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Objetivo da Gestão: Administrar os recursos financeiros do Plano Viva Futuro de forma eficiente, a 
partir da otimização da relação risco e retorno dos ativos para definição dos limites de investimentos 
do portifólio do plano. Para tanto, foi utilizado o modelo ARM (Asset Risk Management) para realizar a 
macroalocação dos ativos. Para a consecução de seu objetivo, a Viva de Previdência levou em consideração 
as características das obrigações do plano, buscando garantir o pagamento do fluxo de despesas ao 
longo do tempo. 

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado - Responsável Junto a PREVIC
Segmento Nome Cargo

Plano de Benefícios Marcello Furlanetto Gomes Diretor de Administração e Finanças

Índice de Referência
Período de Referência Indexador Taxa de Juros

2022 a 2026 INPC 2,42% a.a.

Retorno Esperado para o ano 2022

Segmento Benchmarks Retorno Esperado

Renda Fixa INPC + 2,42% 8,21%

Renda Variável IBrX 26,83%

Estruturados IHFA 12,79%

Imobiliário IFIX 12,24%

Operações com Participantes
Índice de Referência + spread (taxa 

mínima)
9,21%

Exterior MSCI World 17,75%

Alocação de Recurso
Segmento Limite legal Alvo Mínimo Máximo

Renda Fixa 100% 69% 35% 100%

Renda Variável 70% 13% 0% 20%

Estruturados 20% 12% 0% 15%

Imobiliário 20% 0% 0% 10%

Operações com Participantes 15% 0% 0% 10%

Exterior 10% 6% 0% 10%

Alocação por Emissor
Art. Inciso Emissor Limite Legal Limite PI

27

I Tesouro Nacional 100% 100%

II Instituição Financeira bancária autorizada a funcionar pelo Bacen 20% 10%

III Demais emissores 10% 5%
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Risco de Mercado – Para fins de gerenciamento do risco mercado, a Viva Previdência empregará as se-
guintes ferramentas estatísticas: 1. Value at Risk (VaR) – estima, com base em um intervalo de confiança 
e em dados históricos de volatilidade dos ativos presentes na carteira analisada, qual a perda máxima 
esperada (ou perda relativa) nas condições atuais de mercado. A utilização de cada modelo dependerá 
do tipo de mandato e de seus objetivos. Os parâmetros utilizados são: modelo paramétrico, intervalo de 
confiança de 95% e horizonte de 21 dias úteis; EWMA de 0,94. O limite estabelecido para o Plano foi o VaR 
de 1,50%; e 2. Stress Test – avalia, considerando um cenário em que há forte depreciação dos ativos e 
valores mobiliários (sendo respeitadas as correlações entre os ativos), qual seria a extensão das perdas 
na hipótese de ocorrência desse cenário.

Risco de Crédito – A aplicação no segmento de renda fixa, notadamente quanto à exposição ao risco 
de crédito privado, deverá ser avaliada, dentre outros instrumentos, por meio de rating de títulos de 
emissões bancárias ou corporativas, sem prejuízos de outros critérios de análise, quando necessário a 
análise da estrutura do ativo. Seguindo referidos critérios, o Plano poderá assumir risco de crédito na 
carteira terceirizada (fundos de investimentos), tendo por base classificação efetuada por agência de 
risco, onde os gestores terceirizados devem monitorar continuamente o risco de crédito dos ativos em 
suas carteiras, estando aptos a informar à Viva Previdência de forma tempestiva, qualquer alteração no 
grau de risco de crédito dos ativos. Para classificação do risco de crédito será aceito somente rating de 
agência internacional. A classificação de rating mínima aceita será a emissão que possuir baixo risco de 
crédito e nota igual ou superior as indicadas na tabela abaixo:

Controle de Risco

Concentração por Emissor
Art. Inciso Alínea Limites de concentração por emissor Limite legal Limite PI

28

I -

% do capital total e do capital votante, incluindo os bônus de 
subscrição e os recibos de subscrição, de uma mesma socie-
dade por ações de capital aberto admitida ou não à negociação 
em bolsa de valores

25% 25%

II a
% Instituição financeira (bancária, não bancárias e cooperati-
vas de crédito autorizada pelo BACEN)

25% 25%

II¹

b % do FIDC e FIC-FIDC¹ 25% 25%

c
% ETF, negociado em bolsa, referenciado em índices de Renda 
Fixa ou Renda Variável

25% 25%

d
% FI classificado no segmento estruturado, FICFI classificado 
no segmento estruturado e FIP²

25% 25%

e % FII e FIC-FII³ 25% 25%

f
% FI constituídos no Brasil de que tratam os incisos II, IV e 
VI do art. 26 e FIC-FI constituídos no Brasil de que tratam os 
incisos II, IV e VI do art. 26*

25% 25%

g % Demais emissores, ressalvado o disposto nos incisos III e IV 25% 25%

III -
% Patrimônio separado constituído nas emissões de certifica-
do de recebíveis com a adoção de regime fiduciário³

25% 25%

IV
a

Fundo de investimento constituído no exterior de que trata o 
inciso III do art. 26

15% 15%

b Do emissor listado na alínea “d” do inciso III do art. 21 15% 15%

- §1º
De uma mesma classe ou série de títulos ou valores mobiliá-
rios de renda fixa.

25% 25%

¹ Em relação ao limite estabelecido nas alíneas “b”, “d”, “e” e “f ” do inciso II, não se aplica o limite de 25% nos FIC-FI se as suas aplicações observem os limites 
do art. 28.
² Não se aplica o limite de 25% nos FIP que invistam pelo menos 90% do PL em cotas de outros FIP, desde que suas aplicações observem os limites do art. 28.
³ Emissões de certificados de recebíveis com a adoção de regime fiduciário, considera-se como emissor cada patrimônio separado constituído com a adoção 
do referido regime.
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Risco de Liquidez – Para fins de mensuração e análise deste risco, serão utilizados os indicadores de 
liquidez com objetivo de evidenciação da capacidade do plano para honrar as obrigações com os partici-
pantes no curto e médio prazo, considerando ativos de maior e menor liquidez e a posição em determina-
dos ativos que estejam sujeitos a variações abruptas de preço por liquidez baixa ou inexistente. O limite 
inferior será controlado regularmente sendo, no mínimo, aquele suficiente para fazer jus às obrigações 
mensais do Plano.

Risco Legal – O risco legal está relacionado à não conformidade com normativos internos e externos, 
podendo gerar perdas financeiras procedentes de autuações, processos judiciais ou eventuais questio-
namentos. O controle dos riscos dessa natureza, que incidem sobre atividades de investimentos, será 
feito por meio de: 1. Monitoramento do nível de compliance, através de relatórios que permitam verifi-
car a aderência dos investimentos às diretrizes da legislação em vigor e às políticas de investimentos, 
realizados e analisados pelo Conselho Fiscal; 2. Contratação de serviços para o monitoramento do risco 
jurídico da carteira de investimentos.

Risco Operacional – A gestão será decorrente de ações que garantam a adoção de normas e procedimen-
tos de controles internos, alinhados com a legislação aplicável. Dentre os procedimentos de controle po-
dem ser destacados: a) Conhecimento e mapeamento dos procedimentos operacionais; b) Avaliação dos 
pontos sujeitos a falhas de qualquer tipo; c) Avaliação dos impactos das possíveis falhas; d) Avaliação da 
criticidade de cada processo, em termos dos erros observados e dos impactos causados; e) Definição de 
rotinas de acompanhamento e análise dos relatórios de monitoramento dos riscos descritos nos tópicos 
anteriores; f) Estabelecimento de procedimentos formais para tomada de decisão de investimentos; g) 
Acompanhamento da formação, desenvolvimento e certificação dos participantes do processo decisório 
de investimento; e h) Formalização e acompanhamento das atribuições e responsabilidade de todos os 
envolvidos no processo de planejamento, execução e controle de investimento. As atividades críticas são 
revistas de forma prioritária, e as demais são revistas conforme a necessidade. Esse processo é realiza-
do rotineiramente, de forma a prover a segurança necessária.

Risco Sistêmico – O monitoramento do risco sistêmico é realizado através de relatórios periódicos acer-
ca de dados e indicadores da economia nacional e global, visando a identificação de fatores que possam 
resultar em quebra da estabilidade do sistema financeiro. Além deste, utiliza-se o monitoramento da vo-
latilidade do mercado calculado, o VaR e Stress Test da carteira consolidada conforme parâmetros já es-
tabelecidos anteriormente. Como mecanismo para se tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos 
a esse risco, bem como para tentar suavizar a intensidade de seus efeitos, a alocação dos recursos é re-
alizada sob o princípio da diversificação. Como mecanismo adicional, a Viva Previdência poderá contratar 
gestores externos de investimento, visando mitigar a possibilidade de inoperância desses prestadores 
de serviço em um evento de crise.

RATING MÍNIMO PARA CLASSIFICAÇÃO COMO GRAU DE INVESTIMENTO (POR MODALIDADE DE 
APLICAÇÃO) - ESCALA BRASILEIRA

Agência de Classificação de 
Riscos

Emissão Bancárias Emissões Corporativas Crédito Estruturado
Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo

Fitch Ratings BBB-(Bra) F3(bra) BBB-(Bra) F3(bra) BBB-(Bra) F3(bra)

Moody’s Baa3.br BR-3 Baa3.br BR-3 Baa3.br BR-3

Standard & Poor’s brBBB- brA-3 brBBB- brA-3 brBBB- brA-3
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Risco de Imagem – É decorrente de práticas internas, eventos de riscos e fatores externos que possam, 
potencial ou efetivamente gerar uma percepção negativa da instituição por parte dos participantes, par-
ceiros, prestadores de serviços, entre outros, acarretando impactos indesejáveis na percepção da marca 
ou perdas financeiras, além de afetar de maneira adversa a capacidade da instituição de manter suas 
relações. A aquisição de ativos financeiros pode resultar em risco de imagem para a Viva Previdência. 
Portanto, o Comitê de Investimentos deverá fazer menção ao mesmo, sempre que detectá-lo, quando da 
elaboração das propostas de investimento e sobre a negociação de um ativo.

Risco de Frustação de Expectativa de Benefícios – CD – Trata-se do risco do benefício previdenciário ser 
muito inferior à renda do participante no período laborativo, podendo gerar uma frustração ao planeja-
mento da renda familiar e afetar o bem-estar no período da aposentadoria. O instrumento de mitigação 
utilizado é ferramenta de renda monitorada, disponibilizada ao participante no portal da Viva Previdência, 
permitindo a simulação dos benefícios futuros e orientando-o a fazer um planejamento financeiro e pre-
videnciário que poderá ser definido pelo aumento do prazo ou do percentual de contribuição.

Risco Cibernético – É inerente a todo e qualquer processo que dependa de recursos cibernéticos, isto é, 
sistemas ou elementos de sistemas. Se caracteriza pela possibilidade de perda financeira, interrupção 
das operações, impacto a partir da falha de tecnologias digitais empregadas para funções informacionais 
e/ou operacionais por vias eletrônicas a partir de acesso não autorizado, uso, divulgação, interrupção, 
modificação ou destruição do sistema utilizado.

Risco Relacionado a Fatores Macroeconômicos e à Política Governamental – Trata-se do risco tais como 
a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários, situações especiais de mercado ou, ainda, 
de eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem de 
forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro, incluindo variações nas taxas de juros, 
eventos de desvalorização da moeda e de mudanças legislativas, que poderão resultar em perda de liqui-
dez dos ativos que compõem as carteiras de investimentos dos Planos e a inadimplência dos emissores 
dos ativos.

Risco de Gestão Terceirizada – Este risco é devido a gestão das carteiras de investimentos do plano, que 
em sua grande maioria, é realizada por meio de Fundos de Investimentos geridos por instituições finan-
ceiras (“GESTOR”) contratadas pela Viva Previdência. Assim, as performances destas carteiras de Fundos 
de Investimentos dependerão em larga escala das habilidades e expertise do grupo de profissionais do 
GESTOR. A perda de um ou mais executivos do GESTOR poderá ter impacto significativo nos negócios e na 
performance financeira do(s) Fundo(s) de Investimentos. O GESTOR também pode se tornar dependente 
dos serviços de consultores externos e suas equipes. Se esses serviços se tornarem indisponíveis, o 
GESTOR pode precisar recrutar profissionais especializados, sendo que poderá enfrentar dificuldades na 
contratação de tais profissionais.


