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A Fundação é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, sob a forma de Fundação,
de caráter não-econômico e sem fins lucrativos, constituída em 07/04/1993 (Portaria n.º  135, de
07/04/1993 do Ministério da Previdência Social, publicada no D.O.U. de 12/04/1993), conforme
registro no Ofício do Registro Especial em 02/07/1993 sob n.º de ordem 17.401 no livro “A” n.º 10
fls. 275vº, e CNPJ no. 95.247.235/0001-99.

1. OBJETIVOS DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A presente Política de Investimentos visa atender ao disposto no artigo 16º da Resolução
BACEN n.º 3.792, do Banco Central do Brasil, emitida em 24 de setembro de 2009 e normativos
posteriores.

O presente texto é a versão final aprovada pelo Conselho Deliberativo em sua reunião de
30/11/2010, aplicável ao Plano de Benefícios da Fundação Francisco Martins Bastos. As
informações referentes à revisão da Política serão encaminhadas à Superintendência de
Previdência Complementar – PREVIC, do Ministério da Previdência Social – MPS, e
disponibilizadas aos participantes e assistidos, na forma e prazo previstos na legislação.

Sua elaboração levou em consideração, dentre outros fatores, a preservação do capital, o
horizonte planejado de investimentos, a diversificação, a tolerância ao risco, a taxa esperada de
retorno, a estabilidade, a liquidez, custos de administração e meta atuarial.

A revisão da Política ora apresentada reflete os ajustes que a administração da Fundação,
apoiada por seus prestadores de serviços, entendeu como necessários na gestão dos seus
recursos, para sua adequação às necessidades decorrentes dos  processos de retirada de
patrocínio, em curso.

A presente Política visa fornecer aos gestores, Participantes e às Patrocinadoras a filosofia e as
informações sobre onde e como serão investidos os recursos do Plano e a identificação dos
riscos que a FFMB estará disposta a correr para atingir seus objetivos.

2. DIRETRIZES GERAIS

a) As decisões de investimentos devem seguir as regras de investimento determinadas pela
Superintendência de Previdência Complementar (PREVIC), Banco Central do Brasil e órgãos
competentes. Caso haja qualquer desenquadramento, caberá ao Comitê de Investimentos e à
Diretoria da Fundação Francisco Martins Bastos sugerirem a implantação de medidas cabíveis a
fim de regularizar-se, imediatamente, a posição de investimentos;

b) Não deverá haver conflitos de interesses entre as Patrocinadoras e a FFMB, nas decisões de
investimentos. Caso haja dúvidas quanto às questões de conflitos potenciais, a decisão final
caberá ao Conselho Deliberativo da Fundação;

c) O objetivo da administração da carteira da FFMB deverá ser baseado na preservação de
capital, na otimização, do retorno e liquidez na alocação dos seus ativos, ponderados pelos
fatores de risco buscando-se a  superação da meta atuarial ou índice de referência;

d)  O horizonte de investimentos da FFMB é de curto/médio prazos, em função dos processos
mencionados;

e) A Administração da Fundação deverá manter o atual nível de  liquidez da carteira face aos
compromissos atuariais de retirada de patrocínio, bem como para dispor de  flexibilidade
estratégica suficiente para  posicionar-se em oportunidades de mercado, observado o horizonte
de investimentos da FFMB.

2.1. Programação econômico-financeira

A programação econômico - financeira do patrimônio deverá ser elaborada pela Diretoria
Executiva e aprovada pelo Conselho Deliberativo antes do exercício a que se referir, de acordo
com cronograma para elaboração do orçamento, prazos da legislação e a Política de
Investimentos em vigor.
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2.2. Estrutura organizacional para tomada de decisões de investimento

Órgãos Estatutários:

- Conselho Deliberativo;
- Diretoria Executiva;
- Conselho Fiscal.

Órgãos Não Estatutários:

- Comitê de Investimentos;
 -Comitê de Controles Internos.

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ

É o administrador responsável pela gestão, alocação, supervisão e acompanhamento dos
investimentos dos recursos da entidade, de acordo com o Art. 7 da Resolução do BACEN nº
3.792/2009 e designado pelo Conselho Deliberativo da FFMB.

              Nome: Flávio de Souza Andreatta Telefone:(21) 2574-5738    e-mail:  flavius@ipiranga.com.br

2.3. Plano de Benefícios

O Plano de Benefícios da FFMB, classificado no Cadastro Nacional de Plano de Benefícios sob
o nº 19.930.003-56 é constituído do Benefício Básico (estruturado na modalidade de Benefício
Definido) e do Benefício Suplementar (estruturado como contribuição definida na fase de
capitalização dos benefícios programáveis).

2.4. Política de Precificação dos Ativos

A FFMB marca os ativos de sua carteira a mercado. De acordo com as Resoluções
MPAS/CGPC n.º. 04/2002 e MPS/CGPC n.º. 15/2005, os títulos e valores mobiliários integrantes
das carteiras da FFMB estão classificados na categoria Títulos para Negociação, na qual estão
registrados os títulos adquiridos com o propósito de serem negociados, independentemente do
prazo a decorrer da data da aquisição, avaliados mensalmente ao valor de mercado.

2.5. Custódia

A Fundação adota o sistema descentralizado de custódia, e os ativos componentes dos fundos
exclusivos e dos fundos de condomínio aberto estão sob a guarda de seus respectivos agentes
de custódia, instituições responsáveis pelas movimentações em sua conta, autorizadas pela
Comissão de Valores Mobiliários a executar as referidas funções.

3. POLÍTICA DE TERCEIRIZAÇÃO DE GESTÃO E CUSTÓDIA

A FFMB utiliza a terceirização na gestão de recursos por entender que gestores externos
especializados possuem estrutura mais adequada para a gestão de ativos, estando todo o
patrimônio em fundos exclusivos e fundos de condomínio aberto. Os gestores dos recursos têm
liberdade plena na seleção dos ativos, desde que respeitadas as regras de investimento
especificadas nesta política e de toda e qualquer legislação pertinente que esteja vigente ou que
venha a ser criada ou alterada.

Caso haja conflito entre esta Política e o contrato estabelecido com o gestor, prevalecerá a
presente.

3.1. Processo de Seleção dos Gestores

A seleção das Instituições Financeiras e dos assets managers para a administração dos
recursos da FFMB é realizada pela Administração da Fundação com base em parâmetros
quantitativos e qualitativos dentre gestores de recursos de terceiros, considerando os seguintes
fatores e características mais significativas, além do disposto na Resolução do CMN nº 3.792 /
2009:

Qualitativos:

� Tradição no Mercado;

� Experiência comprovada na administração de recursos de fundos de pensão no Brasil,
com volume expressivo de ativos de investidores institucionais;
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� Possuir estrutura organizacional desenvolvida, política e processos de investimentos, de
controle e gestão de risco, incluindo estrutura de gestão de recursos de terceiros
respaldada por sistema de compliance que zele pelo cumprimento das regras
estabelecidas, dos contratos, das normas e a da legislação;

� Equipes de gestão e análise de investimentos com experiência comprovada e
qualificação;

� Foco absoluto na preservação do capital sob gestão;
� Serviços de "back-office" e sistemas internos de informação eficientes, qualidade nos

relatórios ao cliente, presteza e pontualidade no envio de informações periódicas;

� Transparência na condução dos negócios;

� Credenciamento, perante a Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil,
como administrador de recursos de investidores institucionais;

� Valor limite para as aplicações, compatíveis com os respectivos patrimônios líquido das
Instituições financeiras, custodiantes e administradores.

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

� Acompanhamento da Rentabilidade X Benchmark;

� Avaliação da relação Risco X Retorno

� Desempenho histórico consistente e ajustado ao risco ("track-record");

� Taxas cobradas para Gestão dos Recursos x Serviços.

Na contratação e avaliação de gestores a FFMB poderá contratar consultoria especializada, para
através de testes, informações obter os subsídios necessários à decisão.

A FFMB poderá substituir gestores que não atendam aos critérios mínimos descritos acima,
sempre que entender necessário, com base em aprovação de sua Administração.

3.2. Taxa de Administração

A FFMB procura praticar com seus gestores taxas de administração compatíveis com os
segmentos e o volume de ativos nos FUNDOS ou carteiras sob gestão. Como na legislação não
existem regras específicas para a referida cobrança, a FFMB procura, periodicamente,
renegociar com seus gestores as taxas incidentes nos Fundos e Carteiras de modo a ajustá-las
às praticadas pelo mercado.

Os administradores dos Fundos e Carteiras receberão remuneração (“taxa de administração”),
cujo valor será determinado em contrato e especificado nos respectivos regulamentos. Aos
FUNDOS exclusivos terceirizados só serão permitidas aplicações em cotas de fundos de
investimentos que não possuam taxa de administração, de forma a se evitar a dupla cobrança de
taxa de administração.

4. CENÁRIO MACROECONÔMICO

Externo: segundo o Departamento Nacional de Pesquisa Econômica dos EUA (NBER, na sigla
em inglês), afirmou que a recessão mais longa dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra
Mundial terminou em junho de 2009. Segundo a instituição, a recessão durou 18 meses -
começou em dezembro de 2007 e terminou em junho de 2009. Sendo assim, o ano de 2010
apresenta recuperação econômica mundial, liderada pelos países emergentes. Apesar disso, os
sinais vindos do mercado externo seguem na direção de uma menor pressão inflacionária,
refletindo a recuperação lenta dos países desenvolvidos, que tem mantido o nível de ociosidade
elevado na indústria e no mercado de trabalho. Contudo ainda há pressões na cadeia de
alimentos resultantes de choques de oferta no mundo, que poderão afetar os preços dos
produtos agrícolas e alimentícios nos próximos meses. Diante disso, a expectativa  é que as
taxas de juros no mundo ficarão em níveis baixos por um período ainda prolongado. O ambiente
econômico de reação global é positivo, mas não está afastada, na opinião de muitos analistas, a
possibilidade de novos focos de instabilidade financeira. A crise fiscal na Europa que se instalou
no início do ano parece estar sob controle, sobretudo com os pacotes de ajuda financeira do FMI
e União Européia.  No entanto, alguns países ainda apresentam dificuldade em mostrar
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recuperação. No momento de elaboração desta política, o ambiente é de um relativo otimismo,
principalmente pela expectativa de melhora dos EUA e China.

O FMI projeta uma expansão da economia mundial de 2,7% em 2010 e um crescimento de 2,2%
em 2011. Já para o Brasil é esperado crescimento de 7,5% em 2010 e 4,1% em 2011.

Interno:. Com a retomada da economia brasileira pós-crise, existe um clima de otimismo,
sobretudo devido ao baixo nível de desemprego, aumento da participação do crédito e
crescimento do nível de consumo. Espera-se continuidade do crescimento dos investimentos e
manutenção do consumo em 2010. O ponto de preocupação fica em relação ao controle
inflacionário e da situação fiscal.

Com a pressão inflacionária,  é esperado por diversas instituições alta de juros, com a taxa
SELIC chegando a 11,75% no final de 2011.

  PRODUÇÃO /PIB 2008 2009 2010 2011

  MUNDIAL(1) 3,0% -1,1% 2,7% 2,2%

  BRASIL(1) 5,1% -0,7% 7,5% 4,1%

  BRASIL(2) - -0,26% 7,56% 4,47%

(1) World Economic Outlook Update – FMI – Oct/2010

(2) Pesquisa Focus do Banco Central, de 29/10/2010

5. CRITÉRIOS E PRÍNCIPIOS PARA A MACROALOCAÇÃO DE ATIVOS

A aplicação de recursos da FFMB objetiva a preservação de capital e a maximização da
rentabilidade dos seus ativos, considerando o horizonte de investimentos planejado e os fatores
de risco, segurança, solvência e a liquidez.

A FFMB toma por base para a decisão de alocação de seus recursos as indicações dos seus
gestores e consultores, orientando-se também pelas práticas de mercado à época.

5.1. Meta atuarial do Plano de Benefícios

A taxa de juro adotada nas avaliações de retirada de patrocínio é de 6% ao ano e o indexador é
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pelo IBGE. A meta atuarial é o
INPC + 6% ao ano.

5.2. Processo de escolha dos investimentos

O processo decisório na alocação dos recursos está indicado no quadro a seguir. Qualquer
investimento não previsto, ou que venha a conflitar com as premissas estabelecidas na Política
de Investimentos, terá que contar com homologação do Conselho Deliberativo.

O processo de retirada de patrocínio exigiu da Administração da Fundação medidas para
reestruturação da Carteira e a priorização da liquidez para fazer face aos compromissos
financeiros decorrentes dos processos de retirada de patrocínio.

A reestruturação da Carteira contemplou a redução gradual da carteira de ações até sua
liquidação total, a venda do imóvel remanescente, venda de todos os ativos de menor liquidez,
bem como a eliminação das carteiras próprias e administradas, e a redução do número de
gestores, com vistas à liquidez e à simplificação dos investimentos.
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ALOCAÇÃO RESPONSABILIDADE OBSERVAÇÕES

MACROALOCAÇÃO Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva
Através da Política de investimentos e
deliberações e/ou ratificações posteriores

ESTRATÉGICA gestores/administração terceirizada
Gestores: definem suas estratégias nos
Fundos  com base na legislação aplicável,
nos contratos, regulamentos, respeitadas
as diretrizes da Política de Investimentos.
Aos gestores cabem também as alocações
no segmento de renda fixa.

TÁTICA
gestores dos  fundos/ administração terceirizada. Alocação do fluxo de recursos dentro dos

Fundos, conforme definições dos seus
respectivos Comitês de Investimentos.

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 da FFMB o
acesso às informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões quanto à
permanência do mesmo.

As aplicações em fundos abertos (não-exclusivos) só serão permitidas naqueles que possuam
políticas de investimentos e estatutos não conflitantes com a presente Política e adequados à
legislação em vigor.

5.3. Processo de alocação - Segmento de Renda Fixa

O modelo básico para a administração da renda fixa da FFMB é o da gestão terceirizada através
de Fundos Exclusivos e em cotas de fundos de condomínio aberto, geridos por instituições
especializadas na gestão de recursos de terceiros.

Na decisão de aplicações considera-se o perfil da FFMB, horizonte e objetivo principal de
investimento, riscos e as eventuais restrições. O benchmark para as aplicações em Renda Fixa é
o CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro).

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;

� Títulos de emissão de estados e municípios;
� Títulos da Dívida Agrária e Moedas de Privatização;
� Depósitos de poupança;
� Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI); Letras de Crédito Imobiliário (LCI); Cédula

de Crédito Imobiliário (CCI);
� Cédulas de Crédito Bancário (CCB).

Os investimentos dentro do segmento de renda fixa devem ainda obedecer aos seguintes limites:

� As aplicações em papéis de crédito privado devem priorizar liquidez e risco compatíveis
com os objetivos e horizonte de investimentos desta política;

� O valor total de aplicação em ativos indexados a Índices de Inflação não seja maior que
20% do valor marcado a mercado do total administrado por cada gestor;

� O percentual máximo de aplicação em títulos privados de uma mesma emissão é de 5%
do volume da emissão.

5.4. Segmento de Renda Variável

Considerando os processos de retirada de patrocínio a Fundação não serão permitidas novas
aplicações enquadráveis no segmento de renda variável.
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5.5. Segmento de Imóveis

Considerando-se as retiradas de patrocínio a Fundação deu andamento ao processo de
desimobilização, concluído com a operação de alienação do imóvel remanescente. Não serão
permitidas novas aplicações enquadráveis no segmento de imóveis.

5.6. Operações com Derivativos

Serão permitidas operações com derivativos de renda fixa observadas as condições previstas na
Resolução BACEN nº 3.792 na modalidade “com garantia” para hedge

1 e/ou posicionamento2

(futuros, swaps), na forma e limites estabelecidos na legislação. O apreçamento de ativos é
realizado pelos administradores dos fundos. Para fins da gestão das carteiras e fundos da
FFMB, 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 que resultem tanto em exposição ativa
quanto passiva nos mercados pré-fixados, e de dólar, desde que observadas as restrições
estabelecidas por esta política de investimentos e legislação vigente, em especial a seção I ,
“Dos Derivativos”, cap. III, da Resolução do CMN nº 3.792/09.

5.7 Novas Modalidades de Investimento – Novos segmentos (Investimentos estruturados e
Investimentos no Exterior)

Considerando os processos de retirada de patrocínio a Fundação não serão permitidas
aplicações enquadráveis neste segmento.

6. FAIXA DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS

As alocações indicadas no quadro a seguir, são realizadas com base nas expectativas
macroeconômicas, horizonte de investimentos e o disposto nesta Política.

6.1. Quadro Resumo da Alocação de Recursos

SEGMENTOS CARTEIRAS % DOS RECURSOS

Tesouro Nacional 100%
SEGMENTO DE RENDA

FIXA
Carteira de baixo risco de crédito 50%

SEGMENTO DE RENDA
VARIÁVEL

Carteira de ações em mercado e
carteira de renda variável 0%

OPERAÇÕES COM
PARTICIPANTES E INV.

EXTERIOR
0%

IMÓVEIS 0%

                                                          
1 Hedge: estratégia em que o derivativo é utilizado apenas para proteção.
2 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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Definidos a alocação dos recursos apenas no segmento de Renda Fixa, a composição deverá
enquadrar-se nos limites máximos estabelecidos pela Política e aqueles previstos na Resolução
BACEN n.º 3.792 / 2009.

6.2. Limites de Concentração de Títulos Privados de Renda Fixa

Limites Globais Por Emissor/Contraparte:

O valor total de títulos e valores mobiliários de um mesmo emissor com classificação:

AAA à AA- (escala nacional) - não poderá ultrapassar 10% do patrimônio da FFMB.

O valor total de títulos e valores mobiliários de emissores privados na Carteira não poderá
ultrapassar 50% do patrimônio da FFMB, respeitados os limites da legislação e a preservação da
liquidez dos recursos da Fundação.

EMISSORES
LIMITE GLOBAL DE
RISCO DE CRÉDITO

NA CARTEIRA

LIMITES POR
INSTITUIÇÃO/EMISSORES/C

ONTRAPARTE

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

E EMPRESAS

NÃO FINANCEIRAS

50% 10% AAA à AA- (*)

(*) Classificação Standard & Poors

7. ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE

O acompanhamento é realizado pelo Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal, com apoio de
assessoria externa especializada, com a qual mantém reuniões mensais, bem como reuniões
com os gestores,para verificação da aderência aos mandatos e à Política de Investimentos.

A Administração da FFMB produz um relatório gerencial, de periodicidade mensal, contendo a
performance de cada gestor em relação ao benchmark e respectivas comparações, performance
geral da FFMB, e diversas outras informações para o Conselho Deliberativo.

A FFMB utiliza como instrumento para medição da rentabilidade das carteiras de ações,
segmentos de renda fixa e imóveis, o método da Taxa Interna de Retorno (TIR) e para os
fundos, a variação das cotas.

Em reuniões de avaliação de performance e de acompanhamento de gestão, os resultados
obtidos, as estratégias utilizadas, os riscos assumidos, e as projeções e estratégias futuras, são
discutidos com os gestores e com assessoria externa.

8. RISCOS

A FFMB visa obter em seus investimentos rentabilidade acima das aplicações tradicionais
disponíveis no mercado, aceitando o risco de oscilações em níveis moderados e adequados aos
padrões definidos nesta política.

8.1. Controle de Risco de Mercado

Para o acompanhamento do risco de mercado a FFMB utiliza a metodologia do Valor em Risco
(Value-at-Risk - VaR) bem como, para atendimento à legislação, conforme estabelecido pelo art
13º Resolução no. 3792/2009, utiliza o sistema de controle da Divergência Não Planejada entre o
valor de uma carteira e o valor planejado para a mesma, o tracking error. Para elaboração e
acompanhamento do VaR, a FFMB mantém contrato com assessoria externa, que emite
relatórios de acompanhamento com periodicidade mensal.

Além do acompanhamento da FFMB, o controle deverá ser efetuado, diariamente, por cada
gestor de Investimentos, para o fundo sob sua administração.
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8.2. Limites De Risco De Mercado

Por meio de um estudo histórico de volatilidades, baseado na tolerância ao risco da Fundação,
juntamente a simulações históricas de cenários, foram determinados limites máximos de risco,
para um horizonte de tempo de um dia com 95% de intervalo de confiança:

TIPO DE INVESTIMENTO % AO DIA

 FUNDOS DE RENDA FIXA E MULTIMERCADO 0,30%

 CARTEIRA CONSOLIDADA 0,30%

No acompanhamento de risco de mercado a FFMB utiliza o VaR absoluto, observando-se os
limites definidos neste item. Nos momentos de aumento de volatilidade do mercado, quando os
limites são atingidos esses parâmetros funcionam como um alerta para a reavaliação de
estratégias e adequação dos níveis de risco.

No caso do limite de VaR ser ultrapassado em qualquer um dos segmentos, ficam proibidos
aumentos de ativos e exposições a risco, e a FFMB deverá ser informada imediatamente pelo
gestor, juntamente com uma recomendação fundamentada quanto à redução ou manutenção da
mesma. Ficará a cargo da FFMB aceitar ou vetar tal recomendação.

8.3. Controle de Risco de Crédito

É realizado pelos gestores e também por prestador de serviço que apresenta o resultado em
relatório mensal.

 8.4. Classificação de Risco - Rating

O acompanhamento do risco de crédito dos emissores de títulos integrantes dos fundos da
FFMB é de responsabilidade dos gestores, através dos seus respectivos comitês de créditos e
da assessoria de acompanhamento de gestão. Na seleção dos títulos, além dos critérios de
análise de crédito usuais de cada gestor, deve ser considerada a classificação de risco (rating)
estabelecida pelas agências de rating especializadas. Serão considerados títulos de baixo risco
de crédito aqueles classificados pelo menos com as notas abaixo listadas conforme os níveis de
grau de investimento, concedidos por um prazo de, no mínimo, 180 dias. Os papéis com outras
classificações serão considerados como de médio e alto risco de crédito:

Baixo Risco de Crédito

GRAU DE INVESTIMENTO – ESCALA NACIONAL

 Moody´s Aaa Aa1 Aa2 Aa3

 S&P AAA AA+ AA AA-

 FITCH AAA AA+ AA AA-

Para investimentos em títulos de renda fixa, CDB’s ou RDB’s, ou ainda em FIDC´s, de emissão,
subscrição ou estruturação do grupo econômico do administrador de recursos, independente do
seu grau de investimento, haverá necessidade de  apresentação de justificativa técnica para o
investimento e prévia aprovação pela FFMB.

Para investimentos em FIDC´s será exigido emissão com grau de investimento AAA, ou
equivalente. Para graus inferiores haverá necessidade de apresentação de justificativa técnica
para o investimento e prévia aprovação pela FFMB.

8.5. Controle do Risco de Liquidez

Está associado ao risco de crédito e dificuldade em se conseguir encontrar compradores
potenciais de um determinado ativo no momento e no preço desejado.  Para mitigar esses riscos
em um horizonte de desinvestimentos, a gestão deve priorizar a aquisição de títulos de
comprovada liquidez (alto volume de negócios).
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8.6. Risco Operacional

Mitigado com base em auditorias periódicas nas operações e monitoramento dos processos
conforme adequação da FFMB à Resolução do MPAS/CGPC nº.13 / 2004. Encontra-se em
andamento a adoção de Controles Internos com base na legislação em vigor.

8.7. Risco de Desenquadramento

� Desenquadramento passivo: desenquadramentos nos fundos exclusivos e abertos oriundos
da oscilação de preços deverão ser informados à FFMB juntamente com as justificativas
referentes às decisões que deverão ser tomadas para reenquadramento dos mesmos;

� Desenquadramento ativo: aplicações em títulos de qualquer natureza que não autorizados
pela Política de Investimentos deverão ser liquidadas e acarretarão o imediato ressarcimento
dos recursos a FFMB, corrigidos pelo maior valor entre 100% do CDI ou INPC + 6% a.a. pelo
período.

8.8. Risco Legal

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

8.9. Risco Sistêmico

Para controle do risco sistêmico, a FFMB se utilizará das melhores práticas de governança,
auxiliados por sistemas, processos e critérios primando pela qualidade, além das informações de
seus consultores e gestores e as 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.

8.10 – Responsabilidades Socioambientais

A FFMB só possui atualmente investimentos em Renda Fixa, majoritariamente em títulos
públicos, não alocando em nenhum ativo de Renda Variável. Devido à configuração de sua
carteira não há como observar os princípios de responsabilidade socioambiental na alocação de
recursos.

9. ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE PREÇO ÓTIMO

Na decisão de investimento ou desinvestimento, a FFMB adotará estratégias específicas para
cada um dos mercados, considerando para a realização das operações o horizonte de
investimentos, o ambiente macroeconômico e as tendências dos preços.

Considerando a gestão de recursos terceirizada, é da responsabilidade dos gestores a
determinação de estratégias de formação de preço ótimo no carregamento de posição em
investimentos e desinvestimentos, observando o disposto nesta Política.

A Administração  mantém acompanhamento da gestão de investimentos e os gestores deverão
comunicar à FFMB eventuais discrepâncias nos preços de compra e venda de ativos com os
praticados no mercado. Essa avaliação, se necessária, será objeto das reuniões mensais de
acompanhamento de gestão com o Comitê de Investimentos da FFMB.

9.1. Renda Fixa

Nas decisões de investimentos ou de desinvestimentos neste segmento, serão observados além
do cenário vigente, as condições de mercado e o fluxo de caixa da FFMB. A Fundação priorizará
aplicações em ativos de alta liquidez, nos quais seja fácil avaliar seus preços periodicamente.

Resolução do MPAS/CGPC nº. 21 / 2006 – utilização de plataformas eletrônicas

Segundo estabelecido pela Resolução, os gestores deverão observar os critérios de apuração do
valor de mercado ou intervalo referencial de preços máximos e mínimos dos ativos financeiros e
a metodologia adotada deve assegurar, no mínimo, que os preços apurados, são consistentes
com os preços de mercado vigentes no momento da operação.
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Os gestores de fundos de investimentos exclusivos deverão notificar as eventuais discrepâncias
dos preços ou taxas, previamente, e disponibilizar à FFMB as informações referidas no Art. 4º da
Resolução, de forma a possibilitar a elaboração de relatório circunstanciado e o seu envio em
tempo hábil ao Conselho Fiscal.

10. OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente Política de Investimentos adota um perfil conservador em função dos processos de
retirada de patrocínio em curso. Considera como melhor opção à diversificação do portfólio, a
caracterização de curto e médio prazo dos investimentos, levando em consideração a
composição e a compensação de riscos. Sua aplicação é consistente com a filosofia de
preservação do capital, liquidez, ênfase na busca por qualidade de gestão, e foco na redução de
custos de administração.

Aprovada pelo Conselho Deliberativo em 30/11/2010.

Flávio de Souza Andreatta

Diretor Superintendente
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LEGISLAÇÃO APLICÁVEL:

Resolução BACEN n.º 3.792, de 27/09/2009 - Dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos
administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar.
Resolução CGPC n.º 13, Conselho de Gestão da Previdência Complementar , de 01/10/2004 – Estabelece princípios, regras e práticas
de governança , gestão e controles internos a serem observados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC.
Resolução n.º 15, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar , de 23/08/2005 – Estabelece procedimentos para alienação de
títulos públicos federais classificados na categoria "títulos mantidos até o vencimentos" pelas entidades fechadas de previdência
complementar e dá outras providências.
Resolução CGPC n.º 21, Conselho de Gestão da Previdência Complementar, de 25/09/2006 – Dispõem sobre operações de compra ou
venda de títulos e valores mobiliários do segmento de renda fixa dos planos de benefícios operados pelas entidades fechadas de
previdência complementar, e dá outras providências.

GLOSSÁRIO:

Asset Managers - Instituições especializadas na gestão de ativos.
Back Office - são as áreas de apoio operacional nos gestores de recursos de terceiros.
Benchmark -  índice considerado como referência no estabelecimento de níveis de desempenho de mercado.
BM&F - Bolsa de Mercadorias e Futuros - especializada na negociação de contratos  que possuam como referencia ativos
financeiros, índices, taxas, tais como contratos futuro e de opções de taxa de juro, taxas de câmbio, índice Ibovespa, etc.
CD - Benefícios de Contribuição Definida.
Compliance - são normas de controle interno que definem a conduta, responsabilidade e segregação de funções, determinadas
pelo Banco Central do Brasil às instituições financeiras.
Hedge - é um instrumento financeiro de proteção de um ativo ante a flutuação de preços ou taxas (estratégia em que o derivativo é
utilizado apenas para proteção).
IBrX - Índice Brasil é um índice de preços que mede o retorno de uma carteira teórica composta por 100 ações selecionadas entre
as mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, em termos de número de negócios e volume financeiro, ponderadas no
índice pelo seu respectivo número de ações disponíveis à negociação no mercado.
IGP-M - Índice Geral de Preços ao Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas.
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE.
Portfolio - é a Carteira de Investimentos.
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.
Rating - termo que designa a classificação de risco de crédito de empresas ou risco soberano, elaborada por agências
especializadas.
Swap - é uma estratégia financeira através da qual duas partes trocam fluxos de pagamento futuro. O objetivo é trocar uma taxa
fixa de juros por uma taxa flutuante ou vice-versa.
Meta Atuarial - ou taxa atuarial, é a taxa utilizada como parâmetro para retorno de investimentos.

Taxa CDI (Certificados de Depósito Interfinanceiro) - é a taxa média diária do CDI de um dia, utilizada como referencial para o
custo do dinheiro. É também utilizada como referencial para avaliar a rentabilidade das aplicações em fundos de investimento.
Tracking Error - medida de descolamento dos retornos de um fundo ou de uma carteira em relação ao seu benchmark ou
parâmetro de performance.
VaR - Value-at-Risk - indicador que mede, sob condições normais de mercado, a máxima perda esperada de uma carteira, com
um certo grau de confiança, para dado horizonte de tempo.
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A Fundação é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, sob a forma de Fundação,
de caráter não-econômico e sem fins lucrativos, constituída em 07/04/1993 (Portaria n.º  135, de
07/04/1993 do Ministério da Previdência Social, publicada no D.O.U. de 12/04/1993), conforme
registro no Ofício do Registro Especial em 02/07/1993 sob n.º de ordem 17.401 no livro “A” n.º 10
fls. 275vº, e CNPJ no. 95.247.235/0001-99.

1. OBJETIVOS DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A presente Política de Investimentos visa atender ao disposto no artigo 16º da Resolução
BACEN n.º 3.792, do Banco Central do Brasil, emitida em 24 de setembro de 2009 e normativos
posteriores.

O presente texto é a versão final aprovada pelo Conselho Deliberativo em sua reunião de
30/11/2010, aplicável ao Plano de Gestão Administrativa da Fundação Francisco Martins Bastos.
As informações referentes à revisão da Política serão encaminhadas à Superintendência de
Previdência Complementar - PREVIC, do Ministério da Previdência Social – MPS, e
disponibilizadas aos participantes e assistidos, na forma e prazo previstos na legislação.

Sua elaboração levou em consideração, dentre outros fatores, a preservação do capital, o
horizonte planejado de investimentos, a diversificação, a tolerância ao risco, a taxa esperada de
retorno, a estabilidade, a liquidez, custos de administração e meta atuarial.

A revisão da Política ora apresentada reflete os ajustes que a administração da Fundação,
apoiada por seus prestadores de serviços, entendeu como necessários na gestão dos seus
recursos, para sua adequação às necessidades decorrentes dos  processos de retirada de
patrocínio, em curso.

A presente Política visa fornecer aos gestores, Participantes e às Patrocinadoras a filosofia e as
informações sobre onde e como serão investidos os recursos do Plano e a identificação dos
riscos que a FFMB estará disposta a correr para atingir seus objetivos.

2. DIRETRIZES GERAIS

a) As decisões de investimentos devem seguir as regras de investimento determinadas pela
Superintendência de Previdência Complementar - PREVIC, Banco Central do Brasil e órgãos
competentes. Caso haja qualquer desenquadramento, caberá ao Comitê de Investimentos e à
Diretoria da Fundação Francisco Martins Bastos sugerirem a implantação de medidas cabíveis a
fim de regularizar-se, imediatamente, a posição de investimentos;

b) Não deverá haver conflitos de interesses entre as Patrocinadoras e a FFMB, nas decisões de
investimentos. Caso haja dúvidas quanto às questões de conflitos potenciais, a decisão final
caberá ao Conselho Deliberativo da Fundação;

c) O objetivo da administração da carteira da FFMB deverá ser baseado na preservação de
capital, na otimização, do retorno e liquidez na alocação dos seus ativos, ponderados pelos
fatores de risco buscando-se a  superação da meta atuarial ou índice de referência;

d)  O horizonte de investimentos da FFMB é de curto/médio prazos, em função dos processos
mencionados;

e) A Administração da Fundação deverá manter o atual nível de  liquidez da carteira face aos
compromissos atuariais de retirada de patrocínio, bem como para dispor de  flexibilidade
estratégica suficiente para  posicionar-se em oportunidades de mercado, observado o horizonte
de investimentos da FFMB.

2.1.  Programação econômico-financeira

A programação econômico - financeira do patrimônio deverá ser elaborada pela Diretoria
Executiva e aprovada pelo Conselho Deliberativo antes do exercício a que se referir, de acordo
com cronograma para elaboração do orçamento, prazos da legislação e a Política de
Investimentos em vigor.
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2.2. Estrutura organizacional para tomada de decisões de investimento

Órgãos Estatutários:

- Conselho Deliberativo;
- Diretoria Executiva;
- Conselho Fiscal.

Órgãos Não Estatutários:

- Comitê de Investimentos;
- Comitê de Controles Internos.

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado – AETQ

É o administrador responsável pela gestão, alocação, supervisão e acompanhamento dos
investimentos dos recursos da entidade, de acordo com o Art. 7 da Resolução do BACEN nº
3.792/2009 e designado pelo Conselho Deliberativo da FFMB.

               Nome:  Flávio de Souza Andreatta Telefone:(21) 2574-5738    e-mail:  flavius@ipiranga.com.br

2.3. Plano de Gestão Administrativa

O Plano de Gestão Administrativa, deve atender as regras, normas e critérios para a gestão
administrativa da FFMB, conforme estabelecido no Regulamento do Plano de Gestão
Administrativa – RPGA, e demais documentos que tratam da matéria.

2.4. Política de Precificação dos Ativos

A FFMB marca os ativos de sua carteira a mercado. De acordo com as Resoluções
MPAS/CGPC n.º. 04/2002 e MPS/CGPC n.º. 15/2005, os títulos e valores mobiliários integrantes
das carteiras da FFMB estão classificados na categoria Títulos para Negociação, na qual estão
registrados os títulos adquiridos com o propósito de serem negociados, independentemente do
prazo a decorrer da data da aquisição, avaliados mensalmente ao valor de mercado.

2.5. Custódia

A Fundação adota o sistema descentralizado de custódia, e os ativos componentes dos fundos
exclusivos e dos fundos de condomínio aberto estão sob a guarda de seus respectivos agentes
de custódia, instituições responsáveis pelas movimentações em sua conta, autorizadas pela
Comissão de Valores Mobiliários a executar as referidas funções.

3. POLÍTICA DE TERCEIRIZAÇÃO DE GESTÃO E CUSTÓDIA

A FFMB utiliza a terceirização na gestão de recursos por entender que gestores externos
especializados possuem estrutura mais adequada para a gestão de ativos, estando todo o
patrimônio em fundos exclusivos e fundos de condomínio aberto. Os gestores dos recursos têm
liberdade plena na seleção dos ativos, desde que respeitadas as regras de investimento
especificadas nesta política e de toda e qualquer legislação pertinente que esteja vigente ou que
venha a ser criada ou alterada.

Caso haja conflito entre esta Política e o contrato estabelecido com o gestor, prevalecerá a
presente.

3.1. Processo de Seleção dos Gestores

A seleção das Instituições Financeiras e dos assets managers para a administração dos
recursos da FFMB é realizada pela Administração da Fundação com base em parâmetros
quantitativos e qualitativos dentre gestores de recursos de terceiros, considerando os seguintes
fatores e características mais significativas, além do disposto na Resolução do CMN nº 3.792 /
2009:

Qualitativos:

� Tradição no Mercado;

� Experiência comprovada na administração de recursos de fundos de pensão no Brasil,
com volume expressivo de ativos de investidores institucionais;
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� Possuir estrutura organizacional desenvolvida, política e processos de investimentos, de
controle e gestão de risco, incluindo estrutura de gestão de recursos de terceiros
respaldada por sistema de compliance que zele pelo cumprimento das regras
estabelecidas, dos contratos, das normas e a da legislação;

� Equipes de gestão e análise de investimentos com experiência comprovada e
qualificação;

� Foco absoluto na preservação do capital sob gestão;
� Serviços de "back-office" e sistemas internos de informação eficientes, qualidade nos

relatórios ao cliente, presteza e pontualidade no envio de informações periódicas;

� Transparência na condução dos negócios;

� Credenciamento, perante a Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil,
como administrador de recursos de investidores institucionais;

� Valor limite para as aplicações, compatíveis com os respectivos patrimônios líquido das
Instituições financeiras, custodiantes e administradores.

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

� Acompanhamento da Rentabilidade X Benchmark;

� Avaliação da relação Risco X Retorno

� Desempenho histórico consistente e ajustado ao risco ("track-record");

� Taxas cobradas para Gestão dos Recursos x Serviços.

Na contratação e avaliação de gestores a FFMB poderá contratar consultoria especializada, para
através de testes, informações obter os subsídios necessários à decisão.

A FFMB poderá substituir gestores que não atendam aos critérios mínimos descritos acima,
sempre que entender necessário, com base em aprovação de sua Administração.

3.2. Taxa de Administração

A FFMB procura praticar com seus gestores taxas de administração compatíveis com os
segmentos e o volume de ativos nos FUNDOS ou carteiras sob gestão. Como na legislação não
existem regras específicas para a referida cobrança, a FFMB procura, periodicamente,
renegociar com seus gestores as taxas incidentes nos Fundos e Carteiras de modo a ajustá-las
às praticadas pelo mercado.

Os administradores dos Fundos e Carteiras receberão remuneração (“taxa de administração”),
cujo valor será determinado em contrato e especificado nos respectivos regulamentos. Aos
FUNDOS exclusivos terceirizados só serão permitidas aplicações em cotas de fundos de
investimentos que não possuam taxa de administração, de forma a se evitar a dupla cobrança de
taxa de administração.

4. CENÁRIO MACROECONÔMICO

Externo: segundo o Departamento Nacional de Pesquisa Econômica dos EUA (NBER, na sigla
em inglês), afirmou que a recessão mais longa dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra
Mundial terminou em junho de 2009. Segundo a instituição, a recessão durou 18 meses -
começou em dezembro de 2007 e terminou em junho de 2009. Sendo assim, o ano de 2010
apresenta recuperação econômica mundial, liderada pelos países emergentes. Apesar disso, os
sinais vindos do mercado externo seguem na direção de uma menor pressão inflacionária,
refletindo a recuperação lenta dos países desenvolvidos, que tem mantido o nível de ociosidade
elevado na indústria e no mercado de trabalho. Contudo ainda há pressões na cadeia de
alimentos resultantes de choques de oferta no mundo, que poderão afetar os preços dos
produtos agrícolas e alimentícios nos próximos meses. Diante disso, a expectativa  é que as
taxas de juros no mundo ficarão em níveis baixos por um período ainda prolongado. O ambiente
econômico de reação global é positivo, mas não está afastada, na opinião de muitos analistas, a
possibilidade de novos focos de instabilidade financeira. A crise fiscal na Europa que se instalou
no início do ano parece estar sob controle, sobretudo com os pacotes de ajuda financeira do FMI
e União Européia.  No entanto, alguns países ainda apresentam dificuldade em mostrar
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recuperação. No momento de elaboração desta política, o ambiente é de um relativo otimismo,
principalmente pela expectativa de melhora dos EUA e China.

O FMI projeta uma expansão da economia mundial de 2,7% em 2010 e um crescimento de 2,2%
em 2011. Já para o Brasil é esperado crescimento de 7,5% em 2010 e 4,1% em 2011.

Interno:. Com a retomada da economia brasileira pós-crise, existe um clima de otimismo,
sobretudo devido ao baixo nível de desemprego, aumento da participação do crédito e
crescimento do nível de consumo. Espera-se continuidade do crescimento dos investimentos e
manutenção do consumo em 2010. O ponto de preocupação fica em relação ao controle
inflacionário e da situação fiscal.

Com a pressão inflacionária,  é esperado por diversas instituições alta de juros, com a taxa
SELIC chegando a 11,75% no final de 2011.

  PRODUÇÃO /PIB 2008 2009 2010 2011

  MUNDIAL(1) 3,0% -1,1% 2,7% 2,2%

  BRASIL(1) 5,1% -0,7% 7,5% 4,1%

  BRASIL(2) - -0,26% 7,56% 4,47%

(1) World Economic Outlook Update – FMI – Oct/2010

(2) Pesquisa Focus do Banco Central, de 29/10/2010

5. CRITÉRIOS E PRÍNCIPIOS PARA A MACROALOCAÇÃO DE ATIVOS

A aplicação de recursos da FFMB objetiva a preservação de capital e a maximização da
rentabilidade dos seus ativos, considerando o horizonte de investimentos planejado e os fatores
de risco, segurança, solvência e a liquidez.

A FFMB toma por base para a decisão de alocação de seus recursos as indicações dos seus
gestores e consultores, orientando-se também pelas práticas de mercado à época.

5.1. Processo de escolha dos investimentos

O processo decisório na alocação dos recursos está indicado no quadro a seguir. Qualquer
investimento não previsto, ou que venha a conflitar com as premissas estabelecidas na Política
de Investimentos, terá que contar com homologação do Conselho Deliberativo.

O processo de retirada de patrocínio exigiu da Administração da Fundação medidas para
reestruturação da Carteira e a priorização da liquidez para fazer face aos compromissos
financeiros decorrentes dos processos de retirada de patrocínio.

A reestruturação da Carteira contemplou a redução gradual da carteira de ações até sua
liquidação total, a venda do imóvel remanescente, venda de todos os ativos de menor liquidez,
bem como a eliminação das carteiras próprias e administradas, e a redução do número de
gestores, com vistas à liquidez e à simplificação dos investimentos.
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ALOCAÇÃO RESPONSABILIDADE OBSERVAÇÕES

MACROALOCAÇÃO Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva
Através da Política de investimentos e
deliberações e/ou ratificações posteriores

ESTRATÉGICA gestores/administração terceirizada
Gestores: definem suas estratégias nos
Fundos  com base na legislação aplicável,
nos contratos, regulamentos, respeitadas
as diretrizes da Política de Investimentos.
Aos gestores cabem também as alocações
no segmento de renda fixa.

TÁTICA

gestores dos  fundos/ administração terceirizada.
Alocação do fluxo de recursos dentro dos
Fundos, conforme definições dos seus
respectivos Comitês de Investimentos.

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 da FFMB o
acesso às informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões quanto à
permanência do mesmo.

As aplicações em fundos abertos (não-exclusivos) só serão permitidas naqueles que possuam
políticas de investimentos e estatutos não conflitantes com a presente Política e adequados à
legislação em vigor.

5.2. Processo de alocação - Segmento de Renda Fixa

O modelo básico para a administração da renda fixa da FFMB é o da gestão terceirizada através
de Fundos Exclusivos e em cotas de fundos de condomínio aberto, geridos por instituições
especializadas na gestão de recursos de terceiros.

Na decisão de aplicações considera-se o perfil da FFMB, horizonte e objetivo principal de
investimento, riscos e as eventuais restrições. O benchmark para as aplicações em Renda Fixa é
o CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro).

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;

� Títulos de emissão de estados e municípios;
� Títulos da Dívida Agrária e Moedas de Privatização;
� Depósitos de poupança;
� Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI); Letras de Crédito Imobiliário (LCI); Cédula

de Crédito Imobiliário (CCI);
� Cédulas de Crédito Bancário (CCB).

Os investimentos dentro do segmento de renda fixa devem ainda obedecer aos seguintes limites:

� As aplicações em papéis de crédito privado devem priorizar liquidez e risco compatíveis
com os objetivos e horizonte de investimentos desta política;

� O valor total de aplicação em ativos indexados a Índices de Inflação não seja maior que
20% do valor marcado a mercado do total administrado por cada gestor;

� O percentual máximo de aplicação em títulos privados de uma mesma emissão é de 5%
do volume da emissão.

5.3. Segmento de Renda Variável

Considerando os processos de retirada de patrocínio a Fundação não serão permitidas novas
aplicações enquadráveis no segmento de renda variável.
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5.4. Segmento de Imóveis

Considerando-se as retiradas de patrocínio a Fundação deu andamento ao processo de
desimobilização, concluído com a operação de alienação do imóvel remanescente. Não serão
permitidas novas aplicações enquadráveis no segmento de imóveis.

5.5. Operações com Derivativos

Serão permitidas operações com derivativos de renda fixa observadas as condições previstas na
Resolução BACEN nº 3.792 na modalidade “com garantia” para hedge

1 e/ou posicionamento2

(futuros, swaps), na forma e limites estabelecidos na legislação. O apreçamento de ativos é
realizado pelos administradores dos fundos. Para fins da gestão das carteiras e fundos da
FFMB, 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 que resultem tanto em exposição ativa
quanto passiva nos mercados pré-fixados, e de dólar, desde que observadas as restrições
estabelecidas por esta política de investimentos e legislação vigente, em especial a seção I ,
“Dos Derivativos”, cap. III, da Resolução do CMN nº 3.792/09.

5.6 Novas Modalidades de Investimento – Novos segmentos (Investimentos estruturados e
Investimentos no Exterior)

Considerando os processos de retirada de patrocínio a Fundação não serão permitidas
aplicações enquadráveis neste segmento.

6. FAIXA DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS

As alocações indicadas no quadro a seguir, são realizadas com base nas expectativas
macroeconômicas, horizonte de investimentos e o disposto nesta Política.

6.1. Quadro Resumo da Alocação de Recursos

SEGMENTOS CARTEIRAS % DOS RECURSOS

Tesouro Nacional 100%
SEGMENTO DE RENDA

FIXA
Carteira de baixo risco de crédito 50%

SEGMENTO DE RENDA
VARIÁVEL

Carteira de ações em mercado e
carteira de renda variável 0%

OPERAÇÕES COM
PARTICIPANTES E INV.

EXTERIOR
0%

IMÓVEIS 0%

                                                          
1 Hedge: estratégia em que o derivativo é utilizado apenas para proteção.
2 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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Definidos a alocação dos recursos apenas no segmento de Renda Fixa, a composição deverá
enquadrar-se nos limites máximos estabelecidos pela Política e aqueles previstos na Resolução
BACEN n.º 3.792 / 2009.

6.2. Limites de Concentração de Títulos Privados de Renda Fixa

Limites Globais Por Emissor/Contraparte:

O valor total de títulos e valores mobiliários de um mesmo emissor com classificação:

AAA à AA- (escala nacional) - não poderá ultrapassar 10% do patrimônio da FFMB.

O valor total de títulos e valores mobiliários de emissores privados na Carteira não poderá
ultrapassar 50% do patrimônio da FFMB, respeitados os limites da legislação e a preservação da
liquidez dos recursos da Fundação.

EMISSORES
LIMITE GLOBAL DE
RISCO DE CRÉDITO

NA CARTEIRA

LIMITES POR
INSTITUIÇÃO/EMISSORES/C

ONTRAPARTE

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

E EMPRESAS

NÃO FINANCEIRAS

50% 10% AAA à AA- (*)

(*) Classificação Standard & Poors

7. ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE

O acompanhamento é realizado pelo Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal, com apoio de
assessoria externa especializada, com a qual mantém reuniões mensais, bem como reuniões
com os gestores,para verificação da aderência aos mandatos e à Política de Investimentos.

A Administração da FFMB produz um relatório gerencial, de periodicidade mensal, contendo a
performance de cada gestor em relação ao benchmark e respectivas comparações, performance
geral da FFMB, e diversas outras informações para o Conselho Deliberativo.

A FFMB utiliza como instrumento para medição da rentabilidade das carteiras de ações,
segmentos de renda fixa e imóveis, o método da Taxa Interna de Retorno (TIR) e para os
fundos, a variação das cotas.

Em reuniões de avaliação de performance e de acompanhamento de gestão, os resultados
obtidos, as estratégias utilizadas, os riscos assumidos, e as projeções e estratégias futuras, são
discutidos com os gestores e com assessoria externa.

8. RISCOS

A FFMB visa obter em seus investimentos rentabilidade acima das aplicações tradicionais
disponíveis no mercado, aceitando o risco de oscilações em níveis moderados e adequados aos
padrões definidos nesta política.

8.1. Controle de Risco de Mercado

Para o acompanhamento do risco de mercado a FFMB utiliza a metodologia do Valor em Risco
(Value-at-Risk - VaR) bem como, para atendimento à legislação, conforme estabelecido pelo art
13º Resolução no. 3792/2009, utiliza o sistema de controle da Divergência Não Planejada entre o
valor de uma carteira e o valor planejado para a mesma, o tracking error. Para elaboração e
acompanhamento do VaR, a FFMB mantém contrato com assessoria externa, que emite
relatórios de acompanhamento com periodicidade mensal.

Além do acompanhamento da FFMB, o controle deverá ser efetuado, diariamente, por cada
gestor de Investimentos, para o fundo sob sua administração.
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8.2. Limites De Risco De Mercado

Por meio de um estudo histórico de volatilidades, baseado na tolerância ao risco da Fundação,
juntamente a simulações históricas de cenários, foram determinados limites máximos de risco,
para um horizonte de tempo de um dia com 95% de intervalo de confiança:

TIPO DE INVESTIMENTO % AO DIA

 FUNDOS DE RENDA FIXA E MULTIMERCADO 0,30%

 CARTEIRA CONSOLIDADA 0,30%

No acompanhamento de risco de mercado a FFMB utiliza o VaR absoluto, observando-se os
limites definidos neste item. Nos momentos de aumento de volatilidade do mercado, quando os
limites são atingidos esses parâmetros funcionam como um alerta para a reavaliação de
estratégias e adequação dos níveis de risco.

No caso do limite de VaR ser ultrapassado em qualquer um dos segmentos, ficam proibidos
aumentos de ativos e exposições a risco, e a FFMB deverá ser informada imediatamente pelo
gestor, juntamente com uma recomendação fundamentada quanto à redução ou manutenção da
mesma. Ficará a cargo da FFMB aceitar ou vetar tal recomendação.

8.3. Controle de Risco de Crédito

É realizado pelos gestores e também por prestador de serviço que apresenta o resultado em
relatório mensal.

 8.4. Classificação de Risco - Rating

O acompanhamento do risco de crédito dos emissores de títulos integrantes dos fundos da
FFMB é de responsabilidade dos gestores, através dos seus respectivos comitês de créditos e
da assessoria de acompanhamento de gestão. Na seleção dos títulos, além dos critérios de
análise de crédito usuais de cada gestor, deve ser considerada a classificação de risco (rating)
estabelecida pelas agências de rating especializadas. Serão considerados títulos de baixo risco
de crédito aqueles classificados pelo menos com as notas abaixo listadas conforme os níveis de
grau de investimento, concedidos por um prazo de, no mínimo, 180 dias. Os papéis com outras
classificações serão considerados como de médio e alto risco de crédito:

Baixo Risco de Crédito

GRAU DE INVESTIMENTO – ESCALA NACIONAL

 Moody´s Aaa Aa1 Aa2 Aa3

 S&P AAA AA+ AA AA-

 FITCH AAA AA+ AA AA-

Para investimentos em títulos de renda fixa, CDB’s ou RDB’s, ou ainda em FIDC´s, de emissão,
subscrição ou estruturação do grupo econômico do administrador de recursos, independente do
seu grau de investimento, haverá necessidade de  apresentação de justificativa técnica para o
investimento e prévia aprovação pela FFMB.

Para investimentos em FIDC´s será exigido emissão com grau de investimento AAA, ou
equivalente. Para graus inferiores haverá necessidade de apresentação de justificativa técnica
para o investimento e prévia aprovação pela FFMB.

8.5. Controle do Risco de Liquidez

Está associado ao risco de crédito e dificuldade em se conseguir encontrar compradores
potenciais de um determinado ativo no momento e no preço desejado.  Para mitigar esses riscos
em um horizonte de desinvestimentos, a gestão deve priorizar a aquisição de títulos de
comprovada liquidez (alto volume de negócios).
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8.6. Risco Operacional

Mitigado com base em auditorias periódicas nas operações e monitoramento dos processos
conforme adequação da FFMB à Resolução do MPAS/CGPC nº.13 / 2004. Encontra-se em
andamento a adoção de Controles Internos com base na legislação em vigor.

8.7. Risco de Desenquadramento

� Desenquadramento passivo: desenquadramentos nos fundos exclusivos e abertos oriundos
da oscilação de preços deverão ser informados à FFMB juntamente com as justificativas
referentes às decisões que deverão ser tomadas para reenquadramento dos mesmos;

� Desenquadramento ativo: aplicações em títulos de qualquer natureza que não autorizados
pela Política de Investimentos deverão ser liquidadas e acarretarão o imediato ressarcimento
dos recursos a FFMB, corrigidos pelo maior valor entre 100% do CDI ou INPC + 6% a.a. pelo
período.

8.8. Risco Legal

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

8.9. Risco Sistêmico

Para controle do risco sistêmico, a FFMB se utilizará das melhores práticas de governança,
auxiliados por sistemas, processos e critérios primando pela qualidade, além das informações de
seus consultores e gestores e as 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.

8.10.  Responsabilidades Socioambientais

A FFMB só possui atualmente investimentos em Renda Fixa, majoritariamente em títulos
públicos, não alocando em nenhum ativo de Renda Variável. Devido à configuração de sua
carteira não há como observar os princípios de responsabilidade socioambiental na alocação de
recursos.

9. ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE PREÇO ÓTIMO

Na decisão de investimento ou desinvestimento, a FFMB adotará estratégias específicas para
cada um dos mercados, considerando para a realização das operações o horizonte de
investimentos, o ambiente macroeconômico e as tendências dos preços.

Considerando a gestão de recursos terceirizada, é da responsabilidade dos gestores a
determinação de estratégias de formação de preço ótimo no carregamento de posição em
investimentos e desinvestimentos, observando o disposto nesta Política.

A Administração  mantém acompanhamento da gestão de investimentos e os gestores deverão
comunicar à FFMB eventuais discrepâncias nos preços de compra e venda de ativos com os
praticados no mercado. Essa avaliação, se necessária, será objeto das reuniões mensais de
acompanhamento de gestão com o Comitê de Investimentos da FFMB.

9.1. Renda Fixa

Nas decisões de investimentos ou de desinvestimentos neste segmento, serão observados além
do cenário vigente, as condições de mercado e o fluxo de caixa da FFMB. A Fundação priorizará
aplicações em ativos de alta liquidez, nos quais seja fácil avaliar seus preços periodicamente.

Resolução do MPAS/CGPC nº. 21 / 2006 – utilização de plataformas eletrônicas

Segundo estabelecido pela Resolução, os gestores deverão observar os critérios de apuração do
valor de mercado ou intervalo referencial de preços máximos e mínimos dos ativos financeiros e
a metodologia adotada deve assegurar, no mínimo, que os preços apurados, são consistentes
com os preços de mercado vigentes no momento da operação.
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Os gestores de fundos de investimentos exclusivos deverão notificar as eventuais discrepâncias
dos preços ou taxas, previamente, e disponibilizar à FFMB as informações referidas no Art. 4º da
Resolução, de forma a possibilitar a elaboração de relatório circunstanciado e o seu envio em
tempo hábil ao Conselho Fiscal.

10. OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente Política de Investimentos adota um perfil conservador em função dos processos de
retirada de patrocínio em curso. Considera como melhor opção à diversificação do portfólio, a
caracterização de curto e médio prazo dos investimentos, levando em consideração a
composição e a compensação de riscos. Sua aplicação é consistente com a filosofia de
preservação do capital, liquidez, ênfase na busca por qualidade de gestão, e foco na redução de
custos de administração.

Aprovada pelo Conselho Deliberativo em 30/11/2010.

Flávio de Souza Andreatta

Diretor Superintendente
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GLOSSÁRIO:

Asset Managers - Instituições especializadas na gestão de ativos.
Back Office - são as áreas de apoio operacional nos gestores de recursos de terceiros.
Benchmark -  índice considerado como referência no estabelecimento de níveis de desempenho de mercado.
BM&F - Bolsa de Mercadorias e Futuros - especializada na negociação de contratos  que possuam como referencia ativos
financeiros, índices, taxas, tais como contratos futuro e de opções de taxa de juro, taxas de câmbio, índice Ibovespa, etc.
CD - Benefícios de Contribuição Definida.
Compliance - são normas de controle interno que definem a conduta, responsabilidade e segregação de funções, determinadas
pelo Banco Central do Brasil às instituições financeiras.
Hedge - é um instrumento financeiro de proteção de um ativo ante a flutuação de preços ou taxas (estratégia em que o derivativo é
utilizado apenas para proteção).
IBrX - Índice Brasil é um índice de preços que mede o retorno de uma carteira teórica composta por 100 ações selecionadas entre
as mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, em termos de número de negócios e volume financeiro, ponderadas no
índice pelo seu respectivo número de ações disponíveis à negociação no mercado.
IGP-M - Índice Geral de Preços ao Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas.
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE.
Portfolio - é a Carteira de Investimentos.
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.
Rating - termo que designa a classificação de risco de crédito de empresas ou risco soberano, elaborada por agências
especializadas.
Swap - é uma estratégia financeira através da qual duas partes trocam fluxos de pagamento futuro. O objetivo é trocar uma taxa
fixa de juros por uma taxa flutuante ou vice-versa.
Meta Atuarial - ou taxa atuarial, é a taxa utilizada como parâmetro para retorno de investimentos.

Taxa CDI (Certificados de Depósito Interfinanceiro) - é a taxa média diária do CDI de um dia, utilizada como referencial para o
custo do dinheiro. É também utilizada como referencial para avaliar a rentabilidade das aplicações em fundos de investimento.
Tracking Error - medida de descolamento dos retornos de um fundo ou de uma carteira em relação ao seu benchmark ou
parâmetro de performance.
VaR - Value-at-Risk - indicador que mede, sob condições normais de mercado, a máxima perda esperada de uma carteira, com
um certo grau de confiança, para dado horizonte de tempo.


