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POLÍTICA ESPECÍFICA DE INVESTIMENTO DOS RECURSOS 
PRÓPRIOS* 

 

1. Área responsável  
  
1.1 Diretoria Comercial e de Produtos. 
 
 

2. Abrangência  

  
2.1 Esta política orienta o comportamento na gestão de investimento dos Recursos 
Próprios da BB DTVM. 
 

 

3. Regulamentação 
 
3.1 A presente Política tem como principais referenciais normativos: 

• Circular Bacen nº 3.068, de 08 de novembro de 2011; 
• Resolução CMN nº 3.334, de 22 de dezembro de 2015 e 
• Resolução CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017. 

 

 
4. Periodicidade de revisão  
 
4.1 Esta política deverá ser revisada no mínimo anualmente ou, 
extraordinariamente, a qualquer tempo. 

 
 

5. Introdução 
 
5.1 Objeto:  Esta política dispõe sobre a gestão de investimento dos Recursos 
Próprios da BB DTVM. 

 

 

6.    Enunciados 
  
6.1 Diretriz Principal de Investimento: 
 
6.1.1 Operações Compromissadas com contraparte Banco do Brasil, lastreadas em 

títulos públicos federais. 
 Limite: até 100% dos recursos disponíveis para aplicação. 
 

6.1.2 Títulos Públicos Federais pós-fixados (LFTs). 
 Limite: até R$ 300 milhões. 
 

6.2  Justificativas da diretriz principal 
 
6.2.1 Operações Compromissadas: facilidade e segurança na gestão de caixa; baixo 

risco; rentabilidade adequada aos objetivos estabelecidos e suficiente liquidez 
diária para a maior parte dos fluxos recebidos ao longo dos semestres (antes 
dos pagamentos de impostos e distribuição de dividendos). 
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6.2.2 Títulos Públicos Federais pós-fixados (LFTs): baixo risco e oportunidade de 
rentabilidade mais elevada, considerando o custo de oportunidade em 
comparação à remuneração das operações compromissadas, além de ampliar 
as possibilidades de investimento (diversificação).  

 

 
6.3 Diretrizes Secundárias de Investimento 

 

6.3.1 Aplicações em fundos na modalidade “seed money”. 
 Limite: definido conforme Manual de Alçadas da BB DTVM e disposições legais 

da Resolução CMN 3.334. 
 Justificativas: Investimentos específicos em fundo em estágio inicial, definidos a 

partir de estratégia de comercialização dos produtos; devem ser autorizados pela 
Diretoria, em conformidade com a legislação (Resolução CMN 3.334). 

 

6.3.2  Aplicações em certificados audiovisuais, de acordo com limites estabelecidos 
pelos valores de lucro e impostos projetados. 

  Limite: definido conforme a legislação tributária. 
  Justificativas: Obtenção de benefício fiscal e retorno de imagem por meio de 

ações de relacionamento com clientes. 
 

 

6.4 As demais operações, descritas no Art. 2º, inciso I, do Estatuto da BB DTVM, 
observada a orientação contida no inciso II do mesmo artigo, devem ser submetidas à 
aprovação da Diretoria Executiva da Distribuidora, dando ciência ao Conselho de 
Administração da BB DTVM. 
 
 

6.5 Classificação dos investimentos: Visto que há um direcionamento por liquidez e 
não existe a intenção de negociação ativa e frequente dos ativos investidos pela Carteira 
Própria da BB DTVM, estes deverão ser classificados como “disponíveis para a venda”, 
conforme Circular BACEN 3.068, de 08/11/2001 e artigos 26 e 27 da Resolução CMN 
4.557, de 23/02/2017. Eventual interesse na classificação como “Mantidos até o 
Vencimento” deverá ser precedida de análise e aprovação do Comitê Superior de 
Gestão de Riscos e Controles Internos. 

 
 

7. Aprovação 
 

7.1 Instância deliberativa competente: Conselho de Administração. 
 
7.2 Data da última revisão: 28/06/2019 
 
 
 

 


