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PLANO PREVIDENCIÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO – PLANO DE BENEFÍCIOS 

A SCPREV - Fundação de Previdência Complementar do Estado de Santa Catarina, Entidade 

Fechada de Previdência Complementar (EFPC), é uma fundação sem fins lucrativos, constituída 

sob a égide da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001 e normas subsequentes, com 

autonomia administrativa e personalidade jurídica de direito privado. A Entidade foi instituída 

pelo Decreto nº 553, de 18 de dezembro de 2015, tendo com objetivo a administração e 

pagamento dos benefícios previdenciários para seus participantes. Seu Patrocinador é o 

Estado de Santa Catarina, representado pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, pelo 

Ministério Público, pelo Tribunal de Contas e pela Defensoria Pública. 

A presente Política de Investimentos tem o objetivo de servir como ferramenta de 

planejamento e monitoramento, fornecendo as diretrizes gerais para a gestão de recursos 

financeiros do PLANO SCPREV, dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente, as quais 

disciplinam a gestão de recursos das EFPC. A elaboração desta Política manteve como 

conceitos norteadores os quesitos de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e 

transparência, além de prezar pelo dever fiduciário junto aos participantes do Plano de 

Benefícios.  

As diretrizes aqui propostas são complementares à legislação aplicável, cabendo à SCPREV não 

somente observá-las, mas também promover a adequação desta Política de Investimentos 

sempre que ocorrerem alterações na legislação pertinente às EFPC. Concomitantemente, cabe 

ainda aos administradores reavaliar periodicamente a Política de Investimentos e igualmente 

adequá-la caso as diretrizes aqui descritas tornem-se inviáveis ou inadequadas em função de 

algum evento ou mudança no cenário adotado. 

A Política de Investimentos foi conduzida pela Diretoria Executiva observando a modalidade do 

plano de benefícios, suas especificidades, as necessidades de liquidez e os fluxos de 

pagamento dos ativos os quais mantém relação com as obrigações atuariais, objetivando o 

equilíbrio econômico-financeiro entre ativos e passivos do plano. 

A Política de Investimentos foi aprovada pelo Conselho Deliberativo e adotada como 

instrumento vigente e norteador dos investimentos da SCPREV a partir do primeiro dia do 

próximo ano, por um prazo temporal de 60 meses nas condições da legislação vigente. 

 

2. GOVERNANÇA CORPORATIVA 

A Governança Corporativa aliada à adoção das melhores práticas em investimentos garante 

aos envolvidos no processo decisório, o pleno exercício do código de ética da entidade com 

intuito de minimizar os conflitos de interesse ou quebra dos deveres. 
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As decisões de investimentos são conduzidas em função da segurança, da rentabilidade, da 

solvência, da liquidez, da diligência, da lealdade e da boa fé. Desta forma, com as 

responsabilidades bem definidas, compete à Diretoria Executiva a elaboração da Política de 

Investimentos para submissão à aprovação do Conselho Deliberativo, cuja atuação abrange a 

definição de políticas e estratégias gerais da Entidade. Ao Conselho Fiscal, cabe o efetivo 

controle da gestão da Entidade, sua adequação e aderência na administração dos recursos 

relativos às normas em vigor e a esta Política de Investimentos. 

A segregação de funções e deveres dos colegiados propicia então, não somente a adoção, mas, 

sobretudo, a aplicabilidade das normas e melhores práticas a luz da legislação e dos preceitos 

da governança corporativa. 

A continuidade da capacitação e do processo educativo é outro ponto a ser ressaltado, pois, 

dos profissionais da entidade são exigidas a experiência, a qualificação, a certificação e 

habilitação necessárias para o desempenho das suas funções de acordo com o sugerido pela 

Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar e 

imposto pela Previc – Superintendência Nacional de Previdência Complementar aplicável ao 

exercício dos seguintes cargos e funções: 

I. Membros da Diretoria Executiva; 

II. Membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal; 

III. Membros de comitês e entidades jurídicas que atuem na consultoria, avaliação e 

aprovação de investimentos; 

IV. Demais empregados da EFPC diretamente responsáveis pela gestão e aplicação 

dos recursos garantidores dos planos. 

Além disso, vincula-se em casos específicos, a participação de especialistas externos com 

objetivo em auxiliar nas decisões mais complexas. 

 

3. DIRETRIZES REGULATÓRIAS E LEGISLAÇÃO 

A presente Política de Investimentos se submente as diretrizes legais e regulatórias das EFPC, 

bem como as diretrizes legais e regulatórias da SCPREV, elencadas abaixo: 

• Art. 202 da Constituição Federal; 

• Resolução CMN nº 4661, de 2018; 

• Art. 13, inciso III, da Lei Complementar nº 108, de 2001; 

• Estatuto da Fundação de Previdência Complementar do Estado de Santa Catarina; 

• Regulamento do PLANO SCPREV; 

• Regulamento do Plano de Gestão Administrativa da SCPREV; 

• Guia Previc - Melhores Práticas de Investimento. 
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4. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS  

A Política de Investimentos ora descrita, suporta as diretrizes para a aplicação dos recursos 

garantidores do PLANO SCPREV cujas principais características estão dispostas no quadro 1 

abaixo: 

Quadro 1 - Principais características do Plano de Benefícios SCPREV: 

Tipo de Plano Contribuição Definida (CD) 

CNPB 2016.0015-18 

Índice de Referência IPCA + 4,19% a.a. 

ARPB (Plano de Benefícios) Karen Tressino 

RG 2.053.038.812 

AETQ (Investimentos e Risco) Carlos Augusto Alperstedt Neto 

RG 1.469.298 

Contato (48) 3664-5313 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

5. CARACTERISTÍCAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD)  

O Plano de Benefícios de Previdência Complementar do Estado de Santa Catarina - PLANO 

SCPREV tem como principal objetivo complementar a aposentadoria dos servidores públicos 

titulares de cargo efetivo e dos militares do Estado de Santa Catarina, de suas autarquias e 

fundações, incluídos os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria 

Pública e do Tribunal de Contas. 

A Lei Complementar nº 661/2015, que instituiu o Regime de Previdência Complementar do 

Estado de Santa Catarina, determina que a modelagem do Plano de Benefícios deva ser de 

Contribuição Definida. 

Desta forma, o PLANO SCPREV tem seus benefícios programados estruturados na modalidade 

de Contribuição Definida, respeitada a legislação estadual e a classificação contida na 

Resolução CGPC n° 16, de 2005, a saber: 

Art. 3º Entende-se por plano de benefícios de caráter previdenciário na modalidade 

de contribuição definida aquele cujos benefícios programados têm seu valor 

permanentemente ajustado ao saldo de conta mantido em favor do participante, 

inclusive na fase de percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de 

sua aplicação, os valores aportados e os benefícios pagos. 

Apresentamos no quadro 2 todos os benefícios oferecidos pelo PLANO SCPREV e sua 

estruturação: 
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Quadro 2 – Benefícios concebidos no PLANO SCPREV: 

Benefício Modalidade do Benefício Tipo de Benefício 

Aposentadoria Programada Contribuição Definida Programado 

Aposentadoria por Invalidez Contribuição Definida Não Programado 

Pensão por Morte Contribuição Definida Não Programado 

Benefício por Sobrevivência do Assistido Benefício Definido Não Programado 

Benefício Suplementar Contribuição Definida 
Programado/Não 

Programado 

Elaborado: SCPREV 
Fonte: Nota Técnica Atuarial 

 

6. PASSIVO ATUARIAL 

O Plano de Benefícios de Previdência Complementar do Estado de Santa Catarina - PLANO 

SCPREV oferece aos seus Participantes benefícios programados e não programados, cobrindo 

tanto a aposentadoria programada quanto os eventos de risco, como aposentadoria por 

invalidez, pensão por morte e sobrevivência. 

Conforme apresentado no Capítulo 5 desta política, os benefícios estão estruturados na 

modalidade de Contribuição Definida - CD, exceto o Benefício de Sobrevivência que está 

estruturado na modalidade de Benefício Definido - BD. 

O regime financeiro adotado no cálculo atuarial é de capitalização, sendo que para os 

benefícios estruturados na modalidade CD utiliza-se o método de financiamento capitalização 

individual e o benefício estruturado na modalidade BD o método agregado. 

As hipóteses adotadas na modelagem do PLANO SCPREV consideram os parâmetros 

estabelecidos pelo órgão Regulador, em especial àqueles referentes à Resolução CGPC N° 18, 

de 28 de março de 2006, e consideram àquelas vigentes na data do cálculo, conforme 

informado no Parecer Atuarial e na Demonstração Atuarial do Plano. As principais hipóteses 

adotadas são as tábuas biométricas e a taxa real de juros. 

As contribuições destinadas ao custeio dos benefícios do PLANO SCPREV são convertidas em 

cotas e segregados em reservas e fundos e irão compor os recursos garantidores que serão 

aplicados em observância às diretrizes e aos limites prudenciais estabelecidos pelo CMN e por 

esta política de Investimentos.  
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Conforme item 4.2 da Resolução CGPC nº 18/2006, a taxa de juros real anual utilizada pelas 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC deve estar limitada ao intervalo 

compreendido entre 70% (setenta por cento) da taxa de juros parâmetro e 0,4% (quatro 

décimos por cento) ao ano acima da taxa de juros parâmetro. A taxa de juros parâmetro é 

anualmente divulgada no mês de abril pela Superintendência de Previdência Complementar – 

PREVIC, e corresponde ao ponto da Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média – ETTJ mais 

próximo da duração do passivo do plano (duration). 

A duration corresponde à média ponderada dos fluxos de pagamentos de benefícios do plano, 

líquido de contribuições. No caso do PLANO SCPREV, dado o pouco tempo de operação da 

Entidade, conforme art. 7º da Instrução PREVIC nº 19/2015, deverá o plano de benefícios 

aplicar a ETTJ considerando a duração de dez anos para efeito de definição da taxa de juros 

parâmetro: 

Art. 7º No caso de inviabilidade técnica de apuração da duração do passivo, os 

planos de benefícios devem aplicar a Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média 

considerando a duração de dez anos para efeito de definição da taxa de juros 

parâmetro. Parágrafo único. Caberá ao atuário responsável pelo plano de benefícios 

a manifestação acerca da referida inviabilidade técnica, ficando a referida 

manifestação arquivada na EFPC e à disposição da Previc. 

Assim, é por meio do índice de referência de juros que se obtém o fator financeiro de 

conversão do saldo em renda mensal, de acordo com a Nota Técnica Atuarial elaborada pelo 

atuário do plano de benefícios. Quanto maior a expectativa da taxa de juros a ser alcançada, 

menor será o valor atual dos benefícios futuros e maior será o valor do benefício, pois há, 

dessa forma, a presunção de maior retorno nas aplicações dos recursos do Plano. 

Espera-se que a taxa de juros real anual projetada no longo prazo seja de 4,19% a.a. conforme 

Estrutura a Termo de Taxa de Juros Média – ETTJ divulgada para o ano de 2019. No entanto, 

dada à elevada volatilidade do mercado financeiro brasileiro e o fato da entidade ser 

incipiente, compreende-se que essa taxa poderá apresentar variações para cima ou para baixo. 

Vale ressaltar que diante da modelagem do benefício não-programado por sobrevivência, 

estruturado na modalidade BD, contabilizado no âmbito das Provisões Matemáticas, conclui-se 

que este é o único benefício que possui risco de desequilíbrios atuariais devido as variações 

superiores ou inferiores da meta atuarial, ou seja, a constituição de déficits ou superávits, uma 

vez que está suscetível a variações biométricas, demográficas, financeiras e econômicas, ao 

longo da constituição das provisões e do pagamento dos benefícios. 

O índice de referência e a rentabilidade projetada devem ser entendidas como meta atuarial 

apenas para o Benefício de Sobrevivência devido as suas características de Benefício Definido. 

Já para os benefícios de contribuição definida do plano de benefícios, não deve ser entendido 

como garantia de rentabilidade mínima ou meta atuarial, mas um parâmetro a ser perseguido 

pela SCPREV na execução dos investimentos. 
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7. ALOCAÇÃO DOS RECURSOS E OS LIMITES POR SEGMENTAÇÃO DE APLICAÇÃO 

Preparando a Entidade para estar totalmente adequada ao desígnio da Supervisão Baseada em 

Riscos apresentada pela Previc, direcionamos de imediato nossas ações para uma gestão 

proativa que possibilite alcançar este objetivo. Instrumento necessário, a construção do 

Modelo Proprietário de Risco (p.31) da SCPREV, busca estabelecer um conjunto interno de 

estratégias, processos e avisos com intuito de identificar, mudar, monitorar, avaliar, controlar 

e informar sobre pontos de ruptura e risco iminente da Entidade. Neste sentido, a exposição e 

a verificação dos riscos e o seu monitoramento constante não somente traduzem uma ação 

prudencial na administração dos recursos do Plano de Benefícios, mas fundamentalmente, 

atribui a SCPREV a capacidade de melhor embasar suas decisões de longo prazo. 

Desta forma, buscam-se consolidar a maturidade e as características específicas do plano com 

a dinâmica conjuntural e estrutural do cenário macroeconômico atribuindo diretrizes básicas 

no tocante as metas de resultado dos investimentos e dos segmentos de aplicação. 

Paralelamente, deverá ser observado a alocação quantitativa dos recursos nestes segmentos e 

os indexadores e prazos de vencimento dos investimentos. Colocando de outra forma, tal 

princípio vem atender a inevitável interconexão entre a aplicação dos recursos e a modalidade 

do plano de benefícios, suas especificidades, suas necessidades de liquidez e o fluxo de 

pagamento dos ativos vis-à-vis o acompanhamento do risco pela aplicação e desenvolvimento 

do Modelo Proprietário de Risco. 

Conforme Resolução CMN nº 4661/2018, a Política de Investimentos deve conter os limites 

definidos para cada classe de ativos bem como o objetivo de rentabilidade para os mesmos. 

Para formação da carteira do PLANO SCPREV será utilizado ampla gama de categorias da 

indústria de fundos, nomeadamente FI/FIC oriundos dos segmentos elencados no Capítulo V, 

Seção I, Art. 20 da Resolução CMN 4661/2018, aos normativos por classes de investimentos 

descritos nas subseções seguintes e, adiante, no Capítulo IX, da mesma Resolução.  

O objetivo desta proposta de carteira é de dar continuidade ao processo de acumulação de 

recursos financeiros da Entidade e, ao mesmo tempo em que exige versatilidade, em 

proporcionar mobilidade aos seus gestores. Para tanto, nesta fase, todas as aplicações serão 

efetuadas através de fundos de investimentos, cujas cotas estejam devidamente vinculadas a 

uma plataforma de registro, depósito, negociação e liquidação de ativos. A SCPREV utiliza a 

CETIP (Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos) de forma a atender a Resolução 

CMN nº 4661/2018, Capítulo III. Assim, torna-se possível a verificação diária da cota do fundo, 

a composição da carteira de investimentos e o acesso aos relatórios de risco e desempenho 

dos fundos escolhidos. 

Desta forma, se dá continuidade ao processo de diversificação de ativos, da diversificação e 

seleção de gestores externos da indústria de fundos e, não obstante, acentua-se a busca pela 

rentabilidade sem desconsiderar a segurança no processo de investimentos ao mesmo tempo 

em que mantém a liquidez e a transparência com os ativos da Entidade. 
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7.1. RETORNOS AUFERIDOS NOS ANOS ANTERIORES 

De acordo com a Instrução Previc nº 6, de 14 de Novembro de 2018, Art. 23, encontra-se 

abaixo elencado os rendimentos auferidos nos últimos 5 (cinco) exercícios anteriores a esta 

Política de Investimentos. 

Quadro 3 – Retornos auferidos nos exercícios anteriores: 

Segmento de Aplicação 2017
1
 Acumulado 

Rendimento do Plano 9,05% 9,05% 

Renda Fixa 9,05% 9,05% 

Renda Variável - - 

Estruturados - - 

Segmento Imobiliário - - 

Operações com Participantes - - 

Exterior - - 

IPCA 2,56% 2,56% 

Índice de Referência 4,01% 4,01% 

IPCA + Índice de Referência 6,67% 6,67% 

(
1
) Apropriado pro-rata a partir do início do Plano em Fevereiro 2017. 

Fonte: elaborado pelo autor 

7.2. EXPECTATIVAS DE RETORNO 

A partir da definição de um cenário econômico cujo em amplo aspecto deve considerar a 

possibilidade de variações e mudanças dos indicadores base, estimam-se então as expectativas 

de retorno dos investimentos elegíveis. 

 Quadro 4 – Expectativa das Projeções Econômicas do Mercado: 

Mediana das Expectativas 2018 2019 2020 2021-2024 

IPCA (%) 4,28 4,18 4,00 3,97 

IGP-M (%) 8,86 4,49 4,05 4,00 

Taxa de câmbio - fim de período 3,90 3,80 3,75 3,80 

Meta da Taxa Selic 6,50 8,00 8,00 8,00 

PIB (% Crescimento) 1,35 2,50 2,50 2,50 

Juros ex-ante 2,13 3,67 3,85 3,88 

Fonte: elaborado pelo autor com base no Relatório Focus BCB 21 de setembro de 2018. Dados 
disponíveis até o ano de 2021. 
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7.3. PASSIVO 

O participante e o patrocinador, quando previsto no regulamento, farão contribuições 

majoritariamente com a finalidade de acumulação de recursos garantidores do Plano de 

Benefícios. Esses recursos têm o objetivo de prover os recursos necessários ao pagamento dos 

benefícios programados dos participantes em sua fase pós-laboral. Sendo assim, dado que a 

SCPREV é uma Entidade iniciante, é esperado que a utilização se dê no longo prazo, após todo 

o período de acumulação na fase laboral do participante. 

A Entidade possui ainda um Fundo de Sobrevivência no âmbito das Provisões 

Matemáticas com a finalidade de prover os recursos para os assistidos que superarem a 

expectativa de vida da tábua biométrica adotada. Essas despesas atuariais tendem a não 

ocorrer nos próximos anos devido ao perfil dos participantes e a probabilidade atribuída aos 

eventos passíveis dessa cobertura pelo Fundo. Assim, espera-se que a utilização dos recursos 

que compõem esse fundo se dê no longo prazo e somente após expressivo período de 

recebimento de benefícios programados. 

O Referido Plano de Benefícios é estruturado na modalidade de Contribuição Definida, 

sendo o valor do benefício programado permanentemente ajustado ao saldo de conta do 

participante, inclusive na fase de percepção do benefício. O benefício de sobrevivência, para 

os assistidos que ultrapassarem a expectativa de vida da tábua biométrica, é estruturado na 

modalidade de Benefício Definido. A Entidade possui contrato de terceirização de risco com 

uma sociedade seguradora para transferência de parte das obrigações do risco (Morte e 

Invalidez). Ainda não foram iniciados pagamentos de benefícios programados ou de risco. 

Aos institutos previstos na legislação atribui-se baixa probabilidade de ocorrências de 

resgates e portabilidades das partes das contribuições pessoais e das partes das contribuições 

patronais, observadas as regras específicas dispostas no Regulamento do Plano de Benefícios e 

na legislação. Isso se deve à baixa rotatividade do conjunto de participantes composto 

unicamente por servidores públicos estaduais de cargo efetivo. 

Espera-se, em síntese, uma baixa necessidade de liquidez pelo Plano de Benefícios por 

um prazo temporal longo, propiciando assim aplicações de longo prazo. Estas tendem a 

agregar prêmio em relação às aplicações de curto prazo e, portanto, se mostram mais 

aderentes aos objetivos atuariais do Plano de Benefícios. 

7.4. LIMITES POR SEGMENTO 

O quadro 4 a seguir determina a alocação objetivo e os limites inferior e superior de aplicação 

em cada segmento de acordo com a Resolução CMN nº 4661/2018. Esta alocação foi definida 

considerando o caráter nascente do Plano de Benefícios ao mesmo tempo em que guarda 

aderência subjacente ao desenvolvimento do ALM – Asset Liability Management 

(gerenciamento de ativos e passivos) que virá a influenciar a SCPREV na melhor alocação 

estratégica a ser perseguida ao longo dos exercícios vindouros das Políticas de Investimentos. 

 



 

13 
 

Quadro 5 – Alocação e limites de investimento por modalidade: 

Segmento de Aplicação 
Limite 
Legal 

Alocação 
Objetivo 

Limite de Balanceamento 

Renda Fixa 100% 75% 60% - 100% 

Renda Variável 70% 15% 0% - 20% 

Estruturados 20% 10% 0% - 10% 

Segmento Imobiliário 20% - - 

Operações com Participantes 15% - - 

Exterior 10% 0% 0% - 10% 

Fonte: Resolução CMN nº 4.661/2018 modificado pelo autor. 

A alocação objetivo apresentada foi definida em função da expectativa do cenário 

macroeconômico e da própria natureza do Plano de Benefícios. 

A alocação objetivo é a exposição pretendida a determinada classes de ativos a qual, em 

nossas projeções permite alcançar o índice de referência. O Limite de Balanceamento, também 

conhecido como Macro Alocação, estabelece grau de liberdade à alocação objetivo no sentido 

em que flexibiliza os limites superiores e inferiores para cada classe de ativo. Tais limites 

representam a variação da exposição da carteira que tanto pode ser utilizada para o 

aproveitamento de oportunidades táticas observadas em função da conjuntura 

macroeconômica quanto para a redução de riscos percebidos em função de eventos de 

conjuntura econômica, ou, até um desenquadramento passivo gerados por excessiva 

valorização de uma das classes de ativos. Portanto, é plausível a flutuação da alocação objetivo 

entre os limites máximos e mínimos sem que caracterize falta ou não atendimento dos 

delimitadores da Política de Investimentos em tela. 

Além dos limites estabelecidos neste documento, devem ser respeitados os limites 

determinados no ANEXO A desta Política de Investimentos. 

 

8. LIMITES DE ALÇADA 

Os limites de alçada que integram a Governança da Entidade para fins de investimento e 

desinvestimento de ativos que integrem os recursos garantidores dos planos de benefícios é 

tratado com base na Lei Complementar nº 108/2001, Art. 13, IV, que, em sua ordem, 

estabelece os seguintes parâmetros: 

• De 0% até 4,99% – alçada de aprovação da Diretoria Executiva; 

• Acima de 5,00% – alçada de aprovação do Conselho Deliberativo. 

Dentro dos limites de aprovação da Diretoria Executiva e observando as melhores práticas de 

governança, o Conselho Deliberativo deverá ser comunicado de eventuais alterações na 

composição da carteira de investimentos da Entidade. 
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Os limites de alçada para orçamento de risco de mercado, Valor em Risco (VaR), são 

normalmente definidos na Política de Investimentos para cada um dos segmentos de alocação. 

É prudente autorizar ações em função da superação daqueles limites estabelecidos que 

possam vir a ser superados em função do aumento da volatilidade, ou seja, do aumento do 

risco de mercado. Neste contexto, a Entidade deverá exercer papel corretivo objetivando 

mitigar o risco e limitar a exposição ao mesmo. 

Uma vez que a SCPREV utiliza somente FI/FICFI na gestão dos ativos, o monitoramento de cada 

fundo vinculado aos recursos da SCPREV será acompanhado mensalmente pelo AETQ. E, não 

obstante o orçamento em risco original estabelecido pelo administrador do FI/FICFI, caso 

ocorram distorções severas e costumeiras, será sugerida ação saneadora ao Conselho 

Deliberativo para aprovação. 

 

9. CARACTERÍSTICAS DA GESTÃO DE INVESTIMENTOS 

A gestão dos investimentos será interna e permanecem exclusivamente limitadas aos FI/FICFI 

que possuam aderência às diretrizes desta Política de Investimentos e cujas cotas são 

negociadas em plataforma eletrônica na forma da legislação vigente. 

9.1. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

A SCPREV adota processo de credenciamento com fundamental observância à governança e 

aos processos internos utilizados pelos administradores/gestores de fundos de investimento e 

instituições financeiras na aplicação dos recursos de terceiros. A Entidade prima pela adoção 

das melhores práticas de gestão e contínuo aprimoramento dos processos. 

Estão pré-aprovados os administradores/gestores de fundos de investimento e instituições 

financeiras que cumpram previamente os seguintes requisitos: 

a. Rating de escala nacional S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service ou Fitch Ratings 

entre br.AAA e br.A- de acordo com a tabela âncora (Anexos C, D, E, F); e/ou, 

b. Rating de classificação atribuído as Asset Managers considerando que o local prioritário 

da administração/gestão de risco e compliance (Brasil ou Exterior) estejam adequados a 

um dos seguintes parâmetros sem distinção de preferência a qualquer um deles: 

i. Rating Nacional de Gestores de Recursos Fitch Ratings entre M1(bra) e M3(bra) 

(Anexo G); 

ii. Moody’s approach to Investment Manager Quality (MQ) Assessments of Asset 

Managers entre MQ1 e MQ4 (Anexo H); 

iii. Rating AMP da S&P Global Ratings entre AMP-1 e AMP-3 (Anexo I). 

c. Signatário PRI - Principles for Responsible Investment ; e, 

d. Administração/Gestão de recursos de terceiros no Brasil com período mínimo de 5 

(cinco) anos e com montante igual ou superior a R$ 2 bilhões. 
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Estes administradores/gestores de fundos de investimento e instituições financeiras estão 

aptos a receber recursos do Plano de Benefícios SCPREV. Porém, o simples cumprimento dos 

requisitos acima não estabelece vínculo comercial e tampouco obriga a SCPREV a efetiva 

relação financeira. Ainda serão observados outros documentos como cadastro prévio, ata de 

registro para funcionamento expedido pela CVM e/ou Banco Central e comprovante de filiação 

à ANBIMA.  

Para os administradores/gestores de fundos de investimento e instituições financeiras que não 

cumpram todos os requisitos elencados acima e ainda assim queira submeter cadastramento, 

o caso será analisado individualmente pelo Conselho Deliberativo da SCPREV. 

9.2. AGENTE CUSTODIANTE 

O agente custodiante será avaliado/selecionado segundo os seguintes parâmetros: 

a. Solidez e conceito no mercado; 

b. Registro/Credenciamento pela CVM; 

c. Capacitação técnica, envolvendo: 

iv. Tecnologia; 

v. Modernidade; e 

vi. Taxas cobradas pelos serviços. 

d. Cumprimento dos prazos estabelecidos. 

O agente custodiante deverá suprir à SCPREV de todas as informações relativas ao seu 

portfólio, além de garantir o cumprimento e aplicação adequada desta Política de 

Investimento e demais determinações contidas na legislação em vigor. 

9.3. AUDITOR INDEPENDENTE 

O auditor independente deverá efetuar a verificação, avaliação da pertinência dos 

procedimentos técnicos, operacionais e de controle, referente aos investimentos desta 

entidade em estrita observância à legislação vigente, bem como manter registro e cumprir 

com as regras do órgão de fiscalização das EFPC, caso exigido. 

9.4. CONSULTORIAS 

As consultorias serão contratadas através de parâmetros de qualificação, tais como: 

a. Solidez; 

b. Capacitação técnica; 

c. Qualidade do quadro de profissionais; 

d. Ausência de real, ou potencial, conflito de interesses entre os serviços, clientes e 

procedimentos de consultoria de investimentos e os interesses da SCPREV; 

e. Registradas ou credenciadas pela CVM. 
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10. ESTRUTURA DE TOMADA DE DECISÃO DOS INVESTIMENTOS 

As decisões táticas sobre a alocação de recursos cabem aos órgãos responsáveis pela 

administração do Plano de Benefícios. Estes podem, a seu critério, contratar análises 

terceirizadas a consultorias ou agências de risco para assessoramento. 

A estrutura organizacional da EFPC compreende duas classes órgãos. O primeiro é responsável 

pela tomada de decisão e o segundo é responsável pelo controle e supervisão. Subdivide-se 

em organismos adendos que dão suporte a todo o processo da atividade a fim de cumprir com 

os princípios norteadores da Previdência Complementar. 

10.1. ÓRGÃOS DE TOMADA DE DECISÃO 

A estrutura organizacional da SCPREV compreende os órgãos Estatutários abaixo listados para 

a tomada de decisão: 

10.1.1. Conselho Deliberativo 

Competem ao Conselho Deliberativo as seguintes atribuições, além das estatutárias: 

• Aprovar a macro alocação de investimentos, tomando como base o modelo adotado; 

• Aprovar a política de investimentos e posteriores aditamentos; 

• Aprovar os planos de enquadramento às legislações vigentes; 

• Aprovar aplicações que envolvam recursos superiores a 5% (cinco por cento) do patrimônio 

dos Planos; 

• Acompanhar a rotina mensal do Modelo Proprietário dos Riscos dos Investimentos; 

• Aprovar os limites operacionais e avaliar o relatório de risco e os intervalos que poderão ser 

assumidos no âmbito da gestão dos recursos garantidores da Fundação vinculados ao 

FI/FICFI em carteira; 

• Acompanhar e promover o aprimoramento periódico do Modelo Proprietário dos Riscos 

dos Investimentos, de modo a garantir sua eficácia. 

10.1.2. Diretoria Executiva 

Compete a Diretoria Executiva as seguintes atribuições, além das estatutárias: 

• Definir a macro alocação de investimentos, tomando como base o modelo adotado; 

• Definir o cenário macroeconômico e a alocação objetivo dos investimentos. 

• Definir, quando for o caso, o percentual máximo do total de ativos da entidade a ser gerido 

como carteira própria; 

• Definir, quando for o caso, acerca do número de administradores/gestores externos de 

renda fixa e (ou) de renda variável; 

• Definir, quando for o caso, o percentual máximo a ser dirigido a cada administrador/gestor; 

• Definir limites de créditos bancários e não bancários, quanto ao risco dos mesmos; 

• Definir as características gerais dos ativos elegíveis para a integração e manutenção no 

âmbito das carteiras dos planos; 
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• Definir, quando for o caso, os procedimentos a serem utilizados na contratação ou troca de 

administradores e gestores de valores mobiliários, agentes custodiantes e corretoras; 

• Definir os limites operacionais e os intervalos de risco que poderão ser assumidos no 

âmbito da gestão dos recursos garantidores da Entidade, nas diversas modalidades de 

investimentos; 

• Zelar pelo enquadramento dos ativos da Entidade perante a legislação vigente e propor ao 

Conselho Deliberativo, quando necessário, planos de enquadramento; 

• Propor ao Conselho Deliberativo modificações deste documento; 

10.1.2.1. Diretor de Investimentos 

Além das atribuições previstas no item anterior, compete exclusivamente ao Diretor de 

Investimentos: 

• Gerenciar o fluxo de caixa, bem como a execução das aplicações e resgates dos recursos 

financeiros do Plano de Benefícios; 

• Gerenciar as atividades relativas aos segmentos de investimentos previstos na legislação; 

• Gerenciar a elaboração da alocação objetivo dos investimentos em conformidade com o 

fluxo de passivo fornecido pelo Atuário responsável; 

• Elaborar e atualizar periodicamente o cenário macroeconômico; 

• Supervisionar a consolidação e custódia dos ativos; 

• Gerenciar o processo de seleção de gestores de recursos e de agentes custodiantes de 

ativos; 

• Operacionalizar a plataforma eletrônica de negociação de ativos; 

• Operacionalizar, quando for o caso, a participação nos leilões primários de títulos públicos; 

• Operacionalizar, quando for o caso, as ordens de compra e venda de valores mobiliários 

junto a corretoras; 

• Elaborar relatórios gerenciais; 

• Elaborar, quando for o caso, relatório mensal para acompanhamento do Modelo 

Proprietário dos Riscos dos Investimentos; 

• Dar suporte as demandas de atendimento relativo aos investimentos; 

• Dar suporte as publicações afetas aos investimentos; 

• Negociar com gestores de investimentos e instituições financeiras, visando atender a 

finalidade institucional dos planos; 

• Elaborar Notas Técnicas para investimentos novos e acompanhamento dos já existentes; 

• Elaborar Nota Técnica, quando for o caso, para cobrança e execução judicial ou 

administrativa relacionada aos investimentos; 

• Elaborar Nota Técnica para a contratação de terceiros relacionados aos investimentos; 

• Elaborar Nota Técnica para a participação em assembleias, comitês e outros relacionados 

aos investimentos; 

• Executar as aplicações e resgates de recursos dos planos no mercado financeiro, buscando 

a melhor rentabilidade e segurança do patrimônio, dentro das normas legais e diretrizes 

pré-estabelecidas; 
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• Contribuir tecnicamente na elaboração e revisão da Política de Investimentos e no 

Programa Orçamentário dos planos; 

• Acompanhar e controlar a consolidação e custódia dos ativos; 

• Acompanhar a legislação afeta aos investimentos, a conjuntura econômica e o 

comportamento dos segmentos de aplicações de investimentos, sugerindo a melhor 

alocação tática de recursos; 

• Auxiliar outras áreas da SCPREV quanto à correção ou atualização de valores de benefícios 

previdenciários, contratos administrativos e outros; 

• Atender aos órgãos de supervisão interna e externa como controladoria, auditorias, 

consultoria de investimentos e Patrocinadoras; 

• Elaborar o Modelo Proprietário dos Riscos dos Investimentos. 

10.1.2.2. Consultoria Jurídica 

Após a elaboração e manifestação do diretor de investimentos por meio de Nota Técnica e da 

apresentação das minutas para formalização das transações aprovadas, a Consultoria Jurídica 

da SCPREV participa, quando for o caso, de todos os processos de investimentos de maneira 

facultativa e, de forma obrigatória, quando demandada por qualquer instância interna da 

Entidade, possuindo as seguintes atribuições: 

• Analisar e emitir parecer quanto a adequação técnico-legal dos termos jurídicos das 

propostas de investimentos; 

• Analisar e emitir parecer quanto a adequação técnico-legal da fundamentação e 

recomendação de investimentos, manifestada por meio de nota técnica; 

• Emitir parecer técnico-legal em relação à matéria específica, quando requisitado; 

• Analisar e emitir parecer quanto a adequação técnico-legal da minuta dos documentos que 

venham a compor o processo de formalização de investimentos ou desinvestimentos; 

• Analisar e emitir parecer quanto a adequação técnico-legal em relação a Nota Técnica 

sugerida pela Diretoria de Investimentos; 

• Analisar e emitir parecer quanto a adequação técnico-legal dos investimentos quando do 

acompanhamento da Modelo Proprietário de Riscos dos Investimentos; 

• Acompanhar a legislação afeta aos investimentos, atualizando as instâncias internas de 

análise de investimentos e riscos; 

• Participar com apoio técnico-legal na elaboração e cumprimento de planos de ação para 

adequação dos procedimentos internos de investimentos e controles de seus riscos. 

10.2. ÓRGÃOS DE CONTROLE E SUPERVISÃO 

10.2.1. Conselho Fiscal 

Compete ao Conselho Fiscal, em sintonia com as disposições legais e estatutárias: 

• Analisar e emitir parecer quanto à fidedignidade e do cumprimento dos quesitos técnicos e 

legais dos investimentos; 
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• Analisar e emitir parecer quanto à fidedignidade e do cumprimento dos quesitos técnicos e 

legais sobre o fluxo de desembolso atuarial; 

• Analisar e emitir parecer quanto à fidedignidade e do cumprimento dos quesitos técnicos e 

legais sobre o Balanço Patrimonial; 

• Analisar e emitir parecer quanto à fidedignidade e do cumprimento dos quesitos técnicos e 

legais sobre o cenário macroeconômico; 

• Contemplar no relatório semestral a análise, fiscalização e parecer relacionado aos 

investimentos; 

• Fiscalizar e emitir parecer mensal quanto ao acompanhamento do Modelo Proprietário dos 

Riscos dos investimentos. 

10.2.2. Controladoria 

Compete ao Controlador: 

• Manifestar-se perante o acompanhamento do Modelo Proprietário dos Riscos dos 

Investimentos quanto ao cumprimento tempestivo das obrigações legais e acessórias; 

• Gerenciar o calendário de obrigações institucionais, legais e acessórias, de modo que todos 

os envolvidos sejam previamente informados sobre os prazos de tais obrigações; 

• Orientar a área de investimentos quanto à forma mais adequada de fazer cumprir as 

obrigações institucionais, legais e acessórias; 

• Supervisionar a revisão periódica desta Política de Investimentos; 

• Verificar o cumprimento das normas e procedimentos internos e dos órgãos reguladores e 

da legislação pertinente a SCPREV, fazendo as recomendações necessárias; 

• Desenvolver cultura interna que enfatize e demonstre a importância dos controles internos 

a todos os níveis hierárquicos; 

• Acompanhar a identificação, avaliação, controle e monitoração de todos os riscos que 

possam comprometer a realização dos objetivos dos planos; 

• Efetuar exames sobre a aderência da gestão dos recursos garantidores dos planos de 

benefícios às normas em vigor e à Política de Investimentos, a aderência das premissas e 

hipóteses atuariais e a execução orçamentária; 

• Verificar permanentemente a exatidão e consistência das informações cadastrais; 

• Analisar, elaborar e acompanhar a agenda de compromissos da SCPREV com o público 

interno e com órgãos externos; 

• Examinar os sistemas, transações, procedimentos, operações e normas da SCPREV, 

objetivando certificar que os controles internos existentes garantam a confiabilidade das 

operações e das informações. 

10.2.3. Fiscalização das Patrocinadoras 

A fiscalização exercida pelas Patrocinadoras tem como objetivo atender ao disposto na 

legislação e, de forma não exaustiva, compreendem: 

• Política de Investimentos e sua gestão; 

• Processos de concessão de benefícios; 
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• Metodologia utilizada no cálculo atuarial, custeio, consistência do cadastro e aderência das 

hipóteses atuariais; 

• Procedimentos e controles vinculados à gestão administrativa e financeira da SCPREV; 

• Despesas administrativas; 

• Estrutura de governança e de controles internos da SCPREV; 

• Recolhimento das contribuições das Patrocinadoras, Participantes e Assistidos em relação 

ao previsto no Plano de Custeio. 

10.2.4. Auditoria Interna 

A Auditoria Interna é conduzida pelas Patrocinadoras, de modo independente, tendo aspecto 

preventivo, com o objetivo de avaliar a governança, a gestão empresarial e os processos da 

Entidade, considerando as ações adotadas para o gerenciamento dos riscos. 

A SCPREV compromete-se a subsidiar os procedimentos de Auditoria Interna, mediante 

fornecimento de documentos e informações, para: 

I. Examinar a conformidade legal dos atos de gestão orçamentário-financeira, patrimonial, 

de pessoal, e demais sistemas administrativos e operacionais da SCPREV, e verificar o 

fiel cumprimento de diretrizes e normas vigentes; 

II. Planejar, acompanhar e controlar o desenvolvimento de auditorias preventivas e 

corretivas, identificando e avaliando riscos, recomendando ações preventivas e 

corretivas aos órgãos estatutários; 

III. Subsidiar a Diretoria Executiva com informações sobre as auditorias e seus resultados, 

com vistas ao aperfeiçoamento de procedimentos de auditoria e de gestão da SCPREV; 

IV. Avaliar os controles internos da gestão de riscos quanto à sua eficácia, eficiência, 

efetividade e economicidade, resguardando os objetivos institucionais da SCPREV; 

V. Produzir conhecimentos sobre vulnerabilidades e atos ilícitos relativos à área de atuação 

da SCPREV, mediante a utilização de técnicas de pesquisas e análises; 

VI. Propor à SCPREV a adoção de medidas necessárias ao aperfeiçoamento do 

funcionamento dos órgãos estatutários. 

Dentro do escopo de Auditoria Interna, a SCPREV, quando solicitada, deverá: 

I. Elaborar e apresentar plano de ação para correção de possíveis irregularidades 

encontradas quando da realização da auditoria, fazendo o devido acompanhamento da 

sua implementação, devendo ser dado conhecimento aos Conselhos Deliberativo e 

Fiscal; 

II. Acompanhar a efetividade do plano de ação para correção de possíveis irregularidades 

encontradas quando da realização da auditoria, mediante registro no relatório semestral 

do Conselho Fiscal, com destaque para: 

• A aderência dos cálculos atuariais; 

• A gestão dos investimentos; 

• A solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos planos; 

• O gerenciamento dos riscos; e, 
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• A efetividade dos controles internos. 

10.3. POLÍTICA DE VOTO 

O processo de deliberação de voto adotado pela SCPREV em assembleias, consultas formais, 

reuniões e afins, relacionadas com a aplicação dos recursos correspondentes às reservas 

técnicas, provisões e fundos dos planos que administra será promovido por meio do sistema 

de uso de software específico de gerenciamento de conteúdo empresarial – Enterprise 

Content Management (ECM). 

O processo de deliberação de voto adotado pela SCPREV, até a implantação do software ECM, 

será por maioria simples de voto conforme o Regimento Interno da Entidade. 

O gerenciamento de convocação para o comparecimento em assembleias, consultas formais, 

reuniões e afins, em meio físico ou eletrônico, será realizado pela Diretoria de Investimentos.  

Caberá ao Diretor de Investimentos a análise técnica do teor das assembleias, consultas 

formais, reuniões e afins e, munida da documentação necessária, sugerir mediante Nota 

Técnica fundamentada recomendação de voto à Diretoria Executiva, que deverá ocorrer 

previamente a data prevista para manifestação. 

A Consultoria Jurídica promoverá seu parecer quanto à adequação técnico-legal em relação à 

sugestão de voto apresentada pela Diretoria de Investimentos, ressalvada às hipóteses da 

matéria versar sobre prestação de contas, eleição membros de comitês, definição de pessoa 

chave e contratação de prestadores de serviços. 

Caberá a Diretoria Executiva deliberar a respeito da recomendação de manifestação 

promovida pela Diretoria de Investimentos por meio de Nota Técnica, sendo que na hipótese 

de reprovação, exigirá a apresentação de documentação adicional ou revisão da análise em 

relação à matéria necessária para nova deliberação. 

Definido o voto pela Diretoria Executiva acerca das matérias objeto de assembleias e reuniões, 

caberá a Diretoria de Investimentos elaborar o competente instrumento de mandato, com 

poderes expressos e restritos para acompanhamento do ato e manifestação em respeito à 

deliberação proferida na Nota Técnica sujeito ao parecer da Consultoria Jurídica e aprovação 

da Diretoria Executiva. 

Encerrada a assembleia ou reunião, a Diretoria de Investimentos deverá comprovar o 

cumprimento fiel da decisão da Diretoria Executiva materializada, por meio de inserção da Ata 

na Nota Técnica, promovendo ainda, o competente apontamento no acompanhamento 

mensal do Modelo Proprietário dos Riscos dos Investimentos. 

 

11. DERIVATIVOS 

A utilização da estratégia de gestão com instrumentos derivativos deverá ser realizada: 
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a. Respeitando os limites e parâmetros e condições legais definidos pela Resolução CMN 

nº 4661/2018, Capítulo VIII; 

b. Dentro dos FI/FIC selecionados pela SCPREV, obedecendo ao disposto em seu 

regulamento. 

 

12. BENCHMARKS POR SEGMENTO E METAS DE RENTABILIDADE 

Atualmente, a Legislação determina que as EFPC definam índices de referência (benchmarks) e 

metas de rentabilidade para cada segmento de aplicação. 

O índice de referência ou benchmark para determinado segmento de aplicação é o índice que 

reflete a rentabilidade esperada para o curto prazo, isto é, para horizontes mensais ou anuais, 

conforme as características do investimento. Esse índice está, evidentemente, sujeito às 

variações momentâneas do mercado. 

Já a meta de rentabilidade reflete a expectativa de rentabilidade de longo prazo dos 

investimentos realizados em cada um dos segmentos listados a seguir – rentabilidade esta 

que, normalmente, apresenta menor volatilidade e maior aderência aos objetivos dos planos. 

Quadro 6 – Benchmarks por segmento: 

Segmento de Aplicação Benchmark Meta de Rentabilidade 

Renda Fixa IPCA + 3,82% a.a. 8,16% 

Renda Variável IBRX-100 18,08% 

Estruturados IPCA + 4,43% a.a. 8,80% 

Segmento Imobiliário - - 

Operações com participantes - - 

Exterior MSCI World 9,98% 

Fonte: Relatório Focus BCB de 21 de setembro de 2018 e banco de dados próprio. Adaptado pelo autor. 

 

13. ESTRATÉGIA DE PRECIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS  

A precificação dos ativos da carteira de investimentos da SCPREV seguirá os parâmetros 

estabelecidos pelos órgãos reguladores e supervisores das entidades fechadas de previdência 

complementar e do mercado de capitais. Posto que a alocação de recursos seja 

exclusivamente através de FI/FIC de investimento abertos, todos os ativos deverão ser 

marcados à mercado, segundo manual de marcação da instituição custodiante em consonância 

com as regras da Comissão de Valores Mobiliários para a marcação dos ativos em FI/FIC. 

Caberá à SCPREV, por sua vez, acompanhar as operações nos FI/FIC, por intermédio do:  

a. Monitoramento das carteiras de investimentos;  
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b. Acompanhamento dos níveis de risco, e;  

c. Acompanhamento da aderência à Política de Investimentos do PLANO SCPREV vigente 

para a Entidade. 

 

14. CONTROLE E GERENCIAMENTO DE RISCOS  

A Política de Investimentos de uma entidade de previdência complementar deve contemplar 

em seu escopo a forma na qual a entidade irá controlar e gerenciar os diferentes riscos 

associados aos investimentos. Como já referenciado, a verificação e controle dos riscos 

inerentes a gestão dos planos deve ser realizada de forma proativa pela SCPREV, 

estabelecendo os alicerces para o desenvolvimento e implementação do Modelo de 

Supervisão Baseada em Risco. 

Em conformidade com o disposto na Resolução CMN 4661/2018, Capítulo II, Seção II, a SCPREV 

disporá de um tratamento específico para cada um dos riscos elencados.   

14.1. RISCO DE MERCADO  

O Risco de Mercado constitui-se na oscilação do preço do ativo financeiro em função de 

variação nas condições de mercado. A SCPREV utilizará quatro instrumentos para 

acompanhamento e mensuração do risco de mercado, tomando as medidas cabíveis quando 

os limites definidos forem ultrapassados de forma recorrente:  

a. O cálculo mensal da Divergência não Planejada dos Investimentos (DNP): a divergência 

não planejada dos investimentos é o cálculo do desvio percentual dos retornos dos 

investimentos em relação ao Índice de Referência balizado pela Previc. Mesmo tendo a 

Resolução 4661/2018 dispensado legalmente a construção da DNP, a SCPREV entende 

por necessário e prudente tal cálculo uma vez que ainda não possui um Modelo Próprio 

de Supervisão Baseada em Risco. 

b. O Value-at-Risk (VaR) diário paramétrico com intervalo de confiança de 95%: o VaR é 

uma medida de probabilidade que representa a pior perda esperada em um dado 

horizonte de tempo associado à um intervalo de confiança determinado.   

c. Volatilidade acumulada em 12 meses, representando pela oscilação do valor da cota dos 

FI/FIC: a volatilidade representa o grau médio de dispersão dos diferentes retornos de 

um determinado investimento em torno de sua média.  

d. Índice de Sharpe que mede o incremento adicional de retorno associado ao incremento 

adicional de risco: o Índice de Sharpe é um indicador que mede o quanto de retorno 

está sendo alcançado para cada unidade de risco incremental na carteira de 

investimentos. 

14.2. RISCO DE CRÉDITO 

O Risco de Crédito constitui-se na probabilidade de inadimplência em ativos de crédito, 

investidos diretamente ou através de fundos de investimentos, as quais possuem impactos 
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diretos na rentabilidade esperada dos ativos ou no valor da cota dos fundos de investimentos, 

dependendo de cada tipo de investimento realizado. A SCPREV adotará regras para 

investimento em ativos de crédito, com o seguinte contexto:  

a. É vedada a aquisição direta de ativos de crédito privado por qualquer plano 

administrado pela Entidade; 

b. A pessoa jurídica financeira, administradora e gestora do FI/FIC deverá estar 

enquadrada na classificação de “Ratings de baixo risco de crédito” conforme descrito no 

quadro 6; 

c. Os FI/FIC que receberem recursos do PLANO SCPREV deverão ter em seus regulamentos 

a política de gestão de ativos de crédito que contemple um rating mínimo para os ativos 

de crédito que eventualmente sejam adquiridos pelos fundos aplicando o quadro 6. 

Caso o FI/FIC em ativos de Crédito Privado classificados como Fundos de Investimento 

em Direitos Creditórios (FIDC) não perceba a política de rating supra, as particularidades 

serão analisadas à parte pelo Conselho Deliberativo. 

d. Não se enquadram nesta exigência os FI/FIC classificados como Fundos de Renda Fixa 

Referenciados (FI RF Referenciados) e Fundos Multimercado (FIM) que utilizam ativos de 

Crédito Privado na sua carteira até o limite de 50% do Patrimônio Líquido do Fundo 

desde que respeitado as preposições do item “b”. 

e. Na eventualidade da existência de um banco custodiante para a gestora de recursos em 

fundos enquadrados nesta Política de Investimentos, o rating mínimo para aqueles 

bancos, seguirá única e exclusivamente o enquadramento descritivo “Ratings de baixo 

risco de crédito” no quadro 6 (ANEXOS C, D, E, F). 

Quadro 7 – Rating das agências classificadoras utilizadas pela SCPREV: 

Agência de Classificação Ratings Baixo Risco de Crédito Ratings Médio Risco de Crédito 

S&P br.AAA a br.BBB- br.BB+ a br.BB- 

Moody’s Aaa.br a Baa3.br Ba1.br a Ba3.br 

Fitch AAA(bra) a BBB-(bra) BB+(bra) a BB-(bra) 

Fonte: S&P, Moody’s, Fitch. Adaptado pelo autor. 

14.3. RISCO DE LIQUIDEZ 

O Risco de Liquidez se constitui na impossibilidade de venda de ativos financeiros por preços 

muito inferiores aos preços de aquisição levando a realização de prejuízos aos planos de 

benefícios de entidades de previdência complementar. O gerenciamento do Risco de Liquidez 

por parte da SCPREV ocorrerá de duas formas:  

a. Todas as aplicações são realizadas através de FI/FIC, os quais mantem controles de 

liquidez em suas carteiras de investimentos, dispostos em regulamento; 

b. Os FI/FIC investidos deverão obedecer a seguinte regra de resgate e liquidação dentro 

de cada classe de ativos de acordo com o quadro 7 a seguir. 
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Quadro 8 – Prazo de liquidação financeira dos ativos para o Plano de Benefícios de acordo com 
a modalidade do investimento: 

Classe de Ativos Prazo Máximo de Resgate e Liquidação Financeira 

Renda Fixa 10 dias úteis 

Renda Variável 33 dias úteis 

Estruturados 33 dias úteis 

Segmento Imobiliário - 

Operações com participantes - 

Exterior 33 dias úteis 

Fonte: elaborado pelo autor 

14.4. RISCO ATUARIAL 

É o risco decorrente das obrigações da Entidade para com seus participantes. O 

monitoramento desse risco é feito a partir da avaliação do passivo atuarial de cada plano de 

benefícios, quando cabível, e também a partir da realização de estudos de macro alocação de 

ativos que visem determinar a melhor estratégia para o cumprimento das obrigações atuariais. 

14.5. RISCO OPERACIONAL 

O Risco Operacional é definido como a possibilidade de perdas decorrentes da inadequação na 

especificação ou na condução de processos, pessoas, sistemas ou projetos, bem como de 

eventos externos que causem prejuízos nas suas atividades normais ou danos a seus ativos 

físicos. 

A SCPREV deverá monitorar o risco operacional conforme estabelece a Resolução CGPC/MPS 

nº 13, de 2004, por meio de processos internos e estabelecimento da Governança associada 

aos processos.  

14.6. RISCO LEGAL  

O Risco Legal está relacionado com a possibilidade de perdas quando um contrato não pode 

ser legalmente amparado. Desta forma, está relacionado a autuações, processos ou mesmo a 

eventuais perdas financeiras decorrentes de questionamentos jurídicos, da não execução de 

contratos e do não cumprimento das normas. 

O controle dos riscos dessa natureza, que incidem sobre atividades e investimentos que 

envolvam a elaboração de contratos específicos, será feito por meio: 

• Da realização periódica de relatórios de compliance que permitam verificar a aderência dos 

investimentos às diretrizes da legislação em vigor e à Política de Investimentos; 

• Da revisão periódica dos regulamentos dos veículos de investimentos, exclusivos ou não; e, 

• Da utilização de pareceres jurídicos para contratos com terceiros. 
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14.7. RISCO SISTÊMICO 

O Risco Sistêmico consiste na possibilidade de que mudanças no cenário econômico nacional e 

internacional tenham efeito generalizado sobre os ativos financeiros ou impeçam que as 

estratégias de investimento definidas pela SCPREV obtenham resultado desejado.  

Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos a esse risco, a alocação dos recursos 

deve levar em consideração os aspectos referentes à diversificação de setores e emissores, 

bem como a diversificação de gestores externos de investimento – visando mitigar a 

possibilidade de inoperância desses prestadores de serviço em um evento de crise.  

  

15. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

A SCPREV está predisposta a realizar investimentos em empresas com alto grau de governança 

corporativa e/ou com responsabilidade socioambiental sempre respeitando os princípios de 

diversificação, liquidez e os limites da legislação vigente. Tais investimentos serão passíveis de 

realização na condição de oferecer rentabilidade à carteira em proporção ao risco intrínseco 

da operação. 
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PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

16. INTRODUÇÃO – PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

A SCPREV, Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), é uma Fundação, sem fins 

lucrativos, constituída sob a égide da Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001 e 

normas subsequentes, com autonomia administrativa e personalidade jurídica de direito 

privado. A Entidade foi instituída pela Lei Complementar nº 661, de 02 de dezembro de 2015. 

Seu Patrocinador é o Estado de Santa Catarina, representado pelos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas e pela Defensoria 

Pública.  

A presente Política de Investimentos tem o objetivo de servir como ferramenta de 

planejamento e monitoramento, fornecendo as diretrizes gerais para a gestão de recursos 

financeiros do Plano de Gestão Administrativa (PGA) da SCPREV, dentro dos padrões exigidos 

pela Resolução CMN nº 4661/2018, a qual disciplina a gestão de recursos de EFPC. 

 

17. ÍNDICE DE REFERÊNCIA DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

O índice de referência é o objetivo de rentabilidade do Plano. Para o PGA os recursos deverão 

ser aplicados de forma alcançar no mínimo, um retorno igual ou superior ao IPCA divulgado 

pelo IBGE, mais 2,13% a.a. (dois vírgula treze por cento ao ano).  

A escolha por este nível de rentabilidade tem por base o Relatório Focus do Banco Central do 

Brasil do dia 21 de setembro de 2018. A escolha de tal índice de referência é justificada pela 

necessidade de escolha de ativos de baixo risco e baixa volatilidade, uma vez que o PGA refere-

se aos recursos para a gestão do dia a dia da EFPC, isto é, a gestão de caixa. Entende-se não ser 

necessária uma meta de rentabilidade mais elevada, a qual ensejaria em um nível maior de 

risco e volatilidade para este Plano. 

18.1. BENCHMARK DO SEGMENTO DE APLICAÇÃO  

A Política de Investimentos de uma Entidade de Previdência Complementar deve conter, além 

do índice de referência, o benchmark para cada segmento de aplicação.  

Para o PGA o benchmark do segmento será 80% do CDI (certificado de depósito interbancário 

apurado em termos anuais).  

18. ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO  

Na SCPREV, o Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ), nos termos do Art. 

8º, da Resolução CMN Nº 4661/2018, responsável pela gestão, alocação, supervisão e 

acompanhamento dos recursos, bem como pela prestação de informações relativas à 
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aplicação dos mesmos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais administradores 

da Entidade, é o Diretor de Investimentos, Senhor Carlos Augusto Alperstedt Neto, conforme 

informações que seguem: 

Quadro 9 – Informações cadastrais AETQ: 

Informações Cadastrais do Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado 

Nome Carlos Augusto Alperstedt Neto 

CPF 560.505.269-15 

Certificação ANBIMA CPA 20 

Cargo Diretor de Investimentos 

Licença PREVIC 2017.14.12 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

19. ESTRUTURA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  

Os recursos financeiros até o presente momento estão aplicados nos segmentos de Renda 

Fixa. Para os exercícios vindouros sobre os quais se manifesta esta Política de Investimentos, 

serão habilitados também os segmentos de Renda Variável, Investimentos Estruturados 

limitando-se aos FI/FIC Multimercado e Investimentos no Exterior, obedecendo aos limites e 

restrições estabelecidos pela Resolução CMN Nº 4661/2018. Adicionalmente, os recursos do 

PGA serão aplicados exclusivamente através de FI/FIC. 

Parte dos recursos poderá ser aplicado em FI/FIC referenciado em CDI com aplicação e resgate 

automático, destinados ao fechamento do saldo do fluxo de caixa diário em conta corrente. A 

medida é de caráter administrativo e visa cobrir automaticamente eventuais débitos oriundos 

das despesas com a atividade da Entidade. Como referência, fica estipulado o valor máximo de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nesta modalidade de fundo. 

Quadro 10 – Alocação e limites de investimento por modalidade: 

Segmento de Aplicação 
Limite 
Legal 

Alocação 
Objetivo 

Limite de Balanceamento 

Renda Fixa 100% 100% 85% - 100% 

Renda Variável 70% 0% 0% - 5% 

Estruturados 20% 0% 0% - 5% 

Segmento Imobiliário 20% - - 

Operações com Participantes 15% - - 

Exterior 10% 0% 0% - 10% 

Fonte: Resolução CMN Nº 4.661/2018 modificado pelo autor. 
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Os demais itens inerentes à gestão dos investimentos como expectativas de retorno e limites 

de alçada seguem as mesmas premissas do PLANO SCPREV, excetuando-se o registro das 

operações em plataforma eletrônica, uma vez que para o PGA não é obrigatório utilização de 

tal expediente. 

Além dos limites estabelecidos no quadro acima, os recursos do PGA serão aplicados em FI/FIC 

em conformidade com o ANEXO B desta Política de Investimentos. 

 

20. ESTRATÉGIA DE PRECIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS  

A precificação dos ativos da carteira de investimentos da SCPREV seguirá os parâmetros 

estabelecidos pelos órgãos reguladores e supervisores das EFPC e do mercado de capitais. 

Posto que a alocação de recursos seja exclusivamente através de FI/FIC abertos, todos os 

ativos deverão ser marcados a mercado, segundo manual de marcação do custodiante em 

consonância com as regras da Comissão de Valores Mobiliários para a marcação dos ativos em 

fundos de investimento. Caberá à Diretoria de Investimentos da SCPREV, por sua vez, 

acompanhar as operações nos FI/FIC, por intermédio do:  

a) Monitoramento das carteiras de investimento;  
b) Acompanhamento dos níveis de risco; 
c) Acompanhamento da aderência à Política de Investimentos do PGA vigente para a 

Entidade.  

 

21. CONTROLE E GERENCIAMENTO DE RISCOS  

A Política de Investimentos de uma EFPC deve contemplar em seu escopo a forma na qual a 

Entidade irá controlar e gerenciar os diferentes riscos associados aos investimentos. 

Todo o controle e gerenciamento de riscos serão replicados tal qual o Fundo de Benefícios – 

PLANO SCPREV. 

 

22. FERRAMENTAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS INVESTIMENTOS  

As ferramentas de Controle e Monitoramento da Política de Investimentos da SCPREV serão 

três, conforme detalhado no quadro 10:  

a) O Relatório de Execução da Política de Investimentos: relatório onde serão demonstradas 
todas as movimentações dos investimentos, bem como sua alocação em cada uma das 
calasses de ativos, bem como o enquadramento nos limites definidos na Política de 
Investimentos;  

b) Demonstrativo de Investimentos: relatório formado pela composição analítica das 
carteiras de investimentos; 
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c) Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal: relatório disciplinado pela Resolução CGPC 
nº 13, de 2004, a qual inclui, dentre outros elementos de gestão da Entidade, a execução 
de todas as atividades pertinentes a investimentos no período avaliado.  

Quadro 11 – Ferramentas de controle e monitoramento dos investimentos: 

Ferramentas de Controle e 
Monitoramento dos Investimentos  

Periodicidade Elaboração Monitoramento 

Relatório de Execução da Política de 
Investimentos 

Mensal Diretoria Executiva Conselho Fiscal 

Demonstrativo de Investimentos  Trimestral Diretoria Executiva 
PREVIC e Conselho 

Deliberativo 

Relatório de manifestação do 
Conselho Fiscal  

Semestral Conselho Fiscal PREVIC 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

23. CUSTOS COM INVESTIMENTOS  

Todos os custos diretos com a gestão de investimentos deverão ser apresentados nos 

seguintes documentos da Entidade: 

a) Orçamento Anual;  
b) Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal. 

 

24. PRINCÍPIOS DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

Segue o mesmo principio adotado pelo PLANO SCPREV já mencionado no item 15 desta 

Política de Investimentos. 

 

25. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Qualquer fato ou situação não prevista ou que não se enquadre na Política de Investimentos 

ora descrita será objeto de avaliação pela Diretoria Executiva da SCPREV e pelo Conselho 

Deliberativo se assim for necessário. 

Florianópolis (SC), 30 de outubro de 2018. 
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ANEXO A – LIMITES DE MICRO ALOCAÇÃO DE ATIVOS PLANO SCPREV:  

Segmento de Aplicação 
Limite 

Resolução 
4661/2018 

Plano 

Alçada de Balanceamento
1
 

Limite Inferior Limite Superior 

1. Renda Fixa 100% 100% 60% 100% 

FI/FIC RF Simples - - - 

FI/FIC Indexado 40,00% 20% 40% 

FI/FIC Baixa Duração
2
 34,99% 10% 60% 

FI/FIC Média Duração
2
 25,01% 0% 60% 

FI/FIC Alta Duração
2
 - 0% 20% 

FI/FIC Livre Duração
2
 - 0% 30% 

FI/FIC Investimento no Exterior
3
 - 0% 10% 

2. Renda Variável 60% 0% 0% 20% 

        FIA Índices
4
 - - - 

       FIA Valor/Crescimento
5
 0% 0% 10% 

       FIA Setoriais
5
 - - - 

       FIA Dividendos
5
 0% 0% 10% 

       FIA Small Caps
5
 0% 0% 10% 

       FIA Governança Sustentabilidade
5
 - - - 

       FIA Índice Ativo
5
 - - - 

       FIA Livre
5
 0% 0% 10% 

       FIA Investimento no Exterior 0% 0% 10% 

3. Investimentos Multimercado 20% 0% 0% 10% 

       FI/FIC Alocação
6
 - - - 

       FI/FIC Macro
7
 0% 0% 10% 

       FI/FIC Trading
7
 - - - 

       FI/FIC Long & Short
7
 - - - 

       FI/FIC Juros e Moeda
7
 - - - 

       FI/FIC Livre
7
 0% 0% 10% 

       FI/FIC Capital Protegido
7
 - - - 

       FI/FIC Estratégia Específica
7
 - - - 

       FI/FIC Investimento Exterior - - - 

4. Investimentos no Exterior
8
 10% 0% 0% 10% 

5. Imóveis 8% 0% 0% 0% 

6. Operações com Participantes 15% 0% 0% 0% 

Fonte: Resolução CMN 4661/2018, ANBIMA e adaptado pelo autor. 
1 

Alçada de alocação tática pré-aprovada dentro do Limite de Balanceamento.  
2 

Soberano, Grau de Investimento e Crédito Livre (subcategoria). 
3 

Investimento no Exterior, Dívida Externa (subcategoria). 
4
 Indexado (categoria). 

5 
Ativo (categoria). 

6 
Balanceados e Dinâmicos (subcategoria). 

7
 Estratégia (categoria). 

8 
Investimento no Exterior é somatório dos subitens em Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos Estruturados já 

discriminados anteriormente. 
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ANEXO B – LIMITES DE MICRO ALOCAÇÃO DE ATIVOS PGA: 

Segmento de Aplicação 
Limite 

Resolução 
4661/2018 

Plano 

Alçada de Balanceamento
1
 

Limite Inferior Limite Superior 

1. Renda Fixa 100% 100% 85% 100% 

FI/FIC RF Simples - - - 

FI/FIC Indexado 50,00% 40% 100% 

FI/FIC Baixa Duração
2
 50,00% 30% 100% 

FI/FIC Média Duração
2
 - 0% 100% 

FI/FIC Alta Duração
2
 - 0% - 

FI/FIC Livre Duração
2
 0% 0% 60% 

FI/FIC Investimento no Exterior
3
 0% 0% 10% 

2. Renda Variável 60% 0% 0% 5% 

        FIA Índices
4
 - - - 

       FIA Valor/Crescimento
5
 0% 0% 5% 

       FIA Setoriais
5
 - - - 

       FIA Dividendos
5
 - - - 

       FIA Small Caps
5
 - - - 

       FIA Governança Sustentabilidade
5
 - - - 

       FIA Índice Ativo
5
 - - - 

       FIA Livre
5
 0% 0% 5% 

       FIA Investimento no Exterior 0% 0% 5% 

3. Investimentos Multimercado 20% 0% 0% 5% 

       FI/FIC Alocação
6
 - - - 

       FI/FIC Macro
7
 0% 0% 5% 

       FI/FIC Trading
7
 - - - 

       FI/FIC Long & Short
7
 - - - 

       FI/FIC Juros e Moeda
7
 - - - 

       FI/FIC Livre
7
 0% 0% 5% 

       FI/FIC Capital Protegido
7
 - - - 

       FI/FIC Estratégia Específica
7
 - - - 

       FI/FIC Investimento Exterior - - - 

4. Investimentos no Exterior
8
 10% 0% 0% 10% 

5. Imóveis 8% 0% 0% 0% 

6. Operações com Participantes 15% 0% 0% 0% 

Fonte: Resolução CMN 4661/2018, ANBIMA e adaptado pelo autor. 
1 

Alçada de alocação tática pré-aprovada dentro do Limite de Balanceamento.  
2 

Soberano, Grau de Investimento e Crédito Livre (subcategoria). 
3 

Investimento no Exterior, Dívida Externa (subcategoria). 
4
 Indexado (categoria). 

5 
Ativo (categoria). 

6 
Balanceados e Dinâmicos (subcategoria). 

7
 Estratégia (categoria). 

8 
Investimento no Exterior é somatório dos subitens em Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos Estruturados já 

discriminados anteriormente. 
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ANEXO C – ESCALA DE RATING GLOBAL: 

Escalas de Classificação de Risco das Principais Agências de Rating: 

ESCALA DE RATING 

Agência grupo I Agência grupo II 
Classe 

S&P Moody's Fitch Austin SR Rating LF Rating 

AAA Aaa AAA AAA AAA AAA 

G
ra

u
 d

e 
in

ve
st

im
en

to
 

co
m

 q
u

al
id

ad
e 

al
ta

 e
 

b
ai

xo
 r

is
co

 d
e 

cr
éd

it
o

 

AA+ Aa1 AA+ AA+ AA+ AA+ 

AA Aa2 AA AA AA AA 

AA- Aa3 AA- AA- AA- AA- 

A+ A1 A+ A+ A+ A+ 

A A2 A A A A 

A- A3 A- A- A- A- 

BBB+ Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ 

M
éd

ia
 

BBB Baa2 BBB BBB BBB BBB 

BBB- Baa3 BBB- BBB- BBB- BBB- 

BB+ Ba1 BB+ BB+ BB+ BB+ 

C
at

eg
o

ri
a 

d
e 

es
p

e
cu

la
çã

o
, b

ai
xa

 

cl
as

si
fi

ca
çã

o
 

BB Ba2 BB BB BB BB 

BB- Ba3 BB- BB- BB- BB- 

B+ B1 B+ B+ B+ B+ 

B B2 B B B B 

B- B3 B- B- B- B- 

CCC (+/-) Caa CCC (+/-) CCC (+/-) CCC (+/-) CCC (+/-) 

R
is

co
 a

lt
o

 d
e 

in
ad

im
p

lê
n

ci
a 

e 

b
ai

xo
 in

te
re

ss
e

 

CC (+/-) Caa CC (+/-) CC (+/-) CC (+/-) CC (+/-) 

C (+/-) Caa C (+/-) C (+/-) C (+/-) C (+/-) 

D (+/-) D D (+/-) D (+/-) D (+/-) D (+/-) 

E (+/-) E E (+/-) E (+/-) E (+/-) E (+/-) 

Fonte: S&P, Moody's, Fitch, Tesouro Nacional, G1. Adaptado e elaborado pelo autor. 

 

Classificação de Risco da República do Brasil: 

Agência - Matriz 
Moeda 

Estrangeira 
Moeda 
Local 

Perspectiva 
Última 

Alteração 

DBRS - Canadá BB (low) BB (low) Estável 12/09/2018 

Standard & Poor's - EUA BB- BB- Estável 09/08/2018 

Fitch - EUA e Londres BB- BB- Estável 01/08/2018 

Moody's - EUA Ba2 Ba2 Estável 09/04/2018 

JCR - Japão   BBB- BBB Estável 02/02/2018 

R&I - Japão   BBB-   Negativa 01/05/2016 
Fonte:  http://www.tesouro.gov.br/classificacao-de-risco 
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A
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Tab
ela d

e M
ap

eam
en

to
 d

e R
atin

g Escalas N
acio

n
ais e R

egio
n

ais: 

 
Fo

n
te: h

ttp
s://w

w
w

.stan
d

ard
an

d
p

o
o

rs.co
m

/p
t_LA

/d
ele

gate
/getP

D
F?articleId

=2
0

6
1

9
8

1
&

typ
e=C

O
M

M
EN

TS&
su

b
Typ

e=C
R

ITER
IA

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

S&P Moody's Fitch Âncora A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB-

AAA Aaa AAA AAA

AA+ Aa1 AA+ AA+

AA Aa2 AA AA

AA- Aa3 AA- AA-

A+ A1 A+ A+ xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA

A A2 A A xxAA+ xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA

A- A3 A- A- xxAA xxAA+ xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA

BBB+ Baa1 BBB+ BBB+ xxAA- xxAA xxAA+ xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA

BBB Baa2 BBB BBB xxA+ xxAA- xxAA xxAA+ xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA

BBB- Baa3 BBB- BBB- xxA xxA+ xxAA- xxAA xxAA+ xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA

BB+ Ba1 BB+ BB+
xxA-          

xxBBB+

xxA                           

xxA-
xxA+ xxAA- xxAA xxAA+ xxAAA xxAAA xxAAA

BB Ba2 BB BB
xxBBB                     

xxBBB-

xxBBB+                   

xxBBB

xxA-                          

xxBBB+

xxA                            

xxA-

xxA+                           

xxA

xxAA-                                 

xxA+

xxAA+                                

xxAA
xxAAA xxAAA

BB- Ba3 BB- BB-
xxBB+                                   

xxBB

xxBBB-                                        

xxBB+

xxBBB                                

xxBBB-

xxBBB+                         

xxBBB

xxA-                              

xxBBB+

xxA                               

xxA-

xxAA-                                    

xxA+

xxAA+                                

xxAAA
xxAAA

B+ B1 B+ B+
xxBB-                                          

xxB+

xxBB                                      

xxBB-

xxBB+                                   

xxBB

xxBBB-                                      

xxBB+

xxBBB                                      

xxBBB-

xxBBB+                                    

xxBBB

xxA                                         

xxA-

xxAA-                                  

xxA+

xxAA+            

xxAAA                 

xxAA-

B B2 B B xxB
xxB+                            

xxB

xxBB-                       

xxB+

xxBB                           

xxBB-

xxBB+                           

xxBB

xxBBB-                             

xxBB+

xxBBB+           

xxBBB                   

xxBBB-

xxA                              

xxA-              

xxBBB+

xxA+                   

xxA                        

xxA-

B- B3 B- B- xxB- xxB- xxB xxB- xxB+ xxB xxBB- xxB+ xxBB xxBB-
xxBB+ xxBB 

xxBB-

xxBBB                    

xxBBB-                      

xxBB+

xxBBB+                 

xxBBB                       

xxBBB-

CCC (+/-) Caa CCC (+/-) CCC + xxCCC+ xxCCC+ xxCCC+
xxB-                           

xxCCC+

xxB                        

xxB-

xxB+                      

xxB

xxB+                           

xxB

xxBB                 

xxBB-                   

xxB+

xxBB+                  

xxBB                     

xxBB-

CCC xxCCC xxCCC xxCCC xxCCC
xxCCC+                                 

xxCCC

xxB-                            

xxCCC+

xxB-                            

xxCCC+

xxB                                

xxB-                   

xxCCC+

xxB+                 

xxB                    

xxB-

CC (+/-) Caa CC (+/-) CCC - xxCCC- xxCCC- xxCCC- xxCCC- xxCCC-
xxCCC                                

xxCCC-

xxCCC                            

xxCCC-

xxCCC                                 

xxCCC-

xxCCC+                     

xxCCC                 

xxCCC-

CC xxCC xxCC xxCC xxCC xxCC xxCC xxCC xxCC xxCC

C (+/-) Caa C (+/-) C xxC xxC xxC xxC xxC xxC xxC xxC xxC

D (+/-) D D (+/-) R R R R R R R R R R

E (+/-) E E (+/-) SD/D SD/D SD/D SD/D SD/D SD/D SD/D SD/D SD/D SD/D

Rating na Escala Global

xxAAA xxAAA xxAAA

Especificação

xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA xxAAA
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ANEXO E – FITCH RATINGS: MAPEAMENTO DE ESCALA DE RATINGS NACIONAL (03/05/2018) 

 

RATING NACIONAL   RATING INTERNACIONAL (IDR EM MOEDA LOCAL) 

AAA(bra)     BBB-  

AA+(bra)     BB+ 

AA(bra)     BB-  

AA-(bra)     BB-  

A+(bra)     BB-  

A(bra)     BB-  

A-(bra)     B+ 

BBB+(bra)     B+ 

BBB(bra)     B+ 

BBB-(bra)     B 

BB+(bra)     B 

BB(bra)     * 

BB-(bra)     B-  

B+(bra)     * 

B(bra)     * 

B-(bra)     B-  

CCC+(bra)     * 

CCC(bra)     CCC 

CCC-(bra)     * 

CC(bra)     CC 

C(bra)     C 

RD(bra)     RD 

D(bra)     D 

 

Fonte:https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:f0ea1de3-a403-4a45-8fa9-

fdcc9ab52851/Mapeamento_tabela.pdf 
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ANEXO F – STANDARD AND POORS: MAPEAMENTO DE ESCALA DE RATINGS NACIONAL 

(25/06/2018) 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DE MAPEAMENTO DO BRASIL 

Rating de longo prazo na escala global em moeda 
local 

Rating de longo prazo na Escala Nacional 
Brasil 

BB e superior  brAAA  

BB- Br AAA, brAA+ 

B+  brAA+, brAA, brAA- 

B  brA+, brA, brA- 

B- brBBB+, brBBB, brBBB- 

CCC+  brBB+, brBB, brBB- 

CCC  brB+, brB, brB- 

CCC-  brCCC+, brCCC, brCCC- 

CC  brCC 

C  brC 

R  R 

SD  SD 

D  D 

R--Supervisão regulatória. SD--Default seletivo. D--Default. 

 

Fonte:https://www.spratings.com/documents/20184/5169472/25-junho-2018-Documento-de-

Orientacao-Criterio-Geral-Especificacoes-de-mapeamento-para-as-escalas-nacionais-e-regionais-da-SP-

Global-Ratings/e2685c38-af63-40eb-9866-3f41e24cfe8f 

p.2, Tabela 3. 
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ANEXO G – ESCALA M FITCH RATINGS NACIONAL GESTORES DE RECURSOS 

 

M1(bra) – Superior: Gestores de recursos neste grupo foram avaliados com as mais altas pontuações 

em praticamente todos os cinco pontos da metodologia da Fitch. Estas gestoras são geralmente muito 

estáveis, altamente capitalizadas e com um forte histórico de lucratividade. As companhias com este 

rating são compostas por equipes de gestão, middle e back-office altamente experientes. A 

infraestrutura organizacional inclui controles e gestão de risco muito fortes, as quais são bem integradas 

no dia-a-dia dos processos de gestão de carteiras. Os processos de gestão de carteiras são 

consistentemente aplicados e apoiados por análises de investimento e monitoramento abrangentes, 

formando uma abordagem estruturada e altamente disciplinada nos processos de decisão de compra, 

venda e manutenção de ativos. Neste rating, as organizações têm uma capacidade muito forte de 

administração de investimentos, que refletem na abrangência e profundidade dos serviços oferecidos e 

na qualidade e extensão da comunicação aos investidores. Todos os principais processos são apoiados 

por sistemas e ferramentas de suporte à tomada de decisão e controles altamente robustos e 

integrados. 

 

M2(bra) – Forte: Gestores de recursos neste grupo foram avaliados com altas pontuações em todos os 

cinco pontos da metodologia da Fitch. Essas gestoras são geralmente estáveis, bem capitalizadas e 

apresentam um bom histórico de lucratividade. As gestoras com este rating são compostas por equipes 

de gestão, middle e back-office bem experientes. A infraestrutura organizacional inclui controles e 

gestão de riscos fortes, as quais são integradas no dia-a-dia dos processos de gestão de carteiras. Os 

processos de gestão de carteiras são consistentemente aplicados e apoiados por análises de 

investimento e monitoramento frequentes, formando uma abordagem disciplinada nos processos de 

decisão de compra, venda e manutenção de ativos. Neste rating, as organizações têm uma forte 

capacidade de administração de investimentos, refletida nos serviços oferecidos e na qualidade da 

comunicação aos investidores. Todos os principais processos são apoiados por bons e integrados 

sistemas e ferramentas de suporte à tomada de decisão e controles. 

 

M3(bra) – Adequado: Gestores de recursos neste grupo cumprem ou excedem as práticas de gestão 

observadas no mercado. Essas gestoras geralmente apresentam uma capitalização adequada para o 

escopo e a escala de seus negócios e são viáveis em termos de lucratividade. As gestoras com este rating 

são compostas por equipes de gestão, middle e back-office experientes. A infraestrutura organizacional 

inclui controles e gestão de riscos apropriados de acordo com os padrões da indústria. Os processos de 

gestão de carteiras são bem definidos e apoiados por análises de investimento e monitoramento, 

formando uma base adequada nos processos de decisão de compra, venda e manutenção de ativos. 

Neste rating, as organizações têm boa capacidade de administrar investimentos, refletida nos serviços 

oferecidos e na qualidade de comunicação aos investidores. Todos os principais processos são apoiados 

por sistemas e ferramentas de suporte à tomada de decisão e controles apropriados. 

 

M4(bra) – Adequado com Restrições: Gestores de recursos neste grupo são adequados, com restrições 

relacionadas a um ou mais pontos da metodologia. As gestoras com este rating necessitam de um 

monitoramento mais cuidadoso da Fitch devido às grandes necessidades de melhorias ou em função de 

grandes mudanças realizadas recentemente em práticas operacionais, controle acionário, direção, 

infraestrutura e/ou na estratégia de negócios que põem em dúvida a capacidade da empresa de atingir 

seus objetivos no curto prazo. 
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M5(bra) – Inadequado: Gestores de recursos nesse grupo não cumprem requisitos mínimos aceitáveis 

referentes a um ou mais pontos da metodologia. Essas organizações podem ser caracterizadas como 

tendo um ou mais dos seguintes atributos: 

- A organização é fundamentalmente deficiente em termos de infraestrutura requerida para cumprir 
seus objetivos de investimento e de negócios; 

- A informação financeira apresentada à Fitch indica incerteza sobre a viabilidade da empresa ou é 
insuficiente e isso, combinado à falta de um histórico organizacional, torna difícil avaliar de maneira 
mais precisa a condição financeira da empresa; 

- Falta de gerenciamento substancial ou de experiência dos profissionais; 

- Controles inadequados em relação ao volume e característica dos negócios e ou práticas operacionais 
pobres, as quais poderiam resultar em administração ou execução seriamente inadequada das principais 
tarefas relacionadas à gestão de recursos; e 

- Práticas notadamente deficientes de gestão de risco. 

 

Fonte: https://www.fitchratings.com.br/pages/rtg_asset_mgrs 
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ANEXO H – ESCALA MQ MOODY’S RATINGS ASSESMENT OF ASSET MANAGEMENT: 

 

Assessment Symbol Assessment Definition 

MQ1   Investment managers assessed at MQ1 exhibit excellent management characteristics. 

MQ2   Investment managers assessed at MQ2 exhibit very good management characteristics. 

MQ3   Investment managers assessed at MQ3 exhibit good management characteristics. 

MQ4   Investment managers assessed at MQ4 exhibit adequate management characteristics. 

MQ5   Investment managers assessed at MQ5 exhibit poor management characteristics   

Fonte: https://www.moodys.com/Pages/MIRatingMethodologies.aspx 
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ANEXO I – ESCALA AMP S&P GLOBAL RATINGS (ASSET MANAGEMENT PRATICES): 

 

AMP1 - MUITO FORTE. Esta classificação é atribuída a gestoras de recursos de terceiros que apresentam 

práticas de gestão muito fortes comparadas àquelas adotadas por outras empresas do segmento. 

AMP2 - FORTE. Esta classificação é atribuída a gestoras de recursos de terceiros que apresentam 

práticas de gestão fortes comparadas àquelas adotadas por outras empresas do segmento. 

AMP3 - BOA. Esta classificação é atribuída a gestoras de recursos de terceiros que apresentam boas 

práticas de gestão comparadas àquelas adotadas por outras empresas do segmento. 

AMP4 - MARGINAL. Esta classificação é atribuída a gestoras de recursos de terceiros que apresentam 

práticas de gestão marginais comparadas àquelas adotadas por outras empresas do segmento. 

AMP5 - FRACA. Esta classificação é atribuída a gestoras de recursos de terceiros que apresentam 

práticas de gestão fracas comparadas àquelas adotadas por outras empresas do segmento.   

Fonte:https://www.standardandpoors.com/pt_LA/delegate/getPDF?articleId=2000118&type=COMMEN

TS&subType=CRITERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


