Metodologias e critérios de avaliação de riscos (Resumo Analítico)
Critérios de credenciamento e seleção de ativos; diversificação, risco de crédito e qualidade da
gestão (Estratégias Descritivas)
Mediante a compra do HSBC pelo Bradesco, verificamos a necessidade de atualizar a relação de
entidades autorizadas a trabalhar com o OstrasPrev, visto a substituição da marca HSBC no Brasil pelo Bradesco,
a partir de outubro/16.
Continuamos a utilizar, como primeiro elemento de seleção, a relação dos maiores bancos do Sistema
Financeiro Nacional por Patrimônio Líquido, divulgada pelo BACEN, mantendo os mesmos princípios decididos em
reunião do Comitê de Investimentos, Diretoria Executiva e do Conselho Municipal de Previdência, registradas em
atas de 15/02/2012 e 07/11/2013: aplicar os recursos do OstrasPrev junto às Instituições Financeiras com PR-I
(Patrimônio de Referência nível I) superior a R$ 10 bilhões e estar, pelo menos, na função de administradores dos
fundos de investimentos, sem prejuízo das demais funções (gestão e custódia, dentre outras). Desta forma,
seguindo esses princípios e baseado na atual relação do BACEN, de junho/16, ficou decidido, na 25ª Reunião do
Comitê de Investimentos em 08/09/2016, bem como que as entidades autorizadas a trabalhar com o OstrasPrev
passam a ser: BB, CEF, Itaú, Bradesco, BTG Pactual, Santander e Safra, pois representam, não apenas, a
solidez patrimonial desejada, como também expressivo volume de recursos administrados e a larga
experiência no exercício da atividade de administração de recursos de terceiros.
Aprovamos também, em caráter excepcional, a XP Investimentos, a Constância Investimentos e a Vinci
Partners. Com aquisição pelo Itaú-Unibanco de 49,9% (R$ 6,3 bilhões) da XP Investimentos e que até 2022
poderá chegar a 74,9% e 100% até 2024, foi permitido seu credenciamento em 17.08.17. Além da aquisição pelo
maior banco privado do Brasil, o Conselho de Administração da XP possui dois membros indicados pelo Itaú,
confirmando sua influência. Somadas as condições acima, outros atributos, pontuais, podem ser considerados no
credenciamento da XP: seu excelente conceito e expressão no mercado financeiro, possuir uma plataforma de
atendimento específica para RPPS, além do bom relacionamento com seus executivos com forte experiência em
nosso setor. A Constância Investimentos, aprovada em 27.03.18, utiliza o método de trabalho fundamentalista,
com utilização de sistema de logaritmos, apresentando uma alternativa à diversificação dos investimentos do
OstrasPrev, endossado com o elevado nível qualitativo dos profissionais e sua metodologia de gestão. A Vinci
Partners é gestora de fundos da CEF onde o OstrasPrev é cotista e membro do Conselho Consultivo desde 2012,
tendo seus produtos e profissionais identidade com nossa filosofia de trabalho, e ampliado em 24.04.2018.
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São conceitos elementares para o credenciamento, elencados desde o início da regulamentação dos
investimentos dos RPPS para definir a escolha das melhores e mais conceituadas Instituições Financeiras do
mercado, – Resolução 2.652 de 23.09.99 (art. 4º, I); Resolução 2.661 de 28.10.04 (art. 6º, II) e Resolução 3.506
de 26.10.07 (art. 22º, I, a). Continuamos a acreditar nesses princípios e defendê-los no balizamento de nossas
decisões, pois pretendemos aplicar nossos recursos sob “condições de segurança, rentabilidade, solvência,
liquidez e transparência” (art. 1º, Resolução 3922/10).
No entanto, estar selecionada, não implica estar credenciada para trabalhar com o OstrasPrev. Necessário
se faz oferecer opções de investimentos compatíveis com a Política de Investimentos em vigor, representar e
defender adequadamente os interesses da autarquia nos produtos sob sua administração, primar pela
transparência das informações e em suas atividades, bem como, exercer em sua melhor forma, o compromisso
fiduciário assumido com nós cotistas.
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Antes do credenciamento definitivo, devemos observar as obrigações constantes na Portaria nº 300 de
03.07.15 (altera a Portaria 519/2011), em seu art. 6º-E, incisos I, II e III, que determina que se efetue análise e
credenciamento de administradores ou gestores, bem como dos fundos de investimentos operados pelo RPPS.
Para cada aprovação deverá, o RPPS, emitir o “Atestado de Credenciamento”.
Utilizando dados recentes, ago/2018, divulgados pela ANBIMA, observamos que as instituições
selecionadas pelo OstrasPrev administram 96% dos recursos de RPPS, R$ 137,4 Bilhões, conforme quadro
abaixo. Entre os administradores de recursos de terceiros em fundos de investimentos, clubes de investimentos e
carteiras administradas, encontramos 29 instituições listadas pela ANBIMA em agosto/18. Aqueles que atendem
os RPPS somam apenas 18, conforme quadro abaixo.
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Para dimensionar o universo de gestores de fundos de investimentos no Brasil, segundo dados da
ANBIMA de ago/18, são 558 instituições financeiras e assets no mercado nacional. Atendendo aos RPPS, são 102
gestores, com R$ 141,2 bilhões sob gestão, conforme quadro abaixo, de um total de 558 gestores no Brasil:
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