Governança de Investimentos
Você sabia que TODA operação, tanto de investimento (compra) quanto desinvestimento (venda) de
ativos, OBRIGATORIAMENTE deve passar pela análise de governança? No Fique por Dentro da Prece
nº 01 a gente descreveu melhor todo o processo de investimento e desinvestimento - para acessar
clique aqui.
A PRECE proativamente, em 2018, decidiu criar uma equipe de governança de investimentos, com
profissionais voltados à implementação das melhores práticas de governança nas operações e
processos da Gerência de Investimentos. Inclusive, a revista Acontece da ABRAPP já destacou as boas
práticas de governança de investimentos que foram adotadas pela PRECE, dando notoriedade as séries
de ações tomadas pela entidade para reforçar a governança de investimentos, ressaltando a criação
da equipe voltada para este tema. E esta equipe é a responsável pela análise de governança das
operações, que é uma das etapas mais importantes do processo de investimento/desinvestimento,
haja vista o poder deste relatório em vetar determinadas operações.
E como ela funciona? Basicamente a análise de governança consiste num relatório que verifica se a
operação a ser realizada está em conformidade com:
•

Legislação Vigente – Resolução CMN 4.661/2018;

•
Política de Investimentos do Plano de Benefícios (aprovada pelo Conselho Deliberativo da
PRECE);
•
Comitê Estratégico de Investimentos (realizado com representantes dos Participantes e das
Patrocinadoras);
•

Regulamento do Fundo de Investimentos; e

•

Características do Ativo.

Ao examinar a conformidade da operação frente aos itens anteriores, são observadas as:
•

Vedações;

•

Limites de Alocação por Segmento;

•

Limites de Alocação por Emissor;

•

Limites de Concentração por Emissor; e

•

Limites de Alçada.
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Agora que conhecemos melhor a análise de governança, conseguimos notar sua importância para
validar as operações de investimento/desinvestimento. É importante destacar que é o relatório gerado
pela equipe de governança de investimentos que vai afirmar, ou não, se a operação que está sendo
analisada está em conformidade com a legislação vigente, políticas de investimento dos planos, e
regulamentos dos fundos. Sendo assim, este relatório é de extrema importância, pois, caso uma
operação não esteja em conformidade com alguns dos itens, ela será vedada e não poderá prosseguir
o restante do processo.
Por fazer parte do processo de investimento e desinvestimento, contido nas políticas de investimento
dos planos de benefício, a análise de governança é regulada pela PREVIC – Superintendência Nacional
de Previdência Complementar.
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