
Tipo de Decisão Participantes Periodicidade

Crédito

a) avaliar e aprovar os limites de crédito bancário (CDBs, Letras Financeiras, DPGEs e 

demais instrumentos de dívida emitidos por Instituições Financeiras) para os distintos 

grupos de suas carteiras, renovando-os com frequência mínima semestral. 

Esses limites serão informados ao Comitê Executivo de Fundos e Carteiras Administradas 

da BRAM – Bradesco Asset Management S.A. DTVM na primeira reunião subsequente à 

aprovação feita pelo Comitê Executivo de Crédito da BRAM - Bradesco Asset 

Management S.A. DTVM;

b) avaliar e aprovar limites para:

- Créditos corporativos: debêntures, notas promissórias, Cédulas de Crédito Bancário 

(CCBs) ou outros ativos corporativos, definindo volumes máximos e taxas mínimas para 

aquisição;

- Operações de crédito estruturadas: Fundos de Investimento em Direitos Creditórios 

(FIDCs), Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), Certificados de Recebíveis Imobiliários 

(CRIs),  Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRAs), ou outros ativos estruturados, 

definindo volumes máximos e taxas mínimas para aquisição;

c) avaliar e aprovar qualquer outra operação que envolva risco de crédito;

d) avaliar e aprovar o voto da BRAM DTVM nas Assembleias de detentores de ativos de 

crédito privado.

* Diretor Vice Presidente;

* Diretora Executiva Gerente;

* Diretor Superintendente;

* Titular da Área de Produtos;

* Titular da Área de Análise de Crédito;

* Titular da Área de Renda Fixa Crédito;

*Titular da Área de Pesquisa.

Semanalmente ou 

extraordinário sempre 

que necessário.

Fundos e 

Carteiras 

Administradas

a) examinar e avaliar as operações realizadas pelos Fundos e Carteiras Administradas;

b) manifestar-se sobre os termos das diretrizes de crédito da BRAM e comunicar os 

limites de crédito por emissor para as carteiras sob gestão da BRAM de titularidade da 

Organização e suas empresas;

c) avaliar os principais acontecimentos econômicos e financeiros;

d) avaliar e discutir o comportamento dos vários mercados, principalmente de Renda 

Fixa e Renda Variável;

e) analisar a rentabilidade dos principais portfólios x seus benchmarks;

f) analisar a concorrência, elaborando estudo comparativo do desempenho dos 

principais Fundos frente à concorrência; e

g) manifestar-se sobre a necessidade da criação de novos produtos frente à demanda de 

mercado e oportunidades percebidas.

* Membros da Diretoria Executiva da 

Organização Bradesco;

* Diretor Superintendente;

* Diretor do Depto de Corporate;

* Diretor do Depto de Crédito;

*Titular da Área de Renda Variável.

Mensalmente ou 

extraordinário, sempre 

que necessário

Investimento

a) analisar os cenários macroeconômico e político nacional e internacional;

b) avaliar e analisar o comportamento dos mercados de Renda Fixa e  Multimercado, e 

Renda Variável;

c) examinar e acompanhar as operações realizadas pelos Fundos e Carteiras de Renda 

Fixa e  Multimercado, e Renda Variável;

d) acompanhar e avaliar as alterações ocorridas durante a semana no Stock Guide;

e) acompanhar e avaliar o relatório de captação líquida dos recursos apresentados pela 

área comercial (Corporate, Institucional e Parcerias);

f) analisar e avaliar as rentabilidades e riscos dos portfólios X benchmarks;

g) analisar e examinar os dados da concorrência, por meio de estudo comparativo do 

desempenho relativo dos Fundos da BRAM frente os principais concorrentes; e

h) propor e definir o intervalo de macroalocação para os Fundos e Carteiras 

Administradas, com exceção das Carteiras Administradas das Empresas Ligadas.

* Diretor Vice Presidente;

* Diretora Executiva Gerente;

* Diretor Superintendente;

* Titular da Área de Renda Fixa e 

Multimercado;

* Titular da Área de Pesquisa;

*Titular da Área de Renda Variável;

*Titular da Área de Indexados.

Semanalmente ou 

extraordinário sempre 

que necessário

Comitês Executivos:



 Tipo de Decisão  Participantes  Periodicidade 

Alocação de 

Recursos do 

Grupo Bradesco 

Seguros

a) analisar os cenários macroeconômico e político nacional e internacional;

b) avaliar e analisar o comportamento dos mercados de Rendas Fixa e Variável;

c) examinar e acompanhar as operações realizadas pelas Carteiras e Fundos de Rendas 

Fixa e Variável;

d) propor e aprovar novas operações a serem realizadas pelas Carteiras e Fundos de 

Rendas Fixa e Variável;

e) propor e definir as macroalocações para as operações aprovadas de Renda Fixa;

f) analisar e avaliar as rentabilidades dos portfólios X benchmarks;

g) analisar e avaliar os dados da concorrência por meio de estudo comparativo do 

desempenho dos Fundos PGBL/VGBL frente aos principais concorrentes;

h) propor, aprovar e/ou ratificar as operações de debêntures, notas promissórias e 

outras operações estruturadas, que envolvam risco privado, e definir as macroalocações 

dessas operações;

i) propor e definir o intervalo de macroalocação para as Carteiras e Fundos 

Administrados das Empresas do Grupo Bradesco Seguros, quando necessário; e

j) registrar as participações em leilões do Tesouro Nacional com objetivo de aquisição de 

papéis para equacionar o passivo do grupo Bradesco Seguros.

* Diretor Superintendente;

*Titular da Área de Renda Variável;

* Representantes da Bradesco Seguros;

* Representantes da Bradesco Vida e 

Previdência.

Mensalmente, para 

tratar de assuntos 

relacionados aos fundos 

de previdência 

(PGBL/VGBL), e 

bimestralmente, para 

tratar de assuntos 

relacionados aos demais 

recursos de Rendas Fixa 

e variável do Grupo 

Bradesco Seguros

Aprovação de 

Distribuidores de 

Fundos 

Avaliar a indicação da Área Comercial para contratação de novo (s) Distribuidor (es) de

cotas de Fundos de Investimentos geridos pela BRAM.

BRAM:

* Diretor Superintendente;

*Titular da Área Comercial.

BBI:

* Titular da Área de Supervisão de 

Mercados e Certificações (quando 

necessário).

Extraordinário, sempre 

que necessário.

Aprovação de 

Gestores 

de Rec. de 

Terceiros

Avaliar, aprovar e revisar periodicamente Assets para permitir a aquisição de cotas de

fundos de investimento de terceiros para as carteiras de fundos sob gestão da BRAM e

distribuição pelo Private Bank.

* Diretor Superintendente;

* Titular Private Bank;

*Titular da Gestão de Fundos Exclusivos, 

FoF e Alternativos Private;

* Titular da Área de Compliance;

*Titular da Área de Risco.

Extraordinário, sempre 

que necessário.

Crédito 

Corporativo no 

Exterior da BRAM

a) Discutir e aprovar os ativos detidos pelos fundos;

b) Avaliar as emissões novas e em circulação, definindo para cada emissão um rating

interno, observando os fatores da Análise Fundamentalista;

c)  Avaliar e discutir o bond guide; e

d)  Analisar mercado e precificação.

* Diretor Superintendente da BRAM;

* Superintendente da área de Pesquisas;

* Titular da área de Análise de Crédito;

* Titular da área de Gestão RF 

Multimercado;

* Titular da área de Gestão RF Offshore.

Ordinário mensal, ou 

extraordinário, sempre 

que necessário.

Produtos

a) Avaliar e aprovar a criação de novos produtos de Renda Fixa, Renda Variável, 

Multimercados e de segmentos internacionais;

b) Avaliar e aprovar a alteração ou encerramento de produtos;

c) Avaliar e aprovar a participação da BRAM como gestora de Fundos FIDCs (Fundos de 

Investimento em Direitos Creditórios), FIP (Fundos de Investimentos em Participações), 

FII (Fundos de Investimentos Imobiliário) e outros;

d) Acompanhar os produtos existentes para compor o processo de Tomada de Decisão.

*Diretor Superintendente; 

*Superintendente de Produtos e equipe;

* Superintendente Operacional; 

*Superintendente Jurídico; 

*Superintendente de Risco; 

*Titular da área de Compliance.

Quando necessário, serão convidados os 

titulares das seguintes áreas: 

*Renda Fixa e Multimercados; 

*Renda Variável; 

*Comercial Local; 

*Comercial Internacional; 

*FOF.

Duas vezes por mês ou 

em caráter 

extraordinário, sempre 

que necessário.

 Outros Comitês: 



Renda Fixa e 

Multimercados

a) Analisar os cenários macroeconômicos e político nacional e internacional;

b) Avaliar e analisar o comportamento dos vários mercados tais como: Renda Fixa, 

Renda Variável, Câmbio e Derivativos de todas as modalidades;

c) Avaliar e aprovar as operações e suas macro e micro alocações a serem realizadas nos 

fundos e carteiras;

d) Analisar e avaliar as rentabilidades e riscos dos Fundos e Carteiras X Benchmarks.

* Titular da Renda Fixa e Multimercados;

* Administradores de Carteiras de Renda 

Fixa e Multimercados;

* Titular da Macroeconomia;

Diariamente, exceção 

segmento Off Shore 

com periodicidade 

mensal, ou 

extraordinário sempre 

que necessário.

Renda Variável

a) Apresentação dos Analistas sobre as empresas acompanhadas; 

b) Apresentação das projeções destacando os pontos principais (Vendas, Geração de 

Caixa, Lucro Liquido e Indicadores) e recomendação de compra ou venda;

c) Analisar os cenários macro-económico e político nacional e internacional;

d) Avaliar e aprovar as operações e suas alocações a serem realizadas nos fundos e 

carteiras.

* Titular da Renda Variável;

* Administradores de Carteira de Renda 

Variável ;

* Analistas de Investimento.

Diariamente, ou 

extraordinário sempre 

que necessário.

Gerência de 

Compliance

Verifica de forma independente se os procedimentos adotados estão em conformidade

com: a Legislação, as Normas e Regulamentos (Externos e Internos) e Diretrizes

estabelecidas pelos clientes.

Equipe de Compliance On line

Execução de 

Ordens
Executa ordens Operadores Diariamente

Reunião de 

Análise Crítica 

pela Direção

Avaliação de oportunidades de melhorias dos produtos atuais e de desenvolvimento de

novos produtos, aprovação e priorização das oportunidades e acompanhamento dos

projetos em andamento.

* Alta Direção;

* Representante da Direção da 

Dependência;

* Titular da Área de Qualidade.

Trimestral

Reuniões Específicas:

Rotinas Específicas:


