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1. FINALIDADE DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

Esta Política de Investimentos estabelece as diretrizes de investimento e gerenciamento dos ativos do 

Perfil MIX 30, oferecido aos participantes da modalidade Contribuição Definida do Plano de Previdência 

Escelsos II, administrado pela ENERPREV. 

Sua elaboração levou em consideração, dentre outros fatores, a preservação do capital, a diversificação, a 

avaliação do risco, a meta de rentabilidade, a estabilidade e a liquidez. 

Dispõem, ainda, a respeito das diretrizes para a gestão dos recursos, estabelecidas pelo Conselho 

Deliberativo da ENERPREV - Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil, através da definição 

das faixas de alocação estratégica entre os determinados segmentos e modalidades de investimentos, as 

restrições a alocações de ativos, as metas de rentabilidade para cada segmento e para o perfil de 

investimento, os critérios para seleção de gestores e custodiante, o modelo de avaliação da gestão e de 

monitoramento dos investimentos e a definição de política de controle e avaliação de riscos, além da 

utilização de derivativos.  

Além das restrições aqui apresentadas, para todos os tipos de investimentos do Perfil sobrepõem-se as 

restrições constantes na legislação aplicável, em especial as indicadas na Resolução do Conselho Monetário 

Nacional nº 4.661/2018 e suas respectivas alterações. 

Essa Política de Investimento será vigente entre 17/04/2020 e 31/12/2024, conforme aprovado pelo 

Conselho Deliberativo na data da reunião de 16 de abril de 2020, sob ata no 139, ou até sua alteração pelo 

próprio Conselho, caso necessário. 

2. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

A Entidade está desenvolvendo um plano de ação, que será implantado de forma gradual, para elaboração 

das seguintes políticas:  
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• Política de Compliance – Em construção; 

• Política de Riscos – Em construção; 

• Política de Conflito de Interesses – Em construção; 

• Política de Alçadas – Em construção; 

• Política de Continuidade de Negócio – Em construção;  

• Política de Segurança de Informação – Em construção; 

• Política de Cadastro de Beneficiários – Em construção. 

A previsão para conclusão das políticas é dezembro de 2019. 

3. PLANO DE BENEFÍCIOS/PERFIL DE INVESTIMENTOS 

A presente Política de Investimentos se refere exclusivamente ao Perfil MIX 30 do Plano de Benefícios 

Escelsos II.  

Os planos de benefícios em operação no Brasil devem estar registrados no Cadastro Nacional de Plano de 

Benefícios (CNPB) das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, conforme estabelece a Resolução 

CGPC nº 14, de 1º de outubro de 2004. 

Além disso, toda Entidade Fechada de Previdência Complementar deve designar: 

• Um Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ), responsável pela gestão, alocação, 

supervisão e acompanhamento dos recursos garantidores dos planos e pela prestação de 

informações relativas à aplicação desses recursos; 

• Um Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios (ARPB), que deverá acompanhar questões 

relacionadas à aplicação das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras, que 

compõem os parâmetros técnico-atuariais utilizados na avaliação atuarial dos planos e repassar 

informações dos planos ao CNPB junto à PREVIC; e  
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• Um Administrador Responsável pela Gestão de Riscos (ARGR), que dará apoio às áreas de negócios 

na identificação, avaliação, mensuração, controle e monitoramento de seus riscos. Além disso, o 

agente avaliará se a estrutura de governança, atribuições e processos das áreas estão adequadas 

conforme a legislação e os objetivos estratégicos da Entidade. 

Todas as designações estão descritas abaixo, acompanhada de maiores informações referentes ao Plano de 

Benefícios e ao Perfil de Investimentos a que esta Política se refere: 

DADOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS 

Nome Plano Escelsos II 

Tipo (ou modalidade) Contribuição Variável 

Meta ou Índice de Referência INPC + 4,70% ao ano 

CNPB 1998.0022-92 

DADOS DO PERFIL DE INVESTIMENTO 

Nome MIX 30 

Tipo (ou modalidade) Contribuição Definida 

Meta de Rentabilidade CDI + 2,00% ao ano 

ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO (AETQ) 

Período do mandato Habilitação PREVIC Segmento Nome Cargo 

28/11/2019 a 

27/11/2021 
2019.675  

Todos os 

segmentos 
Anderson Guimarães 

Diretor Financeiro 

e de Seguridade 

ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELO PLANO DE BENEFÍCIOS (ARPB) 

28/11/2019 a 

27/11/2021 
Não aplicável 

Todos os 

segmentos 
Anderson Guimarães 

Diretor Financeiro 

e de Seguridade 

AGENTE ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RISCOS (ARGR) 

Não aplicável Não aplicável 
Todos os 

segmentos 
Leonardo Viceconte Cruz 

Gestor Operacional 

de Governança, 

Riscos e 

Relacionamento 

 

 

3.1. Empresas Patrocinadoras  

• Energest S.A. 

• Enerprev Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil  

• Escelsa Espírito Santo CENT EL S.A. 
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4. DIRETRIZES GERAIS 

• As decisões de investimentos devem seguir rigorosamente as regras determinadas pela 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e pelo Conselho Monetário 

Nacional (CMN) e qualquer outro órgão competente. Caso haja qualquer desenquadramento, caberá 

à Diretoria Executiva da ENERPREV, junto ao agente de riscos e ao AETQ, implantar as devidas medidas 

a fim de que se possa regularizar a posição dos investimentos; 

• Não deverá haver conflito de interesse entre as Patrocinadoras e a ENERPREV nas decisões de 

investimentos. Caso existam dúvidas quanto às questões de conflitos potenciais, deverão ser seguidas 

as diretrizes informadas em Política de Conflitos de Interesses e, quando necessário, deverá ser 

envolvida a área de compliance, que será definida, e atenderá a ENERPREV. A decisão final caberá ao 

Conselho Deliberativo da Entidade; 

• O objetivo da administração da carteira do Perfil MIX 30 deverá ser baseado na otimização da razão 

risco/retorno na alocação dos ativos componentes de todos os segmentos, sempre buscando garantir, 

ao longo do tempo, a segurança, liquidez e rentabilidade adequadas ao Perfil, bem como procurando 

evitar a exposição excessiva a riscos para os quais os prêmios pagos pelo mercado não sejam atraentes 

ou adequados aos objetivos do mesmo; 

• A carteira deverá ter liquidez suficiente para atender os compromissos e ter flexibilidade estratégica 

para se posicionar em oportunidades que surjam no mercado; 

• Não será permitida a aquisição de qualquer outro tipo de ativo que não esteja previsto nesta Política 

de Investimentos; 

• Os investimentos do Perfil MIX 30 podem ser realizados por meio de investimentos em fundos 

condominiais ou exclusivos ou via carteiras administradas, compostos por classes de ativos permitidas 

por esta Política de Investimentos e que respeitem os limites e controles dispostos na Resolução CMN 

nº 4.661/2018, respectivas alterações, e também nesta Política de Investimentos.  
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Havendo mudanças na legislação que de alguma forma tornem estas diretrizes inadequadas durante a 

vigência deste instrumento, esta Política de Investimentos e os seus procedimentos serão alterados 

gradativamente de forma a evitar perdas de rentabilidade ou exposição desnecessária a riscos. Caso seja 

necessário, será elaborado um plano de adequação, com critérios e prazos para a sua execução, sempre 

com o objetivo de preservar os interesses do Perfil. 

Se nesse plano de adequação o prazo de enquadramento estabelecido pelas disposições transitórias da nova 

legislação for excedido, a Entidade deverá realizar consulta formal ao órgão regulador e fiscalizador de 

acordo com a Instrução Normativa da PREVIC nº 4, de 24 de agosto de 2018 que disciplina o 

encaminhamento de consultas à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC. 

5. GESTÃO DE INVESTIMENTOS  

A ENERPREV optou por terceirizar a gestão de recursos, por entender que gestoras especializadas possuem 

estrutura mais adequada para a gestão dos ativos, possibilitando a obtenção de melhores resultados. Além 

disso, a gestão própria do total de ativos da carteira demandaria custo maior com a estrutura da área de 

investimentos da Entidade. 

Cabe apontar que uma pequena parcela do patrimônio do Perfil é gerida via carteira própria, sendo 

composta por debêntures conversíveis em ações da emissora Companhia Vale do Rio Doce, no valor de R$ 

0,57, representando menos de 0,01% do seu patrimônio, posicionado em 30/09/2019 e com vencimento 

determinado para 30/12/2021. Tais debêntures foram absorvidas na fusão entre a Entidade e a Fundação 

Escelsa. Pelo fato dos ativos serem ilíquidos, não é possível se desfazer dos mesmos, fazendo com que a 

Entidade os mantenha em carteira, não realizando qualquer tipo de ação sobre eles. 

A quantidade de gestores de recursos para cada segmento de alocação, contratados pela ENERPREV, será 

determinada com o objetivo de otimizar a estrutura de custos, considerando o princípio de que uma 

concentração dos recursos em uma quantidade adequada de gestores reduz os custos a partir da cobrança 

de menores taxas de gestão. 
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Os gestores dos recursos têm liberdade na seleção de papéis, podendo deslocar os recursos entre as classes 

de ativos permitidas por essa Política de Investimentos, conforme suas análises sobre perspectivas dos 

mercados, observando sempre os limites estabelecidos por esta Política e pela legislação aplicável.  

Os administradores devem fazer a precificação dos ativos da carteira do perfil e a ENERPREV poderá, a 

qualquer momento, solicitar a metodologia de precificação dos ativos de cada um deles. Os administradores 

dos fundos de investimentos receberão taxa de administração, cujo valor será determinado em contrato e 

especificado nos respectivos regulamentos.  

Os fundos exclusivos e carteiras administradas geridos pelos gestores terceirizados, preferencialmente 

deverão aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimentos que não possuam taxa de gestão ou, 

quando houver, deverá ocorrer o rebate da taxa cobrada, de forma a se evitar dupla cobrança. Como 

exceção, são os Fundos de Investimentos consolidadores de Renda Fixa e de Renda Variável, que aplicam 

seus recursos em fundos que cobram taxa de administração. Em caso de exceções além da descrita, estas 

deverão ser encaminhadas à Diretoria Executiva da Entidade, que avaliará a relação custo versus retorno e 

decidirá pela manutenção ou não do Fundo de Investimento.  

Caso exista conflito entre esta Política e o contrato estabelecido com cada gestor, prevalecerá a presente. 

5.1.  Processo de Seleção de Gestores  

Caso haja nova contratação de gestores de recursos, eles deverão ser selecionados através de duas fases: 

a) Fase 1: Análise Quantitativa 

Na fase da Análise Quantitativa, primeiramente devem ser definidos para qual segmento e tipo de estratégia 

a Entidade irá contratar novo (s) gestor (es).  

Após a definição, um agrupamento de fundos disponíveis no mercado que se encaixem nesta modalidade 

será ranqueado, considerando a classificação realizada pelo próprio gestor a partir da estratégia adotada 
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para o fundo, seguindo uma metodologia de classificação desenvolvida por uma Consultoria Especializada, 

em que serão analisados os indicadores de risco e retorno.  

Os gestores dos cinco fundos melhores ranqueados participam da próxima análise, a qualitativa. Cabe 

ressaltar que o valor de patrimônio mínimo sob gestão não deve ser inferior a R$ 1 bilhão no segmento de 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar de Empresas Privadas.   

b) Fase 2: Análise Qualitativa 

Nesta fase os gestores de recursos são convidados a participar de uma diligência, em que é realizada uma 

análise técnica para avaliação dos seguintes critérios: Processo de Gestão, Pesquisa, Risco e Compliance.  

Para a avaliação dos processos de gestão dos recursos e de pesquisa são analisados a composição da equipe 

técnica, a tomada de decisão, se ela é colegiada ou não, critérios de sustentabilidade atendidos, governança, 

formalização dos processos, análise de empresas, considerando o número de empresas por analistas, e 

dependência em relação ao gestor do fundo.  

A área de risco é analisada pela composição da equipe, se há uso sistema apropriado ou se o controle de 

risco é feito apenas em planilhas, segregação entre área de risco e compliance, manuais utilizados no 

processo, formalização de decisões e controles internos.  

Por fim, para a área de compliance é observada a composição da equipe, comitês dos quais a área participa, 

sistemas utilizados, se há existência de controle pré e pós trade, periodicidade de auditoria dos processos e 

se há plano de contingência. 

Após o processo de diligência, são atribuídas pontuações para cada gestor referentes a cada um dos critérios 

avaliados, com notas que variam de 1 – Ruim a 5 – Excelente, e por fim os resultados de cada gestor são 

comparados. 
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Cabe ressaltar que a ENERPREV pode substituir gestores que não atendam aos critérios mínimos descritos 

acima ou que não obtenham a performance considerada adequada, em qualquer momento que julgar 

propício, mediante aprovação da Diretoria Executiva.  

Para auxiliar a Entidade na contratação e avaliação de gestores, ela poderá contratar Consultoria 

Especializada.  

5.2. Avaliação de Gestores  

 Todos os gestores contratados pela Entidade serão monitorados e avaliados semestralmente a partir dos 

critérios de performance, atendimento e reporte. Os critérios serão avaliados com notas que variam de 0 a 

2, sendo 0 – Não atende, 1 – Atende parcialmente e 2 – Atende totalmente. Somando todas as notas dadas 

aos critérios será obtida uma nota final do gestor, no qual a Diretoria Executiva se baseará para avaliar seu 

desempenho. 

Além disso, a fim de acompanhar as estratégias dos gestores, mensalmente a Consultoria Especializada 

realizará calls com os mesmos, em que eles serão questionados: 

• Avaliação da estratégia utilizada no último mês; 

• Contribuições positivas e negativas da carteira no último mês; 

• Expectativa para o cenário econômico no próximo mês, fazendo referência à estratégia adotada;  

• Justificativas para desenquadramentos de ativos (exemplo: rebaixamento de nível de crédito ou 

redução no preço de mercado dos ativos); e 

• Discussão de demais pontos relevantes da carteira. 

Após os calls, a Consultoria Especializada enviará para a Entidade um Relatório de Gestores, que abrangerá 

todos os pontos discutidos para cada fundo de investimentos. 
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5.3. Monitoramento dos Investimentos 

O monitoramento da performance dos investimentos é realizado mensalmente, considerando a atual 

estrutura de investimentos do Perfil MIX 30 e consiste na análise dos resultados da carteira de investimentos 

a partir das ações realizadas pelos gestores dos recursos dos fundos de investimentos. O objetivo é 

identificar as rentabilidades alcançadas, alocações realizadas, exposição ao risco, dentre outros fatores.  

Os Relatórios de Rentabilidade e de Risco e Posição, fornecidos por Consultoria Especializada, são 

confeccionados mensalmente e utilizados para o acompanhamento mensal feito pela Consultoria 

Especializada e pela Diretoria Executiva da Entidade.  

Os relatórios incluem a análise do posicionamento, do risco e do enquadramento dos investimentos. No 

processo de monitoramento gerencial detalhado é realizada a abertura de todos os níveis de fundos de 

investimentos conforme Art. 32 da Resolução CMN nº 4.661/2018. 

O modelo realizado pela Consultoria de Investimentos oferece a análise tática e estratégica aliada à visão 

global, que inclui: 

• Performance: Rentabilidade dos fundos de investimento e do perfil e a comparação com a 

respectiva meta de rentabilidade definida pela Entidade nesta Política de Investimento; 

• Risco de mercado: Valor em Risco (VaR) por segmento e por fundo e sua comparação com 

os limites definidos pela Entidade nesta Política de Investimentos; 

• Análise de Estresse: Marcação a mercado (MtM) ou na curva dos ativos da carteira, em 

condições vigentes do mercado e em condições extremas, conforme cenários de estresse definidos 

pela B3; 

• Avaliação de Alavancagem: Acompanhamento das operações com derivativos e suas 

estratégias de hedge (proteção); 
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• Liquidez e Duration: Cálculo da liquidez da carteira em diferentes horizontes de tempo, 

além da duration dos investimentos; 

• Aderência às regras da Resolução 4.661/2018 do CMN e à esta Política de Investimentos: 

Enquadramento das operações por emissor, rating e por indexador para acompanhamento das 

regras em que a referida Resolução e esta Política de Investimentos se desdobram, sendo todas 

parametrizadas no sistema próprio da Consultoria Especializada; 

• Análise Comparativa de Fundos: Comparação da rentabilidade e do risco dos fundos 

investidos em relação a seus pares de mercado. Esta análise comparativa é feita utilizando a 

metodologia própria da Consultoria Especializada, através da utilização de indicadores da relação 

risco/retorno, com ponderação de pesos, referenciando benchmarks.  Os fundos são ranqueados 

entre aqueles que tenham a mesma estratégia, as quais são definidas pelos próprios gestores. O 

agrupamento destes fundos é realizado pela classificação deles a partir da estratégia adotada pelo 

gestor do fundo, baseado em uma descrição das classes fornecida pela Consultoria Especializada.  

Os rankings são feitos pela Consultoria e apresentam um posicionamento de fundos de 

investimentos baseado em estrelas (5,4 ou nenhuma), que são determinadas a partir de uma 

combinação de indicadores de risco e retorno.  

As estrelas são um indicativo do desempenho e são obtidas conforme o fundo alcança uma faixa 

considerada ideal. 5 estrelas significam que o fundo ficou na faixa ideal em todos os indicadores, ou 

seja, não desrespeitou o limite mínimo ou máximo de nenhum deles, 4 estrelas significam que o 

fundo ficou nesta faixa em 3 indicadores, ou seja desrespeitou os limites de apenas um indicador e 

os fundos que desrespeitaram o limite em 2 ou mais indicadores não recebem estrelas. 

5.4. Processo de Seleção de Custódia   

Caso haja nova contratação de agente custodiante, ele deverá ser selecionado e avaliado segundo os 

seguintes parâmetros: 
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• Tradição e conceito no mercado; 

• Capacitação técnica; 

• Cumprimento dos prazos estabelecidos; 

• Ausência real ou potencial de conflito entre os serviços oferecidos, clientes e os interesses da 

ENERPREV; 

• Taxas cobradas pelos serviços; 

• Uso de sistemas apropriados de liquidação, validação, controle, conciliação e monitoramento de 

informações que assegurem um tratamento adequado, consistente e seguro para os ativos que serão nele 

custodiados.  

Além disso, o agente custodiante deverá suprir a ENERPREV de todas as informações relativas ao seu 

portfólio, incluindo o fornecimento dos arquivos XML mensais em versão corrente, além de garantir o 

cumprimento e aplicação adequada desta Política de Investimentos e demais determinações contidas na 

Resolução do CMN n.º 4.661/2018 e suas respectivas alterações. 

Cabe ressaltar que as atividades de custódia e de controladoria de ativos serão totalmente segregadas das 

atividades de gestão de recursos. 

 

6. GOVERNANÇA 

Os órgãos estatutários da Entidade são responsáveis pela administração e fiscalização das atividades 

realizadas pela mesma, sendo compostos pelos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e da Diretoria 

Executiva.  

O Conselho Deliberativo é o órgão máximo de controle, deliberação e superior orientação da Entidade, 

cabendo-lhe, precipuamente, fixar os objetivos e políticas previdenciais, estabelecer as diretrizes 

fundamentais e normas de organização, operação e administração.  
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Quanto à Diretoria Executiva, este é o órgão de administração geral da Entidade, a quem compete executar 

as diretrizes fundamentais e cumprir as normas gerais traçadas pelo Conselho Deliberativo, dentro dos 

objetivos por ele estabelecidos.  

Já o Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização da Entidade cabendo-lhe, precipuamente, zelar 

pela gestão econômico-financeira. 

O Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal são compostos por membros indicados pelas patrocinadoras e 

eleitos pelos participantes. O processo eleitoral para a escolha dos membros titulares e respectivos 

suplentes dos Conselhos observam as regras previstas no Regimento Eleitoral, assegurando com isso que 

todos tenham voz e tornem conhecida a sua visão. 

Ademais, a Entidade nomeou um Agente de Riscos para fins de apoiar as áreas de negócios na identificação, 

avaliação, mensuração, controle e monitoramento de seus riscos.  

6.1. Controles Internos 

Para garantir a observância das exigências estabelecidas pela Resolução CMN 4.661/2018, a Entidade 

utilizará as seguintes políticas: 

• Políticas de Alçadas, que estabelece a separação de responsabilidades e objetivos associados aos 

mandatos de todos os agentes que participem do processo de análise, avaliação, gerenciamento, 

assessoramento e decisão sobre aplicação dos recursos dos planos da Entidade; 

• Política de Conflitos de Interesses, que aborda critérios e medidas para mitigar potenciais conflitos 

de interesse dos prestadores de serviços da Entidade e todos que participam do processo decisório; 

• Política de Riscos, que descreve procedimentos a serem seguidos pelo agente de risco, para avaliar, 

gerenciar e acompanhar os riscos dos quais a Entidade está sujeita; 

Ainda, a Entidade se apoiará também nas Políticas de Compliance, de Continuidade de Negócio, de 

Segurança de Informação e de Cadastro de Beneficiários. 
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Além disso, estão previstas nesta Política de Investimento as regras para observância de limites, conforme 

o disposto no item 7 - Alocação de Recursos e Limites por Segmento de Aplicação e seu monitoramento no 

modelo descrito no item 5.3 - Monitoramento dos Investimentos. 

Por fim, a Entidade manterá registro, por meio digital, de todos os documentos que suportem a tomada 

de decisão na aplicação dos recursos dos planos. 

6.2. Princípios Socioambientais 

Em relação ao processo decisório de aplicação de recursos, bem como processo de contratação de terceiros, 

são diretrizes da Entidade considerar os seguintes aspectos: 

• Conformidade com a legislação vigente aplicável, não utilização de trabalho ilegal, trabalho análogo 

ao de escravo ou mão-de-obra infantil, seja direta ou indiretamente;  

• Não empregabilidade de menor de 18 (dezoito) anos, inclusive menor aprendiz, em locais 

prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como em 

locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, 

ainda, em horário noturno, considerando este o período compreendido entre as 22h e 5h; 

• Adoção de práticas sociais e de governança, como práticas anticorrupção e de não discriminação, 

tais como, exemplificativamente, as motivadas por: sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, 

estado civil, idade, situação familiar ou estado gravídico;  

• Observância à legislação ambiental vigente no que tange à Política Nacional do Meio Ambiente e 

dos Crimes Ambientais, bem como dos atos legais, normativos e administrativos relativos à área 

ambiental e correlatas, emanados das esferas Federal, Estaduais e Municipais, de forma a prevenir 

e erradicar práticas danosas ao meio ambiente. 

Ainda, será solicitado aos terceiros que seja assinado termo comprovando a conformidade de cada um dos 

pontos descritos. 
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7. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E LIMITES POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO  

7.1. Diretrizes e Faixa de Alocação por Segmento  

A Resolução CMN 4.661/2018 estabelece que os planos ou perfis devam definir em sua Política de 

Investimento “a alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação”, seguindo o CAPÍTULO V – 

DOS INVESTIMENTOS E LIMITES DE ALOCAÇÃO e CAPÍTULO VI – DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO E 

CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR. 

A modalidade do perfil de investimentos oferecido aos participantes, seu grau de maturação, suas 

especificidades e as características de suas obrigações, bem como o cenário macroeconômico, determinam 

as seguintes diretrizes dos investimentos: as metas de resultado do consolidado e dos segmentos de 

aplicação; a alocação dos recursos nos diversos segmentos; os limites de aplicação em cada segmento e 

modalidade de investimento; a escolha por ativos que possuem ou não amortizações ou pagamento de juros 

periódicos, dentre outros.  

Em relação ao Perfil de Investimento MIX 30 foi definida a alocação máxima permitida em cada segmento e 

a banda de variação, conforme tabela a seguir:  

Limites Permitidos por Segmentos 

Perfil de Investimento 
Alocação em Renda 

Fixa* 
Alocação em Renda 

Variável 
Alocação em Outros 

Segmentos** 
Banda de Variação 

MIX 30 65,00% 30,00% 5,00% 9,00% 

*A alocação em Renda Fixa consolida as alocações existentes nos segmentos de Renda Fixa e de Operações com 

Participantes.  

** A alocação em Outros Segmentos consolida as alocações existentes nos segmentos de Investimentos Estruturados e 

Imobiliário. Não são permitidas novas alocações no segmento Imobiliário, cujos investimentos atuais estão em runoff1. 

 

                                                           
1 Runoff: Investimento que se encontra em processo de extinção das responsabilidades, o qual acabará no 
momento do vencimento.  
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A Entidade adota, para fins de gerenciamento, uma banda de variação de 9% acima ou abaixo dos limites, 

em consequência da volatilidade do mercado. Os limites e a banda de variação devem ser respeitados a 

todo instante, assim como os demais limites estabelecidos pela legislação e por esta Política de 

Investimento. Uma vez que as alocações estiverem dentro da banda de variação, estas estarão enquadradas.  

O monitoramento será realizado semanalmente e, uma vez verificada a necessidade de rebalanceamento, 

a Entidade seguirá as diretrizes definidas no item 7.8 desta Política de Investimentos. 

7.2. Concentração de Recursos por Modalidade de Investimentos 

Na aplicação dos recursos, a ENERPREV deve observar os limites máximos estabelecidos por Modalidade de 

Investimento, de acordo com a Resolução CMN nº 4.661/2018 e esta Política de Investimentos, conforme 

tabela abaixo. Ressalta-se que o limite máximo definido na coluna de Política de Investimentos já considera 

a possível alocação por conta da banda de variação: 

MODALIDADE DE INVESTIMENTO 
LIMITES 

LEGAL POLÍTICA 

Renda Fixa (*) 100% 70% 

Renda Variável 70% 39% 

Investimentos Estruturados 20% 10% 

Imobiliário (**) 20% 2% 

Operações com Participantes 15% 15% 

Investimentos no exterior  10% 0% 
 

* No segmento há conjunto de ativos que devem ser verificados para não ultrapassar o limite de 80% dos recursos totais do 

Plano, de acordo com a Resolução 4.661/2018. Assim como outro conjunto de ativos que não pode ultrapassar o limite de 20% 

dos recursos totais do Plano, de acordo com a Resolução 4.661/2018. Os limites devem ser analisados conforme Anexo A. 

** Não serão permitidos novos investimentos no segmento Imobiliário. Os atuais investimentos nestes segmentos estão em 

runoff.  

Os limites adicionais estão listados no Anexo A. 
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7.3. Restrições de Investimentos  

As restrições abaixo se aplicam unicamente aos investimentos realizados em carteira própria ou através de 

fundos de investimentos exclusivos e por fundos que estes possuam cotas. 

• Aquisições de títulos de desenvolvimento econômico (TDE) e quotas de fundos de desenvolvimento 

social (FDS); 

• Operações em day-trade; 

• Tesouro Estadual ou Municipal; 

• Títulos de Dívida Agrária (TDAs); 

• FIDC/FICFIDC; 

• FII e FICFII; 

As restrições descritas acima não se aplicam aos fundos condominiais investidos pela Entidade.  

7.4. Vedações de Investimentos  

Os investimentos realizados pelos gestores deverão seguir também as vedações definidas na Resolução 

CMN n°4.661/2018, especificamente no que se refere ao Capítulo XI.  

As vedações deverão ser respeitadas pelos fundos de investimentos exclusivos, condominiais e aqueles que 

estejam em runoff. 

7.5. Alocação por Emissor  

Na aplicação dos recursos, a ENERPREV deve observar os limites de alocação por emissor estabelecidos 

pela Resolução CMN nº 4.661/2018 e por esta Política de Investimento, conforme tabela abaixo: 

ALOCAÇÃO POR EMISSOR 
LIMITES 

LEGAL POLÍTICA 

Tesouro Nacional 100% 70% 
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ALOCAÇÃO POR EMISSOR 
LIMITES 

LEGAL POLÍTICA 

Instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil 

20% 20% 

Patrocinadoras 10% 10% 

Demais Emissores, como por exemplo, fornecedores, clientes e demais 
empresas ligadas ao grupo econômico da patrocinadora, entre outros 

10% 10% 

 

7.6.  Concentração por Emissor 

Na aplicação dos recursos, a ENERPREV deve observar os limites de concentração por emissor estabelecidos 

pela Resolução CMN nº 4.661/2018 e por esta Política de Investimento, conforme tabela abaixo: 

CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR 
LIMITES 

LEGAL POLÍTICA 

% do capital total e do capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os 
recibos de subscrição, de uma mesma sociedade por ações de capital aberto 
admitida ou não à negociação em bolsa de valores 

25% 10% 

% do PL de instituição financeira bancária, não bancária e de cooperativa de 
crédito autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil 

25% 25% 

% do PL de FIDC ou FICFIDC 25% 0% 

% do PL de fundos de investimento com cotas admitidas à negociação no 
mercado secundário por intermédio de bolsa de valores, na forma 
regulamentada pela CVM, cujas carteiras visem refletir as variações e 
rentabilidade de índice de referência de renda fixa ou cotas de fundos de índice 
referenciados em cesta de ações de emissão de sociedade por ações de 
capital aberto 

25% 25% 

% do PL de fundo de investimentos ou fundo de investimento em cotas de 
fundo classificado no segmento estruturado 

25% 10% 

% do PL de FII e FICFII (*) 25% 2% 

% do patrimônio separado constituído nas emissões de certificado de 
recebíveis com a adoção de regime fiduciário 

25% 25% 

% do PL de debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado 
nos termos do art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 

15% 15% 

% do PL dos demais emissores 25% 25% 
 

* Não serão permitidos novos investimentos no segmento Imobiliário. Os atuais investimentos nestes segmentos estão em 

runoff.  

 



                                                                                                                                   

             
 

 

 19 

             POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

7.7. Derivativos  

Serão permitidas operações com derivativos na modalidade “com garantia” para hedge e/ou 

posicionamento (futuros, swaps, termos e compra de opções de compra e de venda), na forma e limites 

estabelecidos por lei. Dado o caráter conservador, inerente às Entidades de previdência e de acordo com a 

legislação vigente, não serão permitidos investimentos em derivativos para fins de alavancagem. 

Para fins da gestão das carteiras e fundos da ENERPREV, entende-se como alavancagem a posição que gera 

exposição superior a uma vez os recursos garantidores do Plano de Benefícios ou o patrimônio líquido dos 

fundos, sendo esta exposição medida simultaneamente: 

• Pela soma em módulo de todas as exposições, ativas e passivas, considerando a exposição 

como a perda máxima possível em cada ativo; 

• Pelo VaR (Value-at-Risk), de um dia paramétrico com intervalo de confiança de 95%; e 

• Stress. 

Vale observar que é vedada a operação de venda de opção de compra e de venda de derivativo dada o risco 

que traz para a carteira e, conforme citado anteriormente, o caráter conservador de um Fundo de Pensão. 

Estratégias com opções que podem resultar em perdas limitadas serão permitidas somente com aprovação 

da Entidade e de consultoria especializada. 

7.8. Diretrizes para o Rebalanceamento do Perfil de Investimento 

A alocação entre os segmentos “Renda Fixa” e “Outros Segmentos” deverá respeitar os limites permitidos e 

a banda de variação apresentados no item 7.1 – “Diretrizes e Faixa de Alocação por Segmento”. A banda de 

variação refere-se ao limite de oscilação (positiva e negativa) do limite máximo para cada segmento 

apresentado e em caso de utilização da mesma, deverá ocorrer o rebalanceamento do perfil. 
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Este deverá ser realizado pela Entidade, que possui discricionariedade para escolher os gestores e fundos 

que estarão envolvidos na realocação dos recursos do perfil, visando o reajuste em apenas parte ou na 

totalidade das proporções estabelecidas. Fica definido que no momento da avaliação, se a alocação estiver 

abaixo das bandas de variação, a diretoria terá que recompor no mínimo o percentual igual à exposição alvo 

menos a banda de variação. Adicionalmente, se a alocação estiver acima das bandas de variação, a diretoria 

terá que diminuir a posição até que o novo percentual seja igual à exposição alvo mais a banda de variação. 

Em ambos os casos, a recomposição ou diminuição do restante da posição será definida pela diretoria com 

base na avaliação dos cenários conjunturais e prospectivos. 

O monitoramento será realizado semanalmente e, uma vez verificada a necessidade de rebalanceamento, 

a Entidade deverá no prazo de até 5 dias úteis promover o ajuste  conforme o disposto no parágrafo acima. 

7.9. Desenquadramentos 

O acompanhamento do enquadramento das aplicações e da aderência à Política de Investimentos e à 

Resolução CMN nº 4.661/2018 é realizado a partir do monitoramento das carteiras da Entidade e registrados 

nos relatórios mensais de Risco e Posição dos investimentos, confeccionados pela Consultoria Especializada. 

Para efeito de acompanhamento dos desenquadramentos, são analisadas três situações: 

• Desenquadramento passivo para o Perfil de Investimento: ocorre pelos motivos listados 

abaixo, sobre os quais a Entidade não tem ingerência direta e que, de acordo com a Resolução 

CMN 4.661/2018, não são considerados como inobservância aos limites estabelecidos por 

esta Política de Investimentos e pela própria Resolução:  

o Valorização de ativos relativamente aos recursos garantidores do plano; 

o Recebimento de ações em bonificação; 

o Conversão de bônus ou recibos de subscrição; 

o Exercício do direito de preferência; 

o Reestruturação societária na qual a EFPC não efetue novos aportes; 
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o Operações de fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra forma de reorganização 

societária, relativas às Entidades Fechadas; 

o Retiradas de patrocinadores; 

o Transferências de patrocínio, de grupo de participantes, de planos e de reservas 

entre Entidades Fechadas; 

o Resgate de cotas de fundos de investimento nos quais a EFPC não efetue novos 

aportes; e 

o Recebimento de ativos provenientes de operações de empréstimos; 

De acordo com a Resolução CMN 4.661/2018, os desenquadramentos decorrentes dos fatos acima deverão 

ser reenquadrados em até 720 dias, com exceção daqueles tratados no artigo 7.8, os quais deverão seguir 

os prazos e regras lá estabelecidos. 

• Desenquadramento passivo para Fundos de Investimentos: desenquadramentos 

decorrentes de fatos exógenos e alheios à vontade dos gestores, que causem alterações 

imprevisíveis e significativas no patrimônio líquido do fundo ou nas condições gerais do 

mercado de capitais.  

De acordo com a CVM 555, os Gestores terão prazo de 15 dias para realizar o enquadramento. 

A Entidade e os gestores ficam impedidos, até o respectivo enquadramento, de efetuar investimentos 

que agravem os excessos verificados. 

• Desenquadramento ativo: aplicações em fundos de investimentos ou títulos de qualquer 

natureza não descritos ou autorizados por esta Política de Investimentos, que deverão ser 

liquidadas imediatamente e acarretarão, em caso de perda, no imediato ressarcimento dos 

recursos ao Perfil. 
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8. METAS DE RENTABILIDADE    

A rentabilidade do Perfil de Investimento será avaliada conforme as metas de rentabilidade por segmento 

e para o perfil consolidado, cujos valores estão dispostos abaixo. Os gestores de recursos deverão envidar 

seus melhores esforços para atingi-las em um período equivalente a doze meses (ano calendário). As metas 

refletem a expectativa de retorno de longo prazo dos investimentos realizados em cada um dos segmentos 

listados. 

Meta de Rentabilidade – Perfil de Investimento 

PERFIL DE INVESTIMENTO META DE RENTABILIDADE 

MIX 30 CDI + 2,00% ao ano 

 

Metas de Rentabilidade por Segmento 

SEGMENTO META DE RENTABILIDADE  

Renda Fixa CDI + 0,5% a.a. 

Renda Variável IBOV 

Imobiliário INPC + 4,70% ao ano 

Investimentos Estruturados INPC + 4,70% ao ano 

Operações com Participantes CDI + 7,00% ao ano 

 

9. GESTÃO DE RISCOS   

O controle de riscos é um processo contínuo, e não algo pontual e estático que possa ser resumido em 

controles unicamente quantitativos. Por essa razão, esse capítulo apresenta de forma sucinta os controles 

exercidos e também a influência de tais controles na gestão dos recursos. Para maiores informações quanto à 

Gestão de Riscos da Entidade, deverá ser analisada a Política de Riscos da Entidade, a qual é acompanhada 

pelo agente de riscos. 
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A Política de Riscos da Entidade é o documento onde serão analisados os principais riscos que a Entidade está 

exposta, destacando a importância de se estabelecer regras que permitam identificar, avaliar, mensurar, 

controlar e monitorá-los. Entre eles, destacam-se os riscos de mercado, de crédito, de liquidez, de 

terceirização, legal, operacional, atuarial, suitability e sistêmico.  

Esse tópico apresenta um resumo dos principais riscos e disciplina ainda o monitoramento dos limites de 

alocação estabelecidos pela Resolução CMN nº 4.661/2018 e por esta Política de Investimento. 

9.1. Risco de Mercado 

De acordo com o Capítulo II da Resolução CMN 4.661/2018, as EFPCs devem avaliar, monitorar e gerenciar o 

risco e o retorno esperado dos investimentos. 

Nesse contexto, o controle deverá ser efetuado por cada Gestor de Investimentos, para o fundo sob sua 

administração. Para monitorar e avaliar a probabilidade de perda serão utilizadas principalmente duas 

ferramentas estatísticas: (i) VaR (Value-at-Risk) e BVaR (Benchmark Value-at-Risk) e (ii) Stress Test. Além do 

gerenciamento de risco realizado pelos gestores de recursos, a ENERPREV poderá contratar Consultoria 

Especializada para realizar o controle de risco de mercado de seus investimentos.  

O VaR estima, com base em um intervalo de confiança, qual a perda máxima esperada para uma carteira nas 

condições atuais de mercado, enquanto o BVaR estima a perda relativa de uma carteira em relação ao seu 

benchmark (também com base em um intervalo de confiança). O Stress Test avalia, considerando um cenário 

em que há forte depreciação ou valorização dos ativos e valores mobiliários (sendo respeitadas as correlações 

entre os ativos), qual seria a extensão das perdas ou ganhos na hipótese de ocorrência desse cenário. 

Cabe apontar que os modelos de controle apresentados nos tópicos a seguir foram definidos com diligência, 

mas estão sujeitos a imprecisões típicas de modelos estatísticos frente a situações anormais de mercado. 
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Nos casos dos limites de VaR e BVaR serem ultrapassados em qualquer um dos mandatos, a ENERPREV deverá 

ser informada imediatamente pelo administrador, juntamente com uma recomendação fundamentada 

quanto à redução ou manutenção da mesma, que poderá ou não ser aceita pela Entidade.  

9.1.1. VaR e BVaR 

O controle de riscos será feito para os segmentos Renda Fixa e Estruturados aplicados pelo Perfil de 

Investimento por meio do Value-at-Risk (VaR) sobre a posição, com o objetivo de a Entidade controlar a 

volatilidade da cota do perfil. Para o segmento de Renda Variável o controle de risco será feito por meio do 

Benchmark Value-at-Risk. Este será calculado com os seguintes parâmetros: 

• Modelo: Paramétrico. 

• Intervalo de Confiança: 95%. 

• Horizonte de Investimento: 01 dia útil para o VaR e 252 dias úteis para o BVaR.. 

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

MANDATO LIMITE 
HORIZONTE 

DE TEMPO (d.u.) 

Consolidado – VaR 1,55% 01 

Renda Fixa- VaR  0,50% 01 

Renda Variável – BVaR 2,00% 252 

Investimentos Estruturados - VaR 2,00% 01 

 

9.1.2. Stress Test 

A avaliação dos investimentos em análises de stress passa pela definição de cenários que consideram 

mudanças bruscas em variáveis importantes para o apreçamento dos ativos, como taxas de juros e preços de 

determinados ativos. 

Embora as projeções considerem as variações históricas dos indicadores, os cenários de stress não precisam 

apresentar relação com o passado, uma vez que buscam simular futuras variações adversas. 

Para o monitoramento do valor de stress da carteira, serão utilizados os seguintes parâmetros: 
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• Cenário: Companhia B3 – Brasil, Bolsa, Balcão  

• Periodicidade: Mensal 

O modelo adotado para as análises de stress é realizado por meio do cálculo do valor a mercado da carteira, 

considerando o cenário atípico de mercado e a estimativa de perda que ele pode gerar. 

Cabe registrar que essas análises não são parametrizadas por limites, uma vez que a metodologia considerada 

pode apresentar variações que não implicam, necessariamente, em possibilidade de perda. O 

acompanhamento terá como finalidade avaliar o comportamento da carteira em cenários adversos para que 

os administradores possam, dessa forma, balancear melhor as exposições. 

9.2. Risco de Crédito 

Entende-se por risco de crédito aquele que está diretamente relacionado à capacidade de uma determinada 

contraparte de honrar com seus compromissos. Esse risco pode impactar a carteira de duas formas: 

• Diminuição do valor de determinado título, em função da piora da percepção sobre o risco de a 

contraparte emissora realizar o pagamento; 

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

A gestão do risco de crédito será realizada considerando principalmente os ratings dos títulos de dívida 

bancária ou corporativa.  

Com base no rating, os ativos serão classificados como: 

• Grau de Investimento; 

• Grau Especulativo. 

A tabela a seguir define a classe de Grau de Investimento, com base nos ratings atribuídos pelas agências 

consideradas aptas a classificar o risco de crédito: 
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RATING MÍNIMO PARA CLASSIFICAÇÃO COMO GRAU DE INVESTIMENTO (POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO) 
ESCALA BRASILEIRA 

Agência de Classificação de 
Risco 

Instituições Não-Financeiras e FIDCs Instituições Financeiras 

Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo 

Fitch Ratings A- F2(bra) A+ F2(bra) 

Moody’s A3 BR-2 A1 BR-2 

Standard & Poor’s A- brA-2 A+ brA-2 

As agências de classificação de risco utilizadas na avaliação dos ativos de crédito privado devem estar 

registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no caso de agências domiciliadas no país, ou 

reconhecidas pela CVM, no caso de agências domiciliadas no exterior. 

A alocação em títulos com risco de crédito deverá ser monitorada com base nos seguintes limites: 

CATEGORIA DE RISCO LIMITE 

Grau de investimento 100% 

Grau especulativo 5% 

 

O limite para títulos classificados na categoria grau especulativo visa a comportar eventuais rebaixamentos 

de ratings de papéis já integrantes da carteira consolidada de investimentos, papéis que já se enquadram 

nesta categoria e eventuais ativos presentes em fundos de investimentos condominiais (mandato não-

exclusivos). Nesse sentido, o limite acima previsto não deve ser entendido, em nenhuma hipótese, como 

aval para aquisição de títulos que se enquadrem na categoria “grau especulativo” por parte dos gestores 

exclusivos de fundos. 

No caso de um emissor ou título ser rebaixado além de alguma das classificações mínimas definidas na 

tabela, o gestor deverá comunicar a ENERPREV sugerindo uma das duas estratégias descritas a seguir:  

a) O gestor deverá empregar seus melhores esforços para liquidar todas as operações desse emissor 

existentes na carteira sob sua gestão, mesmo que em condições extremamente desfavoráveis para 

a carteira, podendo inclusive, aceitar expressivos deságios; ou  
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b) O gestor manterá o ativo financeiro na carteira da Entidade até que as condições de mercado 

estejam favoráveis à alienação do ativo financeiro.  

A Diretoria Executiva da ENERPREV, por sua vez, se manifestará em favor da opinião do gestor ou solicitando 

a liquidação desta operação conforme descrito na estratégia (a). Contudo, fica expressamente vedada a 

majoração da exposição da Entidade ao referido ativo financeiro/emissor. A ENERPREV poderá recomendar 

a não aquisição de títulos de emissão de instituição financeira ou não-financeira, mesmo que essa instituição 

tenha recebido rating mínimo, dentro dos parâmetros especificados nos Quadros apresentados 

anteriormente, por alguma agência classificadora de risco.  

Os seguintes pontos devem, adicionalmente, ser considerados: 

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

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

rating da companhia emissora; 

• Aplicações em DPGE (Depósitos a Prazo com Garantia Especial) serão sempre consideradas como 

“Grau de Investimento”, desde que sejam respeitados os limites de cobertura de R$ 20 milhões por 

instituição;  

• Sempre será considerada a classificação mais recente obtida pela emissão ou pelo emissor, 

independentemente do prazo para vencimento da operação; 

• No caso de notas atribuídas por mais de uma agência, será considerada, para fins de 

enquadramento, a pior nota; 

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

Especulativo”; 

• As operações de ativos financeiros de renda fixa devem ser realizadas em mercado de balcão por 

meio de carteira própria ou fundos de investimento exclusivos. A Entidade deve observar, ou 

determinar que sejam observados pelos gestores terceiros, critérios de apuração do valor de 

mercado ou intervalo referencial de preços máximos e mínimos (túnel de preço) dos ativos 

financeiros, estabelecidos com base em metodologia publicada por instituições de reconhecido 

mérito no mercado financeiro ou com base em sistemas eletrônicos de negociação e de registro, 

ou nos casos de comprovada inexistência desses parâmetros, com base, no mínimo, em três 

fontes secundárias.  
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• A Entidade promoveu a elevação dos ratings mínimos necessários para a aquisição de títulos 

privados emitidos por empresas não financeiras ou FIDC em abril de 2020. Os títulos que foram 

adquiridos até a ocasião da alteração e que seguiam os ratings mínimos anteriores não serão 

classificados como desenquadrados e, por essa razão, os gestores não precisarão seguir as 

estratégias de enquadramento dispostas nesse capítulo. No entanto, para qualquer título que tenha 

seu rating rebaixado para níveis inferiores dos novos limites após a data de aprovação dessa política 

deverá ter a estratégia de enquadramento definida pelo gestor e enviada para a Entidade conforme 

disposto nesse capítulo. 

9.3. Risco de Liquidez 

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

• Indisponibilidade de recursos para cumprimento de suas obrigações atuariais; 

• Posições em determinados ativos que estejam sujeitos a variações abruptas de preço por liquidez 

baixa ou inexistente. 

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

CONTROLES DO RISCO DE LIQUIDEZ 

Risco Controles adotados 

Cotização de fundos de 
investimento 

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

• Observação do prazo de duração do fundo, no caso de fundos fechados. 

Liquidez de ativos 

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

• Observação da liquidez do mercado secundário. 

Pagamento de obrigações 
• O risco de cumprimento das obrigações é continuamente monitorado e os 

estudos de macro alocação consideram essa premissa. 

 

O acompanhamento da liquidez da carteira será feito por meio de relatórios de investimentos produzidos 

mensalmente pela Consultoria Especializada. 
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9.4. Risco de Terceirização 

A terceirização da gestão de recursos requer o monitoramento dos prestadores de serviço que se 

encarregam da tarefa. Para mitigar esse risco, todos os processos de seleção de gestores serão conduzidos 

conforme item 5.1 - Processo de Seleção de Gestores e diretrizes que serão estabelecidas em documentos 

internos. 

Além disso, há o acompanhamento, com assessoria de Consultoria Especializada, dos seguintes pontos 

relativos aos gestores terceirizados: 

• Alterações profundas na estrutura da instituição gestora dos recursos; 

• Mudanças na equipe principal; 

• Mudança de perfil de risco dos investimentos; 

• Eventuais desenquadramentos. 

Com isso, o risco de gestão e, consequentemente, o risco de terceirização é minimizado. 

9.5. Risco Legal 

Em função do risco legal permear todo o processo de investimentos, esse risco é monitorado de forma 

contínua. Para tanto, são observadas, no mínimo, os seguintes procedimentos: 

• Solicitação de parecer jurídico a escritório especializado quando há necessidade de amparar o risco 

legal de investimentos, ou de entender os riscos jurídicos relacionados às garantias; 

• Apoio constante de consultores especializados nas discussões acerca do enquadramento dos 

investimentos; 

• Elaboração periódica de relatórios de enquadramento e de monitoramento da Política de 

Investimento; 

• Elaboração cuidadosa dos contratos firmados entre a EFPC e seus diversos prestadores de serviços. 
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9.6. Risco Operacional 

O risco operacional caracteriza-se como o risco decorrente de processos, o que inclui de procedimentos 

operacionais a falhas humanas. Tais falhas podem ocasionar perdas, que devem ser mitigadas com o 

propósito de mensuração do risco. 

Para controle do risco operacional, a ENERPREV se baseará nas diretrizes estabelecidas na Política de 

Compliance, além de utilizar boas práticas no cotidiano das operações. Ademais, a Entidade contará com 

apoio da área de Compliance para verificar a conformidade entre as operações e suas Políticas.  

9.7. Risco Sistêmico 

Entende-se por risco sistêmico aquele decorrente da crise de confiança em diversas instituições de um 

mesmo segmento econômico, podendo evoluir para uma reação em cadeia que afeta a economia de 

maneira mais ampla. Dessa forma, trata-se de um risco difícil de controlar, apesar de ter identificação 

relativamente simples. 

Com o objetivo de reduzir a exposição ao risco sistêmico, parte significativa dos recursos garantidoras do 

plano será mantida em títulos soberanos. Além disso, serão respeitados todos os limites de diversificação e 

de concentração exigidos pela legislação. 

9.8. Risco de Suitability 

Entende-se por risco de suitability aquele que está ligado à adequação dos produtos ou serviços financeiros 

(Perfil de Investimento) às necessidades e interesses do investidor (participante do Plano de Benefícios). 

Com o objetivo de reduzir a exposição ao risco de suitability, a ENERPREV oferece perfis de investimentos, 

que possuem denominações que não geram expectativas de risco e/ou retorno aos seus Participantes.  Além 

disso, a Entidade descreve em suas políticas e em seu site as formas de investimentos e exposições nos 
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diferentes segmentos por cada perfil. Também, mensalmente, apresenta os retornos gerados por cada um 

e, possibilita nas janelas de migração, a mudança de perfil pelo participante, caso seja de seu interesse.  

10. APREÇAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS  

A metodologia para apreçamento deve observar as possíveis classificações dos ativos adotados pela EFPC 

(para negociação ou mantidos até o vencimento), observado adicionalmente o disposto na Resolução CGPC 

nº 04, de 30 de janeiro de 2002. 

O apreçamento dos ativos, independentemente da modalidade, será realizado pelo custodiante contratado 

pela Entidade ou pelo custodiante dos fundos de investimento alocados, no caso de fundos não exclusivos. 

Dessa forma, pode-se estabelecer que esse apreçamento estará sujeito aos seguintes pontos: 

• Metodologia: conforme manual disponibilizado pelo agente custodiante; 

• Fontes: poderão ser utilizados como fontes de referência os dados divulgados por instituições 

reconhecidas por sua atuação no mercado de capitais brasileiro, como a Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA) e a B3, além dessas, também será 

utilizado como referência o apreçamento realizado por Consultoria Especializada, contratada para 

acompanhamento dos investimentos, segundo metodologia compatível com a marcação do ativo. 

No caso de ativos com baixa liquidez, autoriza-se o uso de estudos específicos, elaborados por 

empresas especializadas e com reconhecida capacidade; 

• Modalidade: em sua maioria, os ativos do Perfil MIX 30 serão marcados a mercado. 

O manual de apreçamento será arquivado em poder da Entidade. 
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11. TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Aqueles envolvidos direta ou indiretamente com os recursos dos fundos do Perfil MIX 30 deverão atender 

as regras e diretrizes da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.° 4.661/2018 como também todas as 

normas relacionadas à mesma, bem como esta Política de Investimentos. São considerados responsáveis 

pelo cumprimento da Resolução citada, por ação ou omissão, na medida de suas atribuições, as pessoas que 

participam do processo de análise, de assessoramento e decisório sobre a aplicação dos recursos de perfil 

ou planos da Entidade. 

 

São Paulo (SP), 17 de abril de 2020. 

 

   

ENERPREV  

 

  



                                                                                                                                   

             
 

 

 33 

             POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

ANEXO A 

Este anexo reúne todos os limites que devem ser respeitados. 

Limites Permitidos por Segmentos 

Perfil de Investimento 
Alocação em Renda 

Fixa* 
Alocação em Renda 

Variável 
Alocação em Outros 

Segmentos** 
Banda de Variação 

MIX 30 65,00% 30,00% 5,00% 9,00% 

*A alocação em Renda Fixa consolida as alocações existentes nos segmentos de Renda Fixa e de Operações com 

Participantes.  

** A alocação em Outros Segmentos consolida as alocações existentes nos segmentos de Investimentos Estruturados e 

Imobiliário. Não são permitidas novas alocações no segmento Imobiliário, cujos investimentos atuais estão em runoff2. 

 

Concentração de Recursos por Modalidade de Investimentos 

ALOCAÇÕES POR MODALIDADE DE INVESTIMENTO 
LIMITES 

LEGAL POLÍTICA 

Renda Fixa 100% 70% 

Títulos da dívida mobiliária federal interna 100% 70% 

Cotas de fundos de investimento admitidas à negociação no mercado secundário 
por intermédio de bolsa de valores, nos termos da regulamentação estabelecida 
pela CVM, cujas carteiras visem refletir as variações e rentabilidade de índice de 
referência de renda fixa (Fundo de Índice de Renda Fixa) composto exclusivamente 
por títulos da dívida pública mobiliária federal interna 

100% 70% 

Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou coobrigação de 
instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil  

80% 70% 

Ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedade por ações de capital 
aberto, incluídas as companhias securitizadoras  

80% 70% 

Cotas de fundos de investimento admitidas à negociação no mercado secundário 
por intermédio de bolsa de valores, cujas carteiras sejam compostas por ativos 
financeiros que visem refletir as variações e rentabilidade de índices de referência 
de renda fixa (Fundo de Índice de Renda Fixa), nos termos da regulamentação 
estabelecida pela CVM  

80% 70% 

Títulos das dívidas públicas mobiliárias municipais e estaduais emitidos antes da 
vigência da Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014  

20% 0% 

Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País  20% 20% 

Ativos financeiros de renda fixa de emissão, com obrigação ou coobrigação, de 
instituições financeiras não bancárias e de cooperativas de crédito, bancárias ou 
não bancárias, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 

20% 20% 

                                                           
2 Runoff: Investimento que se encontra em processo de extinção das responsabilidades, o qual acabará no 
momento do vencimento.  
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ALOCAÇÕES POR MODALIDADE DE INVESTIMENTO 
LIMITES 

LEGAL POLÍTICA 

Debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado nos termos do art. 
2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011  

20% 20% 

Cotas de classe de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) e cotas de 
fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios 
(FICFIDC) (*) 

20% 0% 

Cédulas de crédito bancário (CCB), certificados de cédulas de crédito bancário 
(CCCB) (*) 

20% 20% 

Cédulas de produto rural (CPR), certificados de direitos creditórios do agronegócio 
(CDCA), certificados de recebíveis do agronegócio (CRA) e warrant agropecuário 
(WA) 

20% 20% 

Renda Variável 70% 39% 

Ações, bônus de subscrição em ações, recibos de subscrição em ações, certificados 
de depósito de valores mobiliários e em cotas de fundos de índice referenciados em 
ações de emissão de sociedade por ações de capital aberto cujas ações sejam 
admitidas à negociação em segmento especial, instituído em bolsa de valores, que 
assegure, por meio de vínculo contratual entre a bolsa e o emissor, práticas 
diferenciadas de governança 

70% 39% 

Ações, bônus de subscrição em ações, recibos de subscrição em ações, certificados 
de depósito de valores mobiliários e em cotas de fundos de índice referenciados em 
ações de emissão de sociedades por ações de capital aberto cujas ações sejam 
admitidas à negociação em bolsa de valores e que não estejam em segmento 
especial 

50% 39% 

Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificados como nível II e III, observada a 
regulamentação estabelecida pela CVM 

10% 10% 

Certificados representativos de ouro físico no padrão negociado em bolsa de 
mercadorias e de futuros 

3% 3% 

Investimentos Estruturados 20% 10% 

Cotas de Fundos de Investimentos em Participação (FIP) 15% 5% 

Cotas de fundos de investimento classificados como multimercado (FIM) e em cotas 
de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como 
multimercado (FICFIM) 

15% 5% 

Cotas de fundos de investimento classificados como “Ações – Mercado de Acesso”, 
observada a regulamentação estabelecida pela CVM 

15% 0% 

Certificados de operações estruturadas (COE) 10% 0% 

Imobiliário (**) 20% 2% 

Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII), cotas de Fundos de Investimento 
em Cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FICFII), Certificados de recebíveis 
imobiliário (CRI) e Cédulas de crédito imobiliário (CCI) 

20% 2% 

Operações com Participantes 15% 15% 

Empréstimos pessoais concedidos com recursos do plano de benefícios aos seus 
participantes e assistidos e financiamentos imobiliários concedidos com recursos do 
plano de benefícios aos seus participantes e assistidos 

15% 15% 

Investimentos no exterior  10% 0% 
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* O conjunto destes ativos não pode ultrapassar o limite de 20% dos recursos totais do Plano de Benefícios, de acordo com a 

Resolução 4.661/2018. 

** Não serão permitidos novos investimentos no segmento Imobiliário. Os atuais investimentos nestes segmentos estão em 

runoff.  

Vedações 

VEDAÇÕES(*) 

Aquisições de títulos de desenvolvimento econômico (TDE) e quotas de fundos de desenvolvimento social 
(FDS) 

Operações em day-trade 

Aquisições de títulos do Tesouro Estadual ou Municipal 

Aquisições de Títulos de Dívida Agrária (TDAs) 

Aquisições de FIDC/FICFIDC 

Aquisições de FII e FICFII 

Aquisição de Derivativos para fins de alavancagem 

Operação de venda de opção de compra e de venda de Derivativo 
 

* As restrições se aplicam unicamente aos investimentos realizados em carteira própria ou através de fundos de investimentos 

exclusivos e por fundos que estes possuam cotas. 

Alocação por emissor 

ALOCAÇÃO POR EMISSOR 
LIMITES 

LEGAL POLÍTICA 

Tesouro Nacional 100% 70% 

Instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil 

20% 20% 

Patrocinadoras 10% 10% 

Demais Emissores -  fornecedores, clientes e demais empresas ligadas ao grupo 
econômico da patrocinadora, entre outros 

10% 10% 

 

Concentração por emissor 

CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR 
LIMITES 

LEGAL POLÍTICA 

% do capital total e do capital votante, incluindo os bônus de subscrição e os 
recibos de subscrição, de uma mesma sociedade por ações de capital aberto 
admitida ou não à negociação em bolsa de valores 

25% 10% 
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CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR 
LIMITES 

LEGAL POLÍTICA 

% do PL de instituição financeira bancária, não bancária e de cooperativa de 
crédito autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil 

25% 25% 

% do PL de FIDC ou FICFIDC 25% 0% 

% do PL de fundos de investimento com cotas admitidas à negociação no 
mercado secundário por intermédio de bolsa de valores, na forma regulamentada 
pela CVM, cujas carteiras visem refletir as variações e rentabilidade de índice de 
referência de renda fixa ou cotas de fundos de índice referenciados em cesta de 
ações de emissão de sociedade por ações de capital aberto 

25% 25% 

% do PL de fundo de investimentos ou fundo de investimento em cotas de fundo 
classificado no segmento estruturado 

25% 10% 

% do PL de FII e FICFII (*) 25% 2% 

% do patrimônio separado constituído nas emissões de certificado de recebíveis 
com a adoção de regime fiduciário 

25% 25% 

% do PL de debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado nos 
termos do art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 

15% 15% 

% do PL dos demais emissores 25% 25% 
 

* Não serão permitidos novos investimentos no segmento Imobiliário. Os atuais investimentos nestes segmentos estão em 

runoff.  

 

Limite de risco da carteira e por segmento 

MANDATO LIMITE VaR HORIZONTE DE TEMPO (d.u.) 

Consolidado – VaR 1,50% 01 

Renda Fixa – VaR 0,50% 01 

Renda Variável – BvaR 2,00% 252 

Investimentos Estruturados - VaR 2,00% 01 
 

 

Categoria de Crédito 

CATEGORIA DE RISCO DE CRÉDITO LIMITE POLÍTICA 

Grau de investimento 100% 

Grau especulativo 5% 
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RATING MÍNIMO PARA CLASSIFICAÇÃO COMO GRAU DE INVESTIMENTO (POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO) 
ESCALA BRASILEIRA 

Agência de Classificação de 
Risco 

Instituições Não-Financeiras e FIDCs Instituições Financeiras 

Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo 

Fitch Ratings A- F2(bra) A+ F2(bra) 

Moody’s A3 BR-2 A1 BR-2 

Standard & Poor’s A- brA-2 A+ brA-2 
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ANEXO B 

Rentabilidade 

 

PLANO 
ESCELSOS II 

2015 2016 2017 PLANO ESCELSOS 
II PERFIL MIX 30 

2018 SET/2019 

13,72% 14,24% 12,30% 10,64% 9,24% 

 

O Perfil de Investimentos MIX 30 do Plano Escelsos II, administrado pela Enerprev, foi implementado em 

abril de 2018. Dessa forma, a informação de rentabilidade será segregada por perfil apenas a partir desta 

data.  

 

 


