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1. O PLANO D 
 
O Plano D foi aprovado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar do Ministério da Previdência 
Social - PREVIC/MPS em 22 de março de 2010, e teve sua primeira contribuição no mês de abril de 2010. Neste 
plano os benefícios programados são do tipo "contribuição definida" antes e após a sua concessão e os benefícios 
não programados são do tipo "benefício definido", antes da concessão, e de “contribuição definida”, após a conces-
são. 
 

2. ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICA DO 
 
O administrador estatutário tecnicamente qualificado responsável pela gestão, alocação, supervisão, controle de 
riscos e acompanhamento dos recursos garantidores do Plano e pela prestação de informações relativas às aplica-
ções desses recursos, de acordo com o Artigo 7º da Resolução CMN nº 3.792/2009 alterado pelo Artigo 1º da Reso-
lução nº 4.275/2013 e com o Parágrafo 5º do Artigo 35 da Lei Complementar nº 109, é Heitor Barreto Corrêa, Diretor 
Presidente da Fundação. 
 

3. REQUISITOS LEGAIS DA POLÍTICA 
 
A Resolução CMN nº 3.792/2009, e suas alterações posteriores, estabelecem diretrizes relativas à aplicação dos 
recursos das entidades fechadas de previdência complementar (EFPC). No Capítulo V desta Resolução são apre-
sentados os requisitos legais referentes ao conteúdo da Política de Investimentos a ser definida pelas EFPCs. 
 
O Artigo 16 da Resolução requer que a Política de Investimentos contenha, no mínimo, os seguintes itens: 
 

I. A alocação de recursos e os limites por segmento de aplicação; 
II. Os limites por modalidade de investimento, se estes forem mais restritivos que os estabelecidos pela Re-

solução CMN nº 3.792/2009; 
III. A utilização de instrumentos derivativos; 
IV. A taxa mínima atuarial ou os índices de referência, observado o regulamento de cada plano de benefícios; 
V. A meta de rentabilidade para cada segmento de aplicação; 
VI. A metodologia ou as fontes de referência adotadas para apreçamento dos ativos financeiros; 
VII. A metodologia e os critérios para avaliação dos riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional, le-

gal e sistêmico; e 
VIII. A observância ou não de princípios de responsabilidade socioambiental. 

 

4. CENÁRIOS PARA ALOCAÇÃO 
 
A Braslight, na elaboração da sua Política de Investimentos para 2016 adotou as premissas indicadas no quadro 
abaixo. As estimativas foram definidas a partir de informações coletadas em 13/11/2015 no Sistema de Expectativas 
do Banco Central no que se refere à mediana de curto prazo dos indicadores de IPCA, IGP-M e Selic. Para o Ibo-
vespa foi previsto um desempenho anual de IPCA + 6,00%.  
 

2016 2017 2018 2019 2020

6,38% 4,88% 4,75% 4,99% 4,99%

6,53% 4,90% 4,80% 4,90% 4,90%

12,75% 10,50% 10,00% 10,00% 10,00%

12,76% 11,17% 11,04% 11,29% 11,29%Ibovespa (%, a.a.)

Cenário Econômico Braslight

Indicador

IPCA (%, a.a.)

IGP-M (%, a.a.)

Selic (%, a.a.)

 
 
 
5. A ALOCAÇÃO DE RECURSOS E OS LIMITES POR SEGMENTO  DE APLICAÇÃO 

 
Para a alocação dos recursos do Plano, estão sendo estabelecidos os parâmetros constantes dos quadros a seguir, 
válidos para o período de vigência desta Política: 
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Mínimo (%) Máximo (%) Alvo (%)

0% 100% 83,00%

0,00% 35,00% 10,00%

0,00% 8,00% 0,00%

0,00% 15,00% 2,00%

0,00% 15,00% 5,00%

0,00% 0,00% 0,00%

Mínimo (%) Máximo (%) Não Aplica

0,00% 100,00%

0,00% 20,00%

X

0,00% 10,00%

0,00% 10,00%

0,00% 10,00%

0,00% 10,00%

0,00% 10,00%

0,00% 10,00%

0,00% 10,00%

0,00% 10,00%

Mínimo (%) Máximo (%) Não Aplica

0,00% 25,00%

0,00% 25,00%

0,00% 25,00%

0,00% 25,00%

0,00% 25,00%

X

0,00% 25,00%

0,00% 25,00%

Mínimo (%) Máximo (%) Não Aplica

0,00% 25,00%

0,00% 25,00%

0,00% 25,00%

Renda Variável

Alocação dos Recursos

Segmentos

Renda Fixa

Companhia Securitizadora

Investimentos Imobiliários

Operações com Participantes

Investimentos Estruturados

Investimentos no Exterior

Alocação por Emissor

Emissor

Tesouro Nacional

Instituição Finaneira

Tesouro Estadual ou Municipal

Companhia Aberta com Registro na CVM

Organismo Multilateral

Concentração por Investimento

% do PL de Fundo de Investimento Classificado no Segmento de Inv. Estruturados

% do PL de Fundo de Investimentos Classificados no Segmento de Inv. no Exterior

% do PL de Fundos de Índice no Exterior Negociados em Bolsa de Valores no Brasil

% do Patrimônio Separado de Certificados de Recebíveis com Regime Fiduciário

Patrocinador do Plano de Benefício

FIDC/FICFIDC

Fundo de Índice Referenciado em Cesta de Ações de CIA Aberta

Sociedade de Propósito Específico - SPE

FI/FICFI Classificados no Segmento de Investimentos Estruturados

Emissor

% de uma Série de Títulos ou Valores Mobiliários

% de uma mesma Classe ou Série de Cotas de FIDC

% de um mesmo Empreendimento Imobiliário

Concentração por Emissor

Emissor

% do Capital Votante de uma mesma CIA Aberta

% do Capital Votante de uma mesma CIA Aberta ou de uma SPE

% do PL de uma mesma Instituição Financeira

% do PL de Fundo de Índice Referenciado em Cesta de Ações de CIA Aberta

 
 

6. OS LIMITES POR MODALIDADE DE INVESTIMENTO 
 
SEGMENTO DE RENDA FIXA 
 
Para este segmento são elegíveis os ativos previstos na Resolução CMN nº 3.792/2009 e suas alterações posterio-
res, salvo a seguinte restrição: 
 

• É vedada a alocação em títulos públicos estaduais e municipais. 
 

SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 
 
São elegíveis para este segmento os ativos previstos na Resolução CMN nº 3.792/2009 e suas alterações posterio-
res, salvo a seguinte restrição: 
 

• É vedada a realização de investimentos no exterior.  
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SEGMENTO DE IMÓVEIS 

 
Para este segmento são elegíveis os ativos previstos na Resolução CMN nº 3.792/2009 e suas alterações posterio-
res. 
  
SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 
 
São elegíveis os ativos previstos na Resolução CMN nº 3.792/2009 e suas alterações posteriores, salvo a seguinte 
restrição: 
 

• Na vigência desta Política não serão concedidos financiamentos imobiliários. 
 

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 
 

• É vedada a realização de investimentos no exterior. 
 
SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 
 
Na vigência desta Política não serão realizados investimentos neste segmento.  

 
7. A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DERIVATIVOS 
 
As operações com derivativos são permitidas, desde que respeitados os limites, restrições e demais condições es-
tabelecidas pela Resolução CMN nº 3.792/2009 e suas alterações posteriores. 
 

8. A TAXA MÍNIMA ATUARIAL OU ÍNDICE DE REFERÊNCIA 
 
Para este plano, será utilizado o índice de referência de IPCA + 5,00% a.a.. 
 
9. A META DE RENTABILIDADE PARA CADA SEGMENTO DE AP LICAÇÃO 

 
Abaixo encontra-se a meta de rentabilidade para cada um dos segmentos de aplicação do Plano: 
 

Renda Variável IBOVESPA

Metas de Rentabilidade  por Segmento de Aplicação

Segmentos Metas 

Renda Fixa IPCA + 5,00%

Investimentos Imobiliários IPCA + 5,00%

Operações com Participantes IPCA + 9,00%

Investimentos Estruturados IPCA + 7,00%

Investimentos no Exterior N.A.  
 
10. A METODOLOGIA OU AS FONTES DE REFERÊNCIA ADOTAD AS PARA APREÇAMEN-

TO DOS ATIVOS FINANCEIROS 
 
Para apreçamento dos ativos, a Braslight utiliza as seguintes informações: 
 

• Títulos públicos - informações do mercado secundário de títulos importadas diariamente do site da ANBIMA;  
• Títulos privados - uso do apreçamento efetuado pela instituição que centraliza a custódia dos seus ativos, 

sendo que a metodologia utilizada está disponível em seu site na Internet. 
• Derivativos - uso das informações sobre cotações de derivativos disponibilizadas diariamente no site da 

BM&FBOVESPA;  
• Ações em mercado - uso das informações sobre cotações de fechamento disponibilizadas diariamente no si-

te da BM&FBOVESPA;  
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• Fundos - cotações divulgadas pelos administradores dos fundos; 
• Para apreçamento de ativos mantidos até o vencimento é utilizado o apreçamento na curva. 

 

11. A METODOLOGIA E OS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS  RISCOS DE CRÉDITO, DE 
MERCADO, DE LIQUIDEZ, OPERACIONAL, LEGAL E SISTÊMIC O 

 
RISCO DE CRÉDITO 
 
O risco de crédito é caracterizado pela perda potencial em caso de default, ou seja, a perda potencial no caso da 
contraparte não cumprir suas obrigações.  
 
O monitoramento dos títulos de crédito é realizado através de acompanhamento do rating da instituição que emitiu o 
ativo. 
 
O rating mínimo utilizado pela Braslight é de grau de investimento. Caso algum dos ativos tenha sua classificação 
de risco revisada, este tema será apresentado em Comitê de Investimentos para discussão acerca da manutenção 
ou não do ativo.  
 
Para alocações realizadas diretamente pela Braslight, serão considerados os ratings mínimos constantes da tabela 
abaixo: 
 

Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo

brA br A-1 brA br A-1

A.br BR-1 A.br BR-1

A (bra) F1 (bra) A (bra) F1 (bra)

Prazo

Standard & Poors

Moody’s

Fitch Ratings

Agência de Classificação Instituições Financeiras Instituições Não Financeiras

 
 
Para alocações realizadas nos fundos de que a Braslight é cotista, será considerada a tabela abaixo: 
 

Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo

brBBB- brA-3 brBBB- brA-3

Baa3.br BR-3 Baa3.br BR-3

BBB-(bra) F3(bra) BBB-(bra) F3(bra)

Prazo

Standard & Poors

Fitch Ratings

Moody’s

Instituições Financeiras Instituições Não FinanceirasAgência de Classificação

 
 
Serão permitidas alocações em ativos cuja classificação de risco não se enquadre nesta Política desde que o volu-
me total aplicado nesses ativos seja inferior a 2,5% dos recursos garantidores do Plano. 
 
RISCO DE MERCADO 

 
O risco de mercado pode ser caracterizado pelas mudanças nos preços dos instrumentos financeiros devido a alte-
rações nas taxas de juros, nas taxas de câmbio, nos preços das ações e nos preços das commodities. Esses movi-
mentos podem afetar o desempenho dos investimentos dos planos de benefícios.  
 
Com o objetivo de monitorar a probabilidade de perda potencial, são utilizados cenários de stress que podem ocor-
rer em condições adversas. 
 
Em complemento, são fixados pelo Comitê de Investimento da Braslight limites de VaR (Value at Risk), tanto para 
os segmentos de renda fixa como de renda variável. O risco de mercado dos investimentos é calculado e monitora-
do através da apuração do VaR e de testes de stress feitos diariamente pelo Agente Custodiante da Fundação e 
mensalmente por Consultoria de Investimentos. 
 
RISCO DE LIQUIDEZ 

 
O risco de liquidez está relacionado ao casamento dos fluxos de ativos e passivos, de forma que os recursos este-
jam disponíveis na data do pagamento dos benefícios e demais obrigações dos planos de benefícios.  
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Para controlar e monitorar este risco, a Braslight conta com informações da Consultoria de Investimentos contrata-
da, com a disponibilização mensal de relatórios de liquidez onde é possível verificar o número de dias úteis neces-
sário para transformar a carteira de investimentos em recursos líquidos.  
 
Também é realizado acompanhamento mensal dos fluxos de pagamentos de benefícios em conjuntos com a liqui-
dez dos ativos e apresentado, sendo os resultados apresentados ao Comitê de Investimentos da Fundação. 

 
RISCO OPERACIONAL 
 
O risco operacional é oriundo da possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inade-
quação de processos internos, pessoas ou sistemas. 
 
O controle e monitoramento desse risco é decorrente de ações que garantam a adoção de normas e procedimentos 
de controles internos alinhados com a legislação aplicável, além da elaboração de processos para execução de 
determinadas atividades.  
 
A Braslight é periodicamente submetida a auditorias de seus processos feitas diretamente pelos patrocinadores. 
Adicionalmente, a Fundação é certificada com base nas normas ISO 9001 e ISO 27001 com o objetivo de garantir 
qualidade, transparência e seguranças dos processos. 
 
RISCO LEGAL 

 
O risco legal está relacionado à não conformidade com normativos internos e externos, podendo gerar perdas finan-
ceiras procedentes de autuações, processos judiciais ou eventuais questionamentos pelas partes relacionadas (ór-
gão regulador e fiscalizador, participantes, Receita Federal, entre outros). 
 
O controle dos riscos dessa natureza que incidem sobre atividades de investimento é feito por meio: 
 
(i) Da realização periódica de ações de compliance que permitam verificar a aderência dos investimentos às diretri-
zes da legislação em vigor e à Política de Investimentos; 
(ii) Acompanhamento do enquadramento dos investimentos em relação à política de investimento e legislação em 
vigor; 
(iii) Da revisão periódica dos regulamentos dos veículos de investimentos; 
(iv) Da utilização de pareceres jurídicos para contratação de terceiros; e 
(v) Da elaboração de contratos para todas as propostas de prestação de serviços. 

 
RISCO SISTÊMICO 
 
O risco sistêmico caracteriza-se pela possibilidade de que o sistema financeiro seja contaminado por eventos como 
a falência de um banco ou de uma empresa. Buscando reduzir a suscetibilidade dos investimentos a este risco, 
além de ser efetuado o acompanhamento do mercado financeiro, as alocações dos recursos dos planos de benefí-
cios levam em consideração os aspectos referentes à diversificação de seus investimentos bem como de gestores e 
administradores. 
 
12. A OBSERVÂNCIA OU NÃO DE PRINCÍPIOS DE RESPONSAB ILIDADE SOCIOAMBIEN-

TAL 
 
O desenvolvimento sustentável é uma preocupação inerente à sociedade, cada vez mais atenta à preservação am-
biental, à redução da desigualdade social e ao respeito aos direitos humanos. 
 
 
 
A Braslight entende que a observância de princípios de responsabilidade socioambiental é de suma de importância 
para o processo de análise e acompanhamento dos investimentos. Ao longo da vigência desta Política, princípios 
socioambientais serão observados sempre que possível, assim como a inserção de fatores que favoreçam a disse-
minação dos princípios socioambientais.  


