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1. OBJETIVO          
 
Estabelecer diretrizes e responsabilidades para os procedimentos de análise e 
monitoramento dos riscos dos investimentos da Fundação de Seguridade Social 
Braslight (“Braslight”). 
 
 

2. APLICAÇÃO 
 
A presente Política aplica-se aos investimentos realizados pela Braslight. 
 
 

3. REFERÊNCIAS 
 
� Resolução CMN Nº 4.661 e posteriores alterações; 

 
� Políticas de Investimentos dos Planos da Braslight; 
 
� Código de Autorregulação em Governança de Investimentos - ABRAPP; 
 
� Norma ISO 9001:2015 e respectivos documentos de apoio; 
 
� Relatório Mensal de Riscos; 
 
� Política de Contratação de Serviços e Compra de Materiais; 
 
�  Manual de Gerenciamento de Riscos Operacionais. 
 
 

4. DEFINIÇÃO 
 
� VaR (Value at Risk): Cálculo de avaliação de risco em operações financeiras que 

mensura a pior perda possível em um determinado horizonte de tempo associado 
a um intervalo de confiança.  
 

� IPCA: Índice de inflação.  
 
� Taxa Selic: Meta de Juros definida pelo Copom. 

 
� Default: Não cumprimento das condições de dívidas estabelecidas em contratos, 

com prazos, juros e garantias definidas, realizados entre nações, de países com 
bancos ou outras instituições financeiras. 
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� Norma ISO 9001 - Norma criada pela Organização Internacional de Padronização 

(ISO), com o objetivo de melhorar a qualidade de produtos e serviços. Oferece um 
modelo padrão para a implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade. 

 
 

5. PRINCÍPIOS GERAIS 
 

5.1. Classificação dos Riscos dos Investimentos 
 
São considerados, mas não limitados, os seguintes tipos de riscos identificados na 
gestão dos investimentos: Mercado, Crédito, Liquidez, Legal, Operacional e Sistêmico. 
 
Quando factível, será observado, o Risco Reputacional, o qual está associado à 
percepção dos grupos de interesse (Participantes, Patrocinadora, Órgãos de 
Fiscalização, Colaboradores, Prestadores de Serviço) com os quais a Braslight se 
relaciona, tanto internos como externos, no desenvolvimento de suas atividades, e que 
possam ter um impacto adverso sobre os resultados. 
 
Tais riscos, quando aplicáveis, são observados no processo de análise de 
investimentos através de análise técnica realizada pela Gerência de Investimentos, 
tendo ainda a possibilidade de contar com o assessoramento de Consultoria 
Financeira e/ou da Gerência de Governança, Riscos e Compliance. 
 

5.1.1. Risco de Mercado 
 

Caracterizado pelas mudanças nos preços dos instrumentos financeiros, é 
monitorado através da observância do Value at Risk (VaR) dos investimentos 
nos segmentos de Renda Fixa e Renda Variável. Para o VaR calculado é 
adotado o modelo paramétrico com nível de confiança de 95% no horizonte de 
21 dias.  

São também verificadas as exposições por fator de risco dos ativos como: bolsa, 
cupom IPCA e SELIC, dentre outros. 
 
Os limites adotados são:  

 

 

* Percentual dos recursos alocados no segmento para 21 dias 

 

 A/B 2,5% 15%

C Saldado 2,5% 15%

C Novo 4,5% 15%

D 4,5% 15%

PGA 1,0% N/A

Plano
Renda Fixa

VaR * 
Renda Variável

 VaR *
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O agente custodiante disponibiliza teste de Stress tomando-se como base os 
cenários disponibilizados pela B3. 

 
5.1.2. Risco de Crédito 

 
Caracterizado pela perda financeira potencial no caso de uma contraparte não 
cumprir com suas obrigações (default). Os limites por Emissor ou da Emissão 
estabelecidos pela Política de Investimentos para alocação em carteira própria 
estão demonstrados no quadro abaixo: 

 

 

Para a aplicação em Fundos condominiais, a Braslight realizará alocações em 
fundos que possuam em suas carteiras, no momento da análise, percentual 
alocado em créditos de rating inferiores ao definido pela Braslight em até 5% do 
Patrimônio Líquido do fundo. 
 
Essa obrigação deverá ser desconsiderada para recebimento de recursos não 
programados fora do horário de aplicação. Neste caso, a Gerência de 
Investimentos estará autorizada a alocar em fundos caixa, com liquidez diária e, 
posteriormente realocar os recursos em Fundos já analisados/utilizados pela 
Gerência. 
 
Para Depósito a Prazo com Garantia Especial (DPGE) a Braslight tem como 
alocação máxima R$ 20 milhões no consolidado de todos os seus planos, 
independente do rating do emissor. 

 
5.1.3. Risco de Liquidez 

 
Relacionado ao casamento dos fluxos de ativos e passivos, de forma que os 
recursos estejam disponíveis na data do pagamento dos benefícios. Além do 
Risco relacionado a solvência há também o risco de não cumprimento das 
obrigações de curto prazo em consequência da incapacidade de se desfazer, 
rapidamente, de uma posição devido as condições de mercado. 

 
5.1.4. Risco Legal 

 
Relacionado à não conformidade com normativos externos, podendo gerar 
perdas financeiras procedentes de autuações, processos judiciais ou eventuais 
questionamentos pelas partes relacionadas (órgão regulador e fiscalizador, 
participantes, Receita Federal, entre outros), além de perdas nos valores 
investidos. 

 

Standard & Poors brBBB+

Moody's Baa1.br

Fitch Ratings BBB+

Agência de Classificação 
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5.1.5. Risco Operacional  

 
Definido como a ocorrência de perdas financeiras resultantes de falhas, 
deficiências ou inadequação de processos internos, pessoas, sistemas ou 
eventos externos.  
 
Adicionalmente, a Braslight é certificada com base na Norma ISO 9001:2015 
com o objetivo de garantir qualidade, transparência e seguranças dos processos.  
 
O Sistema de Gestão da Qualidade é formalizado através da Política da 
Qualidade e sua operacionalização é formalizada através do Manual do Sistema 
de Gestão da Qualidade. 

 
5.1.6. 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, cenário político, 
dentre outros. 
 
Buscando reduzir a suscetibilidade dos investimentos a este risco, além de ser 
efetuado o acompanhamento do mercado financeiro e as alocações dos 
recursos nos planos de benefícios, também são considerados outros fatores 
como a diversificação de investimentos e gestores. 

 
5.2. Monitoramento dos Riscos dos Investimentos 

 
O monitoramento dos riscos dos investimentos conta com o auxílio de Consultoria 
Financeira ou do Agente Custodiante e são gerados os seguintes documentos de 
acompanhamento: 

 
� Relatório de Análise de Investimentos (Mensal); 
� Relatório de Controle Diário de Risco - VaR e Stress; 
� Relatório de Compliance (Mensal); 
� Relatório de Liquidez (Desmonte das Carteiras - Mensal). 

 
A Gerência de Governança, Riscos e Compliance elabora Relatório Mensal de Riscos, 
que é enviado aos órgãos colegiados da Braslight. Este relatório tem como base as 
informações demonstradas nos relatórios acima citados, informações internas e 
notícias do mercado. 
 

5.2.1. Risco de Mercado 
 

Monitorado através do cálculo do VaR e teste de Stress tomando-se como base 
os cenários disponibilizados pela B3. 
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No que tange a periodicidade da análise, diariamente o Agente Custodiante 
contratado fornece relatório contendo informações do VaR e Stress Testing da 
posição. Adicionalmente, a Consultoria Contratada realiza cálculo de VaR para 
os seguimentos e para cada veículo de forma mensal.  
 
Vale ressaltar que por questões metodológicas, não necessariamente os valores 
calculados de VaR destes dois prestadores de serviço serão iguais.  
 
Caso os limites estabelecidos, conforme mencionado no item 5.1.1. desta 
Política, sejam desrespeitados por 5 (cinco) dias consecutivos ou o VaR 
apresentado seja equivalente a 150% do limite estabelecido, as causas dos 
desenquadramentos serão indagadas a Gerência de Investimentos e poderão 
ser discutidas na esfera do Comitê de Investimentos.  

 
 5.2.2.  Risco de Crédito  

 
Feito através do acompanhamento das contrapartes dos emissores dos títulos 
de crédito com periodicidade mensal tomando como base informações 
disponibilizadas pela Consultoria Contratada. 
 
Para o risco de crédito são evidenciados os ratings dos emissores dos 
investimentos através de acompanhamento das notas das Agências 
Classificadoras de Risco destes ativos em relação ao Total dos Recursos 
Garantidores dos Planos. 
 
Para os investimentos da Carteira Própria da Braslight, cujos ratings estiverem 
em desacordo com o previsto na sua Política de Investimentos, serão 
apresentados em Comitê de Investimentos para deliberação sobre possível 
manutenção do ativo. 

 
 5.2.3. Risco de Liquidez 

 
Realizado através da observância dos fluxos de pagamento de benefícios em 
conjunto com a liquidez dos ativos dos planos, sendo eventualmente 
apresentado ao Comitê de Investimentos de acordo com solicitação deste ou 
necessidade apurada pela Gerência de Investimentos. A liquidez imediata é 
também acompanhada por essa Gerência.   
 
Em relação ao monitoramento da liquidez dos ativos, a Consultoria Financeira 
contratada elabora Relatório de Liquidez que demonstra em quanto tempo uma 
determinada posição detida pela Braslight poderá ser liquidada. 
 
Além disso, importante salientar que, quando necessário, podem ser realizados 
estudos de Asset Liability Management (ALM) dos planos de benefícios. 
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 5.2.4. Risco Legal 

 
Em situações onde sejam identificados os riscos legais, os mesmos devem ser 
encaminhados para análise da Gerência Jurídica, que irá verificar a real 
necessidade de emissão de parecer legal. Neste caso, não é descartada a 
hipótese de contratação de terceiros para a realização do serviço. 
 
Adicionalmente, relatórios mensais de Compliance elaborados pela consultoria 
financeira contratada permite verificar possíveis desenquadramentos dos 
valores investidos em relação ao normativo em vigor. 
 
Todas as contratações de prestadores de serviços relacionados aos 
investimentos devem cumprir determinações da Política de Contratação de 
Serviços e Compra de Materiais. 

 
5.2.5. Risco Operacional 

 
Seu acompanhamento é realizado através da construção e manutenção da 
matriz de risco oriunda dos processos operacionais da Braslight.  
 
A Braslight formaliza seus controles preventivos e corretivos no Manual do 
Sistema de Gestão da Qualidade e Manual de Gerenciamentos de Riscos 
Operacionais. 

 
 

6. RESPONSABILIDADES 
 

6.1. Do Conselho Deliberativo 
 

� Aprovar a estrutura e Política de Gestão de Riscos dos Investimentos. 
 

6.2. Do Comitê de Investimentos 
 

� Aprovar os limites adotados para o Valor em Risco (VaR) propostos pela Gerência 
de Governança; 
 

� Acompanhar e deliberar sobre os resultados das análises. 
 

6.3. Da Diretoria Executiva 
 
� Prover a estrutura para a gestão dos riscos, em conformidade com as melhores 

práticas; 
 

� Prover a estrutura para o necessário comprometimento dos colaboradores para o 
cumprimento desta Política;  
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� Garantir o necessário comprometimento com as melhores práticas de governança; 
 
� Garantir a disponibilidade de recursos; 
 
� Dirimir sobre casos não previstos nesta Política. 
 
6.4. Da Gerência de Investimentos 
 
� Observar riscos no processo de análise dos investimentos; 

 
� Comunicar aos envolvidos nesta Política, toda e qualquer informação com 

eminência de risco ou perda financeira para a Braslight. 
 
6.5. Da Gerência Jurídica 

 
� Analisar riscos legais com emissão de parecer, se for o caso. 

 
6.6. Da Gerência de Governança, Riscos e Compliance 

 
� Conduzir análises críticas com a Diretoria Executiva para a manutenção de 

adequação desta Política; 
 

� Providenciar qualquer alteração pertinente; 
 
� Manter a Política disponível a toda a Braslight; 
 
� Dar conhecimento aos diretores, colaboradores, estagiários e prestadores de 

serviço sobre a existência desta Política; 
 
� Consolidar e emitir relatório relativo aos riscos dos investimentos; 
 
� Analisar ocorrências relatadas a fim de verificar a aderência dos procedimentos 

estabelecidos nesta Política, compartilhado com a Diretoria Executiva; 
 

� Analisar os casos não previstos nesta Política e reportar à direção; 
 
� Reportar imediatamente qualquer violação ou situação fora dos padrões ou que 

represente possibilidade de perda financeira para a Braslight.  
 

6.7. Das Demais Gerências e Colaboradores 
 
� Estar comprometido em satisfazer os requisitos estabelecidos nesta Política; 

 
� Tomar conhecimento das atualizações da Política; 
 
� Zelar pelo cumprimento da Política estabelecida pela Diretoria Executiva.  
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7.  ANEXOS 
 

Não aplicável. 
 
 

Esta Política foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da Fundação de Seguridade Social 
Braslight, em reunião realizada no dia 20 de dezembro de 2018, entrando em vigor a 
partir desta data, revogando a Política de Gestão de Riscos dos Investimentos POL 
BP - 004/2017, de 24/08/2017. 

 

 


