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Finalidade da Política de Investimentos 
 

Esta Política de Investimentos estabelece a forma de investimento e gerenciamento dos 
ativos do Plano de Previdência da Prevcummins - Sociedade de Previdência Privada 
(Prevcummins), segundo seus objetivos e características, visando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro entre os seus ativos e respectivo passivo atuarial e demais obrigações. 

Sua elaboração levou em consideração, dentre outros fatores, a preservação do capital, a 
diversificação, a avaliação do risco, a meta de rentabilidade, a estabilidade, a liquidez e custos 
de administração. 

Dispõem, ainda, a respeito das diretrizes para a gestão dos recursos, estabelecidas pelo 
Conselho Deliberativo da Prevcummins, através da definição das faixas de alocação 
estratégica entre os diversos segmentos e objetivos de cada gestão, restrições a alocações de 
ativos, critérios para avaliação da gestão e acompanhamento de resultados e definição de 
política de controle e avaliação de riscos e utilização de derivativos.  

Essa Política de Investimentos é dividida em duas partes, sendo a primeira referente às 
informações gerais, que refletem as estratégias e diretrizes da Entidade. Esta parte somente 
será alterada caso seja realizada uma reavaliação dos tópicos e for identificada a necessidade 
de mudança em sua estrutura. Já a segunda parte, que fornece faixas de alocação e valores 
limites, há maior flexibilidade, podendo ser alterada sempre que necessárias adaptações ao 
cenário econômico. 

Além das restrições aqui apresentadas, para todos os fundos de investimentos  
sobrepõem-se as restrições constantes na legislação aplicável, em especial as indicadas na 
Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.792/09 e suas respectivas alterações. 

 
PARTE I 
 
 

1. Diretrizes Gerais 

 
a) As decisões de investimentos devem seguir rigorosamente as regras de 

investimento determinadas pela Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (PREVIC) e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e 
qualquer outro órgão competente. Caso haja qualquer desenquadramento, 
caberá ao Comitê de Investimentos da Prevcummins Sociedade de Previdência 
Privada implantar as devidas medidas a fim de que se possa regularizar a 
posição de investimentos; 

 
b) Não deverá haver conflitos de interesses entre as Patrocinadoras e a 

Prevcummins, nas decisões de investimentos. Caso haja dúvidas quanto às 
questões de conflitos potenciais, a decisão final caberá ao Conselho 
Deliberativo da Fundação; 
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c) O objetivo da administração da carteira da Prevcummins deverá ser baseado 
na otimização da razão risco/retorno na alocação dos ativos componentes de 
todos os segmentos, sempre buscando superar a meta atuarial ou meta de 
rentabilidade; 

 
d) A carteira deverá ter liquidez suficiente para atender compromissos e ter 

flexibilidade estratégica para se posicionar em oportunidades que surjam no 
mercado; 

 
e) Não serão permitidos empréstimos para funcionários ou qualquer outro tipo de 

ativo que não os previstos nesta Política de Investimentos. 
 

f) Os investimentos da Prevcummins devem ser realizados por meio de 
investimentos em fundos abertos ou fechados, exclusivos ou não e carteiras 
administradas, compostos por ativos de renda fixa, renda variável, estruturados 
e investimentos no exterior, respeitando os limites e controles dispostos na 
Resolução do CMN nº 3.792/09, respectivas alterações, e nesta Política de 
Investimentos.  

 
g) No caso dos fundos não exclusivos, as restrições desta Política de 

Investimentos não se aplicam. Na hipótese da Entidade pretender alocar 
recursos em fundos de investimentos não exclusivos, a mesma observará se o 
fundo de investimento em análise não adota estratégias que utilizem os ativos 
previstos nos itens 5.4 e 5.5, parte I, desta Política de Investimentos. Caso seja 
identificado na composição da carteira de investimentos do fundo ativos 
previstos nos itens mencionados anteriormente, a Entidade não poderá alocar 
recursos no respectivo fundo de investimentos.  

 
g.1) Na hipótese da Entidade possuir recursos alocados em fundos não 
exclusivos e, o gestor manifestar interesse em adquirir ativos que não 
sejam permitidos por esta Política de Investimentos, a Entidade deverá 
ser notificada sobre a intenção do gestor. A Entidade deverá ser 
notificada em tempo hábil para que sejam processadas as medidas 
inerentes ao pedido de resgate dos recursos alocados no respectivo 
fundo de investimentos.   
 

h) No caso de fundos exclusivos, administrados por cada gestor terceirizado, as 
restrições desta Política de Investimentos se aplicam na íntegra aos fundos de 
investimentos não exclusivos por estes adquiridos, inclusive nos termos do 
item 3 parte I. 
 

i) A constituição do Plano de Gestão Administrativa – PGA foi feita com os 
recursos administrativos registrado no Plano de Benefício, tendo por base os 
saldos registrados em 31 de dezembro de 2014. Quando da sua constituição, os 
ativos a serem transferidos para o PGA, deverão ser aplicados de acordo com a 
Política de Investimentos aprovada pelo Conselho Deliberativo. O fundo 
administrativo do Plano de Benefício será rentabilizado mensalmente de 
acordo com a valorização dos investimentos. 
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1.1. Empresas Patrocinadoras 
 

� Cummins Brasil Ltda.; 
� Prevcummins - Sociedade de Previdência Privada; 
� Cummins Filtros Ltda.; 
� Cummins Vendas e Serviços de Motores e Geradores Ltda. 

1.2. Tipo de Plano 
 

Contribuição Definida. 

1.3. Referência Atuarial 
 

A referência atuarial estabelecida para retorno dos investimentos para o plano de 
aposentadoria da Prevcummins é o INPC + 4,5% a.a. 

 

2. Responsabilidade pela Gestão de Investimentos 

 
Em atendimento a Resolução do CMN n.º 3.792/09 e sua respectiva alteração, o 

Conselho Deliberativo designou a Sra. Angélica Alves de Araújo, CPF n.º 842.785.958-91, 
como Administradora Estatutária Tecnicamente Qualificada, que será responsável pela gestão, 
alocação, supervisão, controle de risco, acompanhamento dos recursos garantidores deste 
plano de benefícios e pela prestação de informações relativas à aplicação desses recursos, nos 
âmbitos cível, criminal e administrativo.   

 

3. Política de Terceirização de Gestão e Custódia 

 
A Prevcummins optou por terceirizar a gestão de recursos, por entender que gestores 

externos especializados possuem estrutura mais adequada para a gestão dos ativos, 
possibilitando a obtenção de melhores resultados. Além disso, a gestão própria demandaria 
custo maior com estrutura e informações. 

Os gestores dos recursos têm liberdade na seleção de papéis, desde que respeitadas as 
regras de investimento que estão especificadas nesta Política de Investimentos. Assim, estão 
livres para deslocarem os recursos entre as classes de ativos permitidas por essa Política de 
Investimentos conforme o entendimento do gestor sobre perspectivas dos mercados, 
observando sempre os limites estabelecidos pela Prevcummins e pela legislação aplicável.  

Também é responsabilidade dos gestores a precificação dos ativos da carteira e 
determinação de estratégias de formação de preço ótimo no carregamento de posição em 
investimentos e desinvestimentos. A Prevcummins poderá a qualquer momento solicitar a 
metodologia de precificação dos ativos de cada gestor e manterá ainda, um acompanhamento 
rigoroso da gestão de investimentos, sendo-lhe possível, caso necessário, verificar se a 
compra ou a venda de ativos foi realizada com valores diferentes daqueles utilizados pelo 
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mercado. Os administradores dos fundos receberão taxa de administração, fixa e anual, cujo 
valor será determinado em contrato e especificado nos respectivos regulamentos. Aos fundos 
exclusivos, geridos por cada gestor terceirizado, só serão permitidas aplicações em cotas de 
fundos de investimentos que não possuam taxa de administração1, exceto no caso de haver 
rebate da taxa de administração cobrada, de forma a se evitar dupla cobrança." Caso haja 
conflito entre esta política e o contrato estabelecido com cada gestor, prevalecerá a presente. 

 

3.1. Processo de Seleção dos Gestores 
 

Os gestores de recursos da Prevcummins foram e serão selecionados através dos 
seguintes critérios: 

 
Qualitativos: 

 
� Tradição no Mercado; 
� Sistema interno de informação; 
� Sistema interno de gerenciamento de riscos; 
� Adesão à Política de Investimentos; 
� Fornecimento de relatórios necessários para estabelecer controle externo; 
� Qualidade no atendimento; 
� Fornecimento de Pesquisa; 
� Compliance; 
 

Quantitativos (análise de seus fundos de investimentos divulgados na 
ANBIMA): 

 
� Rentabilidade X Benchmark; 
� Relação risco/retorno; 
� Taxas cobradas para Gestão dos Recursos x Serviços. 
 

A Prevcummins poderá substituir gestores que não atendam aos critérios mínimos 
descritos acima, em qualquer momento que julgar propício, mediante aprovação do Comitê de 
Investimentos. 

Para auxiliar a Prevcummins na contratação e avaliação de gestores, ela poderá contratar 
Consultoria Especializada. O processo de seleção de gestores deve incluir testes comparativos 
de desempenho dos fundos dos gestores participantes além de uma comparação qualitativa 
através de visitas as instituições selecionadas. Para os testes comparativos, os fundos deverão 
ser avaliados em diferentes períodos e serão utilizados indicadores numéricos de desempenho, 
como Sharpe Generalizado, Taxa de Informação, entre outros, dependendo das classes de 
fundos da ANBIMA a serem avaliadas. 

Os critérios listados acima também serão utilizados para classificar os gestores segundo 
a qualidade dos serviços prestados através de uma tabela de notas apresentada no item 1, da 
Parte II, deste documento.  

                                                 
1 Excluem-se desta regra os FIDCs (Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios). 
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3.2. Processo de Seleção do Agente Custodiante 
 

O agente custodiante será selecionado e avaliado segundo os seguintes parâmetros: 
 

� Tradição e conceito no mercado; 
� Capacitação técnica; 
� Cumprimento dos prazos estabelecidos; 
� Ausência real ou potencial de conflito entre os serviços, clientes e os interesses 

da Prevcummins; 
� Taxas cobradas pelos serviços. 

 
O agente custodiante deverá suprir a Prevcummins de todas as informações relativas ao 

seu portfólio, inclusive fornecendo arquivo XML em versão corrente com prazo de entrega 
em D+1 no caso dos fundos exclusivos, além de garantir o cumprimento e aplicação adequada 
desta Política de Investimentos e demais determinações contidas na Resolução do CMN n.º 
3.792/09 e suas respectivas alterações. 

 

4. Avaliação de Cenário Macroeconômico 

 
A Prevcummins mantém a gestão de recursos totalmente terceirizada, sendo de 

responsabilidade dos gestores, que foram selecionados segundo uma avaliação técnica e 
criteriosa como descrito no item 3.1, da Parte I, desta Política, a avaliação de cenário 
macroeconômico de curto, médio e longo prazo. 

 
Também é de responsabilidade dos gestores o envio de relatórios periódicos de projeção 

macroeconômica, relacionando-os com a escolha dos setores para alocação. Esses relatórios 
serão avaliados durante as reuniões mensais de acompanhamento de gestão com o Comitê de 
Investimentos da Prevcummins. 

 

5. Diretrizes para a Alocação de Recursos 

 
Seguindo as especificações da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.792/09, 

os recursos da Prevcummins serão divididos nos seguintes segmentos de aplicação: 
 

� Segmento de Renda Fixa; 

� Segmento de Renda Variável; 

� Segmento de Investimentos Estruturados; 

� Segmento de Investimentos no Exterior. 

 

A Prevcummins Sociedade de Previdência Privada não alocará recursos nos segmentos 
de Operações com Participantes e Imóveis. 
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5.1. Faixas de Alocação por Segmento 

 

A gestão dos recursos busca a fronteira eficiente de retorno, considerando os limites de 
alocação e de risco determinados nesta Política de Investimentos e na legislação pertinente, 
tendo como referência (custo de oportunidade) a taxa praticada pelos Certificados de Depósito 
Interbancário (CDI). Através de um estudo de tolerância ao risco, com a construção de 
fronteiras eficientes para diferentes intervalos de tempo e, conseqüentemente, diferentes 
cenários macroeconômicos, sempre visando a expectativa de rentabilidade do CDI (no caso 
deste superar a meta atuarial, senão é utilizada a expectativa da meta atuarial) foram obtidas 
as faixas de alocação apresentadas no item 2, da Parte II, deste documento. 

O objetivo dos limites estabelecidos para Renda Fixa, Renda Variável, Investimentos 
Estruturados e Investimentos no Exterior é assegurar o cumprimento das obrigações atuariais 
da Entidade, permitindo a flexibilidade na estratégia de alocação dos recursos e liquidez 
suficiente para que a Entidade possa honrar seus compromissos. As faixas de alocação são 
obtidas através de um estudo de tolerância ao risco e com base nos compromissos atuariais. 
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5.2. Meta de Rentabilidade (benchmark) 
 

A entidade estabeleceu as seguintes metas de retorno (benchmarks) para cada segmento: 

Plano de Benefícios CD Benchmark 

Renda Fixa CDI 

Renda Variável IBrX100 

Investimentos Estruturados Meta Atuarial 

Investimentos no Exterior Meta Atuarial 

 

E, objetivos de gestão específicos para os fundos e carteiras da Entidade, a fim de atingir 
os resultados previstos na estratégia de alocação: 

Plano de Benefícios CD Objetivo de Gestão 

Renda Fixa  

Fundos Multimercados Maior entre CDI + 1% a.a ou  

INPC + 4,5% a.a 

Renda Variável  

Ações IBrX Ativo IBrX100 + 2% 

Investimentos Estruturados 150% do CDI 

Investimentos no Exterior 100% do Índice S&P 500 

 

Os gestores buscarão obter, num período equivalente a doze meses (ano calendário), um 
retorno líquido superior a CDI + 1% a.a. ou INPC + 4,5% a.a., o que for maior. De acordo 
com a premissa de que um fundo de pensão possui dois benchmarks, de modo que o objetivo 
de retorno de cada gestor é sempre o maior entre o CDI + 1% a.a. e a referência atuarial 
(INPC + 4,5% a.a.). 

 

5.3. Gestão de Cada Segmento 
 

Os investimentos da Prevcummins nos segmentos de Renda Fixa e Renda Variável serão 
realizados por meio de investimentos em Fundos Abertos, Exclusivos ou não, administrados 
pelos gestores dos recursos contratados e/ou carteiras administradas, respeitando os limites 
impostos pela Resolução do CMN nº 3.792/09, suas respectivas alterações,  e esta Política de 
Investimentos. Aos gestores dos fundos investidos só serão permitidas aplicações em cotas de 
fundos de investimentos que não possuam taxa de administração, exceto no caso de haver 
rebate da taxa de administração cobrada, de forma a se evitar a dupla cobrança. 
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Os Gestores dos Recursos deverão observar na negociação dos ativos que irão compor a 
carteira da Prevcummins aos requisitos da Seção IV (Dos Requisitos dos Ativos) da 
Resolução CMN 3.792/09 do Conselho Monetário Nacional. 

Adicionalmente, não será permitido realizar as operações denominadas day-trade, assim 
consideradas aquelas iniciadas e encerradas no mesmo dia. 

Caberá ao Comitê de Investimentos contratar e monitorar a performance dos Gestores 
dos Recursos sobre os investimentos da Sociedade, propondo ao Conselho Deliberativo da 
Prevcummins, a manutenção ou substituição dos administradores quando for cabível. 

Visando o acompanhamento e análise dos resultados, os Gestores de Recursos devem 
assumir o compromisso em divulgar ampla e imediatamente, qualquer fato relevante relativo 
aos investimentos dos recursos sob sua administração, de modo a garantir à Diretoria o acesso 
às informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões quanto à 
permanência do mesmo. No caso de aplicações em fundos não Exclusivos, só é permitido 
investir em fundos de investimentos que possuam Políticas de Investimentos e Estatutos que 
não conflitem com a presente Política. 

As estratégias, dentro dos segmentos de Renda Fixa e Renda Variável, são definidas 
pelos gestores a partir de pesquisa com auxílio de instrumentos de suporte à decisão. 

Os investimentos específicos dentro do segmento de renda variável deverão ser 
avaliados com base na relação risco/retorno dos ativos e análise fundamentalista. Para os 
investimentos no segmento de renda fixa deverão ser avaliados o risco, impactos de mudanças 
macroeconômicas nas curvas de mercado de cada indexador (análise de stress), análise de 
crédito dos emissores (para o caso de títulos privados), liquidez e prazo para o vencimento. 

As informações utilizadas para construção dos cenários e modelos são obtidas de fontes 
públicas (bases de dados e consultorias). 

Ainda, em consonância com a classificação ANBIMA dos fundos de investimentos, no 
caso dos fundos Multimercados Multiestratégia, ratificamos a possibilidade de adotar 
mais de uma estratégia de investimento, sem o compromisso declarado de se dedicarem 
a uma em particular, buscando retorno por meio de investimentos em ativos de renda 
fixa (sendo aceitos títulos sintetizados através do uso de derivativos). Admitir-se-á a 
adoção de estratégias que impliquem risco de juros e de índice de preços do mercado 
doméstico, bem como estratégias que impliquem exposição de moeda estrangeira ou de 
renda variável (ações etc.). Não será permitido a utilização de alavancagem, conforme 
item 5.7, parte I, deste documento.  

5.4. Composição do Segmento de Renda Fixa 
 

Estão autorizados todos os ativos permitidos pela legislação vigente, exceto: 
 

� Títulos de instituições financeiras e de empresas não financeiras, com médio e 
alto risco de crédito (conforme anexo A); 

� Títulos de emissão de estados e municípios; 
� Depósitos de Poupança; 
� Títulos de emissão de empresa especificada pela Prevcummins; 
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� Aplicações em títulos e valores mobiliários de emissão de empresas 
pertencentes ao grupo controlador do Gestor de Recursos salvo com autorização 
prévia da Prevcummins (para a consulta sobre aplicações é necessário seguir o 
padrão determinado no Anexo B); 

� Aplicações em títulos e valores mobiliários de emissão de empresas 
concorrentes2 ou que possuam atividades no setor bélico ou de fumo; 

� Títulos da Dívida Agrária e Moedas de Privatização; 
� Notas de Crédito à Exportação (NCE) e Cédulas de Crédito à Exportação 

(CCE); 
� Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI); CCI’s (Cédula de Crédito 

Imobiliário) e Cédulas de Crédito Bancário (CCB); 
 

Algumas outras restrições com relação aos investimentos dentro do segmento de renda 
fixa estão apresentadas no item 3, da Parte II, desse documento. 

 

5.5. Composição do Segmento de Renda Variável 
 

Estão autorizados todos os ativos permitidos pela legislação vigente, exceto: 
 

� Aluguéis de ativos financeiros a descoberto (a entidade não poderá atuar como 
tomador); 

� Aplicações em ativos de emissão de empresas que possuam atividades nos 
setores bélicos, fumo, ou fabricantes de motores2; 

� Os certificados de potencial adicional de construção (CEPAC); 
 

O Comitê de Investimentos da Prevcummins poderá determinar a exclusão de 
determinados papéis da carteira caso julgue necessário, no caso de fundos exclusivos. 

 

5.6. Composição do Segmento de Investimentos Estruturados 
 
 No segmento de investimentos estruturados só será permitida a aplicação em fundos 
de investimentos imobiliários e fundos multimercados estruturados. 
 

5.7. Composição do Segmento de Investimentos no Exterior 
 
 Serão permitidas aplicações em todos os ativos que fazem parte do segmento 
Investimentos no Exterior, de acordo com a Resolução 3.792 e sua respectiva alteração. 
Abaixo os ativos classificados como investimentos no exterior: 
 

• Ativos emitidos no exterior pertencentes às carteiras dos fundos de constituídos no 
Brasil, observada a regulamentação estabelecida pela CVM; 

• Cotas de fundos de investimento e as cotas de fundos de investimento e cotas de 
fundos de investimentos classificados como dívida externa; 

• Cotas de fundos de índice do exterior admitidas à negociação em bolsa de valores 
no Brasil; 

                                                 
2 Uma lista completa de empresas concorrentes está apresentada no Anexo C. 
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• Certificados de depósito de valores mobiliários com lastro em ações de emissão de 
companhia aberta com sede no exterior – BDR, conforme regulamentação 
estabelecida pela CVM; 

• Ações de emissão de companhias estrangeiras sediadas no Mercosul. 
 

5.8. Operações com Derivativos 
 

Serão permitidas operações com derivativos de renda fixa e renda variável na 
modalidade “com garantia” para hedge3 e/ou posicionamento4 (futuros, swaps, termos e 
compra de opções de compra e de venda), na forma e limites estabelecidos por lei. Não serão 
permitidos investimentos em derivativos para fins de alavancagem. 

 
Para fins da gestão das carteiras e fundos da Prevcummins, entende-se como 

alavancagem a posição que gera exposição superior a uma vez os recursos garantidores do 
plano de benefícios ou o patrimônio líquido dos fundos, sendo esta exposição medida 
simultaneamente: 

 
a) Pela soma em módulo das posições em derivativos,  
b) Pelo VaR (value at risk), 
c) Stress. 
 

 
Vale observar que é permitida a utilização de derivativos, desde que observadas as 

restrições estabelecidas por esta política de investimentos e legislação vigente, em especial o 
Capítulo VIII, “Dos Derivativos”, da Resolução do CMN nº 3.792/09. 

 
 

6. Controle de Risco  

6.1. Risco de Mercado 
 

O controle deverá ser efetuado, diariamente, por cada Gestor de Investimentos, para o 
fundo sob sua administração. O risco será medido pelo Value at Risk (VaR) com intervalo de 
confiança de 95%. Como acompanhamento da política de risco, devem ser elaborados 
relatórios mensais de risco de mercado para cada fundo ou carteira. Além do gerenciamento 
de risco realizado pelos gestores de recursos, a Prevcummins poderá contratar consultoria 
especializada para realizar o controle de risco de mercado de seus investimentos. 

 
Através de um estudo histórico de volatilidades, baseado na tolerância ao risco da 

fundação, juntamente com simulações históricas de cenários, foram determinados limites 
máximos de risco, que estão apresentados no item 5, da Parte II, dessa Política. 

 

                                                 
3 Hedge: estratégia em que o derivativo é utilizado apenas para proteção. 
4 Posicionamento: estratégia de investimento em que o valor contratual do derivativo, tanto do segmento de renda fixa quanto 
do segmento de renda variável, é garantido por títulos com liquidez. 
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No caso do limite de VaR ser ultrapassado em qualquer um dos segmentos, ficam 
proibidos aumentos de ativos e exposições a risco, e o Comitê de Investimentos da 
Prevcummins deverá ser informado imediatamente pelo gestor, juntamente a uma 
recomendação fundamentada quanto a redução ou manutenção da mesma. Ficará a cargo da 
Prevcummins aceitar ou vetar tal recomendação. 

 
O gestor também deverá realizar a Análise de Stress através de simulações com a 

construção de diferentes cenários e modelos (otimista, moderado e pessimista) de forma a 
agregar as possíveis conseqüências na alocação dos resultados. Estas simulações devem 
englobar situações extremas e as expectativas do mercado de forma a projetar e quantificar a 
sensibilidade dos seus resultados, bem como o impacto no valor de mercado de sua carteira e 
as perdas (ou ganhos) a que está sujeita, caso os cenários ocorram. O resultado das simulações 
desses cenários de stress na carteira em questão deve ser apresentado nas reuniões trimestrais. 

 
Portanto, o gestor realizará o controle de risco de mercado através da utilização do VaR 

em conjunto com a Análise de Stress.  
 

A Prevcummins irá monitorar, gerenciar e controlar o risco por meio do cálculo do 
VaR, modelo que limita a probabilidade de perdas máximas toleradas para os investimentos. 
Assim, conforme permitido pelo Art. 13 da Resolução do CMN nº 3.792/09, tal modelo será 
usado em substituição ao cálculo da divergência não planejada. 

 

6.2.  Risco de Crédito 
 

Os parâmetros técnicos de controle de risco de crédito serão previamente deliberados e 
aprovados pelo Comitê de Investimentos da PrevCummins. A Fundação poderá utilizar como 
embasamento técnico para a tomada de decisão os ratings de crédito realizados pelas agências 
classificadoras de risco autorizadas a operar no Brasil. 

Independentemente deste trâmite de análise do risco de crédito, ficam previamente 
aprovados os parâmetros de risco estabelecidos abaixo, que deverão ser observados durante a 
estruturação da estratégia de aquisição de instrumentos financeiros. 

 São permitidas aplicações em títulos de emissores que obtiverem classificação mínima 
de acordo com a tabela abaixo: 

 
 

Agência Classificadora de Risco 

 

"Rating" Mínimo 

Standard & Poor’s brA- ou brA2 

Moody’s A3br ou P2 

FITCH Atlantic Ratings A-(bra) ou F2(bra) 

 

 
No caso de haver aplicações em ativos com rating abaixo do mínimo considerado nesta 

política de investimentos, existentes em data anterior a sua aprovação ou haver rebaixamento 
de rating por parte das referidas agências, caberá ao comitê de investimentos decidir pela 
manutenção do papel na carteira. 

O Comitê de Investimentos da Prevcummins pode ainda não aprovar a aquisição de 
títulos de emissão de determinada instituição financeira ou não-financeira, mesmo que essa 
instituição tenha recebido rating mínimo por alguma agência classificadora de risco. 
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Os limites de aplicação devem obedecer ainda: 
 

� O valor total, marcado a mercado, de títulos e valores mobiliários de um mesmo 
emissor com classificação A à AAA (ou equivalentes na tabela do Anexo A) 
não poderá ultrapassar 10% do patrimônio de cada fundo; 

 
Os investimentos em fundos de direitos creditórios (FIDC) são permitidos apenas 

naqueles com classificação mínima A+, ou equivalente na tabela do Anexo A, e limitados a 
5% do patrimônio em cada FIDC. O limite para o total de investimentos em FIDC's é de 10% 
do patrimônio administrado por cada gestor. 

 
Uma tabela completa de ratings das principais agências classificadoras de risco é 

apresentada no Anexo A. 
 

6.3. Risco de Liquidez 

 

A carteira deverá ter liquidez suficiente para atender aos compromissos e ter 
flexibilidade estratégica para se posicionar em oportunidades que surjam no mercado. Para 
tanto devem ser consideradas as restrições do item 3 da parte II desta política. 

O acompanhamento da liquidez da carteira será feito por meio de relatórios periódicos 
fornecidos pelos gestores e também pelos relatórios de investimentos produzidos 
mensalmente. Adicionalmente, a Prevcummins poderá contratar consultoria especializada 
para realizar o controle de risco de liquidez de seus investimentos. 

 

6.4. Risco Operacional5 
 

Para controle do risco operacional, a Prevcummins estipula normas institucionais, 
políticas claras, bem como práticas operacionais e de investimentos permanentemente 
avaliados e, fundamentalmente, adoção de rotinas informatizadas, para minimizar impactos no 
sistema de gerenciamento e controle.  

As ações da Prevcummins voltadas para mitigação do risco operacional são orientadas 
principalmente pelo plano de ação, resultado da elaboração e revisão da matriz de riscos 
operacionais. Tal metodologia envolve a identificação, avaliação, classificação e modelagem 
do controle dos riscos envolvidos. 

                                                 
5 O Risco Operacional é entendido como as perdas que a Prevcummins pode vir a sofrer em virtude de falhas humanas, falhas 
em seus processos internos, tais como a falta de cumprimento de prazos em geral, mais particularmente de pagamentos de 
dívidas e impostos que resultam em pagamentos de multa e juros, má condução na avaliação patrimonial dos seus ativos, entre 
outros resultados ineficazes. 
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6.5. Risco Legal6  

 

Para controle do risco legal, a Prevcummins se utilizará de consultoria jurídica para 
efetuar as devidas avaliações e auferir o pleno atendimento às recomendações legais de órgãos 
reguladores do mercado como o Banco Central do Brasil, Secretaria de Previdência 
Complementar, Comissão de Valores Mobiliários, entre outros. 

6.6. Risco Sistêmico7  

 

Para controle do risco sistêmico, a Prevcummins se utilizará das melhores práticas de 
governança, auxiliados por sistemas, processos e critérios primando a qualidade, além das 
informações contidas nos relatórios produzidos mensalmente. Seus objetivos e características 
visam o cumprimento das obrigações e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre 
os seus ativos e respectivo passivo atuarial e mitigação da vulnerabilidade aos riscos aqui 
apresentados em relação às oscilações de variáveis macroeconômicas no curto, médio e longo 
prazo. 

 

7. Auditor Independente 

 
Os critérios de seleção para a escolha do auditor independente e suas responsabilidades 

estão apontados abaixo.  
 

Responsabilidades 

� Proceder Auditoria Contábil, Financeira e de Gestão; 
� Efetuar verificação preventiva, corrigindo eventuais erros. 
 

Critérios de Seleção 

� Credibilidade / Segurança; 
� Experiência Profissional; 
� Qualidade nos serviços; 
� Transparência. 
 

O Auditor Independente será responsável por efetuar auditoria conforme a Resolução 
CGPC nº 28/09, efetuar a avaliação da pertinência dos procedimentos técnicos, operacionais e 
de controle referentes aos investimentos da EFPC, de que trata a Resolução CMN nº 3.792/09. 

 
Emitir um parecer avaliando a qualidade e a adequação do sistema de controles internos 

da EFPC, bem como quaisquer descumprimentos de dispositivos legais e regulamentares que 

                                                 
6 Resultante da não-execução de regras de investimentos e diretrizes em consonância com o objetivo da Entidade, por falta de 
documentação suficiente, instrumentos financeiros com garantias mal dimensionadas, avaliações cadastrais ineficazes, 
incapacidade contratual ou quaisquer inconsistências neste âmbito. 
7 Dentre as diversas segregações de tipos de risco, o sistêmico é entendido como o conjunto de condições internas e externas 
que podem levar ao colapso ou crise sistêmica, visto como uma interrupção da cadeia ou dificuldade de pagamentos e 
cumprimento de obrigações que sustentam a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste plano. 
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tenham ou possam ter reflexos relevantes nas demonstrações contábeis ou nas operações da 
entidade, como base para determinar a natureza, oportunidade e extensão da aplicação dos 
procedimentos de auditoria, inclusive quanto aos investimentos da entidade, em observância 
às normas constantes da NBCT 11 – Normas de Auditoria Independente das Demonstrações 
Contábeis e alterações -aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, conforme 
Instrução Normativa do MPS/SPC nº 14/07. 

 

8.  Processo de Seleção de Corretoras 

 
O processo de seleção das corretoras utilizado pelos gestores deve conter, no mínimo, 

os seguintes critérios: 
 

� Ranking de volume nos últimos 12 meses na Bovespa e BM&F; 
� Número de clientes ativos (Bancos, Assets, Fundos de Pensão e Seguradoras); 
� Estrutura Organizacional; 
� Pesquisa Econômica (exceto para discount broker); 
� Pesquisa sobre Empresas (exceto para discount broker); 
� Programa de qualidade; 
� Estrutura de back-office; 
� Critérios de Compliance; 
� Taxas cobradas. 

 
No processo de escolha e avaliação das corretoras, o principal enfoque se direciona para 

a qualidade e o custo dos serviços oferecidos. Outros itens importantes a serem observados 
incluem: a qualidade dos relatórios econômicos, setoriais e de empresas; a agilidade na 
execução das ordens; os valores cobrados pela corretagem e tradição e solidez da corretora. 

 

9.   Processo de Seleção de Consultorias 

 
As consultorias serão contratadas através de parâmetros de qualificação tais como: 

tradição; capacitação técnica; qualidade do quadro de profissionais; ausência real, ou 
potencial, de conflito de interesses entre os serviços, clientes e procedimentos de consultoria 
de investimentos e os interesses da Prevcummins. 
 

10. Princípios de Responsabilidade Socioambiental 

 
A Prevcummins irá monitorar por meio dos relatórios de investimentos produzidos 

mensalmente a alocação de recursos em papéis de empresas pertencentes ao Índice de 
Sustentabilidade Empresarial da Bovespa (ISE). Tal fato almeja acompanhar os investimentos 
da Entidade em empresas de reconhecida responsabilidade socioambiental. Contudo, como o 
objetivo maior desta política de investimentos visa a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro e maximização da relação risco/retorno, não serão fornecidos limites para alocação 
nestes ativos. Ainda que não haja limites, os gestores serão solicitados a fornecer em seus 
relatórios ou durante as reuniões de acompanhamento de gestão informações a respeito das 
empresas listadas no ISE, relacionando-as com a escolha das empresas alocadas na carteira.  
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PARTE II 
 

1. Acompanhamento de Gestão 

 
O Comitê de Investimentos é responsável pelo acompanhamento da qualidade dos 

serviços fornecidos pelos gestores, o qual será realizado através do preenchimento semestral 
da tabela abaixo. A Diretoria Executiva deverá aprovar a avaliação realizada pelos membros 
do Comitê para que, então, essa seja enviada formalmente aos gestores. 

 
 

Critério 
 

Nota 

Gerenciamento de riscos  
Desempenho/ Rentabilidade  
Adesão à Política de Investimentos  
Qualidade no atendimento  
Relatórios para controle externo  
Pesquisa  
Compliance  
Taxas x Serviços  

 
As notas deverão ser preenchidas segundo o seguinte critério de qualidade: 
 

� 1 – Péssimo; 
� 2 – Ruim; 
� 3 – Regular; 
� 4 – Bom; 
� 5 – Excelente. 

Todos os gestores deverão obter no mínimo 3 como a média aritmética de todas as notas 
dos itens da tabela. 

 
Os gestores de recursos da Prevcummins também serão avaliados através de 

comparações com os demais administradores de recursos de investidores institucionais em 
atividade no país. Essa avaliação será efetuada analisando a relação risco/retorno dos fundos 
da Prevcummins em comparação com outros fundos de mercado de mesma classe ANBIMA. 
A Prevcummins pode contratar consultoria especializada para o auxílio na avaliação dos 
gestores e acompanhamento da gestão de investimentos. 

 
O Comitê de Investimentos realizará reuniões mensais de acompanhamento de gestão, 

além de reuniões trimestrais com os gestores de recursos onde estes deverão apresentar: 
  

� Resultados do trimestre e avaliação da estratégia utilizada; 
� Os resultados das simulações numéricas dos cenários de stress; 
� Análise fundamentalista; 
� Expectativas e cenários com as simulações numéricas para o próximo trimestre. 

 
 

No momento da avaliação serão considerados os seguintes parâmetros: 
 



 18

� Rentabilidade X Benchmark; 
� Adesão à Política de Investimentos; 
� Relação risco/retorno. 

 
 

O gestor deverá ainda enviar relatórios periódicos de acompanhamento, apresentando 
todos os ativos presentes na carteira, com seus valores marcados a mercado, despesas com 
corretagem, e toda a movimentação ocorrida no mês, incluindo os valores de compra e venda 
dos papéis. 

 
Vale notar que a Prevcummins, com base nas notas da avaliação semestral, poderá 

realizar resgates parciais, caso o gestor receba nota mínima, assim como utilizar-se de aportes 
adicionais de acordo com a nota máxima adquirida nesta avaliação. 

 
A Prevcummins poderá substituir um ou mais gestores que não atenderem aos critérios 

mínimos descritos acima em qualquer momento que julgar propício, mediante aprovação do 
Conselho Deliberativo. 

 

2.  Faixas de Alocação por Segmento 

 
As faixas de alocação por segmento são: 

 
� Renda Fixa - máximo de 100% dos recursos garantidores de cada plano; 

� Renda Variável - máximo de 20% dos recursos garantidores de cada plano; 

� Investimentos Estruturados – máximo de 3% dos recursos garantidores de 

cada plano. Caso haja necessidade de utilizar limite superior ao definido, a 

Prevcummins deverá se manifestar sobre o tema; 

Investimentos no Exterior – máximo de 2% dos recursos garantidores de cada 

plano. 

 

No caso dos fundos multimercados as aplicações realizadas pelos gestores devem 
obedecer as seguintes faixas de alocação de ativos: 

 
� Renda Fixa - máximo de 100% dos recursos totais administrados pelo gestor; 

� Renda Variável - máximo de 5% dos recursos totais administrados pelo gestor; 

 

Vale observar que os limites estabelecidos acima estão em módulo, visto que a 
exposição resultante em renda variável pode ser passiva. 
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3. Limites de Risco 

 
� Consolidado 

 
A carteira consolidada da Prevcummins não poderá ter um VaR com intervalo de 

confiança de 95%, superior a 1,00% para 1 dia. Esse também é o limite de risco da 
carteira consolidada de cada gestor e para os fundos, ou carteiras administradas, 
que possuem investimentos tanto de renda fixa quanto de renda variável. 

 
� Renda Fixa 

 
Nenhum fundo ou carteira de renda fixa poderá ter um VaR com intervalo de 

confiança de 95%, superior a 0,40% para 1 dia. 
 

� Renda Variável 
 
Nenhum fundo ou carteira de renda variável poderá ter um VaR com intervalo de 

confiança de 95%, superior a 4,00% para 1 dia. 

4. Limites de Exposição Títulos de uma mesma pessoa jurídica 

 
O limite para investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão e/ou 

coobrigação de uma mesma pessoa jurídica é de até 10% do patrimônio do fundo, respeitando 
os limites apresentados no item 7, da Parte I, deste documento. 

5. Aderência dos Investimentos 

 
O acompanhamento do enquadramento das aplicações e a aderência à Política de 

Investimentos são realizados através de relatórios gerados a partir dos sistemas de controle de 
Renda Fixa, Renda Variável, Imóveis e Empréstimos. 

 

Para efeito de avaliação de desenquadramentos consideram-se as seguintes definições: 
 

� Desenquadramento natural: desenquadramentos nos fundos exclusivos e abertos 
oriundos da oscilação de preços deverão ser informados a Prevcummins 
juntamente com as justificativas referentes às decisões que deverão ser tomadas 
para reenquadramento dos mesmos. 

 
� Desenquadramento de regra: aplicações em títulos de qualquer natureza que não 

autorizados pela Política de Investimentos deverão ser liquidadas e acarretarão 
o imediato ressarcimento dos recursos a Prevcummins corrigidos pelo maior 
valor entre CDI + 1% a.a.. ou INPC + 4,5% a.a. pelo período. 

 
Na ocasião de investimentos em fundos abertos, sobrepõe-se todas as regras constantes 

na legislação aplicável, em especial as indicadas na Resolução do Conselho Monetário 
Nacional nº 3.792/09. 
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6. Termo de Responsabilidade 

 
Aqueles envolvidos direta ou indiretamente com os recursos dos fundos da 

Prevcummins deverão obedecer a Resolução do CMN n.º 3.792/09, bem como com esta 
Política de Investimentos e qualquer outro documento que a Prevcummins vier a prover. 
Deverão, ainda, zelar por uma administração ética, transparente e objetiva. 

 
No caso de prejuízo por descumprimento do disposto nesta Política de Investimentos, a 

Prevcummins fará jus ao completo ressarcimento. 
 

No que se refere aos gestores, vale ressaltar que todos os limites e restrições são válidos 
para a carteira de cada gestor, sendo o gestor responsável apenas pelo percentual por ele 
administrado. 

 
No caso de não aviso segundo as regras estabelecidas no item 5, da Parte I, e havendo 

prejuízo para a fundação pelo não cumprimento deste, o gestor se responsabilizará pelo 
ressarcimento por completo à Prevcummins. 

7. Acompanhamento da Política de Investimentos 

 
O acompanhamento dessa política de investimentos será realizado semestralmente, onde 

todos os custos com a administração de recursos também serão avaliados. O Conselho Fiscal 
da Prevcummins será o responsável pelo relatório conclusivo desse acompanhamento. 

 
A segunda parte dessa Política de Investimentos será reavaliada periodicamente, 

podendo ainda ser revista a qualquer momento desde que ocorram mudanças significativas 
nos cenários macroeconômicos. 
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ANEXO A 

 

Standard & Poors Moody´s Fitch IBCA Risco Grau 
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br CC  Ca CC (bra) Extremo   
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ANEXO B 
 
 
Para a realização de consultas sobre aplicações em títulos de renda fixa, o gestor deverá 

enviar e-mail para a Diretoria Executiva contendo as seguintes informações: 
 

� Percentual de alocação em relação ao patrimônio do fundo; 
 

� Prazo para o vencimento; 
 

� Indexador do título e cupom pago 
 

� Emissor do título; 
 

� Classificação de crédito (rating). 
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ANEXO C 
 
Lista de empresas concorrentes: 
 

� CATERPILLAR BRASIL LTDA 

� FG WILSON BRASIL LTDA 

� SOTREQ S.A. 

� SOENERGY SISTEMAS INTERNACIONAIS DE ENERGIA LTDA 

� MAQUIGERAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA 

� GUASCOR DO BRASIL LTDA 

� LEON HEIMER S.A. 

� NEWMAR ENERGIA LTDA 

� ATLAS COPCO BRASIL LTDA 

� CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA 

� SDMO DO BRASIL LTDA 

� STEMAC S.A. GRUPOS GERADORES 

� A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA 

� GERACENTER LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES LTDA 

� PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. 

� MARCOSA S.A. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

� TECNICARGO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

� ENERGE GRUPOS GERADORES LTDA 

� USINA TERMELÉTRICA DE ANAPÓLIS LTDA 

 


