Política de
Investimentos
2022-2026

Política de Investimentos 2022-2026

INTRODUÇÃO

O Conselho Monetário Nacional - CMN por meio da Resolução nº
4.661, de 25 de maio de 2018 e alterações posteriores, estabelece
que a Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC deve
deﬁnir a Política de Investimentos (“PI”) para aplicação dos recursos
de cada plano de benefício por ela administrados.
As Políticas de Investimentos dos Planos de Benefícios da FUNCEF
são aprovadas pelo Conselho Deliberativo a partir de proposta
apresentada pela Diretoria Executiva.
O objetivo das Políticas de Investimentos da FUNCEF é contribuir
com cumprimento da missão da Fundação de garantir o pagamento
de benefícios aos participantes e assistidos, de forma sustentável,
eﬁciente e justa, contribuindo para sua qualidade de vida.
Adicionalmente, o processo de elaboração das políticas é pautado
pela visão da Fundação de ser reconhecida pala excelência na
administração de planos de benefícios.
A Fundação possui analistas dedicados à projeção de indicadores
macroeconômicos, que dão subsídio à tomada de decisão e à
elaboração da Política, além de avaliar, periodicamente, a necessidade
de revisão da macroalocação projetada, com o objetivo de averiguar
a necessidade de revisão da PI e dar subsídio à tomada de decisão.
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ENTENDENDO A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
DA FUNCEF
A Política de Investimentos (PI) é um documento elaborado anualmente e aprovado
pela Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo conforme legislação vigente e de
acordo com os compromissos atuariais dos Planos de Benefícios, com o intuito de
deﬁnir a estratégia de alocação dos Recursos Garantidores dos Planos de Benefícios
(RGPB).
Ela deﬁne a macroalocação do patrimônio dos planos de benefícios e da Fundação,
bem como das suas respectivas submassas, por um horizonte de 5 anos, sendo
reformulada anualmente. A PI determina a alocação ótima que será perseguida
por cada segmento, porém, ela não seleciona quais ativos serão investidos. Essa
é uma atividade da micro-gestão, na qual os gestores das classes fazem a seleção
das operações de investimentos/desinvestimentos baseada em critérios técnicos e
estudos especíﬁcos, seguindo todo o rito determinado pelos normativos internos
da FUNCEF.
A macroalocação é formulada através da ferramenta ALM (Asset Liability
Management). Ela determina como será feita a distribuição dos recursos garantidores
dos planos de benefícios dentre os tipos de ativos disponíveis no mercado, e é
realizada de acordo com alguns parâmetros, como por exemplo:
• Regulatório (ex: Resolução CMN 4.661/2018, IN PREVIC 35/2020);
• Expectativa de Retorno, Risco estimado e Correlação;
• Expectativas para índices macroeconômicos: Inﬂação, Bolsa, Câmbio, entre
outros;
• Objetivo de cada um dos planos (cumprimento da meta atuarial, risco,
retorno, etc.).
O desaﬁo da FUNCEF e de todas as EFPC’s é investir as contribuições dos participantes/
patrocinadora de forma a garantir que esses investimentos rentabilizem acima da
meta atuarial/índice de referência para honrar com os pagamentos dos benefícios
no futuro.
As Políticas de Investimentos 2022-2026 contaram com algumas mudanças
estruturais em sua elaboração, que buscaram promover maior dinamismo
de alocação entre as classes de ativos, a ﬁm de possibilitar capturar maiores
oportunidades de mercado. Os normativos internos da FUNCEF que tratam da
elaboração da PI foram atualizados para otimizar o processo de elaboração, dando
maior transparência e celeridade. Foram incluídos gatilhos que permitem rápida
revisão das diretrizes da macroalocação, na eventualidade de mudanças bruscas
nos cenários macroeconômicos.
Além da meta, foram adicionados limites mínimos e máximos de alocação, que
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permitirão maior ﬂexibilidade na gestão da macroalocação da FUNCEF. Atualmente
as projeções macroeconômicas elaboram 3 (três) cenários: base, otimista e
pessimista, que são incorporados ao modelo de ALM, tornando-o mais completo,
robusto e realista. Ainda, foi dada maior liberdade ao Modelo de ALM, para permitir
a venda dos ativos de Renda Variável Líquida (negociada na bolsa de valores).
Com a elevação da taxa de juros no Brasil, há uma convergência dos planos de
benefícios para carteiras com maior exposição em renda ﬁxa, que atingirão os
objetivos determinados para cada submassa, com consequente redução dos riscos
estimados.

CENÁRIOS MACROECONÔMICOS
O ano de 2020 entrou para a História como o de maior retração econômica mundial
em quase um século, em decorrência dos impactos causados pela pandemia de
COVID19. De acordo com o relatório World Economic Outlook (WEO) do Fundo
Monetário Internacional (FMI), a economia mundial registrou uma queda de 3,1%
naquele ano e tais impactos ainda apresentam reﬂexos em 2022. Muitos países,
como o Brasil, buscam combater a crise sanitária, enquanto tentam fortalecer o
ritmo de recuperação de suas economias.
As principais economias do mundo mostraram boa força de recuperação em 2021,
porém com cadeias produtivas ainda debilitadas e escassez de matérias primas e
componentes especíﬁcos em algumas linhas de produção, como a automotiva, por
exemplo. Ainda segundo o WEO, a economia mundial cresceu 5,9% em 2021 e deve
apresentar crescimento de 4,9% em 2022.
Estímulos monetários mais elevados, que vinham vigorando em diversos países,
como algumas das medidas para aliviar os efeitos da crise, já estão sendo
gradualmente retirados, principalmente nas economias emergentes, como no
México, Chile e Brasil devido às fortes pressões inﬂacionárias. Nos Estados Unidos,
o Federal Reserve (FED), banco central norte-americano, sinalizou que deve
começar a subir a taxa de juros em breve. Na Zona do Euro, a inﬂação tem sido
menos preocupante e o European Central Bank (ECB), banco central do bloco, ainda
não dá sinais claros de quando reduzirá o volume de compras de ativos ou iniciará
aumento de juros.
Parte destas pressões inﬂacionárias identiﬁcadas em diversos países, inclusive no
Brasil, podem ser atribuídas ao descompasso entre oferta e demanda. Enquanto os
estímulos monetários contribuem para o fortalecimento do consumo, as cadeias
produtivas ainda não voltaram às suas capacidades totais, segurando a oferta.
A escassez de insumos foi adicionada à disparada dos preços das commodities,
que ainda seguem pressionados. Espera-se que, com a redução dos estímulos e
a normalização nas cadeias produtivas, a inﬂação mundial seja controlada, o que
deve começar a ser visto em meados de 2022.
Ante seus pares, o Brasil ﬁgurou entre as menores quedas de Produto Interno Bruto
(PIB) no primeiro ano da pandemia e, em 2021, apresentou crescimento superior ao
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recuo de 2020. Em 2022, os cenários de inﬂação mundial e de desabastecimento
de algumas cadeias produtivas continuarão a ser desaﬁadores para o crescimento
econômico.
Como pontos de atenção temos a elevação do preço do petróleo e de outras
commodities, que devem continuar a pressionar signiﬁcativamente os índices e
preço ao consumidor. Para 2022 é esperado que os índices desacelerem, porém
devem, ainda, fechar em patamar acima do teto da meta.
Para que o BCB alcance a ancoragem das expectavas de inﬂação e leve a taxa de
juros para acima do nível neutro, reduzindo a pressão sobre o câmbio, o ciclo de
aperto leve a Selic para um patamar acima de 13% ao ano em 2022.
As submassas e suas particularidades:
REB BD e Novo Plano BD
• São as submassas destinadas ao pagamento dos benefícios dos participantes
assistidos;
• Não possuem planos de equacionamento vigentes;
• Não necessitam correr risco; e
• Alocação voltada para casamento do ativo com passivo, com 90% dos
recursos em Títulos Públicos Federais marcados na curva.
REB CD e Novo Plano CD
• São as submassas destinadas aos participantes ativos que estão em fase de
acumulação;
• Busca otimizar o índice de Sharpe (melhor relação entre risco/retorno); e
• Para essa massa de participantes, está em fase de estudos a implantação
do Perﬁl de Apetite a Risco.
REG/REPLAN Saldado e REG/REPLAN
• São as submassas destinadas ao pagamento dos benefícios dos participantes
assistidos;
• Possuem planos de equacionamento vigentes;
• São submassas deﬁcitárias e que necessitam de um maior apetite a riscos
para recuperarem a sua solvência (zerar o déﬁcit técnico acumulado),
necessitando de spreads, em relação à Meta Atuarial, de +0,66% a.a., para o
Saldado, e +0,50% a.a. para o Não Saldado; e
• As Políticas de Investimentos dessas submassas buscam realizar os lucros
com Renda Variável para investimento em ativos de Renda Fixa, de forma a
cumprir o mandato de retorno.
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DIRETRIZES GERAIS
Responsabilidade Socioambiental e Governança
A FUNCEF conta com uma Política de Responsabilidade Sócio Empresarial cujos
objetivos são estabelecer princípios, parâmetros e diretrizes que norteiem a atuação
da Fundação como uma organização socialmente responsável e sustentável. Um
dos principais compromissos é a incorporação e priorização de investimentos que
visa ao equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, social e preservação do
meio ambiente.

Apreçamento dos Ativos Financeiros
A FUNCEF vem incrementado a base de ativos marcados a mercado, principalmente
para os planos CD, seguindo o manual de marcação a mercado do agente
custodiante, o que minimiza distorções entre valores registrados pela FUNCEF e
pelo agente responsável pela guarda e movimentação dos ativos. Para ativos sem
negociações em mercado ativo, a diretriz dos Órgãos Colegiados da Fundação
prevê a contratação de laudos de avaliação a serem elaborados por empresas
especializadas ou a preciﬁcação por meio do valor patrimonial das companhias.
Para novas aquisições de Títulos Públicos Federais destinados à imunização do
passivo dos Planos BD é realizada a marcação na curva.

Avaliação dos Riscos de Investimentos
A FUNCEF monitora e avalia regularmente os riscos de mercado, contraparte,
liquidez, operacional e sistêmicos.

Seleção, Acompanhamento e Avaliação de Prestadores de
Serviços
Os procedimentos para seleção e avaliação dos prestadores de serviços à
administração de carteiras de valores mobiliários e de fundos de investimentos são
deﬁnidos pelos órgãos colegiados. Tais procedimentos encontram-se normatizados
e são realizados com o envolvimento das áreas técnicas da Fundação.
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Observância dos Limites e Requisitos Legais
Os limites de alocação e concentração por emissor e concentração por investimentos
consideram os limites mínimos e máximos deﬁnidos pela Resolução CMN nº
4.661/2018 e reforçado pela Instrução PREVIC 6/2018.

Objetivo e Índice de Referência dos Planos de Benefícios
Objetivo

Meta Atuarial

Benchmark

Maximizar a relação risco e retorno
(índice de Sharpe)

4,5% a.a.

INPC + 4,5% a.a.

Minimizar o risco com retorno que
supere a meta atuarial acumulada
no horizonte das Políticas de
Investimentos

4,5% a.a.

INPC + 4,5% a.a.

REG/Replan

Minimizar o risco com retorno
superando meta atuarial
acumulada com adicional de + 0,5
p.p no horizonte das Políticas de
Investimentos

4,5% a.a.

INPC + 5,0% a.a.

REG/Replan
Saldado

Minimizar o risco com retorno
superando meta atuarial
acumulada com adicional de + 0,66
p.p no horizonte das Políticas de
Investimentos

4,5% a.a.

INPC + 5,16% a.a.

Novo Plano CD
REB CD
Novo Plano BD
REB BD

Alocação por Planos e Segmentos de Ativos
Os valores abaixo foram deﬁnidos a partir do cenário analisado ao ﬁnal do ano de
2021. Tais valores podem ser revistos em situações de mudanças signiﬁcativas no
cenário macroeconômico.

Novo Plano
Mínimo

Média

Máximo

CMN 4.661/18

Renda Fixa

51,42%

68,02%

100,00%

100,00%

Renda Variável

14,14%

19,80%

25,46%

70,00%

Estruturados

0,00%

0,68%

1,36%

15,00%

Exterior

3,91%

5,25%

6,59%

10,00%

Imobiliário

0,00%

0,93%

1,86%

20,00%

Oper. Participantes

3,91%

5,31%

6,71%

15,00%
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REB
Mínimo

Média

Máximo

CMN 4.661/18

Renda Fixa

49,42%

63,31%

93,83%

100,00%

Renda Variável

20,63%

25,60%

33,55%

70,00%

Estruturados

0,00%

0,87%

1,73%

15,00%

Exterior

2,94%

4,13%

5,32%

10,00%

Imobiliário

0,00%

1,99%

3,97%

20,00%

Oper. Participantes

2,53%

4,11%

5,69%

15,00%

REG/REPLAN
Mínimo

Média

Máximo

CMN 4.661/18

Renda Fixa

50,63%

61,24%

88,93%

100,00%

Renda Variável

20,07%

26,41%

34,13%

70,00%

Estruturados

0,00%

0,98%

1,96%

15,00%

Exterior

0,00%

0,43%

0,85%

10,00%

Imobiliário

6,10%

8,35%

10,60%

20,00%

Oper. Participantes

1,11%

2,59%

4,07%

15,00%

Para mais informações acerca da Política de Investimentos 2022-2026, visite o Portal
da Transparência da Fundação.
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