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1. OBJETIVO 
 

Estabelecer as responsabilidades, a constituição e a forma de funcionamento do 
Comitê de Investimentos no âmbito da Fundação de Seguridade Social Braslight 
(“Braslight”). 

 
 

2. APLICAÇÃO 
 

O presente Regimento aplica-se aos membros do Comitê de Investimentos e as 
partes envolvidas no processo de análise, aprovação e monitoramento dos 
investimentos. 

 
 

3. REFERÊNCIAS 
 

� Política de Investimentos dos Planos; 

� Estrutura Organizacional; e 

� Regimento do Conselho Deliberativo. 

 
 

4. DEFINIÇÃO 
 

� Comitê de Investimentos: Órgão Colegiado, cuja constituição e atribuições são 
definidas neste Regimento. 

 
 

5. PRINCÍPIOS GERAIS 
 

O presente Regimento Interno só poderá ser alterado por deliberação da maioria dos 
membros do Comitê de Investimentos. O Conselho Deliberativo deverá tomar 
conhecimento deste regimento, bem como posteriores alterações. 
 
Os casos omissos neste Regimento serão objeto de deliberação do Conselho 
Deliberativo. 
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5.1.    Constituição 
 

O Comitê de Investimentos será integrado pelos seguintes membros permanentes: 
Diretoria Executiva (Diretor Presidente, Diretor Seguridade e Administração e Diretor 
de Investimentos e Finanças), Gerente de Investimentos, Gerente de Governança, 
Riscos e Compliance e por um membro indicado pelas Patrocinadoras, porém sem 
direito a voto em matérias que envolvam as mesmas. A Diretoria Executiva poderá, 
a seu critério, indicar até mais 2 (dois) membros. 

 
Na ausência do Diretor Presidente, o Comitê de Investimentos será presidido por 
outro Diretor, preferencialmente, o Administrador Estatutário Tecnicamente 
Qualificado.  
 
Todos os membros permanentes terão direito a voto, à exceção da Gerente de 
Governança, Riscos e Compliance, cujo papel é assessorar o Comitê no que diz 
respeito aos assuntos relacionados a compliance, riscos e conflito de interesses. 
 

5.2.    Reuniões 
 

O Comitê de Investimentos reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente, e 
extraordinariamente, por solicitação de qualquer dos seus membros.  

 
A agenda, data e horário das reuniões serão informados por meio eletrônico. 
 
O Comitê de Investimentos reunir-se-á com a presença de pelo menos 3 (três) de 
seus membros com direito a voto. 
 
O Comitê de Investimentos poderá, a critério dos seus membros permanentes, 
receber cooperação de outros colaboradores da Braslight, dos gestores dos fundos 
de investimentos e de consultores externos com o intuito de prover informação, 
orientação e suporte técnico.  
 
Os temas abordados e propostas apresentadas decorrerão da indicação de qualquer 
um dos seus membros. 
 
Após a apresentação e discussão de cada proposta, a mesma será submetida à 
votação. As decisões serão tomadas com base na maioria simples de votos dos 
membros permanentes presentes.  Caberá ao diretor que estiver presidindo o 
Comitê, além do seu voto pessoal, o voto de desempate. 
 

5.3.    Ata da Reunião 
 

Qualquer reunião do Comitê será registrada em ata, a qual deverá refletir com clareza 
e objetividade tudo aquilo que de importante ocorrer durante a reunião, devendo a 
mesma ser assinada por todos os membros presentes. 
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O Secretário da reunião elaborará a minuta da ata, na qual deverão ser mencionadas, 
em relação às matérias tratadas, considerações, propostas e decisões tomadas, bem 
como relacionados todos os presentes às eventuais declarações de voto. Neste caso, 
deverão ser incluídos também os discordantes e suas respectivas razões. 
 
Todo material apresentado nas reuniões será anexado à ata. 
 
Após exame pelos seus membros, a minuta da ata será devolvida ao secretário, que 
providenciará, se houver, as correções de seu texto, para aprovação por meio 
eletrônico. Aprovada a minuta com as alterações admitidas e não havendo mais 
manifestação para alteração da ata, esta será levada a assinatura. 
 
As atas serão arquivadas pela Gerência de Investimentos, encarregada de apoiar o 
Comitê, juntamente com os documentos apresentados na reunião. 
 
 

6. RESPONSABILIDADES 
 

6.1. Do Comitê de Investimentos 
 

� Apoiar a Diretoria Executiva na elaboração das premissas utilizadas para a 
definição da Política e orçamento anual de investimentos da Braslight, avaliando 
cenários e estabelecendo estratégias e diretrizes visando um nível de retorno ótimo 
dentro dos parâmetros de risco e custo especificados; 
 

� Deliberar sobre a seleção de gestores de investimentos, 
investimento/desinvestimento de ativos diretamente na carteira, assim como 
orientar voto para participação em Assembleias/Comitês de Investimento dos 
fundos/ativos investidos; 

 
� Definir e rever periodicamente, dentro da Política de Investimentos aprovada pelo 

Conselho Deliberativo, as estratégias e diretrizes a serem seguidas pelos gestores 
dos investimentos e pela Gerência de Investimentos; 

 
� Apoiar a Diretoria Executiva na apresentação ao Conselho Deliberativo acerca da 

evolução dos investimentos e revisão e adequação das estratégias e diretrizes 
adotadas; 
 

� Conduzir quaisquer outros assuntos necessários para assegurar a prudência dos 
investimentos da Braslight e sua eficácia em relação à política de custos. 
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6.2. Da Gerência de Investimentos 
 

� A Gerência de Investimentos poderá realizar operações compromissadas com 
lastro em títulos públicos ou se utilizar de fundos de investimento caixa (cash funds) 
para aplicação dos recursos existentes resultantes de vencimentos de títulos, 
recebimento de dividendos e recebimento de contribuições, até que seja tomada 
decisão do Comitê para sua alocação; 
 

� O limite para realização de aplicações/resgates em operações compromissadas 
e/ou fundos caixa é de R$ 1 (um) milhão. Caso haja necessidade de realizar uma 
movimentação que exceda tal limite, o Comitê de Investimentos deverá ser 
consultado. Se o mesmo não se manifestar a tempo ou se seus membros estiverem 
inacessíveis, a Gerência de Investimentos poderá efetuar a movimentação, porém, 
deverá registrar e justificar tal movimento em ata do Comitê de Investimentos; 
 

� Excepcionalmente, no caso de resgate de operações compromissadas e/ou fundos 
caixa cujo objetivo seja a efetivação de quaisquer tipos de pagamento (concessão 
de benefícios, tributos, depósitos judiciais, resgates solicitados por participantes, 
entre outros), o mesmo poderá ser feito em qualquer valor, ou seja, o limite de R$ 
1 (um) milhão poderá ser desconsiderado; 
 

� As deliberações do Comitê referentes à alocação de investimentos serão feitas 
conforme alçada especificada no quadro abaixo:  
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Os investimentos que não se enquadrarem na tabela acima serão deliberados em Conselho 
Deliberativo. 
 
 
7. ANEXOS 
 
Não aplicável. 
 

Este Regimento Interno foi aprovado 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 Deliberação DEL BP - 005/2017, de 24/08/2017. 

 

COMITÊ
DIRETORIA 
EXECUTIVA

CONSELHO 
DELIBERATIVO

Renda Fixa

Títulos Públicos federais BFI X

Títulos Privados BFI

    Ligados ao Grupo Econômico da Patrocinadora BFI X X

    Outros BFI X

Fundos de Investimento Aberto BFI X

Fundos de Investimento Fechado BFI X

Fundo de Investimento Exclusivo BFI X

Renda Variável

Fundos de Investimento Aberto BFI X

Fundos de Investimento Fechado BFI X

Fundo de Investimento Exclusivo BFI X

Ações BFI

    Ligadas ao Grupo Econômico da Patrocinadora BFI X X

    Outros BFI X

Investimento em SPE BFI X X

Investimento Estruturado

FIP BFI X X

Fundo Multimercado BFI X

Fundo Investimento Imobiliário BFI X

Imóveis

  Compra e Venda BFI X X

  Aluguel BFI X

  Aluguel ligado à Patrocinadora BFI X

Empréstimos (Normas) BFI X

Derivativos BFI X

Votos em Assembleias/Comitês de Fundos BFI X

ANÁLISE 
TÉCNICA

APROVAÇÃO
SEGMENTOS


