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1. OBJETIVO 
 
Regulamentar os procedimentos para análise e acompanhamento dos investimentos da 

Fundação de Seguridade Social Braslight (“Braslight”). 

2. APLICAÇÃO 

 
Aplicado à Gerência de Investimentos no processo de operacionalização, análise e 

acompanhamento dos investimentos da Braslight. 

3. PROCEDIMENTOS PARA ALOCAÇÃO NOS SEGMENTOS  

 
Os investimentos da Braslight podem ser alocados através de aquisições diretas de ativos 

na carteira própria dos planos ou a partir da seleção de fundos de investimentos. 

Para qualquer investimento a ser realizado, deve-se primeiramente verificar se o mesmo 

está aderente à Política de Investimentos do Plano de Benefícios e à Resolução CMN 3.792 

e suas alterações posteriores. 

4. CRITÉRIOS PARA PROCESSO DE SELEÇÃO DE AGENTE CUSTODIANTE 

 
Deverão ser observados os seguintes critérios: 

 

 Custos e qualidade dos principais serviços oferecidos;  

 Experiência na atividade;  

 Qualidade dos relatórios gerenciais e analíticos; 

 Descrição e qualidade dos demais serviços a serem prestados;  

 Direitos e deveres entre as partes. 

 

Importante ressaltar que esta análise é realizada pela Gerência de Investimentos em 

conjunto com a Gerência de Tesouraria e, o seu resultado, apresentado à Diretoria 

Executiva para tomada de decisão. 

5. CRITÉRIOS PARA PROCESSO DE ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

 
Realizado pela Gerência de Investimentos, podendo contar ou não com a assessoria de 

Consultoria Financeira e da Gerência de Governança, Riscos e Compliance, dependendo do 

tipo de investimento a ser realizado. 

 

5.1. TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 

 
Deverão ser observados os seguintes procedimentos para aquisição e venda de títulos 

públicos federais no caso de aquisição em mercado secundário: 
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 Certificar-se de que a negociação será realizada prioritariamente por meio de 

plataformas eletrônicas administradas por sistemas autorizados. Caso ocorram via 

mercado balcão, devem ser observados critérios de apuração do valor de mercado ou 

intervalo referencial de preços máximos e mínimos dos ativos; 

 Operar com corretoras que atendam aos requisitos de credenciamento no Banco 

Central e no Tesouro Nacional e que estejam enquadradas nos critérios de Seleção de 

Corretoras da Braslight; 

 A corretora selecionada deverá ser fornecedora de preço ANBIMA ou Dealers do Banco 

Central.  

A Gerência de Investimentos deverá verificar ao menos uma vez ao ano quais corretoras 

estão habilitadas a operar com a Braslight. O resultado desta verificação deverá ser 

apresentado e validado pelo Comitê de Investimentos. 

A Gerência de Investimentos deverá analisar também a possibilidade e possíveis vantagens 

na aquisição e venda de títulos públicos federais via leilão do Banco Central. 

5.2. TÍTULOS PRIVADOS FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS 

5.2.1. TÍTULOS PRIVADOS FINANCEIROS 

 
A Gerência de Investimentos deverá realizar uma análise das Instituições Financeiras, 

baseada no seu rating e porte e apresentar para o Comitê de Investimentos, ao menos uma 

vez ao ano, uma seleção de candidatas e seus respectivos limites bancários. 

5.2.2. TÍTULOS PRIVADOS NÃO FINANCEIROS 

 
A aquisição destes títulos deverá ser precedida de relatórios que incluam informações 

relevantes sobre a companhia e a emissão. Preferencialmente, deverá contar também com 

uma análise realizada por Consultoria independente. O assunto, suas análises e resultados 

serão discutidos e validados pelo Comitê de Investimentos. 

As operações de compra e venda deverão ser realizadas prioritariamente por meio de 

plataformas eletrônicas de negociações. Caso ocorram via mercado balcão, devem ser 

observados critérios de apuração do valor de mercado ou intervalo referencial de preços 

máximos e mínimos dos ativos, se aplicável. 

Deverá também ser realizado um acompanhamento das empresas investidas, como 

acompanhamento do rating e resultados financeiros, ou de qualquer evento considerado 

relevante para a manutenção ou não do ativo em carteira. 

5.2.3. FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 
Para análise de fundos de investimentos não exclusivos são verificados os seguintes 

critérios: 
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Fundos abertos 

 Patrimônio de no mínimo R$ 50 milhões, podendo a Braslight alocar em cada plano um 

máximo de 15% das cotas do fundo e no consolidado um total de 20% das cotas do 

fundo; 

 Existência mínima de fundos na estratégia com 24 meses; 

 Relação de risco (volatilidade) e retorno para janelas de 6,12 e 24 meses (se aplicável); 

 Histórico de desenquadramento do fundo/gestor; 

 Histórico de penalizações perante órgãos reguladores; 

 Verificação de possibilidade de risco de imagem do gestor e/ou administrador do fundo. 

Fundos fechados  

 Patrimônio do fundo de no mínimo R$ 50 milhões, podendo a Braslight alocar no 

Consolidado dos planos um máximo de 25% das cotas do fundo; 

 Histórico das pessoas chave do fundo no segmento de private equity ou setor específico 

(se aplicável); 

 Estratégia de investimento e desinvestimento. 

Fundos exclusivos 

 Histórico do gestor e administrador; 

 Taxa de administração e desempenho compatíveis com as práticas de mercado. 

Solicitações adicionais (quando aplicável): 

 Regulamento do Fundo; 

 Formulário de Referência e principais anexos da Instrução CVM 558; 

 DDQ da Anbima e seus anexos; 

 Questionário respondido da Braslight; 

 Relatório de rating;  

 Carteira do fundo; 

 Análise de risco realizada pela Gerência de Governança, Riscos e Compliance; 

 Análise do Regulamento pela Gerência Jurídica. 

Adicionalmente, quando necessário, a Braslight poderá contar com uma análise realizada 

por uma consultoria independente.  

6. INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

 
A Gerência de Investimentos deverá observar no mínimo os seguintes critérios: 

 Características básicas completas do imóvel; 

 Remuneração pretendida compatível com o mercado; 

 Verificação documental do imóvel. 
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7. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 
 
Em função das condições de mercado, as taxas cobradas no segmento de empréstimos 

deverão ser revistas periodicamente pela Gerência de Investimentos. 

8. PROCEDIMENTOS PARA ACOMPANHAMENTO DO AGENTE CUSTODIANTE 

 
Realizado a partir do acompanhamento de no mínimo dos seguintes pontos: 
 
 Processamento das carteiras dentro dos prazos estipulados e eventuais 

reprocessamentos ocorridos; 
 Processo de liquidação dos investimentos; 
 Atrasos no fechamento das carteiras. 

9.  PROCEDIMENTOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS  

 
Realizado pela Gerência de Investimentos, podendo contar ou não com o auxílio da 

Consultoria Financeira contratada, nos seguintes itens: 

 Elaboração de relatórios de desempenho; 

 Comparação de gestores com seus pares no mercado; 

 Participação em Assembleias e Comitês de Investimentos (quando aplicável); 

 Acompanhamento de taxas e preços dos títulos públicos e privados; 

 Realização de reuniões periódicas com os gestores; 

 Propostas sobre desinvestimentos. 

O acompanhamento do desempenho dos ativos é feito diariamente e será apresentado ao 

Comitê de Investimentos periodicamente. 

9.1. TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 

 
O acompanhamento dos investimentos alocados nesta classe de ativo quando, marcados a 

mercado, deve ser realizado a partir do monitoramento das condições de mercado, em 

especial da taxa de juros.  

Para os títulos marcados na curva, ao final de cada ano, com o auxílio de estudos do fluxo 

de caixa de cada um dos planos, avalia-se a necessidade de manutenção ou troca do papel.  

9.2. TÍTULOS PRIVADOS 

 
O acompanhamento desta classe de ativo é segregado pelo tipo de emissor:  instituições 

financeiras e instituições não financeiras. 
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Instituições financeiras 

Observar: 

 O rating da instituição; 

 Notícias relacionadas às instituições investidas. 

Instituições não financeiras 

Observar: 

 Rating da Emissão e do Emissor; 

 Notícias relacionadas às empresas investidas; 

 Mudanças na Escritura do ativo (no caso de debêntures); 

 Quebra de covenants. 

9.3. FUNDOS DE INVESTIMENTOS 

 
 A Gerência de Investimentos divulga mensalmente relatório contendo informações acerca 

da rentabilidade, cotas, fatos relevantes entre outros de cada um dos fundos investidos.  

Além do material gerado internamente, é disponibilizada análise realizada por Consultoria 

Financeira contratada. Adicionalmente, deverá ser observado, sempre que necessário, a 

prática de realização de reuniões/calls com os gestores.   

Todo este material irá subsidiar acompanhamento e deliberação do Comitê de 

Investimentos. 

10. INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

 
Mensalmente é divulgado relatório com a situação de cada um dos imóveis no que tange à 

adimplência, vacância e regularidade dos impostos. Adicionalmente, a cada três anos no 

máximo, é realizado em conjunto com empresas avaliadoras de imóveis a reavaliação dos 

empreendimentos.  

Quando da realização de reparos ou obras nos empreendimentos, a Braslight, se 

necessário, deverá contratar prestador de serviço para realizar o seu devido 

acompanhamento. 

11. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 

 
Realizadas pela Gerência de Benefícios, Arrecadação e Empréstimos. Mensalmente é 

gerado um relatório contendo descrição da posição, características e o perfil dos 

empréstimos em carteira. 
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A Gerência de Investimentos, com base no acompanhamento das taxas de mercado 

referentes ao segmento, poderá revisitar a taxa que remunera os novos empréstimos 

concedidos aos participantes.  

12. CRITÉRIOS DE DESINVESTIMENTO 

 
Possíveis desinvestimentos são discutidos em Comitê de Investimentos, e podem ocorrer 

por diversos motivos, entre eles: 

 Desempenho insatisfatório recorrente; 

 Risco de imagem; 

 Aumento da percepção do risco da operação e/ou dos agentes envolvidos 

(Administrador/Gestor/Originador/Consultor/Empresa Investida);  

 Descumprimento do mandato (desenquadramentos). 

 
Este Manual foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da Fundação de Seguridade Social 

Braslight, em reunião realizada no dia 24 de agosto de 2017, entrando em vigor a partir 

desta data, revogando o documento Procedimentos de Análise e Acompanhamento dos 

Investimentos - 2ª versão. 

 


