
 

Caro(s)  Participante(s), 

 

É com satisfação que efetuamos a gestão da MUTUOPREV Entidade de Previdência Complementar  e,  a cada ano 

trabalhando com seriedade evoluímos em busca da transparência e com o compromisso de aprimorar  cada vez mais  a 

qualidade e o cumprimento das melhores práticas de Governança Corporativa.  

Neste ano de 2016, tivemos crise fortíssima na Economia Nacional, principalmente, das indústrias e do comércio com 

demissões em massa da ordem de 12,3 milhões de pessoas, o PIB negativo,  a falta de reação da Bolsa, o 

endividamento das famílias, o fechamento do comércio e forte atuação do Banco Central para diminuir a taxa de juros 

e a inflação. 

Acontecimentos críticos tais como: o impechement  do Presidente da Republica, a operação Lava Jato, a instabilidade 

e credibilidade na política  e  nos políticos em decorrência das prisões, as  dificuldades  de aprovação do corte de 

orçamento e de medidas públicas em prol do  crescimento Brasil,  o que provocaram muito para a instabilidade 

econômica financeira do País.  

Mesmo com  toda essa instabilidade, e com o acompanhamento muito próximo junto aos  nossos Gestores de 

Investimentos e Consultoria Financeira, obtivemos  retorno financeiro  muito positivo para nossos Ativos,  isto é, 

13,85% no ano, frente ao  CDI  de 14,01%,  entretanto,  em relação à  inflação,  de 6,29%  em  2016,  obtivemos um 

ganho real de 7,11% bem acima da inflação e,  em relação à nossa meta atuarial de 11,08%  ( IPCA + 4,5% ) no ano,  

o ganho real foi de  2,49%.   

Para maior segurança das informações,  por sistema informatizado, a  estratégia da Governança da MUTUOPREV 

preocupou-se com a infraestrutura operacional e,  para manter a qualidade,  fez  parceria com empresa especializada 

na administração de  passivo visando retorno mais ágil e seguro no  conteúdo das informações e de controles internos.  

Aos poucos,  está sendo promovido a especialização de seus Conselheiros, Diretores e colaboradores,  o contexto da 

doutrina da Previdência Complementar,  através  de   certificações por conhecimento ou experiência,  e  serem 

homologados,  via certificação,  junto ao  Órgão Regulador, e  participação em  Congressos, cursos de especialização e 

Comitês de Trabalho Técnico com outras entidades de previdência complementar. 

Para 2017 temos como meta disponibilizar ao participante meio eletrônico para que ele tenha acesso às informações 

que desejar  isto é,  simuladores e área de relacionamento mais ágil para contato, bem como implantação de aplicativo 

de controle de risco de procedimentos. 

Nosso objetivo é o de pagar o benefício contratado e manter nossa equipe comprometida com os participantes,  

realizando a gestão dos recursos garantidores na busca  de taxas mais atrativas   de retorno no mercado,  com menor 

risco e maior liquidez e segurança. 

Perseguimos o forte propósito de apoiá-los  na construção de seu futuro e segurança de sua família. 

 

DIRETORIA DA MUTUOPREV  



 

MUTUOPREV 2016 – RELATÓRIO ANUAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS I 

A MUTUOPREV – Entidade de Previdência Complementar  - CNPJ nº 12.905.021/0001-35  que administra o Plano de 

Benefícios I cujo número do CNPB  2010.0043-29 aprovado pela portaria nº 762 de 27 de setembro de 2.010. 

O artigo 24 da Lei Complementar 109/01 e a Instrução PREVIC nº 5 de 01/11/2013 dispõe sobre as obrigações das 

Entidades de Previdência Complementar divulgar aos participantes informações, por meio do relatório de atividades 

anual de forma transparente, de como transcorreu a gestão do Plano no ano.  

1 – CENÁRIO 

No âmbito nacional e internacional alguns pontos que interferiram na economia brasileira no ano de 2016: 

  INTERNO 

• Impechement do Presidente da Republica; 

• Operação Lava Jato; 

• Incerteza do envolvimento dos políticos e algumas prisões de empresários e políticos; 

• Desemprego de aproximadamente 12,3 milhões de pessoas; 

• Famílias endividadas e recessão profunda no consumo; 

• Inflação em queda para o centro da meta; 

• Instabilidade e volatilidade da Bolsa; 

• Taxas de Juros alta. 

EXTERNO 

• Queda das comodities; 

• Dificuldade da zona do euro devido às imigrações; 

• Eleições nos Estados Unidos com a vitória do Trump e aumento dos juros pelo FED. 

2 – INDICADORES  

Os indicadores servem de parâmetros para avaliar e observar a volatilidade do mercado. 

 ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO BRASIL 

• Quantidade de participantes no sistema: 

• Recursos – Ativo Total                                 :  792 bilhões 

• Investimentos                                                : 752 bilhões 

• Representa do PIB                                         :  12,9% 

 

TIPOS DE PATROCINIO POR EFPC 

 

• Instituidor                         :   20 

• Privado                              : 198 

• Publica Federal                 :  38 

• Publica Estadual               :  48 

• Publica Municipal             :   2 

• Total                                   : 306        

QUANTIDADE DE PATROCINADORES 



 

• Instituidor              :    498 

• Privada                   : 2.195 

• Publica Estadual   :     153 

• Publica Federal     :     351 

• Publica Municipal :         8 

• Total                        : 3.205  

No ranking das dez maiores Entidades de Fundos de Previdência Complementar  Instituídas,  a MUTUOPREV  

ocupa o 9º lugar. 

 

ECONOMICOS 

 

• Índice de inflação fechou o ano em 6,29% acima da meta do governo de 4,5% a.a. 

• A taxa SELIC iniciou o ano com 13,24% e fechou em 14,00% a.a. 

• O PIB iniciou o ano em  - 3,80% e fechou em – 5,40% 

• O dólar iniciou o ano a R$ 3,90 e fechou a R$ 3,26. 

• A taxa de desemprego em 2015 foi de 8,52 e em 2015 foi de 11,90 

  



 

3 – DEPOIMENTOS 

COMPARATIVO PGBL E VGBL 

DADOS ESTATISTICOS DA INDUSTRIA DE FUNDOS PGBL e VGBL - 31.12.2016 - TODOS OS FUNDOS LISTADOS NA ANBIMA   

Categorias (Anbima) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ACUMULADO 

Nº de Fundos  237 269 342 419 481 566 657 781 975 1109 1198 1198 

Rentabilidade Mediana -EAPC (*) 14,73 11,89 7,23 13,49 8,14 8,57 8,63 2,61 9,22 10,73 14,71 183,63 

 (*) EAPC - ENTIDADE ABERTA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 
 

DADOS ESTATISTICOS DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA - 31.12.2016 - REVISTA ABRAPP nº 410 

Nº de Planos nd nd nd nd 701 703 669 659 654 637 643 643 

Sistema Fechado - EFPC (**) 23,45 25,88 -1,62 21,5 13,26 9,8 15,37 3,28 7,07 5,22 14,56 255,33 

(**) EFPC - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 
 

INDICES COMPARATIVOS DE BENCHMARKETING E GANHO REAL 

INDICES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ACUMULADO 

CDI 15,04 11,81 10,97 9,87 9,76 11,59 8,41 8,06 10,82 13,26 14 221,97 

IPCA - IBGE 3,41 4,46 5,9 4,21 5,91 6,5 5,84 5,91 6,41 10,67 6,29 88,67 

ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA INSTITUIDA POR ASSOCIAÇÃO (ABESPREV) 

MUTUOPREV 0 0 0 0 0 0 10,23 5,34 10,56 13,94 13,53 66,06 

 

COMPARATIVO DE RENTABILIDADE ENTRE OS FUNDOS DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA E FECHADA 

CATEGORIAS 2012 2013 2014 2015 2016 ACUMULADO ACUMULADO 

MUTUOPREV 10,23 5,34 10,56 13,94 13,53 1,6606 66,06% 

ENTIDADES FECHADAS (*) 15,37 3,28 7,07 5,22 14,56 1,5378 53,78% 

ENTIDADES ABERTAS (**) 8,63 2,61 9,22 10,73 14,71 1,5464 54,64% 

CDI 8,41 8,06 10,82 13,26 14,00 1,6762 67,62% 

IPCA 5,84 5,91 6,41 10,67 6,29 1,4031 40,31% 

(*) ENTIDADES FECHADAS - Entidades de Previdencia Complementar Patrocinadas por Empresas a seus Empregados ou  

Instituidas por Entidades de Classe a seus Associados. Considerada a rentabilidade média. 

(**) ENTIDADES ABERTAS - Entidades de Previdencia Complementar Instituidos por Bancos ou Seguradoras - PGBL/VGBL. 

Considerada a rentabilidade média           

 



 

4 – AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO PLANO 

O objetivo da Governança é divulgar e oferecer o Plano de Benefícios I aos amigos, filhos, netos e familiares de Ex-

Banespianos, empresas que querem adotar em sua política de RH os benefícios aos seus funcionários de uma 

aposentadoria complementar.  

Nossos colaboradores criaram material de divulgação nos meios eletrônicos de relacionamento e Gibis. As 

divulgações estão sendo realizadas por meio de palestras, visitas a grupos de pessoas interessadas; recorremos ao 

participante do Plano de Benefícios II para divulgar e oferecer o Plano de Benefícios I aos amigos, filhos, netos e 

parentes. 

Observamos que com a divulgação da mudança da Previdência oficial a recepção e aceitação da previdência 

complementar afloraram e têm grande chance de  evolução.  

Com a reestruturação do sistema, aplicativos, simuladores e adoção de uma equipe comercial temos certeza que 

vamos oferecer melhor  qualidade de informações e atendimento aos nossos participantes. 

Ressaltamos que o público jovem que parecia inerte à necessidade de poupar para a previdência complementar,  

está reagindo positivamente em busca de informações e pré- dispostos a poupar, principalmente, após as noticias 

veiculadas de mudança de regras do sistema da aposentadoria oficial (INSS) anunciada pelo Governo Federal.  

5 – PARTICIPANTES  ATIVOS 

O Plano de Benefícios I,  em dezembro de 2016, contava com 195 participantes que, comparado ao ano de 2014, o 

crescimento foi de 10,17%. Em relação a 2015, o acréscimo  foi de 6,33%,  em seu quadro de participantes ativos.  

Em 2.016 ocorreu  vinte e três adesões ao Plano, três falecimentos e treze participantes solicitaram resgate.  O Plano 

de Benefícios I não possui participante assistido. 

6 - CONTRIBUIÇÕES E PORTABILIDADE 

O patrimônio do Plano  teve  significativo aumento em decorrência das contribuições básicas, do aumento do 

quadro de participantes e da contribuição extra. Não houve transferência de reservas de PGBL e VGBL para a 

MUTUOPREV. 

6.1 – DEMONSTRAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E PORTABILIDADE (EM REAIS) 

CONTRIBUIÇÃO 2014 2015 2016 
 Contribuição Básica 208.893,65 217.270,83 295.186,24 

 Contribuição Eventual/Voluntária 5.072,00 65.048,04 0,00 
 Portabilidade 142.504,55 70.964,79 28.282,66 

 Total 356.470,20 353.283,66 323.468,90 

 

A contribuição básica em 2016, em relação a 2015, teve um acréscimo 35,9% e, em relação a 2014 o acréscimo foi de 

41,3%.  Por outro lado, não tivemos contribuições eventuais e, com a redução da portabilidade, acarretou um 

decréscimo no total de 8,44% em relação a 2015.   

Há também a contribuição de risco aos participantes para a cobertura de eventual risco de morte ou invalidez. A 

contribuição de risco é opcional. Consiste na contratação de um seguro contratado no próprio Plano que, na 

eventualidade de sinistro, fará a cobertura da morte ou invalidez. O capital correspondente ao seguro contratado 

será adicionado ao saldo da conta de benefícios cujo montante estabelecerá a renda mensal do beneficiário.  



 

Do quadro de participantes somente 21,54% contribuem com o risco, cujo prêmio médio mensal foi em torno de  R$ 

47,37,  e um capital médio de R$ 71.265,46. 

7 - DESPESAS  

Para garantir a Gestão Administrativa do Plano I, a Entidade possui um Programa de Gestão Administrativa que é 

controlada e registrada pela Contabilidade. O Fundo Administrativo que registra esses recursos é denominado de 

PGA I, cujo saldo patrimonial em 2016 é  de R$ 7.909,41.  

8 - PATRIMÔNIO 

O Patrimônio Social do Plano de Benefícios I, Reservas Matemáticas,  em   2016, fechou com um  saldo de  R$ 

1.684,6 mil. Se comparado com 2015, cujas reservas era de  R$ 1.247,7 mil, o crescimento foi de 35,0%.  

9 - RENTABILIDADE 

A MUTUOPREV em 2016, obteve uma rentabilidade liquida de 13,53%,  que descontada a inflação,  IPCA do período 

de 6,29%,   teve um  ganho real  de 6,81%. Se comparado ao CDI que fechou em 14,01%, no ano,  a rentabilidade 

ficou um pouco abaixo.   

No período de 63 meses de sua existência a MUTUOPREV  Plano de Benefícios I,  acumulou 70,81% de rentabilidade 

liquida na cota do participante que, em relação ao IPCA de 43,11%, no mesmo período, obteve  um ganho real de 

19,36%. 

10  - RELAÇÃO DA CARTEIRA DE FUNDOS 

As Entidades de Previdências Complementares Instituídas que é a característica da MUTUOPREV,  são obrigadas pela 

legislação e pela  Política  de  Investimentos  da  Entidade  a  contratar Gestores  para gerir seu patrimônio  

financeiro. A MUTUOPREV  tem em seu rol de gestores que executam a gestão desses recursos financeiros da 

entidade:  Banco Santander, Banco Itaú,   Mongeral Aegon e a GAP .  

No Banco Santander e na GAP temos contratados fundos exclusivos ( específicos da MUTUOPREV ). No Banco Itaú e 

na Mongeral Aegon possuímos fundos abertos ao mercado.  Em 31.12.2016 temos aplicado 30,20% do Patrimônio  

em  NTN-B  cujo montante é de R$ 25.887 mil e NTN-F no montante de R$ 376 mil, perfazendo o total de R$ 26.264 

mil. 

Os títulos públicos federais estão distribuídos com vencimentos  em: 

• 29,8% das NTN - B estão aplicadas nos seguintes vértices: 15.05.2019; 15.05.2021; 15.08.2022; 15.05.2023; 

15.08.2024 e 15.08.2030; 

• 0,40% das NTN – F estão aplicada no seguinte vértice : 01.01.2021 

O quadro abaixo demonstra os fundos onde estão aplicados os recursos financeiros dos Planos de Benefícios I e II da 

MUTUOPREV, bem como a rentabilidade e as taxas de administração em 2016  de cada fundo.  



 

                                  10.1 - Quadro Demonstrativo dos Fundos 

 Fundo Taxa  Adm aa 
Retorno em 2016 

Obs2 
Cota Liquida Cota Bruta1 

CARTEIRA PRÓPRIA TÍTULOS PÚBLICOS - 15206 0,05% 13,41% 13,46%   

SAPUCAIA CRED PRIV FI MULT 0,68% 13,90% 14,66% - 

NOVERO CRED PRIV FICFI RF 1,00% 16,56% 17,72% - 

NOVERO PERFORMA FC DE FI MULT CRED PRIV 1,00% 16,35% 17,51% - 

ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP 0,50% 14,59% 15,16% - 

ATMOS INSTITUCIONAL FIC FIA 1,85% -1,89% -1,29% A partir de Set/16 

IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT 2,00% 11,97% 14,03% A partrir de Jan/16 

JGP CORPORATE FC DE FI RF CRED PRIV LP 0,60% 2,50% 2,60% A partrir de Out/16 

KGR TOTAL FC FI MULT 2,00% 0,87% 1,05% A partrir de Nov/16 

BRASIL PLURAL INSTIT 15 FICFI MULT 1,25% 0,79% 0,90% A partrir de Nov/16 

SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT 1,90% 15,16% 17,17% A partrir de Jan/16 

STUDIO FC DE FIA 3,00% 0,10% 0,37% A partrir de Nov/16 
DELTA CRED PRIV FC FIRF 0,50% -1,36% -1,24% A partir de Out/16 

GAP YIELD FI RF 0,30% 10,15% 10,39% Até Set/16 

IBIUNA HEDGE FC DE FI MULT 2,00% 1,40% 1,56% Até Jan/16 

ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 0,15% 10,21% 10,34% Até Set/16 

KONDOR LX FICFI MULT 1,92% 1,38% 1,54% Até Jan/16 

VOTORANTIM ATUARIAL MULT CRED PRIV FI 0,35% 12,96% 13,25% Até Set/16 

SANTANDER FI ABSOLUTO TOP RANDA FIXA 0,00% 14,98% 14,98%   

SANTANDER FI REFER DI CRED PRIV 0,05% 14,44% 14,50%   

MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL RF FI 0,30% 14,29% 14,63%   

INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI - ITAÚ 0,30% 14,20% 14,54%   
1Retorno cota bruta estimada considerando a taxa de administração cobrada ao ano. 
2Mês de entrada ou de saída do fundo da carteira de investimentos. 

  

  



 

 

  

 
10.2 - Resumo da Carteira 

30/12/2016 

FIQ/FIM Nome  Total  

SAPUCAIA CRED PRIV FI MULT 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                         41.007.722,50  

NOVERO CRED PRIV FICFI RF                          3.115.247,00  

NOVERO PERFORMA FC DE FI MULT CRED PRIV                          5.185.724,00  

ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP                          4.441.621,00  

ATMOS INSTITUCIONAL FIC FIA                              951.318,40  

IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT                              979.156,50  

JGP CORPORATE FC DE FI RF CRED PRIV LP                          2.042.965,00  

KGR TOTAL FC FI MULT                          1.291.194,00  

BRASIL PLURAL INSTIT 15 FICFI MULT                          2.855.713,00  

SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT                          1.578.141,00  

STUDIO FC DE FIA                              473.511,90  

DELTA CRED PRIV FC FIRF                              967.000,50  

SANTANDER FI ABSOLUTO TOP RANDA FIXA                            3.047.896,40  

SANTANDER FI REFER DI CRED PRIV                            2.839.042,42  

MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL RF FI                          13.670.270,40  

INSTITUTIONAL ACTIVE FIX IB MULTIM FI - ITAÚ                                  57.785,59  

MUTUOPREV CARTEIRA DE TITULOS                          26.263.741,30  

TOTAL DE INVESTIMENTOS                    86.886.458,61 

Fonte: arquivo XML 
 

      
 



 

   

   11 -  POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 
 

De acordo com o Artigo 16 da Resolução CMN 3.792, de 24 de setembro de 2009, legislação 

alterada recentemente pela Resolução 4.275, de 31 de outubro de 2013, todas as Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar devem definir uma política de investimento para a 

aplicação dos recursos de cada plano por ela administrado. 

A legislação estabelece as diretrizes básicas a serem observadas por todos os investimentos 

realizados por cada plano de benefícios.  

Esta política de investimento observa o conceito de homem prudente, com os limites 

quantitativos impostos pela legislação e com os objetivos específicos do plano de benefício 

como recomenda o Guia PREVIC - Melhores Práticas em Investimentos. 

Todas as diretrizes aplicáveis, ainda que não mencionadas de maneira explícita nesse 

documento, devem ser necessariamente seguidas e, em havendo ambiguidade de qualquer 

natureza, a legislação em vigor deve sempre prevalecer. 

O horizonte de planejamento utilizado na sua elaboração compreende o período de 60 meses 

que se estende de 2016 a 2020, conforme especifica a Resolução CGPC Nº 7, de 4 de dezembro 

de 2003. 

11.1 - Índices de Referência 

Segundo o Inciso IV Parágrafo 3º Artigo 16 da Resolução CMN 3.792, a política de investimento 

de deve conter “a taxa mínima atuarial ou os índices de referência, observando o regulamento 

de cada plano de benefícios”. A tabela apresenta essa informação:  

SEGMENTO BENCHMARK META DE RENTABILIDADE  

Plano IPCA + 4,50% ao ano IPCA + 4,50% ao ano 

Renda Fixa IPCA + 4,50% ao ano IPCA + 4,50% ao ano 

Renda Variável IBrX IPCA + 10,00% ao ano 

Investimentos Estruturados IPCA + 8,00% ao ano IPCA + 8,00% ao ano 

Investimentos no Exterior IPCA + 5,75% ao ano IPCA + 5,75% ao ano 

Imóveis IPCA + 5,75% ao ano IPCA + 5,75% ao ano 

Operações com Participantes IPCA + 5,75% ao ano IPCA + 5,75% ao ano 

11.2 - Metas de Rentabilidade 

A Resolução CMN 3.792 ainda estabelece que a política de investimentos deve apresentar a 

meta de rentabilidade para cada segmento de aplicação. A meta de rentabilidade, 

diferentemente da meta atuarial (ou de investimentos) ou dos índices de referência, representa 

o objetivo de retorno a ser obtido para o segmento, em prazo condizente com as aplicações, 

em termos nominais. 



 

 

11.3 - Alocação de recursos e limites por segmento de aplicação 

A Resolução CMN 3.792 estabelece que os planos devem definir em sua política “a alocação de 

recursos e os limites por segmento de aplicação”. Segundo o Guia PREVIC – Melhores Práticas 

em Investimentos, os limites “máximo e mínimo planejados de cada um dos segmentos e 

modalidades de investimentos na vigência da política de investimento devem ser representativos 

da estratégia de alocação de cada plano de benefícios, portanto mais restritivos que a legislação 

vigente”. 

A tabela seguinte apresenta os limites de alocação por segmento de aplicação, bem como o 

alvo para a alocação em cada tipo de mandato que compõe esses segmentos. 

SEGMENTO LIMITE LEGAL 
ALOCAÇÃO 

OBJETIVO 

LIMITES 

INFERIOR SUPERIOR 

Renda Fixa 100% 76,50% 53,00% 100,00% 

Renda Variável 70% 10,00% 0,00% 20,00% 

Investimentos Estruturados 20% 7,50% 0,00% 15,00% 

Investimentos no Exterior 10% 2,50% 0,00% 5,00% 

Imóveis 8% 0,00% 0,00% 0,00% 

Operações com Participantes 15% 3,50% 0,00% 7,00% 

A alocação “Alvo” não configura nenhuma obrigação para o plano e tem por intuito apenas 

balizar os investimentos no longo prazo. Os limites inferiores e superiores devem ser 

respeitados a todo instante, bem como os demais limites estabelecidos pela legislação em vigor. 

Além dos objetivos e limites de alocação acima definidos, a Resolução 3.792 estabelece outras 

restrições por modalidade de investimento e a concentração de alocação em títulos de um 

mesmo emissor. 

11.4 - Risco de Mercado  

De acordo com o Art. 13 da Resolução CMN 3792, as Entidades de Previdência Complementar 

devem acompanhar e gerenciar o risco e o retorno esperado dos investimentos diretos e 

indiretos com o uso de modelo que limite a probabilidade de perdas máximas toleradas para os 

investimentos. 

A tabela a seguir apresenta os limites de risco estabelecidos para cada um dos mandatos e os 

parâmetros que devem ser observados no cálculo do risco: 

SEGMENTO BENCHMARK META DE RENTABILIDADE  

Plano IPCA + 4,50% ao ano IPCA + 4,50% ao ano 

Renda Fixa IPCA + 4,50% ao ano IPCA + 4,50% ao ano 

Renda Variável IBrX IPCA + 10,00% ao ano 



 

Investimentos Estruturados IPCA + 8,00% ao ano IPCA + 8,00% ao ano 

Investimentos no Exterior IPCA + 5,75% ao ano IPCA + 5,75% ao ano 

Imóveis IPCA + 5,75% ao ano IPCA + 5,75% ao ano 

Operações com Participantes IPCA + 5,75% ao ano IPCA + 5,75% ao ano 

 

11.5 - Risco de Crédito 

Entende-se por risco de crédito aquele risco que está diretamente relacionado à capacidade de 

uma determinada contraparte de honrar com seus compromissos. Esse risco pode impactar a 

carteira de duas formas: 

• Diminuição do valor de determinado título, em função da piora da percepção sobre o 

risco de a contraparte emissora realizar o pagamento; 

• Perda do valor investido e dos juros incorridos e ainda não pagos. 

A gestão do risco de crédito será realizada considerando principalmente os ratings dos títulos 

de dívida bancária ou corporativa, ou das operações de crédito estruturadas, sem prejuízo às 

análises realizadas antes da aquisição dos ativos. 

Com base no rating, os ativos serão classificados como: 

• Grau de Investimento; 

• Grau Especulativo. 

A tabela a seguir define a classe de Grau de Investimento, com base nos ratings atribuídos pelas 

agências consideradas aptas a classificar o risco de crédito: 

RATING MÍNIMO PARA CLASSIFICAÇÃO COMO GRAU DE INVESTIMENTO 

(POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO) – ESCALA BRASILEIRA 

Agência de Classificação de 

Risco 

Emissões Bancárias Emissões Corporativas Crédito Estruturado 

Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo 

Fitch Ratings A-(bra) F3(bra) A-(bra) F3(bra) A-(bra) F3(bra) 

Moody’s A3.br BR-3 A3.br BR-3 A3.br BR-3 

Standard &Poor’s brA- brA-3 brA- brA-3 brA- brA-3 

As agências de classificação de risco utilizadas na avaliação dos ativos de crédito privado devem 

estar registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no caso de agências domiciliadas 

no país, ou reconhecidas pela CVM, no caso de agências domiciliadas no exterior. 



 

 

  



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 


