dos investimentos em
carteira própria
A Assessoria de Gestão de Riscos e Controles Internos – ASGER disponibiliza
diariamente um acompanhamento das rentabilidades dos investimentos do plano e
da meta atuarial. Ademais, a ASGER disponibiliza no site da entidade, relatórios
mensais contendo o desempenho do plano e de cada segmento, bem como a
distribuição dos investimentos, o detalhamento das carteiras e o Value at Risk VaR dos segmentos.
5.13 Procedimentos e critérios relativos à separação de responsabilidades
e objetivos associados aos mandatos de todos os agentes que participem
do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e
decisão sobre a aplicação dos recursos dos planos da entidade, inclusive
com a definição das alçadas de decisão de cada instância
A Entidade possui estrutura onde se evidencia a segregação de atividades das
áreas de investimentos e gerenciamento de risco, sendo elas ligadas diretamente
às Diretorias de Investimentos e Presidência, respectivamente.
A Capef possui formalmente, desde 2010, um Comitê de Investimentos que
proporciona uma série de benefícios, tais como: maior transparência, aumento do
nível de governança corporativa e um maior rigor técnico na tomada de decisões.
A finalidade do Comitê de Investimentos é analisar e deliberar propostas de
investimentos sempre visando os princípios da otimização dos resultados,
segurança e rentabilidade.
Reforçando as boas práticas de Governança em Investimentos, a Capef possui
uma Política de Alçadas de Investimentos, aprovada pelo Conselho Deliberativo,
sob. nº NC-023, onde estabelece responsabilidades e define os limites de alçadas
para aprovação pelo Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva, Gerência de
Investimentos, de decisões que envolvam os investimentos dos recursos
administrados pela Entidade, sempre referendada pela Política de Investimentos,
aprovada pelo Conselho Deliberativo da Entidade.
5.14 Procedimentos e critérios relativos à mitigação de potenciais conflitos
de interesse de seus prestadores de serviços e das pessoas que
participam do processo decisório.
O critério para definição de conflito de interesses adotado pela EFPC na gestão dos
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investimentos está descrito no art. 12, parágrafo único, da Res. CMN nº 4.661/18:
“O conflito de interesse será configurado em quaisquer situações em que possam
ser identificadas ações que não estejam alinhadas aos objetivos do plano
administrado pela EFPC independentemente de obtenção de vantagem para si ou
para outrem, da qual resulte ou não prejuízo.”
Cabe à Assessoria de Gestão de Risco e Controles Internos – ASGER,
subordinada diretamente à Diretoria e Presidência, monitorar as ações mitigadoras
de risco, incluindo possíveis conflitos de interesse.
A pessoa, física ou jurídica, interna ou externa à EFPC, que participe do processo
de gestão dos investimentos, em qualquer de suas etapas, independentemente de
cargo, atribuição ou função desempenhada, mesmo que não possua qualquer
poder deliberativo, atuando direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica contratada, na aplicação dos recursos dos planos, além das
obrigações legais e regulamentares, deve:
 Observar atentamente a segregação de funções, abstendo-se de realizar
tarefas ou atividades que possam comprometer a lisura de qualquer ato,
próprio ou de terceiros, devendo comunicar de imediato ao seu superior
imediato ou ao órgão colegiado que seja membro;
 Não tomar parte em qualquer atividade, no exercício de suas funções junto à
EFPC ou fora dela, que possa resultar em potencial conflito de interesses;
 Obrigatoriamente não participar de deliberação sobre matéria onde seu
pronunciamento não seja independente, isto é, matéria na qual possa
influenciar ou tomar decisões de forma parcial;
 Comunicar imediatamente qualquer situação em que possa ser identificada
ação, ou omissão, que não esteja alinhada aos objetivos dos planos
administrados pela EFPC, independentemente de obtenção de vantagem
para si ou para outrem, da qual resulte ou não prejuízo;
 Ao constatar situação de potencial conflito em relação a um tema específico,
a pessoa deverá comunicar a sua situação de conflito, retirar-se fisicamente
do recinto enquanto o assunto é discutido e deliberado, devendo fazer constar
em ata o registro de sua conduta.
Ademais, como mitigador de potenciais conflitos de interesse, em caso de
investimentos que envolva corretoras de valores, a Entidade não restringe os
profissionais ligados ao processo decisório de operar em nome próprio, contudo
dita como regra, que o tempo direcionado para gestão própria não afete o trabalho
de gestão da Entidade.

5.15 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
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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 por meio da página eletrônica
da Entidade e da Central de Atendimento.
O Código de Ética atende determinação da Resolução CGPC 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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