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   Acrescida da dedução das transferências de recursos dos investimentos 
do plano de benefícios para o Plano de Gestão Administrativa – PGA.

1. INTRODUÇÃO
A Política de Investimentos (PI) tem como propósito estabelecer as diretrizes da 

gestão dos recursos do Plano Básico de Benefícios (PBB) da FAPES e do Plano de 
Gestão Administrativa (PGA), conforme determina a legislação vigente, assim como 
dar transparência ao planejamento e à estratégia de investimentos da Fundação. 

A Diretoria de Investimentos – DIRIN elaborou os objetivos e as restrições dos 
investimentos, os critérios de gestão e os limites de alocação contidos nesta PI. 
Essas orientações têm como foco a tempestiva liquidez do Plano Básico de 
Benefícios, ou seja, as condições para o atendimento aos �uxos de pagamento das 
suas obrigações, e a solvência de longo prazo.

A PI possui horizonte de longo prazo (acima de 5 anos) e é submetida 
anualmente pela Diretoria-Executiva à aprovação do Conselho Deliberativo – CD. 
Depois de aprovada, a PI é encaminhada à PREVIC no prazo máximo de 1º de março 
do exercício do ano a que se refere.

2. OBJETIVO DA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
O principal objetivo de um fundo de pensão é assegurar a sua solvência de longo 

prazo, ou seja, que o ativo seja igual ou superior ao passivo do plano de benefícios, 
garantindo o �uxo de pagamentos das obrigações previdenciárias. 

Para isso, a gestão dos investimentos busca superar a meta atuarial no longo 
prazo, de�nida como reajuste salarial + 5,72% a.a. . Como o reajuste salarial só é 
de�nido a partir do quarto trimestre do ano de vigência da PI, é utilizado como 
proxy da meta atuarial a variação do IPCA + 5,72% a.a. 

Na FAPES, a gestão dos recursos do Plano Básico de Benefícios se orienta em 
estudos de Asset Liability Management – ALM, que busca uma carteira de referência 
ótima sob a ótica solvência de longo prazo do plano. 

3. PASSIVO ATUARIAL
A FAPES administra um plano da modalidade de benefício de�nido 

considerado maduro, ou seja, as receitas previdenciais correntes são inferiores às 
despesas de pagamentos de benefícios. Nesse caso, se acentua o vínculo entre a 
gestão dos ativos e os compromissos atuariais, pois a geração de caixa dos 
investimentos representa parcela importante da cobertura dos pagamentos das 
despesas previdenciais. 

O compromisso atuarial, chamado de provisão matemática ou de passivo 
atuarial, é a diferença, em determinada data, entre os �uxos líquidos esperados de 
valores futuros de benefícios a serem pagos tanto aos atuais assistidos (benefícios 
concedidos) quanto aos atuais participantes ativos e seus dependentes (benefícios 
a conceder) e os valores de contribuições futuras dos patrocinadores, dos 
participantes e dos bene�ciários assistidos a serem recolhidos à FAPES. Todos esses 
valores são reprojetados anualmente com base em premissas estabelecidas pelos 
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patrocinadores, pela Fundação e por estudos estatísticos e atuariais. Nos cálculos 
necessários às projeções, são considerados o per�l etário-salarial da população 
vinculada ao Plano Básico de Benefícios e a sua evolução esperada ao longo do 
tempo, bem como parâmetros econômico-�nanceiros – como in�ação e taxa de 
juros anuais – que in�uenciam os respectivos �uxos, além das expectativas de 
ocorrências de morte, invalidez ou doença. A avaliação das provisões matemáticas 
e a respectiva projeção dos �uxos de pagamentos e recebimentos representam 
informações importantes para a gestão dos investimentos. 

Para o dimensionamento dos valores do passivo, foram consideradas as 
seguintes premissas para os parâmetros técnico-atuariais:

i) Taxa de juros atuarial: 5,72% a.a.

ii) Rotatividade da massa ativa: nula.

iii) Base para o fator de diluição: 4,0% a.a.

iv) Crescimento salarial: considera a evolução de carreira até a data prevista de 
aposentadoria.

v) Tábuas de: mortalidade para válidos - AT-2000; entrada em invalidez - Álvaro 
Vindas desagrava em 30%; mortalidade de inválidos - AT-49 masculina; encargo 
médio de herdeiros - família real para os assistidos e família padrão FAPES para os 
ativos; e morbidez - Experiência Rodarte.

Tais parâmetros são monitorados periodicamente, no intuito de veri�car a sua 
adequação às características da massa estudada. As análises, denominadas estudos 
de aderência de premissas, são necessárias para que os compromissos da FAPES 
com os seus participantes e dependentes sejam dimensionados, mediante os 
cenários observados, o mais próximo possível do que venha efetivamente a ocorrer.

4. GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

4.1. O SISTEMA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS DA FAPES
A partir de 2018, a FAPES adotou um novo sistema de gestão para seus 

investimentos. Nos termos desse sistema, cabe ao Conselho Deliberativo indicar 
uma Carteira de Referência – a carteira de longo prazo da Fundação, detalhada 
abaixo – e um limite para o risco efetivamente incorrido pela FAPES relativamente 
a essa carteira.

Construída por meio de um estudo ALM, a Carteira de Referência, à exceção de 
alguns investimentos que são pouco gerenciáveis no curto prazo - como imóveis, 
operações com participantes e títulos marcados na curva nos termos da regulação 
atualmente vigente (“Ativos Legados”) - é constituída de investimentos que  
podem ser plenamente implementados por meio de gestão passiva, tais como 
investimentos atrelados a índices de mercado investíveis, como o Ibovespa, o 
IMA-B e o MSCI World.
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O limite de risco determinado pelo Conselho Deliberativo indica qual nível de 
aderência a carteira construída pela equipe de gestão dos investimentos da FAPES 
deverá preservar em relação à Carteira de Referência. Nesses termos, maiores limi-
tes de risco indicam maior potencial de distanciamento da alocação efetiva dos 
recursos do PBB comparativamente à alocação prevista na Carteira de Referência. 

A Carteira de Referência, constituída nos termos acima, se prestará, então, a dois 
papéis. Um desses papéis será o de servir como referência do apetite ao risco 
estrategicamente de�nido pelo Conselho Deliberativo, com o apoio da equipe de 
investimentos da FAPES. O outro papel será o de dotar o CD e os participantes da 
FAPES de um importante instrumento de medição de performance da equipe de 
gestão dos investimentos do PBB no longo prazo.

Isso porque a construção da Carteira de Referência nos moldes acima 
estabelecidos permite ao CD que escolha entre dois caminhos estratégicos 
possíveis: (i) optar por uma gestão de investimentos mais trivial, que envolve a 
mera replicação da Carteira de Referência – a qual como dito, é plenamente 
passível de ser investida e, mais importante, a baixo custo e sem que se requeira 
especial expertise – ou (ii) escolher a trilha estratégica da qual se espera um retorno 
superior ao da Carteira de Referência, mas que também requer maior expertise de 
gestão e maiores custos.

Esse novo sistema de gestão permitirá, assim, que a performance da equipe de 
gestão seja adequadamente medida, com seus benefícios esperados – excesso de 
retorno em relação à Carteira de Referência – sendo contrastados com os custos 
envolvidos no processo de gestão ativa dos recursos do PBB.

Todas as etapas do processo de tomada de decisão, de implementação e 
monitoramento das estratégias de investimento estão descritos em políticas, 
diretrizes e procedimentos internos que são avaliados e revisados continuamente. 

4.2. METAS DE RENTABILIDADE E CARTEIRA DE REFERÊNCIA

A Carteira de Referência é composta por cinco classes de ativos, em adição aos 
ativos legados: renda �xa de curto prazo, renda �xa de longo prazo, renda variável 
doméstica, renda variável no exterior e caixa. Como já mencionado, a 
implementação da Carteira é, por construção, bastante simples e direta, visto que 
as mencionadas classes, à exceção de imóveis, são integralmente implementadas 
por meio de índices de mercado investíveis. A expectativa de retorno real de longo 
prazo para a Carteira de Referência é de aproximadamente 6% a.a. 

No contexto da Carteira de Referência – vale lembrar, composta por ativos 
investíveis de forma trivial, que não requerem expertise e que são totalmente 
representados por índices de mercado investíveis –, a renda �xa de curto prazo é 
representada pelo IMA-B5, a renda �xa de longo prazo, pelo IMA-B5+, a renda 
variável, pelo Ibovespa, a renda variável no exterior, pelo MSCI World (medido em 
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reais, ou seja, sem proteção cambial) e o caixa, pela Selic. Uma vez que a carteira de 
imóveis da FAPES está totalmente investida nos limites da regulação – e posto que  
são ativos que, além de ilíquidos, dependem de um comando estratégico do CD 
para serem alienados –, os imóveis que constarão da Carteira de Referência da 
FAPES serão exatamente aqueles que atualmente compõem a carteira de 
investimentos da FAPES. O mesmo vale para as operações com participantes e para 
os títulos públicos marcados na curva.

Na tabela a seguir, são apresentados os segmentos da Carteira de Referência, 
conforme de�nição gerencial da equipe de investimento da FAPES, e seus 
respectivos benchmarks.

Participantes mais acostumados à legislação referente aos investimentos de 
fundos de pensão podem, contudo, notar a ausência dos segmentos previstos na 
resolução CMN 4.661/2018: investimentos estruturados, representados por Fundos 
de Investimento em Participações – FIPs e por fundos multimercado, por exemplo.

Vale ressaltar, contudo, que nada impede que a equipe de investimentos da FAPES 
possa investir em outros segmentos previstos na mencionada Resolução, mesmo que 
eles não façam parte da Carteira de Referência. Com efeito, qualquer investimento da 
FAPES em ativos que não compõem os índices acima mencionados, ou que 
compõem, mas em proporção diversa da requerida por esses índices, representam 
desvios da carteira efetivamente implementada pela gestão de investimentos   

SEGMENTO GERENCIAL BENCHMARK

SelicCaixa

Renda Fixa Curto Prazo

Renda Fixa Longo Prazo

Renda Variável

Investimento no Exterior

Imóveis*

Operações com participantes*

Títulos na curva*

IMA-B5

MSCI World (em R$)

**

**

**

Ibovespa

IMA-B5+

3%

7%

10%

8%

4%

28%

18%

22%

ALOCAÇÃO

* Ativos legados.

** O benchmark desses ativos será idêntico à sua efetiva rentabilidade. Dado que são 
pouco gerenciáveis no curto prazo, esses ativos não devem impactar a avaliação do 
desempenho da equipe de investimentos num curto horizonte de tempo.
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da Função em relação à Carteira de Referência e impactam, na forma da política de 
risco da FAPES, os limites de risco estabelecidos pelo Conselho Deliberativo da FAPES.

Investimentos em quotas de FIP, por exemplo, embora não façam parte da CR, 
impactarão o limite de risco disponível à gestão de investimentos. Investimentos 
em fundos multimercado serão também tratados como desvios em relação à 
Carteira de Referência. Sua não inclusão nessa Carteira não impede investimentos 
nesse segmento por parte da FAPES, desde que o risco trazido por tal alocação seja 
devidamente computado para �ns de consumo do limite de risco da Fundação.

Apresentamos, também, a Carteira de Referência da FAPES considerando a 
segmentação prevista na Resolução CMN 4.661/2018, além das respectivas metas 
de rentabilidade.

Cabe, por �m, uma ressalva. Como já se disse anteriormente, uma das funções da 
Carteira de Referência é servir como benchmark de performance para a gestão de 
investimentos da FAPES. É por meio da rentabilidade teórica da Carteira de 
Referência que o participante da FAPES irá medir os resultados da equipe de gestão 
dos investimentos. Pelas razões expostas ao longo do texto, essa Carteira de 
Referência deve ser plenamente implementável por meio de índices de mercado 
investíveis. O papel da equipe de gestão de investimentos, então, é o de lançar mão 
das diversas estratégias de investimentos disponíveis – como investimentos em FIP 
e em fundos multimercado (ou, na linguagem da Resolução CMN 4.661/2018, 
investimentos estruturados) - para alcançar uma performance melhor do que a da 
Carteira de Referência. Assim, o fato de a Carteira de Referência não prever a 
alocação em investimentos estruturados não impede, em absoluto, a efetiva 
alocação de capital pela FAPES em investimentos nesse segmento.
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SEGMENTO CMN 4.661 META DE RENTABILIDADE

Sob Medida*Renda Fixa

Renda Variável

Investimento no Exterior

Investimentos Estruturados

Imóveis

Operações com os Participantes

Ibovespa

MSCI World (em R$)

IMA-B5+

Meta Atuarial

60%

18%

8%

4%

   -

10%

ALOCAÇÃO

* Meta do segmento é constituída pela ponderação entre alocação em Caixa (3% - CDI), 
Renda Fixa Curto Prazo (7% - IMA-B5), Renda Fixa Longo Prazo (22% - Meta Atuarial).

** Para �ns regulatórios, eventuais investimentos em FIPs terão, como benchmark, o 
Ibovespa e investimentos em fundos multimercado, CDI.

Sob Medida**



4.3.  LIMITES DE ALOCAÇÃO POR SEGMENTO

Os limites de alocação por segmento da Resolução CMN 4.661/2018, emissor, 
concentração e classe de ativos são aqueles de�nidos pela legislação vigente. 

Vale ressaltar que, em adição aos limites regulatórios de alocação por segmento, 
que não necessariamente guardam coerência com a exposição a risco da Carteira 
de Referência, conforme de�nida pelo Conselho Deliberativo, a alocação dos 
investimentos do PBB estará também restrita pelo limite de risco descrito abaixo, 
no item 4.6.1.1.

4.4.  RENTABILIDADE HISTÓRICA

A tabela abaixo apresenta a rentabilidade da FAPES no período de 2014 a 
setembro de 2018. 

4.5.  OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS 

De forma geral, instrumentos derivativos são contratos referenciados a um 
ativo-objeto, cujo valor é derivado do preço do ativo. Os derivativos podem ser 
utilizados para atender ao objetivo de aumentar a e�ciência de gestão dos ativos. 

Derivativos podem ser instrumentos úteis para promover uma melhor aderência 
entre a carteira efetiva de investimentos da FAPES e a Carteira de Referência. Outra 
utilidade é que, em muitas situações, operações com derivativos podem permitir à 
FAPES trabalhar com menores custos de transação relativamente a operações diretas 
com o ativo-objeto. 

Último fechamento contábil em 28/09/2018.

REF. DATA

FAPES Investimentos

Renda Fixa 

Renda Variável

Estruturados

Investimentos Imobiliários

Investimentos no Exterior

Operações com Participantes

Contrato com Patrocinadores

FAPES Global

2018 2017 2016 2015 2014

5,19%

5,82%

1,23%

8,14%

8,95%

-71,87%

1,33%

4,64%

13,38%

14,56%

10,66%

31,57%

18,31%

9,33%

-37,34%

10,06%

13,72%

       -

18,57%

17,28%

26,27%

6,34%

14,16%

11,93%

17,92%

30,55%

       -

8,45%

14,48%

  -9,48%

1,77%

21,80%

21,92%

9,71%

-2,57%

       -

8,42%

13,11%

-2,75%

6,13%

13,60%

13,93%

8,95%

6,29%

       -

1. INTRODUÇÃO
A Política de Investimentos (PI) tem como propósito estabelecer as diretrizes da 

gestão dos recursos do Plano Básico de Benefícios (PBB) da FAPES e do Plano de 
Gestão Administrativa (PGA), conforme determina a legislação vigente, assim como 
dar transparência ao planejamento e à estratégia de investimentos da Fundação. 

A Diretoria de Investimentos – DIRIN elaborou os objetivos e as restrições dos 
investimentos, os critérios de gestão e os limites de alocação contidos nesta PI. 
Essas orientações têm como foco a tempestiva liquidez do Plano Básico de 
Benefícios, ou seja, as condições para o atendimento aos �uxos de pagamento das 
suas obrigações, e a solvência de longo prazo.

A PI possui horizonte de longo prazo (acima de 5 anos) e é submetida 
anualmente pela Diretoria-Executiva à aprovação do Conselho Deliberativo – CD. 
Depois de aprovada, a PI é encaminhada à PREVIC no prazo máximo de 1º de março 
do exercício do ano a que se refere.

2. OBJETIVO DA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
O principal objetivo de um fundo de pensão é assegurar a sua solvência de longo 

prazo, ou seja, que o ativo seja igual ou superior ao passivo do plano de benefícios, 
garantindo o �uxo de pagamentos das obrigações previdenciárias. 

Para isso, a gestão dos investimentos busca superar a meta atuarial no longo 
prazo, de�nida como reajuste salarial + 5,72% a.a. . Como o reajuste salarial só é 
de�nido a partir do quarto trimestre do ano de vigência da PI, é utilizado como 
proxy da meta atuarial a variação do IPCA + 5,72% a.a. 

Na FAPES, a gestão dos recursos do Plano Básico de Benefícios se orienta em 
estudos de Asset Liability Management – ALM, que busca uma carteira de referência 
ótima sob a ótica solvência de longo prazo do plano. 

3. PASSIVO ATUARIAL
A FAPES administra um plano da modalidade de benefício de�nido 

considerado maduro, ou seja, as receitas previdenciais correntes são inferiores às 
despesas de pagamentos de benefícios. Nesse caso, se acentua o vínculo entre a 
gestão dos ativos e os compromissos atuariais, pois a geração de caixa dos 
investimentos representa parcela importante da cobertura dos pagamentos das 
despesas previdenciais. 

O compromisso atuarial, chamado de provisão matemática ou de passivo 
atuarial, é a diferença, em determinada data, entre os �uxos líquidos esperados de 
valores futuros de benefícios a serem pagos tanto aos atuais assistidos (benefícios 
concedidos) quanto aos atuais participantes ativos e seus dependentes (benefícios 
a conceder) e os valores de contribuições futuras dos patrocinadores, dos 
participantes e dos bene�ciários assistidos a serem recolhidos à FAPES. Todos esses 
valores são reprojetados anualmente com base em premissas estabelecidas pelos 
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Como regra, a FAPES lançará mão desses instrumentos �nanceiros para �ns 
exclusivos de proteção de suas posições, à exceção de casos especiais, que 
demandarão prévio e expresso consentimento do Conselho Deliberativo.

Todas as operações com derivativos devem ocorrer conforme limites estabelecidos 
na legislação, com estudos prévios que contenham: 

i) Objetivo e justi�cativa da sua utilização;

ii) Modelo, parâmetros e referências utilizados na preci�cação do derivativo; e

iii) Impacto no risco dos investimentos e no segmento em que for classi�cado o 
ativo-objeto referente ao contrato derivativo. 

Operações com derivativos serão integralmente consideradas para �ns de 
cálculo do risco da FAPES, sendo, portanto, passíveis de monitoramento pelo CD. 

Os fundos de gestão externa estão submetidos aos limites e condições 
estabelecidos nos regulamentos dos respectivos fundos, devendo ser observada a 
legislação pertinente, inclusive a Resolução CMN 4.661/2018.

Os fundos de investimentos com recursos do PGA estão restritos, nas operações 
com derivativos, àqueles relacionados aos ativos-objeto elegíveis, de acordo com 
os respectivos limites estabelecidos na legislação.

4.6. GESTÃO DE RISCOS 

Em conformidade com o estabelecido na legislação vigente, a FAPES mantém a 
segregação das funções de gestão, administração e custódia dos investimentos. A 
Fundação identi�ca, avalia, controla e monitora os riscos dos investimentos, 
incluindo os de mercado, de crédito e de liquidez, bem como os demais riscos 
relacionados à gestão do Plano Básico de Benefícios. 

A atual estrutura, de forma independente e com a devida autonomia, possui as 
seguintes atribuições principais:

- Realização dos controles de enquadramento dos investimentos com relação 
aos limites legais e desta Política de Investimentos; 

- Reporte para a Diretoria Executiva quaisquer eventuais desenquadramentos 
observados;  

- Monitoramento dos níveis de exposição aos riscos �nanceiros (mercado,  
crédito e liquidez); e 

- Cálculo dos riscos relativos aos investimentos com base nas métricas e nos 
modelos estabelecidos, mantendo atualizadas as bases de dados históricos para 
análise e produção de relatórios. 

A FAPES conta, ainda, na sua estrutura, com um departamento de Compliance e 
Controles Internos que se reporta diretamente para a Diretoria Superintendente e 
para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, no que couber.
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O limite de risco determinado pelo Conselho Deliberativo indica qual nível de 
aderência a carteira construída pela equipe de gestão dos investimentos da FAPES 
deverá preservar em relação à Carteira de Referência. Nesses termos, maiores limi-
tes de risco indicam maior potencial de distanciamento da alocação efetiva dos 
recursos do PBB comparativamente à alocação prevista na Carteira de Referência. 

A Carteira de Referência, constituída nos termos acima, se prestará, então, a dois 
papéis. Um desses papéis será o de servir como referência do apetite ao risco 
estrategicamente de�nido pelo Conselho Deliberativo, com o apoio da equipe de 
investimentos da FAPES. O outro papel será o de dotar o CD e os participantes da 
FAPES de um importante instrumento de medição de performance da equipe de 
gestão dos investimentos do PBB no longo prazo.

Isso porque a construção da Carteira de Referência nos moldes acima 
estabelecidos permite ao CD que escolha entre dois caminhos estratégicos 
possíveis: (i) optar por uma gestão de investimentos mais trivial, que envolve a 
mera replicação da Carteira de Referência – a qual como dito, é plenamente 
passível de ser investida e, mais importante, a baixo custo e sem que se requeira 
especial expertise – ou (ii) escolher a trilha estratégica da qual se espera um retorno 
superior ao da Carteira de Referência, mas que também requer maior expertise de 
gestão e maiores custos.

Esse novo sistema de gestão permitirá, assim, que a performance da equipe de 
gestão seja adequadamente medida, com seus benefícios esperados – excesso de 
retorno em relação à Carteira de Referência – sendo contrastados com os custos 
envolvidos no processo de gestão ativa dos recursos do PBB.

Todas as etapas do processo de tomada de decisão, de implementação e 
monitoramento das estratégias de investimento estão descritos em políticas, 
diretrizes e procedimentos internos que são avaliados e revisados continuamente. 

4.2. METAS DE RENTABILIDADE E CARTEIRA DE REFERÊNCIA

A Carteira de Referência é composta por cinco classes de ativos, em adição aos 
ativos legados: renda �xa de curto prazo, renda �xa de longo prazo, renda variável 
doméstica, renda variável no exterior e caixa. Como já mencionado, a 
implementação da Carteira é, por construção, bastante simples e direta, visto que 
as mencionadas classes, à exceção de imóveis, são integralmente implementadas 
por meio de índices de mercado investíveis. A expectativa de retorno real de longo 
prazo para a Carteira de Referência é de aproximadamente 6% a.a. 

No contexto da Carteira de Referência – vale lembrar, composta por ativos 
investíveis de forma trivial, que não requerem expertise e que são totalmente 
representados por índices de mercado investíveis –, a renda �xa de curto prazo é 
representada pelo IMA-B5, a renda �xa de longo prazo, pelo IMA-B5+, a renda 
variável, pelo Ibovespa, a renda variável no exterior, pelo MSCI World (medido em 

Esse departamento conta com uma equipe especializada com a responsabilida-
de de planejar e supervisionar todo o processo de gestão de controles internos e de 
compliance da Fundação, identi�cando, avaliando e monitorando todos os riscos 
operacionais e de compliance que possam comprometer a realização dos objetivos 
corporativos.

4.6.1. RISCOS DOS INVESTIMENTOS 

4.6.1.1. Risco de Mercado 

A Carteira de Referência procura tanto endereçar os objetivos de longo prazo da 
Fundação quanto expressar o nível de tolerância ao risco do Conselho Deliberativo. 
Desvios em relação a essa Carteira, portanto, implicam em riscos adicionais àqueles  
previamente pactuados, por serem inerentes à Carteira de Referência, com o Con-
selho Deliberativo. Portanto, esses riscos, que decorrem da gestão ativa dos investi-
mentos pela equipe de gestão da FAPES, devem-se sujeitar a limites pré-estabeleci-
dos pelo Conselho Deliberativo. Esse limite de risco confere, assim, restrições à 
gestão ativa dos investimentos da FAPES, a �m de que a composição da carteira de 
ativos da Fundação não se afaste signi�cativamente da Carteira de Referência. 

Além disso, o limite de risco deve ser indicado de forma clara e simples, 
permitindo ao Conselho Deliberativo monitorar tempestivamente os riscos 
adicionais assumidos nas decisões de gestão ativa da equipe de investimentos.

Seguindo essa diretriz, a FAPES adota um benchmark VaR como sua principal 
métrica de risco ativo. O benchmark VaR é uma medida que busca avaliar a perda 
potencial da Carteira de Investimentos da FAPES em relação à Carteira de 
Referência, dado um nível de con�ança.

4.6.1.2. Risco de Crédito 

A Fundação utiliza um conjunto de instrumentos que auxilia na gestão do risco 
de crédito, ou seja, de inadimplência parcial ou total, nos títulos de renda �xa de 
emissores privados. Dentro dessa metodologia, é estabelecido também o 
montante de perda estimada com eventos de crédito inerentes a uma carteira 
desse tipo e compatível com o seu grau de risco. Entre os mencionados 
instrumentos, destacam-se:

i. Modelagem de equivalência de ratings; 

ii. Modelagem da estrutura a termo de taxa de juros por rating; 

iii. Limite de exposição em emissões de instituições �nanceiras; 

iv. VaR de crédito. 

O objetivo do conjunto de alocações em títulos privados é proporcionar um 
retorno adequado ao risco de crédito (taxa de default) equivalente, pelo menos, à 
classi�cação A, na escala de rating da FAPES. Caso o portfólio da Fundação tenha 

9FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES



reais, ou seja, sem proteção cambial) e o caixa, pela Selic. Uma vez que a carteira de 
imóveis da FAPES está totalmente investida nos limites da regulação – e posto que  
são ativos que, além de ilíquidos, dependem de um comando estratégico do CD 
para serem alienados –, os imóveis que constarão da Carteira de Referência da 
FAPES serão exatamente aqueles que atualmente compõem a carteira de 
investimentos da FAPES. O mesmo vale para as operações com participantes e para 
os títulos públicos marcados na curva.

Na tabela a seguir, são apresentados os segmentos da Carteira de Referência, 
conforme de�nição gerencial da equipe de investimento da FAPES, e seus 
respectivos benchmarks.

Participantes mais acostumados à legislação referente aos investimentos de 
fundos de pensão podem, contudo, notar a ausência dos segmentos previstos na 
resolução CMN 4.661/2018: investimentos estruturados, representados por Fundos 
de Investimento em Participações – FIPs e por fundos multimercado, por exemplo.

Vale ressaltar, contudo, que nada impede que a equipe de investimentos da FAPES 
possa investir em outros segmentos previstos na mencionada Resolução, mesmo que 
eles não façam parte da Carteira de Referência. Com efeito, qualquer investimento da 
FAPES em ativos que não compõem os índices acima mencionados, ou que 
compõem, mas em proporção diversa da requerida por esses índices, representam 
desvios da carteira efetivamente implementada pela gestão de investimentos   

sua classi�cação reduzida abaixo do limite estabelecido, serão adotadas, se 
possível, medidas na composição do portfólio.

No caso de uma alocação em um ativo de emissão bancária superar o limite de 
crédito estabelecido, seja pelo seu próprio rendimento ou posterior redução de 
limite, a Fundação não realizará novas aquisições de emissão da mesma instituição 
�nanceira até a venda/resgate desse ativo.

4.6.1.3. Risco de Solvência e de Liquidez 

A FAPES monitora e realiza projeções de longo prazo das condições de solvência, 
ou seja, as condições de equilíbrio entre o ativo e o passivo do plano de benefícios. 
O objetivo é veri�car a probabilidade de solvência sob a ótica de vários cenários 
econômicos e de acordo com as premissas que impactam os ativos e o passivo do 
Plano. O risco de liquidez do Plano, associado ao descasamento entre os �uxos dos 
ativos e do passivo, ou seja, o risco de não pagamento dos compromissos 
previdenciais líquidos, é monitorado e projetado levando em conta as estimativas 
de �uxo de caixa gerado pelos ativos. 

Adicionalmente, partindo dos �uxos gerados pelos títulos de longo prazo 
indexados à in�ação junto ao �uxo projetado de pagamentos atuariais (�uxo 
proveniente do passivo), a Fundação realiza projeções e avaliações relativas ao 
retorno necessário para as demais classes de ativos com o objetivo de garantir a 
liquidez do plano de benefícios. 

Além disso, a FAPES também monitora risco de liquidez dos ativos, de�nido 
como o tempo necessário para a alienação dos ativos de renda �xa e variável 
considerando seus níveis de negociação média e o volume desejado de 
participação da FAPES nos respectivos mercados. Esse tempo dimensiona o grau de 
di�culdade de venda desses ativos.

4.6.1.4. Riscos Operacional, Legal e Sistêmico 

Risco operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, 
de�ciência ou inadequação de processos, pessoas e sistemas internos ou, ainda, de 
eventos externos de mesma natureza. Incluem-se, nessa de�nição, os riscos legais 
associados à inadequação ou à de�ciência em contratos �rmados pela instituição, 
bem como a sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e a 
indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas. 

A atividade do compliance busca evitar quaisquer desvios que possam ocorrer no 
cumprimento das normas legais e regulamentares. A FAPES possui em sua 
estrutura uma unidade administrativa especí�ca para tratar os assuntos 
relacionados ao compliance. A gestão da conformidade é realizada a partir da 
identi�cação e interpretação da legislação aplicável às atividades da FAPES. 
Mecanismos de monitoramento contínuo e de testes especí�cos de conformidade 
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veri�cam o cumprimento, pelas unidades administrativas, das leis, regulamentações, 
políticas internas e código de conduta e ética.  

Segundo o Guia de Melhores Práticas de Investimentos da Previc, o risco 
sistêmico se refere aos comportamentos adotados por diversas entidades fechadas 
de previdência complementar simultaneamente, que impliquem di�culdades de 
pagamento de benefícios. Nessa ótica, a FAPES possui mecanismos que mitigam 
essa possibilidade de não-pagamento dos benefícios programados, como, por 
exemplo, os estudos de ALM e de gestão da liquidez e da solvência.

Outro aspecto do risco sistêmico, vinculado ao risco de mercado, inclui eventos 
de origem externa à Fundação em que uma ou mais instituições participantes do 
sistema �nanceiro, inclusive de outro país, não honrem seus compromissos perante 
outras instituições, provocando uma reação em cadeia que pode levar ao colapso 
desse sistema. Esse risco, não-diversi�cável, se propaga pelo contágio de diversos 
participantes do mercado, podendo afetar o funcionamento do sistema �nanceiro 
nacional e internacional, gerando incapacidades, mesmo que temporárias, de se 
avaliar o risco individual de um agente. Isso, por sua vez, pode impedir o autoajuste 
por parte do mercado como um todo. No Brasil, existem mecanismos de segurança 
desenvolvidos pelo Banco Central do Brasil e pelas bolsas de valores, com o intuito 
de reduzir a chance de ocorrência de operações �nanceiras não encerradas no �nal 
de um dia e que visam mitigar tal risco. 

A FAPES observa, constantemente, os possíveis aspectos que possam 
desencadear o risco sistêmico no sistema �nanceiro nacional e internacional. 

4.7. GESTÃO DO PGA 

A alocação de recursos do PGA tem como objetivo atender às necessidades de 
liquidez da Fundação para a manutenção de sua estrutura administrativa. Esses 
recursos são geridos de forma terceirizada, com a sua totalidade alocada no 
segmento de renda �xa. A FAPES acompanha e monitora as alocações dos 
investimentos do PGA em relatórios especí�cos. Para 2019, a meta de rentabilidade 
do Plano é composta por 10% do CDI + 90% do IMA Geral ex-C.

5. GOVERNANÇA DOS INVESTIMENTOS 

5.1. ESTRUTURA, PROCESSO DE DECISÃO E CONTROLE

O Conselho Deliberativo, a Diretoria-Executiva e o Conselho Fiscal constituem o 
conjunto de colegiados que responde pela governança da FAPES e, 
respectivamente, aprova, executa e �scaliza as diretrizes da Fundação. 

O Conselho Deliberativo de�ne a Carteira de Referência e estabelece o limite de 
risco.  Cabe, também, ao Conselho, a aprovação da Política de Risco. Já o Conselho 
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Fiscal veri�ca a adequação dos controles internos e a aderência da gestão de 
investimentos às normas em vigor e à Política de Investimentos. 

A equipe da DIRIN desempenha as atribuições de planejamento, análise e 
operação dos investimentos. Essa equipe se dedica à implementação das diretrizes 
de investimentos aprovadas nesta PI, considerando o cenário econômico-�nanceiro, 
as condições de mercado e a demanda por recursos para a cobertura das despesas 
previdenciais e daquelas necessárias ao funcionamento da FAPES. 

Compõe, ainda, o processo de gestão dos recursos o Comitê de Investimentos – 
COMIN, dedicado a assessorar as decisões de investimento. 

Nas reuniões do COMIN, são relatadas oportunidades e propostas de investimen-
tos e examinadas questões relativas ao planejamento, às análises e às operações, 
que têm seus aspectos técnicos discutidos e registrados em ata. 

O COMIN recomenda aprovar ou descartar as propostas de investimentos, 
podendo solicitar estudos complementares por parte da equipe técnica, estabele-
cendo volumes e condições das operações. 

O Comitê de Assessoramento do Conselho Deliberativo (COMAI) é o órgão 
ligado ao CD responsável pelo aconselhamento ao Conselho sobre as decisões 
relacionadas a investimentos da FAPES. As matérias relacionadas a investimentos 
que estejam nas competências e alçadas do Conselho Deliberativo, deverão ser 
previamente examinadas pelo COMAI, por proposição fundamentada encaminha-
da pela DIRIN. Toda e qualquer proposta a ser levada ao COMAI, à Diretoria Execu-
tiva da FAPES ou ao Conselho de Deliberativo deve ser, antes, objeto de avaliação 
pelo COMIN. 

De acordo com os limites de alçada e baseando-se nas recomendações do 
COMIN, os investimentos são realizados por decisão do Diretor de Investimentos, 
da Diretoria-Executiva ou do Conselho Deliberativo. 

As alocações dos investimentos são acompanhadas e monitoradas pela DIRSUP e 
divulgadas em relatórios especí�cos da DIRIN.

Para a preci�cação a mercado dos ativos �nanceiros, a Fundação adota os 
procedimentos acordados com o administrador �duciário, especializado na 
prestação de serviços para gestores independentes e clientes institucionais. A 
metodologia utilizada por essa instituição �nanceira está detalhada no Manual de 
Preci�cação de Ativos elaborado por ela e disponibilizado para a FAPES. 

Esse prestador de serviços torna disponíveis diversos relatórios de controle e de 
análise que são utilizados como fonte complementar de dados para elaboração dos 
relatórios produzidos pela Fundação.
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A FAPES contrata auditor independente responsável por emitir opinião acerca das 
demonstrações contábeis, considerando os procedimentos de revisão atuarial e de 
gestão dos investimentos, conforme legislação especí�ca. Além disso, a Fundação 
elabora suas demonstrações contábeis semestralmente, aplicando sempre escopo 
completo no exame do auditor independente. 

Os fundos com gestão própria ou terceirizada também estão obrigados a realizar 
auditorias contábeis na forma da lei e da autorregulação da Anbima (Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais). 

5.2.  LIMITES DE ALÇADA 

Para a deliberação sobre cada operação de investimento dos recursos do Plano 
Básico de Benefícios, são observados os limites de alçada estabelecidos pelo 
Conselho Deliberativo. 

5.3.  SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE GESTORES EXTERNOS E INTERMEDIÁRIOS 
FINANCEIROS 

Uma parcela da gestão do portfólio de investimentos da FAPES pode ser objeto de 
terceirização, como forma de alocação em determinados segmentos, classes e 
subclasses de ativos e de obtenção de resultados em mercados ou estilos diferentes 
daqueles adotados pela equipe de gestão interna. A terceirização também permite 
a troca de conhecimentos com especialistas que podem auxiliar e complementar o 
desenvolvimento da equipe interna da Fundação. 

Os gestores externos estão sujeitos a mandatos e regulamentos próprios, também 
devendo observar a Resolução CMN 4.661/2018 e as demais normas pertinentes. Os 
respectivos mandatos são pactuados com a FAPES, conforme as características 
delineadas pela Fundação e de acordo com a expertise e o estilo do gestor. 

A gestão externa pode ser contratada, por meio de fundos de investimentos, para 
os segmentos de renda �xa, renda variável, estruturados e no exterior. 

O processo de seleção e de avaliação dos gestores segue critérios prede�nidos e 
adequados às características de cada tipo de investimento, regulados por políticas 
internas. Antes de realizar um processo de seleção de gestores de recursos, são 
de�nidos os objetivos, o benchmark, as estratégias de alocação nos segmentos, as 
classes de investimentos e os mercados de atuação, assim como as diretrizes de 
diversi�cação e proteção e os critérios de avaliação periódica do desempenho de 
cada gestor.

5.4. PRINCÍPIOS DE INVESTIMENTO RESPONSÁVEL

A FAPES, diante de seu dever �duciário e visando preservar a rentabilidade de 
longo prazo dos recursos dos participantes e bene�ciários, busca investir de forma 
responsável e sustentável, de acordo com as melhores práticas Ambientais, Sociais 
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e de Governança (ESG). Para atingir este objetivo e nortear a sua atuação, a FAPES 
adotará, de forma progressiva, cinco princípios de investimento responsável na 
gestão dos investimentos: 

1. Compreender e incorporar os aspectos ESG nas análises e nos processos 
decisórios de investimento. 

2. Encorajar a divulgação adequada de informações ESG nas entidades 
investidas. 

3. Promover, em conjunto com outras instituições, a implementação de fatores 
ESG dentro da indústria de investimento. 

4. Participar de iniciativas de órgãos e entidades que visem aprofundar o 
entendimento sobre o impacto de questões ESG nos investimentos. 

5. Dar transparência à evolução das atividades ligadas aos Princípios de 
Investimento Responsável. 

5.5.  ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO - AETQ 

O AETQ, para todos os segmentos dos investimentos, é o diretor de 
investimentos Victor Guilherme Tito, CPF nº 044.878.356-82.

5.6.  COMITÊ RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RISCOS

O Comitê responsável pela gestão de riscos da FAPES é formado por: Gerente 
Executivo de Compliance e Controles Internos, Vinicius de Mello Pinho, CPF: 
074.347.067-24; Gerente Executivo Jurídico, Eduardo Tavares Pereira; CPF: 
088.934.357-80; e o Gerente Executivo de Gestão do Passivo Atuarial, Rodrigo 
Uchôa Cavalcanti Lott de Moraes Costa; CPF: 087.036.137-63. 
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