
 

 

 PERGUNTAS E RESPOSTA PUBLICADAS NO SITE E ENCAMINHADAS ÀS INSTITUIÇÕES E À COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

26/01/2018 

 

PERGUNTA1: O portfólio que estamos competindo para gerenciar é apenas o portfólio “more than four years”? Ou se 

ganharmos vamos gerenciar os dois portfolios “spent in the next four years” e também o de “more than four years?”. 

Referência a sessão IX Asset Allocation da Política de Investimentos.  

RESPOSTA 1: Com referência a sessão IX Asset Allocation da Política de Investimentos, o objeto da seleção de gestor 

de ativos é para gerenciar os recursos off, ou seja, o portfólio “more than four years” 

 

 

PERGUNTA2: Na página 7 do Terms of Reference, diz que “The technical and financial offers should be written in 

Portuguese and English”.  Nossa língua padrão é o inglês e normalmente mandamos informação externa relacionada 

a Request for Proposal em Inglês, inclusive para a AMBIMA. Gostaria de confirmar com vocês se podemos apenas 

mandar em inglês ou teremos que traduzir para o português?  

RESPOSTA2: Conforme previsto no TDR as propostas devem ser encaminhadas em português e inglês. 

 

 

PERGUNTA3: Poderiam confirmar que o prazo de entrega das copias físicas é no dia 28/02/2018 

RESPOSTA3: Conforme errata do TDR publicada na web do Funbio e e-mail encaminhado a todos os participantes o 

prazo de entrega das cópias físicas é no dia 28/02/2018 
 
09/02/2018 
 
Seguindo os documentos “TDR FT portugues v final” e “mandato_fundbio_Edital-Pré-Qualificação-Portugues” que 

contemplam a política de investimento do mandato dos recursos Offshore do Fundo de Transição,  não há detalhada 

explicação sobre a política de risco.  

  

PERGUNTA4: Existe alguma métrica, parâmetro e/ou medida de risco pré-definida pelo FUNBIO e/ou KfW a ser 

utilizada para a gestão de tais recursos Offshore? 
RESPOSTA4:  O Comitê do Programa Fundo de Transição, o Funbio e o KFW não têm nenhum risco pré-definido para 

os recursos off do Fundo de Transição. No item 3.3 Alcance e Conteúdo da Oferta Técnica, o mandato de investimento 

proposto deve analisar/informar o risco da proposta a ser analisada pela Comissão de seleção.   

  

PERGUNTA5: Existe algum tipo de limite ou intervalo de volatilidade a ser respeitado?  

RESPOSTA5: A política de investimento não prevê limite de volatilidade, cada proposta deverá considerar volatilidade 

para seu mandato e será apreciada pela Comissão de Seleção. 
 

PERGUNTA6: Objetivo de investimento do fundo de transição:  “Em um horizonte de 5 anos, o Fundo de Transição 

tem por objetivo atingir 3% de retornos reais, anualizados e líquidos de taxas e outros custos do fundo. ” - 

Considerando o claro objetivo de retorno descrito nos documentos citados, qual das seguintes alternativas deverá ser 

seguida? 

Opção a) Prioritariamente alcançar o objetivo de retorno, enquanto limita-se o risco do portfólio dos recursos 

Offshore; 

Opção b) O gestor dos recursos Offshore tentará maximizar os retornos do fundo respeitando os limites de alocação 

apenas; 

RESPOSTA6: No item 2.3 Funções do Gestor de Ativos na letra d) temos: “Sugerir estratégias, de longo prazo, e táticas, 

de curto prazo, para a aplicação dos recursos do Fundo de Transição com o objetivo de otimizar o retorno de 

investimento dos ativos do Fundo de Transição; ” 

A Política de Investimento dá o objetivo mínimo a ser atingido. 

 
 

 


