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METODOLOGIA DE ANÁLISE DE CARTEIRAS 

 

INTRODUÇÃO 

O processo de análise de carteiras consiste em identificar aspectos relevantes à carteira de 

investimentos de cada cliente sob vários aspectos que serão detalhados adiante. 

Importante notar que o processo de monitoramento de carteiras não pode ser 

completamente padronizado já que todo cliente e toda carteira de investimentos conta com 

aspectos personalizados tal como a Política de Investimentos, o histórico de aplicações já realizadas, 

eventuais restrições de investimentos, entre outras especificidades. 

 

 

• Enquadramentos 

Analisar a existência de algum tipo de desenquadramento (e.g. participação maior do que 

o permitido na carteira do RPPS ou participação maior do que o permitido dentro do PL do fundo) e 

citar quais as soluções possíveis para resolver o desenquadramento. 

 

• Composição 

Descrever e analisar a carteira sob a classificação técnica permitindo-se identificar perfil de 

duration da carteira na renda fixa além do nível de diversificação por classes de ativos. 

Utilizar análise intertemporal para verificar a alteração ou não do perfil da carteira no decorrer 

do tempo. 
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• Rentabilidade 

Analisar e comentar sobre a rentabilidade da carteira nos seguintes aspectos: 

Carteira x Meta Atuarial x Benchmarks apropriados (e.g. IMA-B, Ibovespa, CDI) 

Evolução Patrimonial do PL do cliente 

Sempre realizar a análise em variadas janelas de tempo (Ano, 12M, 24M) 

 

• Política de Investimentos 

Analisar o enquadramento da carteira à alocação objetiva da Política de Investimentos 

estipulada para o exercício 

 

• Liquidez 

Analisar e comentar a situação de liquidez dos ativos componentes da carteira. Por definição 

utilizar para fundos com liquidez mais restrita os que têm a soma do prazo de carência mais o prazo 

de pagamento de resgate totalizando mais de 360 dias 

 

• Fundos de Investimentos 

Em caso de algum fundo apresentar rentabilidade atípica comentar o fato e identificar a 

causa e consequência do mesmo. 

 

• Limites para Diversificação 

Identificar para cada classe de enquadramento os limites de aplicações adicionais 

disponíveis visando identificar oportunidades de diversificação que agreguem valor à carteira do 

cliente. 
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