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1. O PLANO C 
 

O Plano C é um plano cujos benefícios programáveis, durante a fase de capitalização, 
são do tipo "contribuição definida", sem vinculação com o INSS (parcela denominada 
Subplano de Contribuição Definida do Plano C), e os benefícios de risco (auxílio 
doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte de participante ativo, inválido 
e em auxílio doença), bem como os de renda continuada, uma vez concedidos, são 
do tipo "benefício definido" (parcela denominada Subplano de Benefício Definido Não 
Saldado do Plano C). As duas parcelas têm seus patrimônios apurados por sistema 
de cotas, são tratadas em conjunto e denominadas Plano C Novo. 
 
Ao participante que migrou do Plano A/B para o Plano C foi concedido um benefício 
saldado de renda vitalícia, com reversão em pensão, proporcional ao tempo de 
contribuição à Braslight na ocasião da migração, contado de sua última inscrição na 
Fundação, diferido para recebimento após o mesmo ter completado um conjunto de 
condições de habilitação. Esta parcela é denominada Subplano de Benefício Definido 
Saldado do Plano C (“Plano C Saldado”). 

2. ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO 
 

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 aplicações desses 
recursos, de acordo com o Artigo 7º da Resolução CMN nº 3.792/2009 alterado pelo 
Artigo 1º da Resolução nº 4.275/2013 e com o Parágrafo 5º do Artigo 35 da Lei 
Complementar nº 109, é Wilson Carlos Figueira Matheus, Diretor de Investimentos e 
Finanças 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 apresentados 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 Resolução 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, legal e sistêmico; e 
VIII. A observância ou não de princípios de responsabilidade socioambiental. 
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4. CENÁRIOS PARA ALOCAÇÃO  
 

O Brasil no último biênio passou por diversas mudanças no cenário político e 
econômico nos levando a vivenciar   a maior recessão da história do país.  Desde o 
impeachment da presidente Dilma, retomou-se a discussão de diversas reformas com 
o objetivo de reaquecer a economia e estimular o ambiente de negócios. Vale ressaltar 
que outros temas de grande importância como as reformas trabalhista e da previdência 
e a questão fiscal ganharam destaque nacional.  

As mudanças estruturais propostas, impulsionadas pela aprovação do limite de teto 
para os gastos públicos, ajudaram para a reversão da crise econômica. O novo 
direcionamento político juntamente com este pacote de medidas afetaram 
positivamente o mercado, levando a taxa de juros e o índice da Bolsa para seus níveis 
mínimo e máximo respectivamente.   

Com a estabilidade do cenário político-econômico e aprovação da reforma da 
previdência, cerne da questão fiscal brasileira, o cenário de juros para o país pode 
manter uma tendência de queda, o que torna as alocações dos investimentos para os 
planos de benefícios mais desafiadoras.  

A Braslight, na elaboração da sua Política de Investimentos para 2018, adotou as 
seguintes premissas: 
 

 

As estimativas foram definidas a partir de informações coletadas em 01/12/2017 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 Ibovespa foi previsto um desempenho 
anual de IPCA + 10,00%. 

 

5. MACROALOCAÇÃO DOS RECURSOS E ADEQUAÇÃO AO PASSIVO ATUARIAL 
 
Para a alocação dos recursos do Plano, foram elaborados dois estudos: o Estudo da 
Instrução Previc nº 23, com data-base de dezembro de 2016 e o ALM (Asset Liability 
Management), com posição em junho de 2017. O estudo de adequação referente à 
Instrução Previc nº 23 resultou em uma taxa nominal de 9,91% a.a. (mediana) e taxa 
real de 5,72% a.a. (mediana) para o subplano C Saldado e uma taxa nominal de 
10,06% a.a. (mediana) e taxa real de 5,87% a.a. (mediana) para o subplano C Novo. 
 
A Portaria Nº 375 de 27 de abril de 2017 estabeleceu que o intervalo de taxa para a 
duration de 10,58 anos para o plano subplano C Saldado é: 

 Taxa de juros parâmetro: 6,26% a.a.; 
 Taxa mínima: 4,38% a.a.; e 
 Taxa máxima: de 6,66% a.a.. 

2018 2019 2020 2021 2022

4,02% 4,13% 4,00% 4,00% 4,00%

4,91% 4,38% 4,25% 4,50% 4,50%

6,88% 7,75% 8,00% 8,00% 8,00%

14,42% 14,54% 14,40% 14,40% 14,40%Ibovespa (%, a.a.)

Cenário Econômico Braslight

Indicador

IPCA (%, a.a.)

IGP-M (%, a.a.)

Selic (%, a.a.)
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A Portaria Nº 375 de 27 de abril de 2017 estabeleceu que o intervalo de taxa para a 
duration de 10,08 anos para o sub-plano C Novo é: 

 Taxa de juros parâmetro: 6,26% a.a.; 
 Taxa mínima: 4,38% a.a.; e 
 Taxa máxima: de 6,66% a.a.. 

 

Logo, o resultado atende à legislação, com base na alocação em dezembro de 2016. 

Em relação ao estudo do ALM, o resultado produzido pode ser visto abaixo: 

 

 

 

6. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E OS LIMITES POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO 
 
Para a alocação dos recursos do Plano, estão sendo estabelecidos os parâmetros 
constantes a seguir, válidos para o período de vigência desta Política: 

 

 

Mandato Atual (R$) Otimizada (R$) Diferença

Renda Fixa CDI 46.641.434,50R$              33.032.385,09R$              13.609.049,41-R$              

Renda Fixa Crédito CDI 27.983.398,19R$              30.546.003,10R$              2.562.604,91R$                

Renda Fixa Inflação 13.636.872,52R$              17.223.791,58R$              3.586.919,06R$                

Renda Variável 33.275.462,62R$              40.734.988,06R$              7.459.525,44R$                

Investimentos Estruturados 11.607.038,62R$              11.607.038,62R$              -R$                                

Imóveis 73.443.155,04R$              73.443.155,04R$              -R$                                

Carteira de Títulos 893.149.509,13R$            893.149.509,13R$            -R$                                

Total (Sem Créditos Tributários) 1.099.736.870,62R$         1.099.736.870,62R$         -R$                                

ALM  - C Saldado

Mandato Atual (R$) Otimizada (R$) Diferença

Renda Fixa CDI 36.278.887,59R$              18.909.343,83R$              17.369.543,76-R$              

Renda Fixa Crédito CDI 2.629.643,36R$                3.945.178,52R$                1.315.535,16R$                

Renda Fixa Inflação 10.092.653,25R$              13.555.306,40R$              3.462.653,15R$                

Renda Variável 65.968.041,56R$              78.559.397,01R$              12.591.355,45R$              

Investimentos Estruturados 38.329.170,13R$              38.329.170,13R$              -R$                                

Empréstimos 25.404.485,90R$              25.404.485,90R$              -R$                                

Carteira de Títulos 429.314.604,79R$            429.314.604,79R$            -R$                                

Total (Sem Créditos Tributários) 608.017.486,58R$            608.017.486,58R$            -R$                                

ALM  - C Novo

Mín. Máx. Alvo 

0,00% 100% 65,00%

0,00% 30,00% 16,00%

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

0,00% 15,00% 10,00%

0,00% 10,00% 1,00%

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

Investimentos Estruturados

Investimentos no Exterior

Operações com Participantes

Alocação dos Recursos - C Saldado

Segmentos

Renda Fixa

Renda Variável

Investimentos Imobiliários
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Mín. Máx. Alvo 

0,00% 100% 60,00%

0,00% 30,00% 20,00%

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

0,00% 15,00% 10,00%

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

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

Alocação dos Recursos - C Novo

Segmentos

Renda Fixa

Renda Variável

Investimentos Imobiliários

Operações com Participantes

Investimentos Estruturados

Investimentos no Exterior

Mín Máx. N.A.

0,00% 100,00%

0,00% 20,00%

0,00% 20,00%

X

0,00% 15,00%

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%

0,00% 10,00%

X

0,00% 10,00%

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

FI/FICFI Classificados como dívida externa no Segmento de Inv. no Exterior

ETF de Renda Fixa ²

Companhia Securitizadora

Alocação por Emissor

Emissor

Tesouro Nacional

Instituição Financeira

ETF de Renda Fixa -Títulos Federais ¹

Tesouro Estadual ou Municipal

Debênture de Infraestrutura de acordo com inciso IX do art. 18

Companhia Aberta com Registro na CVM

Organismo Multilateral
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¹ETF de Renda Fixa – Títulos Públicos Federais diz respeito a fundos de investimento cujas cotas sejam 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 composto 

exclusivamente por títulos da dívida pública mobiliária federal interna – Resolução CMN nº 4449/2015. 

²ETF de Renda Fixa diz respeito a fundos de investimento cujas cotas sejam 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 – Resolução CMN nº 4449/2015. 

7. 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 posteriores, salvo as seguintes restrições: 
 

 Alocação em títulos públicos estaduais e municipais; e 
 Realização de investimentos no exterior. 

 

SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 
 

São elegíveis para este segmento os ativos previstos na Resolução CMN nº 
3.792/2009 e suas alterações posteriores, salvo a seguinte restrição: 
 

Mín Máx. N.A.

0,00% 25,00%

0,00% 25,00%

0,00% 25,00%

0,00% 25,00%

0,00% 25,00%

X

X

0,00% 25,00%

0,00% 25,00%

X

% do Pat. Separado de Certificados de Recebíveis com Regime Fiduciário

% do PL de uma mesma Instituição Financeira

Concentração por Emissor

Emissor

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

% do Capital Votante de uma mesma CIA Aberta

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

% do PL de fundo constituído no Brasil sob a forma de condomínio aberto 

com o sufixo “Investimento no Exterior” - inciso VI do art. 21;

% do PL de Fundos de Índ no Ext. Negociados em Bolsa de Valores no Brasil

ETF de Renda Fixa²

% do PL do fundo de investimento no exterior - inciso I do art. 21

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

Mín Máx. N.A.

0,00% 25,00%

0,00% 25,00%

0,00% 25,00%

Concentração por Investimento

Emissor

% de uma Série de Títulos ou Valores Mobiliários

% de uma mesma Classe ou Série de Cotas de FIDC

% de um mesmo Empreendimento Imobiliário
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 É vedada a realização de investimentos no exterior. 
 

 
SEGMENTO DE IMÓVEIS 

 
Para este segmento são elegíveis os ativos previstos na Resolução CMN nº 
3.792/2009 e suas alterações posteriores. 
  
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 
 

São elegíveis para este segmento os ativos previstos na Resolução CMN nº 
3.792/2009 e suas alterações posteriores, salvo a seguinte restrição: 
 

 É vedada a realização de investimentos no exterior. 
 
SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR 

 

Na vigência desta Política não serão realizados investimentos neste segmento. 
 

8. A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DERIVATIVOS 
 

As operações com derivativos são permitidas, desde que respeitados os limites, 
restrições e demais condições estabelecidas pela Resolução CMN nº 3.792/2009 e 
suas alterações posteriores. 

9. A TAXA MÍNIMA ATUARIAL OU ÍNDICE DE REFERÊNCIA 
 
A taxa mínima atuarial é de IPCA+ 5,58 % a.a.. 

10. A META DE RENTABILIDADE PARA CADA SEGMENTO DE APLICAÇÃO 
 
Abaixo se encontra a meta de rentabilidade para cada um dos segmentos de aplicação 
do Plano: 

 

 

 

Investimentos no Exterior N.A.

Investimentos Imobiliários IPCA + 5,58% a.a.

Operações com Participantes IPCA + 8,00% a.a.

Investimentos Estruturados IPCA + 7,00% a.a.

Renda Variável IBOVESPA

Metas de Rentabilidade  por Segmento de Aplicação

Segmentos Metas 

Renda Fixa IPCA + 5,58% a.a.
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11. A METODOLOGIA OU AS FONTES DE REFERÊNCIA ADOTADAS PARA 
APREÇAMENTO DOS ATIVOS FINANCEIROS 

 

Para apreçamento dos ativos, a Braslight utiliza as seguintes informações: 
 

 Títulos públicos: informações do mercado secundário de títulos divulgadas pelo 
site da ANBIMA;  

 Títulos privados: apreçamento efetuado pelo Agente Custodiante. 
 Derivativos: cotações disponibilizadas no site da BM&FBOVESPA;  
 Ações em mercado: cotações de fechamento disponibilizadas no site da 

BM&FBOVESPA;  
 Fundos: cotações divulgadas pelos administradores dos fundos; e 
 Ativos mantidos até o vencimento: é utilizado o apreçamento na curva. 

 

12. A METODOLOGIA E OS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS RISCOS DE 
CRÉDITO, DE MERCADO, DE LIQUIDEZ, OPERACIONAL, LEGAL E SISTÊMICO 

 
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, ou da emissão do ativo. 
 
O rating mínimo utilizado pela Braslight está demonstrado na tabela abaixo. 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: 
 

 
 

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. 

Para Depósito a Prazo com Garantia Especial (DPGE) a Fundação tem como alocação 
máxima R$ 20 milhões no consolidado de todos os seus planos, independente do 
rating do emissor. 
  
Além da definição do rating mínimo, para risco bancário, serão apresentados em 
comitê, para aprovação, os limites máximos a serem utilizados com revisão anual. 
O monitoramento dos ativos de crédito nos Planos, se dará através de relatórios 
disponibilizado pela empresa de consultoria contratada no final de cada mês. 

Instituições Não Financeiras

brBBB+

Baa1.br

BBB+

Agência de Classificação

Standard & Poors

Fitch Ratings

Moody’s
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RISCO DE MERCADO 
 

O risco de mercado pode ser caracterizado pelas mudanças nos preços dos 
instrumentos financeiros devido a alterações nas taxas de juros, nas taxas de câmbio, 
nos preços das ações e nos preços das commodities. Esses movimentos 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 ocorrer em condições adversas. 
 
Em complemento, são fixados pelo Comitê de Investimentos 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 monitorado através da apuração 
do VaR e de testes de stress feitos pelo Agente Custodiante da Fundação e pela 
Consultoria de Investimentos contratada. 
 
RISCO DE LIQUIDEZ 

 
O risco de liquidez está relacionado ao casamento dos fluxos de ativos e passivos, de 
forma que os recursos estejam disponíveis na data do pagamento dos benefícios e 
demais obrigações dos planos de benefícios.  
 
Para controlar e monitorar este risco, a Braslight conta com o apoio de Consultoria de 
Investimentos contratada, que disponibiliza mensalmente relatórios de liquidez onde é 
possível verificar o número de dias úteis necessários para transformar a carteira de 
investimentos em recursos líquidos.  
 
Também é realizado acompanhamento mensal dos fluxos de pagamentos de 
benefícios em conjunto com a liquidez dos ativos, 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 inadequação 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 
na norma ISO 9001 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 financeiras procedentes de autuações, processos judiciais ou 
eventuais questionamentos pelas partes relacionadas (órgão regulador e fiscalizador, 
participantes, Receita Federal, entre outros). 
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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 diretrizes 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 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 
benefícios levam em consideração os aspectos referentes à diversificação de seus 
investimentos bem como de gestores e administradores. 
 

13. GOVERNANÇA DOS INVESTIMENTOS 
 
A Braslight, em julho de 2017, aderiu ao Código de Autorregulação em Governança 
de Investimentos da ABRAPP, que tem como objetivo aperfeiçoar as práticas de 
governança de investimentos, mitigar a percepção de riscos existentes e contribuir 
para o desenvolvimento sustentável da Previdência Complementar Fechada do país, 
beneficiando, sobretudo, os participantes, assistidos, instituidores e patrocinadores 
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Nesse sentido, os seguintes 
documentos foram alterados ou criados para atender a adesão ao código:  
 

 Manual de Investimentos 
 Política de Certificação 
 Política de Gestão de Riscos 
 Regimento do Comitê e Política de Alçada 

 

14. A OBSERVÂNCIA OU NÃO DE PRINCÍPIOS DE RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL 

 
A Braslight não observa os princípios de responsabilidade socioambiental, porém 
serão consideradas, sempre que possível, boas práticas em relação aos aspectos 
socioambientais e de governança, mitigando assim possíveis impactos de um 
investimento que não seja responsável no futuro. 
uro. 




