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RESUMO 

 

 

REZENDE, José Augusto da Silva. Fundos de pensão no Brasil: ferramentas de 

gestão e avaliação de riscos. São Paulo: PUC, 2010. 100 p. (Dissertação de Mestrado 

apresentada ao Curso de Mestrado Acadêmico da PUC/SP, Área de Concentração: 

Administração Financeira). 

 

 

Esta dissertação faz uma revisão de duas ferramentas de gestão de riscos: o VaR e o 

Tracking Error, e suas aplicabilidades aos fundos de pensão. Descreve as 

metodologias de cálculo e as suas utilizações na gestão de um fundo de pensão. 

Revisa a literatura acerca do uso do VaR e do Tracking Error como medidas de risco 

dos fundos de pensão. A seguir faz o cálculo do VaR e Tracking Error para uma 

carteira teórica de fundo de pensão, criada a partir dos principais ativos e 

participações determinados pela Legislação. A partir disso, realiza um estudo 

exploratório, que busca analisar a aderência da carteira teórica de um fundo de 

pensão a um benchmark (índice inflacionário componente da meta atuarial). Para isso, 

foram utilizados 6 classes de ativos financeiros com riscos de bolsa, juros e inflação. A 

partir dos resultados obtidos, o trabalho encontra evidências que medidas de 

aderência (Tracking Error), complementadas por medidas de risco absoluto (VaR), 

são ferramentas úteis para a gestão de fundos de pensão e, na apuração de desvios 

da meta atuarial. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Value at Risk; Tracking Error; Risco; Fundos de Pensão; 

Metodologia Paramétrica; Matriz de Covariância. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

 

REZENDE, Jose Augusto da Silva. Pension funds in Brazil: management and risk 

assessment. São Paulo: PUC, 2010. 100 p. (Mastership dissertation presented at the 

Academic Mastership Course of PUC, Department of Financial Administration). 

 

 

This dissertation brings a review on two management and risk assessment tools: VaR 

and Tracking Error and their applicability in pension funds. It describes the calculation 

methodologies and their employment in the management of a pension fund. It also 

reviews the literature on the employment of VaR and Tracking Error for risk 

assessment of pension funds. Consequently, make VaR and Tracking Error 

calculations for a theoretical pension funds portfolio, created from active principles and 

participations determined by the law. From this point on, it performs an exploratory 

study which seeks to analyze the tenure to a theoretical pension fund portfolio to a 

benchmark (inflation index composing the actuarial goal). For this purpose, six classes 

of financial assets were used such as stocks, interests and inflation risks. From these 

results, the work finds evidences that tenure assessment (Tracking Error), 

complemented by total risk Assessment, are useful tools for the management of 

pension funds and the findings on deviations of actuarial goals. 

 

KEYWORDS:  Value at Risk; Tracking Error; Risk; Pension Funds; Parametric method; 

Covariance matrix. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

O sistema previdenciário brasileiro é composto por três regimes: o regime geral 

da previdência social, que tem por público-alvo os segurados do setor privado; o 

próprio de previdência social, para os servidores públicos da União, dos Estados, 

Distrito Federal e dos Municípios, e o de previdência complementar, optativo e 

organizado de forma autônoma em relação à previdência social pública. 

O regime geral de previdência social é gerido pelo Instituto Nacional de Seguro 

Social (INSS), e cobre todos os trabalhadores do setor privado, é obrigatório e seu 

regime financeiro é baseado na repartição simples. Tem como contribuintes todos os 

empregadores, empregados assalariados, domésticos, autônomos e trabalhadores 

rurais. A aposentadoria por idade é devida aos homens com 65 anos e às mulheres 

com 60 anos, na área urbana; e aos homens com 60 anos, e às mulheres com 55 

anos, na área rural. A aposentadoria por tempo de contribuição exige para os homens 

35 anos de contribuição e, para as mulheres, 30 anos. A gestão desse regime é 

pública. 

O regime próprio de previdência social é obrigatório para os servidores 

públicos. Esse sistema contempla mais de 2.400 regimes próprios de previdência 

administrados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com regras de 

financiamentos específicos. A Emenda Constitucional nº 41, promulgada em 2003, 

igualou o limite máximo para os benefícios dos novos servidores públicos ao limite 

máximo do regime geral de previdência social e passou a exigir contribuição do 

servidor inativo. Para os servidores desse regime a aposentadoria é compulsória aos 

70 anos para homens e mulheres; e a aposentadoria por tempo de contribuição requer 

35 anos para os homens, e 30 anos para as mulheres. A gestão desse regime é 

pública. 
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A previdência complementar é optativa e complementar, e objetiva constituir-se 

em opção para os segurados de outros regimes, para, assim, garantir no período pós-

laboral o mesmo padrão de renda. 

No Brasil, a previdência complementar é administrada pelos fundos de pensão 

(Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC), restritos ao conjunto de 

empregados de uma empresa ou de um conjunto de empresas, e pelas Entidades 

Abertas de Previdência Complementar (EAPC), acessíveis a quem desejar no 

mercado financeiro privado. 

De acordo com Pinheiro (2007, p. 22), desde a constituição regulamentar da 

previdência complementar, em 1978 (Decreto nº 81.240, de 20 de janeiro de 1978, 

que criou a SPC – Secretaria de Previdência Complementar), 

 

[...] o foco principal da atuação dos fundos de pensão no país tem sido a 

capacidade de provisão de recursos de longo prazo necessários para elevar a 

poupança nacional, com vistas a canalizar investimentos na economia 

brasileira. Entretanto, essas entidades têm caráter complementar e estão 

organizadas de forma autônoma em relação à previdência social, com base 

na constituição de reservas que garantam o pagamento dos benefícios de 

aposentadorias e pensões [...]. 

 

Em dezembro de 2008, o sistema de previdência privado era composto por 371 

entidades fechadas de previdência complementar, com um total de 2.555 

patrocinadores, que administravam 1.030 planos de benefícios previdenciários para 

um universo de 2,1 milhões de pessoas, e já proviam o pagamento de aposentadorias 

e pensões para 632 mil beneficiários. O montante de recursos administrados era de 

R$ 442,9 bilhões. 

Os fundos de pensão são constituídos na forma de sociedade civil ou fundação 

(pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos) e estão expostos a diferentes 

tipos de riscos, tais como o de mercado, de crédito, de liquidez, operacional, e de 

descasamento entre ativos e passivos. Além disso, como se espera uma redução da 

taxa SELIC no longo prazo, os fundos deverão correr mais riscos para atingir suas 

metas atuariais. 
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1.2 OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo geral desta dissertação consiste em evidenciar que fatores 

intrínsecos da economia brasileira influenciam na formação da carteira de 

investimentos dos fundos de pensão e, consequentemente, na gestão do risco da 

carteira, pois as operações financeiras de longo prazo (alocações estratégicas) 

requerem indexação à inflação. 

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Esta pesquisa tem natureza quantitativa e objetivo causal, e, dessa forma, 

procura explicar por que o fenômeno ocorre, determinando as variáveis envolvidas e 

analisando a relação entre elas, através de métodos estatísticos. 

Desse modo, têm-se os seguintes objetivos específicos: 

 

i) Delinear os conceitos, os tipos, as características, a estrutura e a 

regulamentação dos planos de benefícios definidos; 

ii) Demonstrar as estruturas ativas e passivas de um fundo de pensão, 

atualizadas pela Resolução CGPC nº 28, de acordo com os padrões 

internacionais de contabilidade e dando ênfase à gestão de investimentos; 

iii) Analisar ferramentas de gestão de risco de mercado, aplicadas numa 

carteira teórica de fundo de pensão, modelada a partir da Teoria de 

Carteiras de Markowitz (1952); 

iv) Examinar os resultados obtidos pela aplicação do Value at Risk e Tracking 

Error, na base compreendida de janeiro de 2005 a setembro de 2009, e 

verificar se fatores como inflação e juros, e, consequentemente, a condução 

da política fiscal corroboram para uma administração passiva da carteira de 

investimentos. 
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1.4 HIPÓTESE DE ESTUDO 

 

 

Os fundos de pensão no Brasil possuem carteiras de investimentos passivas, 

ou seja, são compostas na sua maior parte por títulos públicos indexados por índices 

de inflação, porque sua principal meta é o índice atuarial, que tem na sua formação 

uma taxa fixa ao ano acrescentada de um índice inflação (IGP ou IPC). 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 

A importância socioeconômica que têm os fundos de pensão no sistema de 

seguridade social incentiva o estudo e a pesquisa de questões ligadas à previdência 

complementar, e, mais especificamente, às decisões que envolvem a formação de 

portfólios de investimentos e as normas dos agentes reguladores relacionadas ao 

tema. 

O processo de gestão de um fundo de pensão abrange: a formação de 

portfólios de investimentos através do uso do modelo de média-variância proposto por 

Markowitz (1952), o acompanhamento efetivo dos riscos e uma avaliação constante 

do desempenho do fundo. 

A alocação de ativos pode ser de longo e curto prazo. A primeira, chamada de 

alocação estratégica, representa a escolha entre um conjunto de ativos que garanta a 

obtenção da meta atuarial, determinada pela necessidade de um ganho capaz de 

permitir ao fundo honrar seu passivo. A segunda, chamada de alocação tática de 

ativos, segundo Boulier e Dupré (2003), complementa o ato de gestão. A alocação 

tática visa aproveitar oportunidades no curto prazo sem que ocorra um distanciamento 

muito grande da alocação estratégica, que, em tese, assegura o cumprimento da 

obrigação de atingir a meta atuarial. 

 A determinação do risco é dada pelo estabelecimento de perdas máximas 

aceitáveis, via Value at Risk e através de um indicador de aderência às alocações 

estratégicas, como o Tracking Error. 
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A meta atuarial é o patamar mínimo de retorno da carteira do fundo, o qual 

permite honrar o passivo (constituído de obrigações decorrentes de direitos vitalícios, 

adquiridos pelos participantes em razão das contribuições ao patrimônio do fundo). 

Representa, também, o principal balizador na determinação do risco máximo 

aceitável, a ser considerado na alocação do patrimônio do fundo em ativos na busca 

da melhor rentabilidade possível. 

Portanto, este trabalho busca fornecer uma contribuição ao segmento de 

previdência complementar fechado, analisando ferramentas de gestão de risco como 

instrumento de controle dos resultados obtidos na alocação dos ativos na carteira do 

fundo.  

 

 

1.6 METODOLOGIA 

 

 

Verificar-se-á a aderência da carteira do fundo a um benchmark (índice 

inflacionário), que, por sua vez, também é o principal componente da meta atuarial. 

Nesse contexto, utilizou-se como carteira de um fundo de pensão uma carteira teórica, 

com a composição determinada pela análise da fronteira eficiente de Harry Markowitz 

(1952), a partir dos quatro segmentos possíveis para aplicação dos recursos dos 

fundos de pensão brasileiros (renda fixa, renda variável, imóveis e operações com 

participantes). 

Utilizou-se como instrumento complementar ao VaR (Value at Risk), na 

mensuração e gestão do risco global da carteira, o Tracking Error. O Tracking Error 

mede quanto um gestor se desvia do seu índice de referência como resultado da 

seleção de títulos. Quanto maior for, mais ativo é o fundo e mais o gestor se desvia da 

composição do índice de referência. 

 Analisou-se a restrição de Tracking Error para desvios da carteira teórica do 

fundo em relação a uma composta por títulos públicos indexados IPCA e IGP-M1 

                                                
1
 De acordo com a Secretaria de Previdência Complementar (BRASIL, 2008), a maioria das mais de 

300 entidades de previdência complementar que atuam no mercado brasileiro utiliza como meta atuarial 
o INPC ou o IGP-M mais 5% ou 6% ao ano. 
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como instrumento eficaz e complementar na mensuração do risco global da carteira e 

da boa gestão. 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: na próxima seção são 

abordados vários aspectos dos fundos de pensão no Brasil, necessários para o 

entendimento do tema; na seção 3 é apresentada a revisão literária; na seção 4 

descreve-se a metodologia adotada no trabalho; na seção 5 analisa-se os dados 

obtidos; e na seção 6 faz-se as considerações finais. 
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2 FUNDOS DE PENSÃO NO BRASIL 

 

 

 

2.1 OS FUNDOS DE PENSÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO 

BRASILEIRO  

 

 

O sistema previdenciário brasileiro é composto por três regimes: o Regime 

Geral de Previdência Social, os Regimes Próprios de Previdência Social dos 

Servidores Públicos e o de Previdência Complementar. 

O regime geral da previdência social e o próprio de previdência social dos 

servidores públicos são considerados regimes de base, pois possuem caráter 

contributivo e filiação obrigatória. O de previdência complementar é autônomo em 

relação à previdência social, pressupõe a constituição de reservas que serão 

capitalizadas e é de filiação facultativa (BRASIL, 2003b). 

O Quadro 1 mostra detalhadamente as principais características do sistema 

previdenciário brasileiro.  

 

QUADRO 1 – Sistema previdenciário brasileiro, por tipo de regime 

 REGIME GERAL REGIME PRÓPRIO 
PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR 

Público-alvo 

Trabalhadores do setor 

privado e funcionários 

públicos celetistas 

Servidores públicos 

estatutários e militares 

federais 

Trabalhadores do setor 

privado e funcionários 

públicos 

Adesão Obrigatório Obrigatório Optativo 

Tipo de plano Benefício Definido Benefício Definido 

Benefício Definido, 

Contribuição Definida 

ou Mista 

Administração INSS Respectivos governos EFPC e EAPC 
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 REGIME GERAL REGIME PRÓPRIO 
PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR 

Fiscalização SPS/MPS SPS/MPS 
Previc/MPS e 

Susep/MF 

Regimento financeiro Repartição simples 

Repartição simples com 

capitalização em alguns 

estados e municípios 

Capitalização 

Fonte: Souza e Nazaré (2005). 

 

 

2.1.1 REGIME GERAL  

 

 

O regime geral de previdência social baseia-se no princípio do pacto de 

gerações, é compulsório e possui regime financeiro de repartição simples, é gerido 

pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), cobre todos os trabalhadores do setor 

privado e possui um teto de benefício de R$ 3.416,54 (janeiro de 2010). 

Empregadores, empregados assalariados, domésticos, autônomos e trabalhadores 

rurais são contribuintes do sistema (PINHEIRO, 2007). 

As aposentadorias por idade, na área urbana, são concedidas aos 65 anos 

para os homens e 60 anos às mulheres; na área rural, os homens se aposentam aos 

60 anos, e as mulheres aos 55. A aposentadoria por tempo de contribuição pode ser 

integral ou proporcional. Para ter direito à aposentadoria integral, os homens devem 

contribuir por pelo menos 35 anos, e as mulheres por 30 anos. Para ter direito à 

aposentadoria proporcional, o trabalhador tem que ter tempo de contribuição e idade 

mínima. Os homens a partir dos 53 anos e 30 anos de contribuição, e as mulheres a 

partir de 48 anos e 25 anos de contribuição. 

A administração do sistema é pública e a legislação é caracterizada por ser 

passível de modificações nas regras estabelecidas, em função de atualização de 

tábuas de mortalidade ou outros fatores que determinem a necessidade de 

estabelecer novos parâmetros que evitem o aumento do déficit previdenciário. 

Dessa forma, 
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[...] o processo de transição demográfica, que se iniciou no país na década de 

40 do século passado com o declínio da mortalidade, seguido de uma rápida 

queda da fecundidade no final dos anos 60, e seus impactos presentes e 

futuros sobre a estrutura etária da população constituem uma das principais 

razões apontadas para o desequilíbrio orçamentário da previdência social 

brasileira [...]. (PINHEIRO, 2007, p. 21). 

 

Na década de 50, oito contribuintes financiavam cada beneficiário. Em 1970, 

essa relação era de 4,2 para 1; o número de contribuintes por beneficiário foi 

decrescendo: 2,8, em 1980; 1,9, em 1995. Essa relação está relacionada com o 

tempo que os segurados, em média, contribuem para o sistema e, depois, percebem 

benefícios, cuja finalidade é a substituição do salário. Estima-se que, se as regras de 

concessão de aposentadoria forem mantidas, em 2030, cada contribuinte terá de 

sustentar um beneficiário (CASTRO; LAZZARI, 2008). 

Nos últimos anos, têm-se verificado os efeitos das mudanças na estrutura 

populacional sobre a previdência social, principalmente a partir da reforma 

constitucional de 1988, que criou o fator previdenciário e incorporou conceitos 

demográficos, como a expectativa de sobrevida, no cálculo dos benefícios de 

aposentadoria. O Gráfico 1 mostra a evolução das receitas e despesas e a 

correspondente necessidade de financiamento do sistema previdenciário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1 – Resultado do Regime Geral de Previdência Social. 

Fonte: Fluxo de Caixa INSS; Informar/DATAPREV (BRASIL, 2009b). 
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Apesar disso, 

 

[...] as atuais restrições orçamentárias da previdência social não estão 

relacionadas aos riscos inerentes ao processo de transição demográfica, 

imposta pelos efeitos do declínio da fecundidade. Neste momento, 

encontram-se ligadas aos problemas de informalidade e precarização do 

mercado de trabalho, além das regras de aquisição do direito previdenciário, 

o que cria distorções muitas vezes inaceitáveis para a gestão pública da 

previdência social [...]. (PINHEIRO, 2007, p. 21). 

 

A Tabela 1 demonstra que um dos principais fatores de déficit no resultado 

previdenciário deriva da clientela da área rural. 

   

TABELA 1 –  Arrecadação Líquida, Benefícios Previdenciários e Resultado Previdenciário, 

segundo a clientela urbana e rural (2006 a 2008) – Em R$ MM. 

ANO CLIENTELA 
ARRECADAÇÃO 

LÍQUIDA (A) 

BENEFÍCIOS 

PREVIDENCIÁRIOS 

(B) 

RESULTADO (A - B) 

2006 

TOTAL 123.520 165.585 (42.065) 

Urbano 119.715 133.216 (13.501) 

Rural 3.805 32.369 (28.564) 

2007 

TOTAL 140.412 185.293 (44.882) 

Urbano 136.166 148.611 (12.444) 

Rural 4.245 36.683 (32.438) 

2008 

TOTAL 163.355 199.562 (36.207) 

Urbano 158.383 159.565 (1.182) 

Rural 4.972 39.997 (35.025) 

Fonte: Fluxo de Caixa INSS; Informar/DATAPREV (BRASIL, 2009b). 

 

 

2.1.2 REGIME PRÓPRIO 

 

 

O regime próprio de previdência social é obrigatório para os servidores 

públicos, titulares de cargos efetivos, e integra o texto do art. 40 da Constituição 
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Federal de 1988, por meio do art. 1º da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de 

dezembro de 1998: 

 

„Art. 40 – Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados 

critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste 

artigo.‟ 

 

Em 2003, foi promulgada uma reforma (Emenda Constitucional nº 41, de 19 de 

dezembro de 2003) que igualou o limite máximo do valor dos benefícios dos novos 

servidores públicos ao limite máximo do regime geral de previdência social, bem como 

impôs aos servidores inativos e aos pensionistas a obrigação contributiva. A 

aposentadoria é compulsória aos 70 anos para homens e mulheres, e a aposentadoria 

por tempo de contribuição requer 35 anos para os homens, e 30 anos para as 

mulheres. A administração do regime é pública. 

 

 

2.1.3 REGIME PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

 

 

O regime de previdência privada é de natureza complementar e objetiva 

constituir-se em opção para os segurados de outros regimes e para aqueles que estão 

excluídos do mercado formal de trabalho, mas que desejam adquirir uma 

aposentadoria. Esse regime é regulamentado pela Lei Complementar nº 109, de 29 de 

maio de 2001. 

A previdência complementar não deve ter o objetivo de substituir a previdência 

social, mas de suprir as lacunas que as características próprias dos sistemas 

intrafamiliares e públicos impõem ao modelo previdenciário nacional (BRASIL, 2003b). 

Dessa forma, sua principal característica é a complementação dos benefícios 

previdenciários proporcionados pelo Estado, preservando ou mesmo ampliando, 

durante o período de aposentadoria, a renda obtida pelo indivíduo durante seu 

período de atividade profissional (SILVA, 2005). 
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2.2 ASPECTOS GERAIS DOS FUNDOS DE PENSÃO NO BRASIL  

 

 

A previdência complementar no Brasil é regulamentada pela Lei Complementar 

nº 109/01 (BRASIL, 2001a), que revogou a Lei nº 6.435/77, e pela Lei Complementar 

nº 108/01 (BRASIL, 2001b), que dispôs sobre a relação entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia 

mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de 

previdência complementar. Tem caráter facultativo e supletivo, e visa complementar 

os benefícios do sistema público, estando subdividido em dois segmentos, o aberto e 

o fechado. 

 Pinheiro (2007, p. 35) descreve as duas definições da seguinte maneira: 

 

[...] As EAPCs são constituídas unicamente na forma de sociedades 

anônimas (com exceção das sociedades seguradoras autorizadas a operar 

exclusivamente no ramo vida), que instituem planos de benefícios individuais, 

quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas, ou planos de benefícios 

coletivos, quando garantem benefícios previdenciários a pessoas físicas 

vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante. São 

exemplos dessas entidades, a Bradesco Previdência, a BrasilPrev e a Itaú 

Previdência [...]. As EFPCs são organizadas sob a forma de fundação ou 

sociedade civil e são acessíveis aos empregados de uma empresa ou grupo 

de empresas e aos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios (patrocinadores) ou aos associados de pessoas jurídicas de 

caráter profissional, classista ou setorial (instituidores). Nesta modalidade de 

entidade, estão, por exemplo, a Valia, a Faelba, a CxUsiminas e a ForçaPrev 

(instituidor) [...]. 

 

O órgão responsável pela regulação das EAPCs é o Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP), vinculado ao Ministério da Fazenda; e, para as EFPCs, a 

função de regulação é exercida pelo Ministério da Previdência Social, por intermédio do 

Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC). 

A função de fiscalização das EAPCs é desempenhada pela Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP), e, para as EFPCs, essa função é exercida pela PREVIC 

(Superintendência Nacional de Previdência Complementar). 
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Os formatos dos planos de previdência complementar aberta e fechada são 

parecidos. Ambos operam em regime de capitalização, com a aplicação dos recursos 

visando à formação de um capital que irá garantir o pagamento dos benefícios futuros. 

As EFPCs, além do benefício por tempo de contribuição, por idade e por 

invalidez, oferecem pecúlio em caso de morte do participante, pensão, auxílios e outros 

benefícios assistenciais, como empréstimos aos participantes.  

O Gráfico 2 ilustra o total de ativos administrados pelos fundos de pensão no 

período de 2002 a 2008. O volume de R$ 442,87 bilhões (dez./2008) demonstra a 

importante liquidez que as EFPCs possuem. Com desembolsos de alta previsibilidade e 

ingressos constantes de recursos, os fundos de pensão têm um papel diferenciado no 

mercado de capitais, pois trabalham com horizontes de prazos de maior previsibilidade 

em termos de captação e saída de recursos. 

 

GRÁFICO 2 – Evolução do ativo total das EFPCs. 

Fonte: Brasil (2008). 

 

Os Fundos de Pensão são os principais detentores de liquidez domésticos, 

sendo que suas aplicações vêm crescendo sobremaneira nos últimos anos. Seus ativos 

passaram de 1,1% do PIB, em 1977, para 15,3% em dezembro de 2008 

(IBGE/ABRAPP apud VISÃO DO DESENVOLVIMENTO, 2009).2 

Segundo Broedel e Rabelo (2003), o potencial de crescimento de contribuintes 

para o sistema de previdência complementar, para os próximos anos, tem por variáveis 

                                                
2
 Ver Gráfico 5 na página 29. 
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relevantes a sindicalização da população urbana e a escolaridade do chefe de família. 

Essas variáveis contribuem na participação dos indivíduos na previdência privada. 

Além disso, 

 

[...] projeta-se o desenvolvimento da previdência complementar fechada pela 

tendência das reformas da previdência social no país (a partir da Emenda 

Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003), que dispôs sobre a 

previdência complementar dos servidores públicos por meio da oferta; pelo 

poder executivo; por meio de planos de benefícios somente na modalidade de 

contribuição definida; por intermédio de entidades fechadas de previdência 

complementar; pela criação do Instituidor, que são associações ou membros de 

pessoas jurídicas de caráter profissional ou classista; e pelo novo regime 

tributário, que suprimiu a tributação na fase de acumulação dos fundos de 

previdência e introduziu uma taxação regressiva, segundo o prazo de 

acumulação dos recursos nos planos de benefícios previdenciários [...]. 

(PINHEIRO, 2007, p. 38).  

 

As políticas de investimentos dos fundos de pensão variam em razão do 

contexto institucional e regulatório, do grau de desenvolvimento e diversificação dos 

mercados de capitais domésticos, de fatores macroeconômicos e do nível de 

rentabilidade das empresas que buscam recursos nos mercados financeiros (AMARAL 

et al., 2004). 

Atualmente, a norma que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos 

garantidores dos planos de benefícios administrados pelos de fundos de pensão é a 

Resolução CMN nº 3.792 (BRASIL, 2009c), que revoga a Resolução CMN nº 3.456, de 

01 de junho de 2007. 

 

 

2.3 TIPOS DE PLANOS DE BENEFÍCIOS  

 

 

De acordo com a Resolução MPS/CGPC nº 16, de 22 de novembro de 2005, 

existem três tipos de planos de benefícios: os de contribuição variável, os de benefício 

definido e os de contribuição definida. 
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Art. 2º Entende-se por plano de benefício de caráter previdenciário na 

modalidade de benefício definido aquele cujos benefícios programados têm 

seu valor ou nível previamente estabelecidos, sendo o custeio determinado 

atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção. 

Art. 3° Entende-se por plano de benefícios de caráter previdenciário na 

modalidade de contribuição definida aquele cujos benefícios programados 

têm seu valor permanentemente ajustado ao saldo de conta mantido em favor 

do participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, considerando o 

resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados e os benefícios pagos. 

Art. 4º Entende-se por plano de benefícios de caráter previdenciário na 

modalidade de contribuição variável aquele cujos benefícios programados 

apresentem a conjugação das características das modalidades de contribuição 

definida e benefício definido. (BRASIL, 2005a, grifos nosso). 

 

Os planos de Benefício Definido (BD) oferecem aos participantes um benefício 

de aposentadoria, na forma de renda vitalícia (definida por contrato), a partir de uma 

determinada idade. O benefício do participante do plano é definido em função do tempo 

de serviço e/ou do salário médio.  

Esses planos se caracterizam por contas coletivas e caráter mais mutualista, e 

benefícios assegurados, mas que podem exigir contribuições crescentes caso as 

reservas não sejam suficientes para pagá-los (SILVA, 2005). 

Os planos de Contribuição Definida (CD) recebem pagamentos de contribuições 

parcialmente dedutíveis dos impostos a pagar, depositadas em contas de forma 

individual, sendo possível a transferência para outro plano em caso de mobilidade do 

assalariado (BOULIER; DUPRÉ, 2003). Nesses planos, de caráter mais individualista, o 

valor das aposentadorias irá variar de acordo com o da poupança acumulada (SILVA, 

2005). 

Os CDs possibilitam, devido à sua própria natureza, o aporte de contribuições 

adicionais, aportes periódicos ou de pagamento único. Além disso, a interrupção das 

contribuições não provoca desequilíbrios no plano (BRASIL, 2001a). 

Nos planos de Contribuição Variável as contribuições recolhidas pelos 

participantes e empresas patrocinadoras são esporádicas e os valores não regulares. 

Possuem características de Contribuição Definida, para os casos de aposentadoria 

programada, e Benefício Definido, para as situações de invalidez ou morte. 

O valor do benefício pode ser pago numa única vez ou sob a forma de renda. O 

cálculo é baseado no saldo acumulado da provisão matemática de benefícios a 
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conceder e no fator de cálculo atuarial, que leva em conta a tábua de mortalidade e a 

taxa de juros, definidos na data da contratação do plano de benefícios. 

Os planos de Contribuição Variável são estruturados, principalmente, para as 

entidades abertas de previdência complementar ou sociedades seguradoras que 

atuam, exclusivamente, no ramo vida (PINHEIRO, 2007). 

No Brasil e no mundo, tem-se verificado a tendência de redução do espaço dos 

planos de Benefício Definido e crescimento dos planos de Contribuição Definida, 

ocasionado pelo fato de que as empresas não mais desejam garantir sozinhas o 

resultado final, já que não controlam todas as variáveis presentes na construção dessa 

performance, como, por exemplo, as mudanças na economia e nos mercados 

financeiros e de capitais (SILVA, 2005). 

O Gráfico 3 mostra a distribuição dos planos de benefícios por tipo. 

GRÁFICO 3 – Modalidade de Planos Previdenciários. 

Fonte: Brasil (2008). 

 

 

2.4 O MERCADO DE FUNDOS DE PENSÃO NO BRASIL E NO MUNDO 

 

 

Segundo Souza e Nazaré (2005), a concentração dos ativos financeiros em 

gestores de longo prazo faz com que a economia torne-se mais dinâmica, a partir da 

alocação de recursos em projetos com boas perspectivas de retorno. 

Em 2008, de acordo com informações da SPC/MPS (BRASIL, 2008), o país 

possuía 371 entidades fechadas, sendo 288 entidades privadas, e 83, públicas. Com 

um total de 2.555 entes patrocinadores, 37 instituidores e 993 planos de benefícios. O 
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sistema de previdência complementar fechada atinge 6,8 milhões de pessoas, sendo 

2,1 milhões de participantes ativos, 632 mil recebedores de benefícios de prestação 

continuada (aposentadorias especiais, por invalidez, por tempo de serviço, por idade) e 

benefícios de pensão por morte, e 4,1 milhões de designados (pessoa indicada pelo 

participante ou assistido, que poderá ter direito a benefícios, de acordo com as regras 

estabelecidas no Regulamento do plano de benefícios, ABRAPP, 2007). 

 A Tabela 2 relaciona as 10 maiores EFPCs por tipo de capital de empresa 

patrocinadora. 

 

TABELA 2 – Relação das 10 maiores EFPCs, segundo a população total*. 

PATROCÍNIO 

 PRIVADO PÚBLICO 

Pos. Sigla da EFPC Qtde Acum Sigla da EFPC Qtde Acum 

1 VALIA 72.182 4% PREVI/BB 169.321 16% 

2 HSBC 71.868 9% PETROS 119.042 27% 

3 BB PREVIDÊNCIA 61.883 13% POSTALIS 110.221 37% 

4 FUNDAÇÃO CESP 48.768 16% FUNCEF 92.670 46% 

5 ITAUBANCO 35.939 18% CAPESESP 79.082 53% 

6 HOLANDAPREVI 35.720 20% GEAPPREVIDÊNCIA 70.626 60% 

7 CARGILLPREV 35.510 22% REFER 45.249 64% 

8 CARREFOURPREV 31.401 24% PREVMINAS 27.911 67% 

9 CBS 31.347 26% FORLUZ 22.740 69% 

10 CYAMPREV 30.817 28% SABESPREV 21.400 71% 

 Total 10+ 455.435  Total 10+ 758.307  

 Total Geral 1.625.353  Total Geral 1.066.926  

Fonte: Brasil (2008). 
* Participantes, assistidos e beneficiários de pensão.

3
 

 

O Gráfico 4 mostra participação das patrocinadoras públicas e privadas no total 

de ativos das EFPCs. 

 

                                                
3
 Participantes: pessoa física que adere ao plano de benefícios administrado por uma EFPC (ABRAPP, 

2007). 
Assistido: participante de plano de benefícios, ou seu beneficiário, em gozo de benefício de prestação 
continuada (Ibid.). 
Beneficiário: dependente do participante, ou pessoa por ele designada, inscrito no plano de benefícios 
nos termos do respectivo regulamento, para fins de recebimento de benefícios por ele oferecidos (Ibid.). 
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GRÁFICO 4 – Ativos Totais das EFPCs.  

Fonte: Brasil (2008). 

 

Conforme mostra a Tabela 3, os vinte maiores fundos de pensão do país, por 

patrimônio, detêm 70,5% dos ativos totais das EFPCs. Os dez maiores fundos de 

pensão respondem por 60,0% dos ativos totais das EFPCs. Destes, cinco são 

patrocinados por empresas públicas, e cinco, por privadas (os cinco primeiros de cada 

grupo). 

 

TABELA 3 – Relação das 10 maiores EFPCs, segundo o ativo total. 

PATROCÍNIO 

 PRIVADO PÚBLICO 

Pos. Sigla da EFPC 
Valor 

(R$ MM) 
Acum Sigla da EFPC 

Valor 

(R$ MM) 
Acum 

1 FUNCESP 20.090 13% PREVI/BB 116.717 41% 

2 VALIA 9.894 19% PETROS 45.195 57% 

3 SISTEL 9.345 25% FUNCEF 32.515 69% 

4 ITAUBANCO 9.269 36% FORLUZ 8.197 72% 

5 BANESPREV 9.184 36% CENTRUS 7.400 74% 

6 CXUSIMINAS 4.034 39% REAL GRANDEZA 7.080 77% 

7 TELOS 3.811 41% FAPES 5.892 79% 

8 HSBC 3.768 43% FUNDAÇÃO COPEL 4.474 80% 

9 VISÃO PREV 3.607 46% POSTALIS 4.447 82% 

10 FATLÂNTICO 3.446 48% FACHESF 3.689 83% 

 Total 10+ 76.448  Total 10+ 235.607  

 Total Geral 159.812  Total Geral 283.060  

Fonte: Brasil (2008). 

 

Com base no crescimento expressivo de seus ativos, verifica-se que os fundos 

de pensão, além de sua atividade social, possuem participação significativa como 

investidores no mercado de capitais. Eles são o único mecanismo institucionalmente 
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amadurecido de formação de poupança de longo prazo, contribuindo para o 

desenvolvimento da poupança interna do país (OLIVEIRA, 2005). 

A indústria brasileira de fundos de pensão está distante do estágio no qual se 

encontram estas instituições nos países desenvolvidos. Entretanto, nos últimos anos, 

vem apresentando um rápido crescimento. Entre 2000 e 2007, a relação entre ativos 

totais das fundações e o PIB cresceu, 5,4 pontos percentuais, saindo de 12,2% para 

17,6% (Gráfico 5). 

Entre 2007 e 2008, esse indicador recuou para 15,38%, uma perda de 2,2 

pontos percentuais, que reflete, essencialmente, as perdas devido ao agravamento da 

crise internacional, que deprimiu os preços dos ativos financeiros, principalmente 

ações. Entre dezembro de 2007 e outubro de 2008, imediatamente após o agravo da 

crise internacional ocorrido em setembro de 2008, o valor total dos ativos em carteira 

dos fundos de pensão reduziu de R$ 457 bilhões para R$ 439 bilhões (ABRAPP apud 

VISÃO DO DESENVOLVIMENTO, 2009). 
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GRÁFICO 5 – Ativos das EFPCs em relação ao PIB. 

Fonte: IBGE/ABRAPP (apud VISÃO DO DESENVOLVIMENTO, 2009). 

 

Não obstante o rápido crescimento entre 2000 e 2008, as aplicações dos 

fundos de pensão brasileiros são concentradas em ativos de renda fixa, 

particularmente os títulos de dívida pública. O Gráfico 6 mostra que ao longo da 
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década de 2000, esses ativos responderam por pouco menos de 50% do patrimônio 

dessas instituições. 

 

 

GRÁFICO 6 – Composição dos Ativos dos Fundos de Pensão em percentual (2000-2008). 

Fonte: ABRAPP (apud VISÃO DO DESENVOLVIMENTO, 2009). 

 

Essa constatação é derivada de uma característica da dívida pública brasileira, 

a qual estimula a demanda por papéis do governo: na estrutura de endividamento da 

dívida pública, predominam papéis de curto prazo e indexados a taxa de juros 

flutuantes e elevadas. Isso oferece, simultaneamente, liquidez, segurança e 

rentabilidade a seus aplicadores. 

Assim, as emissões privadas ficam limitadas a um custo de capital mais 

elevado pela menor liquidez: a parcela reduzida de debêntures nos ativos dos fundos 

de pensão, 3,7% em dezembro de 2008, é um sintoma desse fato. 

Outra forma de visualizar a carteira de investimentos dos fundos de pensão no 

Brasil é a partir dos limites impostos pela Resolução CMN nº 3.792 (BRASIL, 2009c), 

que determina os limites de composição e diversificação das carteiras de 

investimentos em renda fixa, renda variável, imóveis, operações com participantes, 
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investimentos estruturados e investimentos no exterior. O Gráfico 7 mostra a grande 

concentração em renda fixa e renda variável, que em dezembro/2008 era de 94,3%, e 

a inexpressiva participação nos outros segmentos.  

 

 

GRÁFICO 7 –  Composição dos Ativos dos Fundos de Pensão (2002-2008) em percentual, de 

acordo com a Resolução nº 3.792. 

Fonte: Brasil (2009d). 

 

Os fundos de pensão também estão associados à competitividade 

internacional. Esta, por sua vez, baseia-se atualmente nas quantidades de território, 

capital, recursos naturais e mão de obra, grau de competência dos trabalhadores, 

alterações tecnológicas, melhorias nas organizações e na existência de programas 

previdenciários (SOUZA; NAZARÉ, 2005). 

Os fundos de pensão brasileiros seguem recomendações genéricas da 

Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), sem 

prescrição de modelos que, de um modo geral, devem ser adaptados às realidades 

locais, contribuindo para a melhoria da cultura previdenciária no mundo e são 

espelhos para diversos países de diferentes continentes, com sua experiência e 
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assistência para o desenvolvimento dos seus sistemas de previdência 

complementares (GÓES, 2005). 

O Gráfico 8 relaciona os percentuais dos volumes dos ativos dos fundos de 

pensão em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) de diversos países, conforme 

dados obtidos no site da OCDE. 
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GRÁFICO 8 –  Importância dos fundos de pensão em relação ao PIB nos 

países da OCDE, 2007. 

Fonte: OCDE (2009).  

Obs.: Sem dados para o Japão. 

 

Utilizando o Gráfico 8 para estabelecer um comparativo com o caso brasileiro é 

possível esperar um forte crescimento dos ativos dos fundos de pensão brasileiros. 
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Enquanto a relação entre a poupança previdenciária e o PIB brasileiro, em 2007, era 

de 17,6%; o Reino Unido, por exemplo, apresentava no mesmo período 78,9%; os 

Estados Unidos, 79,4%, e a Holanda, 138%. 

A composição das carteiras de investimentos dos fundos de pensão varia entre 

os países. O Gráfico 9 mostra que, entre as nações desenvolvidas, o predomínio é de 

aplicações em títulos privados, quer seja por meio de renda variável, quer seja por 

meio de títulos de renda fixa. Nos EUA, Alemanha e Japão, pelo menos 70% dos 

investimentos são destinados ao setor privado. A exceção fica por conta da República 

Tcheca que tem a maior parte dos volumes aplicados em Títulos Públicos. 
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GRÁFICO 9 –  Composição das Carteiras dos Fundos de Pensão em Países 

Selecionados, 2006. 

Fonte: OCDE (2009). 

 

Entre os países em desenvolvimento, ocorrem grandes diferenças na 

composição das carteiras dos fundos de pensão. Rússia e Chile se destacam pelo 

fato de as carteiras dos fundos de pensão assemelharem-se às dos países 

desenvolvidos, em que predominam títulos privados de renda fixa e variável. A 

presença de títulos públicos é pequena. Já no caso do Brasil, México e Turquia, 

observa-se uma concentração de 50% a 73% em títulos públicos. 
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Essa diferença no padrão de investimento dos fundos de pensão entre os 

países está relacionada ao desenvolvimento dos mercados de capitais domésticos, 

bem como às características de sua dívida pública. A predominância de títulos 

públicos de curto prazo indexados parece ser um fator importante para explicar a 

menor demanda por títulos privados de longo prazo. De acordo com dados do Bank 

for International Settlements (BIS) de 2007, aproximadamente 50% da dívida pública 

brasileira tinha prazo inferior a um ano, enquanto no Chile e na Rússia esse 

percentual correspondia a 12% e 8%, respectivamente. 

Nesse sentido, em virtude das características de seu passivo (constituição de 

reservas que garantem o pagamento dos benefícios de aposentadorias e pensões), os 

fundos de pensão são gestores de ativos de longa maturação, e podem exercer um 

papel importante na oferta de capital para investimentos de longo prazo. 

No Brasil, apesar de mais de uma década de estabilidade macroeconômica e 

da retomada do crescimento econômico, os fundos de pensão destinam a maior parte 

de seus recursos à compra de títulos públicos. Em dezembro de 2008, 48,8% do 

volume total de ativos do setor eram formados por títulos públicos (veja Gráfico 6). 

Um cenário provável para os próximos anos é o aumento na captação líquida 

dos fundos de pensão, uma vez que a estrutura etária da população brasileira é 

formada em sua maioria por jovens. A Tabela 4, obtida no site do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que, em 2010, 44,03% da população terá de 

0 a 24 anos (IBGE, 2000). Isso, combinado com a desaceleração do crescimento da 

dívida pública e a mudança em seu perfil (maior prazo e taxas prefixadas ou 

indexadas à inflação), propiciará um aumento na captação líquida dos fundos de 

pensão. 

Assim, os fundos de pensão serão estimulados a modificar a estrutura de 

investimentos para aumentar a margem de suas carteiras de aplicações e cumprir as 

metas atuariais atualmente adotadas. A tendência é a desconcentração das 

aplicações em títulos públicos que, na época atual, são predominantes nas carteiras 

dos fundos de pensão. 

Com isso, os mercados de capitais e o setor produtivo terão uma nova fonte 

para o seu desenvolvimento, que se torna ainda mais relevante em momentos de 

condições restritivas de crédito. 
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Essas mudanças demandarão dos fundos de pensão investimentos em gestão 

e conhecimento de seu corpo técnico, para buscar o aperfeiçoamento da capacidade 

de avaliação de risco de setores, empresas e projetos. A governança corporativa das 

empresas a serem apoiadas e a escolha dos sócios também são aspectos que devem 

ser considerados. 

 

TABELA 4 –  Participação relativa percentual da população por grupos de idade na 

população total: 1980/2050. 

GRUPOS DE IDADE 1980 1990 2000 2007 2010 2020 2030 2050 

0 a 14 38,24 35,33 29,78 27,52 26,94 24,06 21,26 17,83 

15 a 24 21,11 19,53 19,74 18,30 17,09 15,82 14,92 12,62 

0 a 24 59,35 54,86 49,52 45,82 44,03 39,88 36,18 30,45 

  

15 a 64 57,75 60,31 64,78 66,15 66,36 67,21 66,60 63,34 

  

55 ou mais 8,71 9,58 11,29 12,91 13,85 18,19 22,39 30,44 

60 ou mais 6,07 6,75 8,12 9,18 9,80 12,93 17,02 24,66 

65 ou mais 4,01 4,36 5,44 6,34 6,70 8,73 12,14 18,82 

70 ou mais 2,31 2,65 3,45 4,06 4,38 5,58 7,86 13,22 

75 ou mais 1,20 1,45 1,90 2,38 2,55 3,34 4,65 8,72 

80 ou mais 0,50 0,63 0,93 1,21 1,35 1,83 2,49 5,29 

Fonte: IBGE (2000). 

 

 

2.5  REGULAMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS FUNDOS DE PENSÃO NO 

BRASIL 

 

 

A atividade dos fundos de pensão é disciplinada pelo Poder Público, mesmo 

sendo pessoas jurídicas de direito privado que administram planos de benefícios e 

recursos de terceiros advindos dos participantes e patrocinadores. Segundo Pinheiro, 

Paixão e Chedeak (2005), a razão para que o Estado regule a atuação de tais fundos 

é porque o produto dessa atuação é uma poupança previdenciária de grandes 

proporções, com origem no esforço coletivo de pessoas físicas e jurídicas, que 
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contam com incentivos fiscais por parte do governo, e tem por finalidade o pagamento 

de benefícios aos participantes. 

As Entidades Fechadas de Previdência Complementar fazem parte do Sistema 

Financeiro Nacional na qualidade de operadoras. A função de entidade de fiscalização 

e supervisão cabe à Secretaria de Previdência Complementar, enquanto a função de 

órgão normativo cabe ao Conselho de Gestão da Previdência Complementar, órgão 

colegiado integrante da estrutura do Ministério da Previdência Social (RIECHE, 2005). 

Ao Conselho Monetário Nacional cabe a tarefa de determinar as diretrizes 

referentes às aplicações dos recursos dos fundos de pensão. Essa regulamentação 

se dá por meio de resoluções que estabelecem limites máximos de aplicação em 

diferentes classes de ativos, seguindo o disposto no parágrafo segundo do art. 9º da 

Lei Complementar nº 109, de 29/5/2001, que veda “o estabelecimento de aplicações 

compulsórias ou limites mínimos de aplicação” (BRASIL, 2001a). 

Atualmente, a principal norma relacionada a investimentos de fundos de 

pensão é a Resolução CMN nº 3.792/2009. São seis segmentos possíveis para 

aplicação dos recursos: renda fixa, renda variável, investimentos estruturados, 

investimentos no exterior, imóveis e empréstimos e financiamentos. No item 2.6, é 

apresentado um quadro resumo dos limites de aplicação da Resolução CMN nº 

3.792/2009, que, em linhas gerais, tem por diretriz a transparência e o controle de 

riscos, por meio de limites máximos em determinados segmentos ou ativos. 

Na linha da governança corporativa e transparência, o CGPC emitiu a 

Resolução CGPC nº 13/2004 (BRASIL, 2004), em que há a obrigatoriedade da 

divulgação a todos os participantes do Fundo de Pensão, da política de investimentos 

anual, elaborada pela diretoria executiva, e aprovada pelo Conselho deliberativo da 

Entidade Fechada de Previdência Complementar. Nesse informativo deve conter: os 

critérios para a alocação dos recursos entre os segmentos de ativos; os critérios para 

a contratação de pessoas jurídicas; a avaliação do cenário macroeconômico (curto, 

médio e longo prazos); e a análise dos setores em que se pretende investir (ABRAPP, 

2007). 

O controle de riscos é feito por meio de exigências de diversificação, restrições, 

estímulo à adoção de práticas de boa governança societária (ou corporativa), 
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atribuição de responsabilidades e exigência de manutenção de sistema de controle e 

avaliação de riscos para cada plano de benefícios (RIECHE, 2005). 

O controle do risco de mercado foi contemplado, na Resolução CMN nº 

2.829/2001, com a obrigatoriedade do cálculo de VaR para as carteiras de renda fixa 

e variável (BRASIL, 2001c). A Resolução CMN nº 3.792/2009 substituiu esse 

instrumento pela exigência de manutenção de sistema de controle da divergência não 

planejada (ou Tracking Error) entre o valor de uma carteira e o valor projetado para 

essa mesma carteira, considerando-se a taxa mínima atuarial para todas as carteiras 

de investimentos (BRASIL, 2003c). Contudo, essa substituição do mecanismo de 

controle não limitou a utilização do VaR porque os gestores, à semelhança do que 

ocorreu em outros países, perceberam a importância da utilização de medidas 

integradas de risco. 

Por último, é importante saber que a regulação dos fundos de pensão, inclusive 

no âmbito internacional, segue dois modelos: os baseados no princípio da prudência e 

os quantitativos. 

No caso de regulações baseadas no princípio da prudência (prudent person 

rule), atribuem-se maiores responsabilidades legais e financeiras a atos imprudentes 

dos fiduciários. Usualmente, são estabelecidas recomendações de caráter amplo e 

poucas restrições quantitativas. As obrigações básicas dos fiduciários envolvem 

prudência, diversificação e lealdade em relação aos interesses do fundo de pensão e 

de seus participantes. Países como Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Canadá, 

Irlanda, Itália, Japão e Holanda seguem esse tipo de regulação. 

No caso de regulações quantitativas, não é recomendado nível mínimo para 

investir em qualquer categoria de investimento, e as aplicações em um dado ativo são 

limitadas a uma proporção dos recursos totais. Se envolverem riscos especiais, 

podem ser até mesmo proibidas (os investimentos nas próprias patrocinadoras, por 

exemplo, devem ser estritamente limitados ao máximo de 10% dos recursos). 

No Brasil, onde se segue o Direito Civil (Civil Law), tradicionalmente as 

regulações são quantitativas, ou seja, com estabelecimento expresso de limites 

quantitativos.  
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2.6 ATOS NORMATIVOS REGULATÓRIOS 

 

 

Os fundos de pensão são regidos por legislação especial, especificamente, 

pelas Leis Complementares nº 108 e 109, de 29/5/2001, pelo Decreto nº 4.942, de 

30/12/2004, pelas Resoluções do CMN, pelas Resoluções do CGPC, pelas Instruções 

Normativas e pelas Portarias da SPC. O Quadro 2, a seguir, apresenta os principais 

atos normativos regulatórios do segmento de previdência complementar fechada, 

atualmente, em vigor: 

 

QUADRO 2 – Principais Atos Normativos Regulatórios dos Fundos de Pensão. 

ASSUNTO NORMATIVO 

Regime de previdência privada 
Constituição Federal - 1988 (art. 202 e seus parágrafos); 

Emenda Constitucional nº 20 de 1º de dez. de 1988. 

EFPC patrocinada por pessoa jurídica de direito 

privado e público 
LC nº 109/2001 

EFPC patrocinada por pessoa jurídica de direito 

público 
LC nº 108/2001 

Aplicação dos recursos garantidores dos planos 

de benefícios 

RESOL. CMN nº 3.792/2009 alterada pela RESOL. 

BACEN nº 3.846/2010 

Cadastro Nacional de Planos de Benefícios 

(CNPB) 
RESOL. CGPC nº 14/2004 

Constituição e funcionamento das EFPC e plano 

de benefícios constituídos por Instituidor 

LC nº 109/2001, RESOL. CGPC nº 12/2004, RESOL. 

CGPC nº 03/2003, RESOL. CGPC nº 11/2004 e RESOL. 

CGPC nº 20/2006 

Contratação de Seguro quanto aos riscos 

atuariais decorrentes de concessão de benefícios 

de invalidez e morte 

RESOL. CGPC nº 10/2004 

Divulgação de informações aos participantes e 

assistidos dos planos de benefícios de caráter 

previdenciário 

RESOL. CGPC nº 23/2006 

Estatutos, Regulamentos de Planos de Benefícios 

e Convênios de Adesão e suas alterações 
RESOL. CGPC nº 27/2008, RESOL. CGPC nº 08/2004 

Estruturação do Conselho de Gestão da 

Previdência Complementar (CGPC) 
DECRETO nº 4.678/2003 e PORT. SPC nº 1.382/2005 

Impedimento de ex-diretor de EFPC RESOL. CGPC nº 04/2003 

Informações à SPC sobre benefícios e população IN SPC nº 41/2002 

Institutos do benefício proporcional diferido, 

portabilidade, resgate e autopatrocínio em planos 

de EFPCs, e dá outras providências 

LC nº 109/2001, RESOL. CGPC nº 06/2003, IN SPC nº 

05/2003 e RESOL. CGPC nº 19/2006 

Nota Técnica Atuarial (NTA) IN SPC nº 38/2002 
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ASSUNTO NORMATIVO 

Parâmetros técnico-atuariais para estruturação de 

plano de benefícios 
RESOL. CGPC nº 18/2005 

Planos de benefícios de caráter previdenciário 

nas modalidades Benefício Definido, Contribuição 

Definida e Contribuição Variável 

RESOL. CGPC nº 16/2005 e IN SPC nº 09/2006 

Princípios, regras e práticas de governança, 

gestão e controles internos a serem observados 

pelas EFPCs 

RESOL. CGPC nº 13/2004 

Políticas de Investimentos RESOL. CGPC nº 07/2002 

Procedimentos Contábeis, Modelos e instruções 

de preenchimento das Demonstrações Contábeis 

e dá outras providências 

RESOL. CGPC nº 25/2002, RESOL. CGPC nº 05/2002, 

RESOL. CGPC nº 10/2002, RESOL. CGPC nº 01/2003 e 

RESOL. CGPC nº 28/2009 

Dispõe sobre os critérios e limites para custeio 

das despesas administrativas pelas EFPCs, e dá 

outras providências 

RESOL. CGPC nº 29/2009 

Remuneração dos administradores especiais, 

interventores e liquidantes nomeados pela SPC 
RESOL. CGPC nº 24/2008 

Transferência de empregados, participantes de 

plano de benefícios para outra empresa do 

mesmo grupo econômico 

RESOL. MPAS/CGPC nº 12/2002, RESOL. CGPC nº 

12/2004 

Tributação dos benefícios das EFPCs 

Lei nº 11.053/2004, Lei nº 11.196/2005, IN 

SRF/SPC/SUSUP nº 524/05 e 589/05, e IN SRF nº 

588/05 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na legislação disponível em Brasil (2009e). 

 

 

2.7 NORMAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DOS FUNDOS DE PENSÃO  

 

 

A Resolução MPAS/CGPC nº 28, de 26 de janeiro de 2009, revogou a 

Resolução MPAS/CGPC nº 5, de 30 de janeiro de 2002, e outras, e visa assegurar 

transparência, segurança e precisão na geração de informações, e também à 

convergência do padrão contábil brasileiro às Normas Internacionais de Contabilidade 

(International Financial Reporting Standards – IFRS, de acordo com a norma IAS nº 

26/1994 – Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans). 

Essa resolução trata das normas e procedimentos contábeis dos fundos de 

pensão, e está contida no contexto da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 

2001. 
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A Comissão de Valores Imobiliários (CVM), o Banco Central do Brasil (Bacen), 

a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Secretaria de Previdência 

Complementar, em 2007, definiram que as companhias sob suas supervisões 

deveriam apresentar as demonstrações contábeis de 2010 em IFRS preparados pelo 

Conselho Internacional de Normas de Contabilidade (IASB). Com isso, o Brasil passa 

a adotar a mesma métrica contábil que está sendo adotada, ou em fase de adoção, 

por mais de 100 países, tendo, assim, os mais modernos princípios contábeis 

mundiais. 

As EFPCs devem apresentar, anualmente, os seguintes demonstrativos 

contábeis, pareceres e manifestação, referentes ao exercício social: 

 

 Balanço patrimonial; 

 Demonstração da mutação do ativo líquido; 

 Demonstração da mutação do ativo líquido por plano de benefícios; 

 Demonstração do ativo líquido por plano de benefícios; 

 Demonstração do plano de gestão administrativa (consolidada); 

 Demonstração do plano de gestão administrativa por plano de benefícios 

(facultativa); 

 Demonstração das obrigações atuariais do plano de benefícios. 

 

A Lei Complementar nº 109/2001 obriga as EFPCs à contabilização por planos 

de benefícios. No período anterior à lei, a contabilização era feita por entidade, não 

possibilitando a análise individualizada de cada plano. Dessa forma, evita-se que o 

superávit de um plano oculte o déficit de outro, distorcendo a análise da situação do 

plano de benefício. 

Assim, os fundos de pensão que administram mais de um plano de benefícios 

devem discriminar, controlar, e contabilizar individualmente os recursos de cada plano 

e elaborar, ao final de cada exercício, as demonstrações contábeis consolidadas. 

Os demonstrativos segregados entre planos de benefícios resultam da 

preocupação em se ter o controle sobre o patrimônio líquido de cada plano e não 
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sobre as aplicações dos seus recursos. Esse assunto foi tema na Lei nº 6.435/77 no 

que se refere aos planos assistenciais, originando inclusive a estruturação contábil em 

programas, em que os programas-fim (previdencial e assistencial) tratam dos fluxos 

primários, obrigatoriamente segregados na origem, enquanto os programas-meio 

(administrativo e de investimentos) tratam dos fluxos secundários, objetos de 

alocações posteriores, via transferências interprogramas. 

A partir da Resolução MPAS/CGPC nº 28, de 26 de janeiro de 2009, o termo 

programa deixa de ser utilizado, e o termo gestão passa a substituí-lo. 

Em um Fundo de Pensão, as contribuições aportadas pelos participantes e 

patrocinadores e os benefícios pagos na forma de aposentadoria, pensões, auxílios e 

pecúlios constituem o fluxo primário de recursos. 

Os gastos administrativos e operacionais, os investimentos e seus respectivos 

resultados constituem o fluxo secundário. 

A preocupação do legislador na segregação dos fluxos primários não impede 

que os planos de custeio e benefícios compartilhem solidariamente uma ou mais 

carteiras de investimentos, sendo tal prática inclusive recomendada, pois resulta 

economia de escala e ganhos de produtividade. 

O conceito de contabilização segregada por planos de benefícios não é uma 

novidade, pois se assemelha bastante à contabilização das empresas de um mesmo 

grupo econômico (holding); nesse sentido, permitindo a visualização da situação 

econômico-financeira de cada uma das empresas isoladamente, o balanço 

consolidado no fim de cada exercício demonstra a situação econômico-financeira do 

grupo como um todo.  

 

 

2.8 BALANÇO PATRIMONIAL  

 

 

O Balanço Patrimonial dos Fundos de Pensão possui diversas peculiaridades, 

que o distinguem das demais entidades mercantis ou financeiras. A principal diferença 

é a contabilidade totalmente elaborada em gestões e por tipo de plano de benefícios. 
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Dessa forma, a estruturação de contas é baseada em gestões: previdencial, 

assistencial, administrativa e de investimentos. 

Segundo a Resolução MPAS/CGPC nº 28, cada gestão tem a seguinte 

caracterização: 

 

 GESTÃO PREVIDENCIAL: é o item que registra a atividade precípua e de 

existência obrigatória em uma EFPC, destinado ao registro contábil dos 

planos de benefícios de caráter previdenciário; 

 GESTÃO ASSISTENCIAL
4: é o item destinado ao registro contábil dos fatos 

relativos aos planos de benefícios de assistência à saúde; 

 GESTÃO ADMINISTRATIVA: é o item destinado ao gerenciamento da 

administração dos planos de benefícios; 

 INVESTIMENTOS: é o item destinado ao gerenciamento das aplicações de 

recursos da EFPC. 

 

No Quadro 3, é possível visualizar um modelo de Balanço Patrimonial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4
 Esse tipo de gestão será citado aqui de forma superficial, pois o tema central deste trabalho está 

relacionado à gestão previdencial. 
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BALANÇO PATRIMONIAL
R$ mil

ATIVO
Exercício 

Atual

Exercício 

Anterior
PASSIVO

Exercício 

Atual

Exercício 

Anterior

DISPONÍVEL EXIGÍVEL OPERACIONAL

   Gestão Previdencial

REALIZÁVEL    Gestão Administrativa

   Gestão Previdencial    Investimentos

   Gestão Administrativo

   Investimentos EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

        Títulos Públicos    Gestão Previdencial

        Créditos Privados e Depósitos    Gestão Administrativa

        Ações    Investimentos

        Fundos de Investimentos

        Derivativos PATRIMÔNIO SOCIAL

        Investimentos Imobiliários Patrimônio de Cobertura do Plano

        Empréstimos         Provisões Matemáticas

        Financiamentos Imobiliários              Benefícios Concedidos

        Outros Realizáveis              Benefícios a Conceder

             (-) Provisões Matemáticas a Constituir

PERMANENTE         Equilíbrio Técnico

Imobilizado              Resultados Realizados

Diferido              (+/-) Superávit/Déficit Técnico Acumulado

             Resultados a Realizar

Fundos

        Gestão Previdencial

        Gestão Administrativo

        Gestão de Investimentos

TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO

QUADRO 3 – Modelo de Balanço Patrimonial. 

 
Fonte: Brasil (2009a). 

 

 

2.9 ESTRUTURA ATIVA  

 

 

Na Gestão Previdencial, são registrados os recebimentos das contribuições 

previdenciais dos patrocinadores e dos participantes, bem como o pagamento de 

benefícios. Registra, também, as constituições e reversões de fundos previdenciais 

e de contingências, em que estão os valores que cobrirão eventuais perdas que 

poderão ou não gerar desembolso futuro pelo plano de benefícios, relativas à 

atividade previdencial. 

A Gestão Administrativa funciona como um prestador de serviços para as 

demais gestões da entidade e sua atribuição é a manutenção das atividades 

necessárias ao funcionamento do Fundo de Pensão. Nela são registradas as 
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despesas com pagamento de pessoal; encargos sociais e contribuições; serviços de 

terceiros; despesas gerais; depreciação e amortização. As receitas dessa gestão 

são raras, geralmente, ocorrem quando são vendidos bens do Ativo Permanente da 

Entidade, no caso de reversão de despesas de anos anteriores que são 

incorporadas como receita no ano seguinte, entre outras. 

A Resolução MPAS/CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009, estabelece às 

EFPCs critérios para constituição de fontes de custeio para cobertura das despesas 

administrativas dos planos de benefícios operadas pelos fundos de pensão, seus 

limites e acompanhamento e controle das despesas administrativas (BRASIL, 

2009f). Cabe ao Conselho Deliberativo, ou outra instância maior estatutariamente 

competente, fixar os parâmetros para avaliação objetiva das despesas 

administrativas, inclusive gastos de pessoal, e todos os critérios devem estar 

descritos no plano de gestão administrativa, nos termos do item 27, do Anexo C, da 

Resolução CGPC nº 28, e ao Conselho Fiscal o acompanhamento da execução 

orçamentária e dos indicadores de gestão de despesas administrativas. 

O limite anual de recursos destinados pelo conjunto dos planos de benefícios 

executados pelos fundos de pensão é: taxa de administração de até 1% sobre os 

recursos garantidores dos planos de benefícios, ou taxa de carregamento de 9%. 

Investimentos é a gestão destinada ao gerenciamento da aplicação dos 

recursos existentes na entidade. São contabilizados em investimentos os resultados 

com a aplicação dos recursos garantidores em títulos públicos e privados, aplicação 

no mercado de ações, receitas provenientes de imóveis da entidade, juros de 

financiamentos e empréstimos concedidos a participantes, e as despesas 

relacionadas a esses investimentos, como eventuais resultados negativos, despesas 

como IPTU e condomínio de imóveis vagos. Seu resultado é de suma importância, 

pois deve proporcionar o retorno suficiente para cobrir os compromissos assumidos, 

com os menores riscos possíveis (o item 2.9.1 detalha a Resolução que normatiza 

esse programa). 
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2.9.1 RESOLUÇÃO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL – Nº 3.792 DE 24.09.2009   

 

 

A norma que dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos 

garantidores dos planos de benefícios administrados pelos de fundos de pensão é a 

Resolução CMN nº 3.792, que revogou as Resoluções nº 3.456, de 1º/6/2007; nº 

3.121, de 25/9/2003; nº 3.142, de 27/11/03; nº 3.305, de 29/7/05; e nº 3.357, de 

31/3/06. 

São seis segmentos possíveis para aplicação dos recursos: renda fixa, renda 

variável, investimentos estruturados, investimentos no exterior, imóveis e 

empréstimos e financiamentos a participantes. Os Quadros 4, 5 e 6 apresentam um 

resumo dos limites de aplicação da Resolução CMN nº 3.792, que, em linhas gerais, 

tem por diretriz a transparência e o controle de riscos. 

 

QUADRO 4 –  Limites de Composição e Diversificação de Carteiras – Renda Fixa – Baixo 

Risco de Crédito. 

Carteira % TRP Ativos
Limites 

Emissor
Diversificação

Títulos do Tesouro Nacional 100%

Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais 10%

Cotas de FIC/FI Curto Prazo, referenciado, renda fixa 10%

As obrigações de organismos multilaterais emitidas  no País 10%

Certificados de recebíveis imobiliários (CRI) 10%

Cédulas de crédito imobiliário (CCI) 10%

Máximo 25% do PL emissor

Máximo 25% do PL emissor

Máximo 25% do PL emissor

Depósitos em poupança em instituições autorizadas a

funcionar pelo Bacen

ATÉ 20%

Cédulas  de  crédito  bancário (CCB),  certificados  de cédulas de 

crédito bancário (CCCB) e notas promissórias

Notas de crédito à exportação (NCE) e cédulas de crédito à 

exportação (CCE)

Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC)  

e  cotas  de fundos de investimento em cotas  de  fundos  de 

investimento em direitos creditórios (FICFIDC)

Conjunto  dos demais títulos e valores  mobiliários  de emissão  

de  companhias abertas, excetuando-se as debêntures, ou de 

companhias securitizadoras

Cédulas de produto rural (CPR), certificados de direitos 

creditórios  do  agronegócio  (CDCA), certificados de  recebíveis  

do agronegócio (CRA) e warrant agropecuário (WA)

ATÉ 100%

ATÉ 80%R

E

N

D

A

 

F

I

X

A

Títulos e valores mobiliários de renda  fixa  de emissão  ou 

coobrigação de instituições autorizadas a funcionar  pelo Bacen

10%

20%

20%

10%

10%

10%

5%

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na Resolução CMN nº 3.792. 
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QUADRO 5 – Limites de Composição e Diversificação de Carteiras – Renda Variável. 

Carteira % TRP Carteiras Ativos Sub-Carteiras
Limites 

Emissor
Diversificação

Ações Novo Mercado da BM&Fbovespa 70% Até 10% por emissor

Ações Nível 2 da BM&Fbovespa 60% Até 10% por emissor

Ações Bovespa Mais da BM&Fbovespa 50% Até 10% por emissor

Ações Nível 1 da BM&Fbovespa 45% Até 10% por emissor

Ações outras Que não se enquadram nos níveis acima 35% Até 10% por emissor

Quotas FIA Compostas por ações negociadas em bolsa 35% Até 10% por emissor

20% Até 10% por emissor

Debêntures com participação nos lucros

Cert. Potencial Adicional de Construção

Crédito de Carbono

Ouro

Demais investimentos classif como Renda 

Variável
3% Até 5% por emissor

Valores mobiliários de emissão de 

Sociedade de Propósito Específico
PARTICIPAÇÕES

AÇÕES EM 

MERCADO

OUTROS 

ATIVOS

R

E

N

D

A

 

V

A

R

I

Á

V

E

L

A

T

É

 

7

0

%

 
 

 

 

QUADRO 6 – Limites de Composição e Diversificação de Carteiras – Invest. Estruturados.  

Segmento Limite % Carteira Ativos Sub-limites %

Quotas de FIEE - Empresas Emergentes

Quotas de FIP

FUNDOS IMOBILIÁRIOS Quotas de Fundos de Investimento Imobiliário
 Limite de 10% do 

TRP

FUNDOS MULTIMERCADO Quotas de Fundos Multimercados
 Limite de 10% do 

TRP

Fundos de índice do exterior

BDRs níveis I e II

Ações Mercosul

DESENVOLV.
Regime de co-participação em empreendimentos 

imobiliários para posterior comercialização

ALUGUÉIS E RENDA

Imóveis uso próprio 

Outros imóveis

EMPRÉSTIMOS

FINANCIAMENTOS Financiamentos Imobiliários

I

N

V

E

S

T

.

 

E

S

T

R

U

T

U

R

A

D

O

S

20%

I

M

Ó

V

E

I

S

8%

OUTROS INVEST. IMOBILIÁRIOS 

PARTICIPAÇÕES

Ativos em fundos de investimento
FIDE - Fundo de Investimentos Dívida Externa

OPER. C/ 

PARTICIPA

NTES

I

N

V

E

S

T

.

 

N

O

 

E

X

T

E

R

I

O

R

15%

10%

Outros Ativos

 
 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na Resolução CMN nº 3.792. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na Resolução CMN nº 3.792. 
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As operações com derivativos são permitidas, mas devem observar uma 

avaliação prévia dos riscos. 

Os limites a serem observados com base na Resolução CMN nº 3.792 são: 

 

 O depósito de margem é limitado a 15% da posição em títulos federais, de 

títulos de emissão de instituição financeira e ações pertencentes ao 

Ibovespa; 

 O valor total dos prêmios de opções pagos limitados a 5% da posição em 

títulos federais, de títulos de emissão de instituição financeira e ações 

pertencentes ao Ibovespa; 

 Os títulos recebidos como lastro de operações compromissadas não podem 

ser considerados para verificação desses limites; 

 São vedadas as operações de venda a descoberto e alavancagem. 

 

Os fundos de pensão estão obrigados a formular uma política de investimentos 

anual, elaborada pela Diretoria executiva, aprovada pelo Conselho deliberativo das 

EFPCs e de ampla divulgação a todos os participantes, que, entre outras informações, 

deve conter: os critérios para a alocação dos recursos entre os segmentos e os 

objetivos da gestão de cada limite e para a contratação de pessoas jurídicas; a 

avaliação do cenário macroeconômico (curto, médio e longo prazos); e a forma de 

análise dos setores em que se pretende investir. As EFPCs têm a obrigação de 

prestar informações aos participantes e assistidos (de acordo com critérios 

estabelecidos pelo Conselho de Gestão de Previdência Complementar) referentes aos 

custos com a administração dos recursos e ao acompanhamento da política de 

investimentos. 
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2.10 ESTRUTURA PASSIVA 

 

 

No Passivo estão registradas todas as obrigações que a entidade possui com 

terceiros. Este é subdividido em Exigível Operacional, Contingencial e Patrimônio 

Social (subdividido em Patrimônio de Cobertura do Plano e Fundos). 

O Exigível Operacional, da mesma forma que o Realizável do Ativo, é 

subdividido nas gestões previdencial, administrativa e investimentos, em que estão 

registrados os valores a pagar provenientes de cada uma delas – obrigações de curto 

prazo, a pagar, já assumidas pela entidade, tais como benefícios, despesas 

administrativas, impostos e taxas, entre outros. 

No Exigível Contingencial, registram-se os valores relativos aos fatos 

administrativos, trabalhistas e fiscais oriundos de interpretações divergentes que 

merecerão decisões futuras, gerando ou não desembolso pela entidade. 

O Patrimônio de Cobertura do Plano das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar é formado pelas Provisões Matemáticas, e pode ser representado pela 

soma de todos os benefícios a serem pagos ao longo do tempo, descontados de 

todas as contribuições a serem recebidas no mesmo período, considerando-se as 

hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas às 

características da massa de participantes e ao regulamento do plano de benefícios. 

Estes fluxos são trazidos a valor presente descontados pela meta atuarial, 

normalmente representada pela variação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC), acrescida de juros de 6% ao ano. 

As Provisões Matemáticas são constituídas pelos Benefícios a Conceder e 

pelos Benefícios Concedidos. Os primeiros são reservas construídas ao longo do 

tempo, considerando as contribuições mensais realizadas pelos participantes e os 

rendimentos obtidos em consequência do seu investimento no tempo. Os segundos 

correspondem ao valor dos compromissos da entidade com os participantes que estão 

na fase de recebimento do benefício de aposentadoria. 

Quando ocorre a aposentadoria de um participante, é feita a transferência dos 

recursos dos benefícios a conceder para os benefícios concedidos. 
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O Equilíbrio Técnico pode ser considerado como Patrimônio Líquido do Fundo 

de Pensão, e é determinado em razão dos resultados realizados e a realizar dos 

Planos previdenciários. O item Resultados Realizados registra os resultados 

acumulados, oriundos dos planos de benefícios, sendo composto pelo Superávit 

Técnico Acumulado e pela conta redutora Déficit Técnico Acumulado. O Superávit 

Técnico Acumulado é formado pelos itens Reserva de Contingência e Reserva 

Especial para Revisão de Plano. O primeiro é destinado a registrar o excedente 

patrimonial em relação aos compromissos totais, até o limite de 25% do total das 

provisões matemáticas, e o segundo, a registrar o excedente patrimonial que restar. 

É importante citar que a não utilização da Reserva Especial, por três exercícios 

consecutivos, requer que o plano de benefícios seja revisto. 

Balera (2005) afirma que o equilíbrio financeiro e atuarial é meta perseguida 

pela entidade fechada na administração dos planos de benefícios, tendo em vista a 

imposição normativa de cobertura integral dos compromissos por ele assumidos. 

As entidades fechadas de previdência complementar buscam o equilíbrio dos 

planos, ou seja, o perfeito equilíbrio entre a entrada e a saída de recursos, situações 

de déficit e superávit devem ser analisadas e ajustadas, pois ambas são consideradas 

impróprias. Conforme a lei que rege o sistema, se essas situações permanecerem por 

três anos consecutivos, o plano de benefícios será obrigado a rever suas 

contribuições ou ainda os benefícios oferecidos aos participantes. 

Fundos são valores constituídos com finalidades específicas de acordo com 

sua origem previdencial, administrativa e de investimentos. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

3.1 MODERNA TEORIA DE CARTEIRAS 

 

 

A teoria financeira, no que se refere à gestão de carteiras, é importante para a 

compreensão da formação de portfólios nos fundos de pensão. Esta teoria foi 

fundamentada a partir do trabalho de Markowitz (1952), cujo enfoque, por construção, 

é orientado para o curto prazo. 

Markowitz partiu do pressuposto que os investidores são avessos a risco, ou 

seja, a opção entre duas carteiras com expectativas de retorno idênticas sempre será 

favorável àquela com o menor nível de risco. 

Inicialmente, Markowitz (1952) dividiu as carteiras em dois grupos: o primeiro 

engloba aquelas que são dominadas por pelo menos uma carteira, e o segundo, 

denominado de fronteira eficiente, contém as que não são dominadas por nenhuma 

outra. Obviamente, as carteiras de interesse são aquelas que fazem parte deste 

segundo, pois para cada carteira no primeiro, existe outra no segundo grupo 

dominante, oferecendo maior retorno para um mesmo nível de risco, ou menor risco 

para igual nível de retorno.  

O modelo de média-variância proposto por Markowitz (1952) foi pioneiro na 

área de otimização de portfólio. Essa teoria parte da premissa que, para o investidor, o 

retorno esperado e a volatilidade dos prováveis retornos são aspectos fundamentais 

na definição da melhor carteira. Utiliza métodos matemáticos e estatísticos, de valor 

esperado e variância da distribuição dos retornos para descrever, respectivamente, o 

retorno e o risco do investimento. Dessa forma, demonstra que, sob certas condições, 

a adoção de uma estratégia de diversificação de portfólio permite diminuir a parcela 

de risco individual que cada ativo incorpora ao portfólio. 

As equações matemáticas do modelo média-variância de Markowitz (1952) são 

apresentadas a seguir: 
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0xi         i=1,....,N 

 

Onde: 

N – número de ativos candidatos a compor o portfólio 

xi – fração do capital a ser aplicado no ativo candidato i 

σij –  covariância entre os retornos dos ativos i e j (σii é a variância dos retornos do 

ativo i) 

µi – valor esperado dos retornos do ativo i 

ρ – valor esperado dos retornos do portfólio (valor requerido pelo investidor) 

 

A equação (1) demonstra o risco do portfólio que o investidor deseja minimizar. 

A primeira restrição representa o valor esperado do retorno do portfólio. A variável ρ é 

o valor desejado pelo investidor. A segunda restrição garante que todo o capital 

disponível seja investido, e a terceira restrição assegura a não existência de 

investimento negativo. 

Resolvendo-se a equação diversas vezes, com ρ (valor requerido pelo 

investidor) assumindo um valor diferente em cada problema, obtém-se, associado a 

cada um dos níveis de retorno, a composição do portfólio de menor risco. Pode-se 

então traçar uma curva com a relação risco versus retorno, denominada fronteira 

eficiente. 
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GRÁFICO 10 – Fronteira Eficiente do Portfólio. 

Fonte: Markowitz (1952). 

 

A proposição do modelo média-variância por Markowitz (1952) permitiu que 

investidores, pela primeira vez, utilizassem os conceitos de risco e retorno de forma 

combinada na avaliação de investimentos. 

Segundo Boulier e Dupré (2003), essa proposição foi a primeira a formalizar a 

ideia de que uma decisão de investimento, envolvendo vários ativos, deve levar em 

conta as correlações entre os retornos dos ativos e, portanto, sua combinação em 

portfólios permite ao investidor auferir os benefícios da diversificação. 

 

 

3.2 GESTÃO DE RISCO 

  

 

Os fundos de pensão estão expostos a diferentes tipos de riscos, como os de 

mercado, de crédito, de liquidez, operacional e, de descasamento entre ativos e 

passivos, uma vez que possuem responsabilidades de longa maturação. Outro risco 

importante é o atuarial, pois em um mercado de baixas taxas de juros, os fundos de 

pensão se arriscarão mais para cumprir suas metas atuariais. 
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Para Rieche (2005), em algumas áreas de pesquisa, 

 

[...] o termo risco é utilizado para designar o tamanho do intervalo de 

confiança associado a uma estimativa qualquer, enquanto em outros 

representa a magnitude da exposição ou incerteza em relação a algum 

resultado esperado. Ambos os conceitos devem ser considerados para uma 

avaliação e gestão corretas. Se risco é um conceito relativo, a própria 

expressão “gestão” pode ser enganosa porque sugeriria alguma habilidade 

para influenciar ou controlar eventos, o que nem sempre é verdade [...]. 

  

Assim, a gestão de risco é definida por Jorion (2003) como um processo pelo 

qual as várias exposições ao risco são identificadas, mensuradas e controladas. 

Sendo que a administração de riscos tem por função minimizar perdas financeiras. 

 Uma importante contribuição de Markowitz (1952) para a análise de risco 

moderna é a ideia de que as medidas dos coeficientes de correlação entre diferentes 

ativos e passivos estão diretamente relacionadas aos efeitos da diversificação de 

portfólio sugerida em seu modelo média-variância. 

  Os fundos de pensão administram recursos de terceiros, e, desse modo, 

devem adotar uma gestão de riscos integrada, em que os diferentes controles atuem 

no processo de maximização do desempenho do fundo. Obviamente, o propósito das 

EFPCs é diferente do dos bancos e, consequentemente, mantêm investimentos com 

prazos mais longos de maturação, buscam o equilíbrio atuarial e não a obtenção de 

lucros (BOULIER; DUPRÉ, 2003). 

 

 

3.2.1 RISCO DE MERCADO 

  

 

O risco de mercado pode ser definido como o risco de perdas no valor do 

portfólio decorrentes de flutuações nos preços e taxas de mercado. Os retornos 

esperados de um investimento podem variar em decorrência de diversos fatores 

mercadológicos, cada qual com um risco específico: taxas de juros, taxas de câmbio, 

preços de commodities e preços de ações (RIECHE, 2005). 
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Pode-se mensurar o risco de mercado de forma relativa, caso em que se mede 

o grau de descolamento em relação a um determinado índice de referência 

(benchmark), ou de forma absoluta (sem qualquer vinculação a índices). No primeiro 

caso, utiliza-se o Tracking Error que monitora as divergências não planejadas entre a 

carteira de ativos e o seu valor projetado de acordo com a taxa mínima atuarial. No 

segundo caso, o Value at Risk (VaR) é utilizado para medir a pior perda esperada ao 

longo de determinado intervalo de tempo, sob condições normais de mercado e em 

determinado nível de confiança (JORION, 2003). 

O controle do risco de mercado foi contemplado na Resolução CMN nº 2.829 

(BRASIL, 2001d), com a obrigatoriedade do cálculo de VaR para as carteiras de renda 

fixa e variável. Essa resolução foi substituída pela Resolução CMN nº 3.121 (BRASIL, 

2003c), e, posteriormente, alterada pela Resolução BACEN/CMN nº 3.305, de 01 de 

agosto de 2005, que substituiu o cálculo do VaR pela exigência de manutenção do 

sistema de controle da divergência não planejada (Tracking Error) entre o valor de 

uma carteira e o valor projetado para essa mesma carteira, considerando-se a taxa 

mínima atuarial. Contudo, essa substituição do mecanismo de controle não limitou a 

utilização do VaR pelos gestores, porque, à semelhança do que ocorreu em outros 

países, eles perceberam a importância da utilização de medidas integradas de risco. 

 

 

3.2.2 RISCO DE CRÉDITO 

 

 

O risco de crédito é aquele associado a possíveis perdas que o credor possa 

ter pelo não pagamento por parte do devedor dos compromissos assumidos, e que, 

consequentemente, reduz o valor do portfólio. Os modelos desse risco podem ser 

classificados em três categorias: 

 

 CLASSIFICAÇÕES DE RISCO – medem o risco de um devedor ou de uma 

operação específica. Atribui uma medida que representa a expectativa de 

risco de default, geralmente expressa na forma de uma classificação de 

risco (rating) ou de pontuação (escore); 
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 ESTOCÁSTICOS – têm por objetivo avaliar o comportamento estocástico do 

risco de crédito ou das variáveis que o determinam. Esses modelos são 

utilizados pelas instituições financeiras, principalmente, para precificar 

títulos e derivativos de crédito; e 

 RISCOS DE PORTFÓLIO – visam quantificar a distribuição estatística das 

perdas ou do valor de uma carteira, a partir da qual são extraídas medidas 

que quantificam o risco daquele portfólio. Permitem que o risco de crédito 

seja avaliado de forma agregada, considerando os efeitos da diversificação 

produzidos pelas correlações entre os ativos da carteira. 

 

O Novo Acordo de Capital da Basileia (BANCO CENTRAL, 2004), conhecido 

como Basileia II, para supervisão bancária, propôs novos métodos para o cálculo do 

risco de crédito, cuja adoção é sugerida para todas as atividades em que o risco de 

crédito está presente. 

Para os fundos de pensão, a principal forma de análise do risco de crédito é por 

meio da observância do rating do emissor para emissões bancárias, e do rating da 

emissão para os demais casos. O enquadramento dos títulos será feito com base no 

rating vigente na data da verificação da aderência das aplicações à política de 

investimentos do fundo de pensão. 

 

 

3.2.3 RISCO OPERACIONAL 

 

 

Em termos de definição formal, risco operacional foi definido pelo Comitê da 

Basileia como “o risco de perdas resultantes de processos internos, indivíduos e 

sistemas inadequados ou falhos ou de eventos externos” (CARVALHO; CALDAS, 

2006). Portanto, o risco operacional está relacionado a perdas originadas de erros 

operacionais de qualquer espécie, que afetem a rentabilidade do fundo. 

O risco operacional está associado à operação do negócio e pode ser dividido 

em três áreas: risco de pessoas (incompetência e fraude); risco de processos 

(organização ineficiente, fluxo de informações e de processos deficiente, 
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responsabilidades mal definidas, gerando sobreposição ou perda de comando, 

utilização inadequada de modelos financeiros, execução errada de ordens e não 

cumprimento de limites de operação), e risco de tecnologia (processamento de dados 

sujeitos a erros e falhas de equipamentos) (RIECHE, 2005). 

O acompanhamento do risco operacional de um fundo de pensão deve ser 

realizado por uma Gerência de Gestão de Risco, através da identificação e definição 

de políticas de risco (mensuração do risco) numa primeira fase. Numa segunda fase, 

executa-se uma análise mais refinada para se entender as causas e fazer tentativas 

de se limitar os riscos. Dessa forma, com a adoção de um modelo de medição de 

risco, a estrutura do organizacional passa a ter um alto nível de confiança nas 

medidas de risco e nos modelos adotados. Portanto, começam a utilizá-los nos seus 

processos e controles, a fim de reduzir os riscos para níveis aceitáveis. 

É recomendável também a adoção de um código de ética (para evitar 

potenciais conflitos de interesse) e a criação de uma unidade central, nos moldes das 

existentes para gerenciar risco de mercado, a fim de facilitar o processo de 

aperfeiçoamento dos controles e o acompanhamento contínuo dos fatores de risco 

operacional (RIECHE, 2005). 

 

 

3.2.4 RISCO DE CAPITALIZAÇÃO 

 

 

O risco de capitalização é definido como o risco do valor dos ativos não ser 

suficiente para cobrir as obrigações do fundo de pensão. 

Dessa forma, num fundo de pensão com planos de benefícios definidos (BD), o 

risco precisa ser considerado num contexto de casamento de ativos e passivos, 

denominado Asset Liability Management (ALM). Assim, a volatilidade do ativo será 

avaliada em conjunto com a do passivo, o qual é impactado diretamente pela meta 

atuarial e indexadores de inflação. 

O risco de capitalização representa um risco de longo prazo para a 

patrocinadora, participantes e beneficiários. Também denominado de Surplus at Risk, 

é definido como a diferença entre o valor dos ativos e o das obrigações (ou passivo 
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atuarial). Se a diferença for negativa, ou seja, ocorrer um déficit, a patrocinadora e os 

participantes deverão fazer contribuições adicionais ao fundo, e os beneficiários 

poderão ter seus benefícios diminuídos. 

A volatilidade dos ativos pode ser medida por meio do mark to market 

(marcação a mercado). A volatilidade do passivo atuarial, porém, não é facilmente 

determinada. O valor da conta “Reservas Matemáticas” corresponde ao do passivo 

atuarial no plano de contas do balancete da Secretaria de Previdência Complementar. 

O superávit ou déficit é o valor de mercado dos investimentos menos o valor das 

reservas matemáticas. 

A queda na taxa de juros normalmente melhora o desempenho dos 

investimentos de renda variável; mas, por outro lado, aumenta o valor do passivo 

atuarial, afetando negativamente o superávit. Dessa forma, a posição de risco mínimo 

de um fundo de pensão com plano de benefício definido corresponde a uma carteira 

imunizada, em que a duration dos ativos é “casada” com a do passivo atuarial.  

 

 

3.3 VALUE AT RISK (VAR)   

 

 

O modelo mais comum usado na gestão do risco de mercado para avaliar 

possíveis perdas no mercado financeiro é o Value at Risk, que estima, numa única 

medida, a maior perda esperada, durante um determinado período de tempo e para 

um dado nível de confiança. Esta estimativa resume o risco de mercado e é de fácil 

entendimento pelos usuários. 

Por esse motivo, o VaR se tornou uma ferramenta essencial na comunicação 

dos riscos para a alta administração, diretores e acionistas. O Banco J. P. Morgan, em 

seu relatório anual de 1994, foi um dos primeiros usuários a apresentar o seu VaR, 

que era em média, de 15 milhões de dólares, ao nível de confiança de 95% para um 

dia. Seus acionistas puderam então julgar se estavam confortáveis com este nível de 

risco (JORION, 2003). 

O VaR é um número que representa, para uma carteira, a perda máxima 

esperada devido aos riscos de mercado para um período de tempo determinado e 
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com uma dada probabilidade de ocorrência (JORION, 2003). Procura-se calcular, de 

forma estatística, a variação máxima do valor de mercado de uma carteira em um 

determinado período de tempo, geralmente o necessário para liquidar a posição. 

Os bancos comerciais costumam declarar o VaR de suas operações para um 

horizonte diário, pois suas carteiras giram rapidamente. Em contraposição, os 

portfólios de investimento, como os fundos de pensão, objetos deste trabalho, ajustam 

lentamente suas exposições ao risco, razão pela qual um horizonte de um mês 

costuma ser adotado (JORION, 2003). 

Para os níveis de confiança, Dowd (1998) apresenta algumas considerações: 

quando o objetivo é a validação do modelo adotado para o cálculo do VaR, não é 

aconselhável usar níveis de confiança altos. Quanto maior o nível de confiança, menor 

a probabilidade das perdas superarem o VaR, e mais tempo será necessário para se 

obter observações de perdas excedentes suficientes para se ter resultados confiáveis. 

Se o objetivo for a determinação da reserva de capital, o nível de confiança deverá 

incorporar a aversão ao risco da empresa e o custo de uma eventual perda maior que 

o VaR. E, por último, se o VaR for utilizado como uma medida de referência que 

permita que a empresa compare riscos em mercados diferentes, a escolha do nível de 

confiança será relevante. 

 

 

3.3.1 MÉTODOS PARA O CÁLCULO DO VALUE AT RISK (VAR) 

 

 

O objetivo do VaR é o de realizar uma previsão do nível de risco que uma 

carteira de investimento terá em condições normais de mercado, a um custo aceitável. 

Dessa forma, é preciso optar por uma das metodologias disponíveis, aquela que 

melhor se adapte à carteira em questão. Conforme exposto por JORION (2003), as 

metodologias podem ser divididas em dois grupos: 

 

1. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO LOCAL – o risco é medido a partir de 

estimativas de volatilidade sob a suposição de normalidade. As 

metodologias de avaliação local subdividem-se em: 
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 Paramétrica ou Delta-normal; 

 Delta-gama (the Greeks) – é uma variação do delta-normal, considera as 

derivadas de primeira e segunda ordem. 

 

2. METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO PLENA – o risco é medido a partir de retornos 

empíricos ou distribuição de retornos gerados por meio de geradores de 

valores aleatórios. Subdividem-se em: 

 

 Simulação histórica; 

 Simulação de Monte Carlo. 

 

Essas metodologias refletem o tradeoff entre rapidez e precisão da estimativa. 

A rapidez é fundamental para grandes carteiras com exposição a muitos fatores de 

risco, que são mais facilmente tratados com a metodologia paramétrica. Entretanto, a 

precisão é mais importante se a carteira tiver grande quantidade de componentes não 

lineares, como opções, neste caso uma das metodologias de avaliação plena é a mais 

indicada.  

Para este trabalho utilizar-se-á o método paramétrico.  

 

 

3.3.2 CÁLCULO DO VAR A PARTIR DO MÉTODO PARAMÉTRICO 

 

 

Para uma carteira composta por diversos tipos de ativos de risco, o VaR 

procura estimar o risco combinado de todos os fatores que influenciam o valor desses 

ativos considerando a correlação entre eles. Os principais fatores de risco são: taxa de 

juros (estrutura temporal da taxa de juros por produto financeiro), taxa de câmbio (por 

moeda), cotação das ações (representado pelos índices de bolsas) e, eventualmente, 

o preço das commodities. 
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Considerando W0 o investimento inicial e Rp como a taxa de rentabilidade do 

período, o valor esperado da carteira no fim do período será: 

 

Wp = W0 (1 + Rp)         (2) 

 

O objetivo é a obtenção do menor valor da carteira correspondente ao nível de 

confiança (1−c)%, com isso busca-se a taxa de rentabilidade R*
p resultante do menor 

valor da carteira, W*
p : 

 

W*
p = W0 (1 + R*

p)         (3) 

 

Definindo a rentabilidade esperada por µ, obtemos a estimativa do VaR em 

relação à média: 

 

VaR = -W0 (R
*
p - µ)         (4) 

 

Fundamentalmente, a obtenção de uma estimativa precisa para o VaR reside 

na capacidade de estimar com precisão a rentabilidade R*
p associada ao valor da 

carteira W*
p. Desse modo, a estimação do VaR requer o conhecimento da distribuição 

de probabilidade das rentabilidades. 

Duas metodologias para estimar o VaR são tradicionalmente utilizadas. Ambas 

dependem das hipóteses formuladas acerca da distribuição de probabilidade das 

rentabilidades. A primeira considera as observações históricas como aquelas que 

melhor representam a distribuição de probabilidade das rentabilidades. Nesse modelo, 

designado de VaR não paramétrico, o VaR é estimado a partir da substituição do 

ponto R*
p, obtido por meio do histograma da distribuição empírica baseada nas 

rentabilidades históricas, na expressão (4). R*
p é o ponto do histograma à esquerda do 

qual se situa a proporção c% das rentabilidades da amostra. O segundo, designado 

de VaR paramétrico, procura ajustar uma distribuição paramétrica aos dados (a 
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prática comum na teoria financeira tem sido a de assumir que as rentabilidades dos 

ativos seguem uma distribuição normal). 

A suposição de normalidade da distribuição dos retornos simplifica o cálculo do 

VaR de forma considerável. Nesse caso, o VaR pode ser calculado diretamente do 

desvio-padrão da carteira, utilizando-se um multiplicador correspondente ao nível de 

confiança. 

Dessa forma, o quartil Z* da distribuição normal padronizada, para o qual a 

probabilidade c se situa à sua esquerda, pode ser convertido numa distribuição com 

média µ e desvio-padrão σ, para obter a respectiva rentabilidade R*
p: 

 

R*
p = - Z* σ + µ         (5) 

  

Substituindo esse valor por R*
p na equação (4), obtém-se o VaR paramétrico-

normal em relação à média: 

 

VaR = W0 Z
* σ         (6) 

 

O VaR é, portanto, um múltiplo do desvio-padrão da distribuição, multiplicado 

por um fator de ajuste que está diretamente relacionado ao nível de confiança e ao 

horizonte temporal. 

A distribuição normal é simples de ser tratada e sua aplicação no cálculo do 

VaR é adequada quando se trabalha com carteiras grandes e bem diversificadas; 

entretanto, não é indicada para carteiras com muitas opções e com exposição a uma 

pequena quantidade de riscos financeiros. 
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3.3.3 VOLATILIDADE CONDICIONAL – RISKMETRICS
TM 

 

 

Segundo a metodologia RiskmetricsTM (J. P. MORGAN BANK, 1996), a variância 

condicional ótima é estimada por um modelo GARCH (1,1) com constante α0 igual a 

zero e a soma dos parâmetros α e β igual à unidade. Impondo esta restrição obtém-se 

o processo formalmente conhecido por GARCH integrado (IGARCH): 

 

         (7) 

 ou 

       (8) 

  

onde σ2
0 é um dado nível da variância no momento inicial. Em vez de estimar a 

volatilidade de modo não condicional, usando uma média móvel identicamente 

ponderada, a metodologia RiskmetricsTM usa ponderações exponenciais para que as 

observações mais recentes assumam ponderações superiores (exponential weighted 

moving average, ou EWMA). Esse método também é conhecido como “método de 

decaimento exponencial”. As fórmulas para a média, variância e coeficiente de 

correlação das rentabilidades dos ativos estão colocadas a seguir. 

Fórmulas com base no método E WMA: 

 

Média: 
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Variância: 











 


n

1i

1i

n

1i

2

ri

1i

2

i

)r(
i





        (10) 



63 
 

Coeficiente de Correlação: 
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   (11) 

  

Nessas fórmulas, λ é o fator de decaimento, que deve ser um número positivo 

menor do que um. O valor sugerido no relatório RiskmetricsTM é 0,94. O subíndice i 

representa uma observação (i = 1 é a observação mais recente). 

 

 

3.3.4 DIVERGÊNCIA NÃO PLANEJADA OU TRACKING ERROR 

 

 

O Tracking Error é uma medida de risco de mercado que demonstra a 

aderência dos retornos de um portfólio de investimentos em relação aos retornos de 

seu benchmark, para um determinado período de tempo. Quanto mais aderentes 

forem os retornos, ou seja, mais passiva for a gestão do fundo, menor será o Tracking 

Error. Dessa maneira, um fundo passivo é considerado melhor quanto maior for o seu 

retorno e menor for o Tracking Error. 

O Tracking Error pode ser obtido por meio do cálculo do desvio-padrão de uma 

série temporal composta da diferença entre o retorno do fundo e o retorno do 

benchmark; sendo que a medida é expressa em percentual. 

Define-se uma série temporal como a diferença entre os retornos do fundo e do 

bechmark na data i, após isso, calcula-se o desvio-padrão da série. 

 

Seja: 

 

x = (x1....xi....xn)          (12) 

xi = Ri,t – RM,t 
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Onde: 

x = (x1….xi….xn) é a série 

Ri,t : Retorno do investimento na data t; 

RM,t : Retorno do benchmark na data t. 

 

A fórmula para calcular o Tracking Error de um fundo de pensão em relação ao 

seu benchmark é: 

 

 

Onde: 

TE: Tracking Error do fundo de pensão; 

xi : Retorno do investimento sobre o benchmark; 

x : Média de retorno da série; 

n: Número de períodos. 

 

Também, pode-se obtê-lo pela variância das diferenças de variáveis aleatórias 

da seguinte forma:  

 

BAB,A

2

B

2

A 2TE  
         (14)

 

 

Sendo: 

A  Desvio-padrão da Carteira A 

B  Desvio-padrão do Benchmark B 

 B,A  Correlação entre a Carteira A e o Benchmark B 

 

(13) 



65 
 

O Tracking Error é a medida adotada pela Secretaria de Previdência 

Complementar como medida de performance de aderência do fundo em relação ao 

seu benchmark. Como os fundos de pensão têm compromissos assumidos indexados 

pela meta atuarial, o objetivo é verificar se o comportamento dos investimentos está 

seguindo as necessidades dessa meta. 

Diferentemente do VaR, o Tracking Error representa uma medida de risco 

relativo e indica como uma carteira se comporta frente a um benchmark, sendo, 

portanto, uma medida de aderência, enquanto o VaR representa uma medida de risco 

absoluto em relação à possibilidade de perdas. 

Segundo Boulier e Dupré (2003), nos mercados financeiros desenvolvidos, o 

Tracking Error é utilizado como ferramenta de controle dos desvios da alocação tática 

em relação à alocação estratégica de ativos, originalmente estipulada. Ou seja, o 

Tracking Error deve permanecer suficientemente baixo, para não pôr em risco as 

escolhas de longo prazo do investidor. 

 

 

3.4 ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA E TÁTICA DE ATIVOS 

 

 

A alocação de longo prazo dos ativos corresponde ao que a literatura, em 

geral, denomina de alocação estratégica, que é de fundamental importância para o 

equilíbrio ativo/passivo e o desempenho de qualquer fundo. Dessa forma, a clássica 

análise de média-variância de Markowitz (1952) para seleção de carteiras, que utiliza 

o retorno esperado e a sua variância como critérios únicos de escolha, tornou-se um 

instrumento amplamente utilizado para estruturação e avaliação de carteiras. 

A alocação estratégica se divide em duas outras abordagens: a estática, que 

considera que a composição do portfólio não se altera no tempo, e a dinâmica, que 

considera que a composição da carteira é revisada e adequada à fronteira eficiente, a 

cada período, dentro de um horizonte de investimento, em decorrência de flutuações 

estocásticas às quais o portfólio é sensível, que derivam da dinâmica dos mercados 

ou de erros nas condições e assunções iniciais. 
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Complementarmente à alocação estratégica, a alocação tática de ativos, 

segundo Boulier e Dupré (2003), completa o ato de gestão, aproveitando 

oportunidades no curto prazo sem que ocorra um descolamento da alocação 

estratégica, que, em tese, assegura o cumprimento da meta atuarial. 

Em mercados financeiros em que as taxas de juros reais são altas, as 

alocações estratégica e tática de ativos deixam de ser complementares, como ocorre 

em países desenvolvidos, onde a alocação tática busca a maximização da 

rentabilidade, sem se descolar das tendências de longo prazo. No caso brasileiro, as 

operações financeiras de longo prazo (como é o caso da alocação estratégica de 

fundos de pensão) demandam algum tipo de indexação, pois, historicamente, a SELIC 

tem produzido taxas reais de juros elevadas, proporcionando a garantia da obtenção 

da meta atuarial no mercado de renda fixa. 

Em um cenário de juros altos ocorre, segundo Securato (1999), o fenômeno 

denominado crowding out, que é o desvio do capital para o financiamento do gasto 

público, que faz com que não seja demandada dos gestores de fundos de pensão 

uma gestão ativa de recursos, pois a simples alocação de seus recursos em renda 

fixa permite o cumprimento da meta atuarial.  

Dessa forma, a meta atuarial de 5 a 6% a.a. mais INPC ou IGP, fixada pela 

maioria dos fundos de pensão brasileiros, facilita o cumprimento da meta atuarial com 

a utilização da renda fixa, principalmente em um mercado de juros reais 

historicamente elevados (Gráfico 11). 
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GRÁFICO 11 – Taxa Real de Juros (SELIC X INPC) – em %. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do Banco Central do Brasil e IBGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

4 METODOLOGIA 

 

 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO MÉTODO 

 

 

É um estudo exploratório, que busca analisar a aderência de carteira teórica de 

um fundo de pensão a um benchmark (índice inflacionário componente da meta 

atuarial). Para isso, foram utilizadas 6 classes de ativos financeiros com riscos de 

bolsa, juros e inflação. O Quadro 7 relaciona os ativos utilizados e o percentual 

máximo utilizado (de acordo com a Resolução CMN nº 3.792/2009). 

 

QUADRO 7 –  Limites de aplicação em ativos considerados no processo de otimização, 

conforme Resolução CMN nº 3.792. 

CARTEIRA ATIVOS DESCRIÇÃO LIMITES 

RENDA FIXA 

IMA-S Títulos públicos federais pós-fixados no Brasil 

Até 

100% 
IRF-M Títulos públicos federais prefixados no Brasil 

IMA-C Títulos públicos federais indexados ao IGP-M 

RENDA 

VARIÁVEL 
IBrX Índice de ações no Brasil Até 70% 

IMÓVEIS INCC Índice Nacional da Construção Civil 8% 

EMPRÉSTIMOS A 

PARTICIPANTES 
INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor 15% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para todos os ativos, foram coletados os retornos dos últimos 57 meses, 

compreendendo o período de janeiro de 2005 a setembro de 2009. 

Com base nos dados históricos, foram calculadas as matrizes de covariância, 

desvio-padrão e retornos médios dos ativos, bem como a matriz de correlação entre 

os diversos ativos. 
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Posteriormente, foram determinados os pesos de cada ativo na construção das 

diversas carteiras que compõem as fronteiras eficientes. Os procedimentos de 

construção de tais fronteiras foram efetuados com a utilização do programa Solver, 

disponível na planilha do Microsoft Office Excel. O procedimento de otimização 

envolve a maximização do retorno e a minimização do risco, conforme a equação: 

 

 

 

Para a montagem das carteiras considerou-se as seguintes definições: 

 

 Proibição de vendas a descoberto e alavancagem; 

 Limites legais impostos pela Resolução CMN nº 3.792, que determinam 

limites de aplicação dos recursos garantidores dos planos de benefícios 

administrados pelos de fundos de pensão, conforme os Quadros 4, 5 e 6; 

 Consideração dos percentuais médios praticados pelo mercado de fundos 

de pensão, ajustados pela exclusão dos fundos Previ e Petros, que 

possuem carteiras de renda variável muito fora do padrão do mercado. 

Assim, esses fundos são considerados outliers, pois podem distorcer os 

resultados.  

 

 

(15) 
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GRÁFICO 12 –  Composição da Carteira de Investimento dos Fundos de Pensão no Brasil – 

Sistema X Sistema (excluído Previ e Petros) – Base: Dezembro/2008 – Em 

%. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da Secretaria de Previdência Complementar, sites da 

Previ e Petros. 

 

Em relação aos dados coletados, para verificar se apresentavam distribuição 

normal, foi feita uma análise gráfica, utilizando o software estatístico MiniTab®. No 

teste de normalidade de Anderson-Darling, considera-se normal a distribuição que 

apresentar p-value maior que 0,05, o que significa uma probabilidade de erro maior 

que 5% em rejeitar a hipótese de normalidade da distribuição em análise. 

Naqueles casos em que a normalidade da amostra é rejeitada, os retornos 

foram logaritimizados e procedidos novos testes. 

Para o cálculo do VaR foi utilizada a metodologia paramétrica, descrita no 

Capítulo 3. Para tanto, foi considerado que os retornos dos ativos utilizados na 

composição da carteira têm distribuição normal. Dessa forma, o retorno da carteira 

será 1t,i

N

1i

t,i1t,p RwR 



  e sua variância será t1t

'

t1t,p

2 ww)R(   . 

Após isso, os riscos de todos ativos da carteira teórica foram mapeados e 

agregados por segmento de aplicação dos fundos de pensão. Em seguida, foi 

estimada a matriz de covariâncias dos fatores de risco, sendo calculado o risco total 

da carteira. O VaR, portanto, é: t1t

'

t xxVaR  . 
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Dowd (1998) recomenda dois tipos de mapeamento das posições de uma 

carteira: representativo e quantitativo. Neste trabalho, será utilizado o mapeamento 

representativo, que consiste na seleção de um conjunto de fatores de risco que 

podem ser considerados como representativos dos tipos gerais de instrumentos 

existentes na carteira. Segundo esse autor, o ideal é ter um conjunto de fatores de 

risco essenciais, que seja suficiente para proporcionar boas proxies para a carteira em 

questão, mas que, ao mesmo tempo, não seja grande demais para não causar o 

problema de ter uma matriz de covariância de dimensões exageradas, que é o que se 

deseja evitar. As posições em renda variável são representadas por valores 

equivalentes investidos em índices de ações (neste estudo, utiliza-se o Índice Brasil – 

IBrX), enquanto as posições em renda fixa são representadas por combinações de 

IMA-S, IMA-C e IRF-M (que contempla diversas maturidades de títulos pré e pós-

fixados disponibilizados pelo Tesouro Nacional). 

Dowd (1998) sintetiza o processo de mapeamento em três estágios: 

 

1. construir o conjunto de ativos essenciais (fatores de risco) e coletar dados 

para estimar suas volatilidades e correlações; 

2. determinar os “substitutos sintéticos” (posições nos ativos essenciais) para 

cada ativo pertencente à carteira, sendo esta parte o mapeamento 

propriamente dito; e 

3. calcular o VaR utilizando os ativos mapeados (os substitutos sintéticos), em 

vez de usar os ativos que se tem de fato na carteira. 

 

As entradas necessárias para a implementação do cálculo do VaR paramétrico 

são, portanto, os valores de mercado e as exposições das posições correntes aos 

fatores de risco e os dados das séries dos fatores de risco. A matriz de covariância 

será estimada utilizando-se dados históricos de séries representativas dos fatores de 

risco: Índices de Mercado da ANDIMA para o segmento de renda fixa, IBrX para o 

segmento de renda variável, INCC (Índice Nacional da Construção Civil) para o 

segmento de imóveis e INPC para o segmento de empréstimos a participantes, que 

serão considerados conjuntamente, como o mesmo fator de risco. 
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Após a seleção da carteira teórica do fundo, utilizou-se uma carteira composta 

de 50% de NTN-B e 50% de NTN-C5, representados pelos IMA-B e IMA-C, 

respectivamente, para representar o benchmark no cálculo do Tracking Error. 

A medida de Tracking Error representa a volatilidade de uma diferença de 

retornos, ou seja, a volatilidade da série de diferenças entre o retorno de uma carteira 

e seu benchmark. 

Dessa forma, considerando-se uma carteira teórica do fundo A e seu 

benchmark B, o Tracking Error é o resultado da seguinte fórmula: 

BAB,A2
B

2

A

2
TE   , o que corresponde à variância de uma diferença de 

variáveis aleatórias. 

 

 

4.2 COLETA DE DADOS 

 

 

 Os dados foram obtidos nos sites de organismos públicos e privados 

disponibilizados na internet. A seguir, os diversos instrumentos financeiros que 

compõem cada fator de risco (renda fixa, renda variável, imóveis e operações com 

participantes) serão definidos e descritos os métodos para seleção dos históricos de 

rentabilidade. 

 

 

 4.2.1 RENDA FIXA 

 

 

Para representar o fator risco renda fixa serão considerados os subíndices do 

Índice de Mercado da ANDIMA (IMA). O IMA passou a ser divulgado a partir de 1º de 

abril de 2005, e contempla quase integralmente a carteira de títulos públicos em poder 

do mercado e é subdividido em quatro índices, com características específicas que 

                                                
5
 A utilização de títulos públicos indexados à inflação deriva da utilização, pelas entidades fechadas, do 

INPC e IGP como indexadores da taxa mínima atuarial. 
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refletem os vários indexadores existentes para os títulos, tais como os índices IGP-M 

e IPCA, abertos em prazos inferiores e superiores de cinco anos (Quadro 8). 

 

QUADRO 8 – Composição do Índice de Mercado ANDIMA. 

IMA – ÍNDICE DE MERCADO ANDIMA 

NOME COMPOSIÇÃO 

IMA GERAL Agregado do IRF-M, IMA-S, IMA-C e IMA-B 

IRF-M Todas as LTN e NTN-F 

IMA-S Todas as LFT* 

IMA-C Todas as NTN-C 

IMA-C 5 Todas as NTN-C com prazo menor ou igual a 5 anos 

IMA-C 5+ Todas as NTN-C com prazo maior do que 5 anos 

IMA-B Todas as NTN-B 

IMA-B 5 Todas as NTN-B com prazo menor ou igual a 5 anos 

IMA-B 5+ Todas as NTN-B com prazo maior do que 5 anos 

Fonte: ANDIMA (2005). 

*Não inclui LFT-A, LFT-B 

Obs.: só fazem parte dos índices os títulos negociáveis no mercado secundário, vendidos de forma definitiva. 

 

A construção do Índice de Mercado ANDIMA é um convênio operacional entre 

a Associação Nacional das instituições do Mercado Financeiro (ANDIMA) e o Tesouro 

Nacional (TN), diante da lacuna de referenciais para avaliar a performance de 

carteiras de renda fixa. O TN propôs à ANDIMA a divulgação de índices referenciados 

nas carteiras de NTN-B, NTN-C (títulos públicos federais indexados ao IPCA e IGP-M, 

respectivamente) e LFT (títulos públicos federais pós-fixados), somados ao IRF-M, 

índice composto pelas LTNs e NTN-Fs (títulos públicos federais prefixados), já 

divulgado pela ANDIMA. Os índices foram calculados retroativamente para períodos 

anteriores a abril de 2005 até dezembro de 2001. 

Utilizou-se alguns subíndices a fim de representar o mercado de títulos de 

renda fixa brasileira e permitir que o peso de cada um deles seja definido pelo 

processo de otimização. 

Os subíndices utilizados estão descritos no Quadro 9, a seguir: 
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QUADRO 9 – Subíndices do IMA utilizados no processo de otimização. 

IMA – ÍNDICE DE MERCADO ANDIMA 

NOME COMPOSIÇÃO 

IRF-M Títulos públicos federais prefixados no Brasil 

IMA-S Títulos públicos federais pós-fixados no Brasil 

IMA-C Títulos públicos federais indexados ao IGP-M 

Fonte: ANDIMA (2005). 

 

Para representar os títulos indexados à inflação, optou-se por utilizar o IMA-C, 

que representa os títulos públicos federais indexados ao IGP-M, dado à sua 

relevância na formação do índice atuarial e sua participação nas carteiras de 

investimentos dos fundos de pensão. 

Os dados referentes aos subíndices do IMA foram coletados no site da 

ANDIMA, no endereço: <http://www.andima.com.br/>. 

 

 

4.2.2 RENDA VARIÁVEL 

 

 

Para representar o fator risco renda variável, foi selecionado o IBrX (Índice 

Brasil), que mede o retorno de uma carteira teórica composta por 100 ações 

selecionadas entre as mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), 

em termos de número de negócios e volume financeiro. Essas ações são ponderadas 

na carteira do índice pelos seus respectivos números disponíveis à negociação no 

mercado. 

Sua escolha justifica-se pelo fato de ser construído com base no valor bursátil 

das empresas, não sendo impactado por eventos de liquidez, como ocorre com o 

Índice Bovespa (Ibovespa). Segundo a quinta pesquisa da consultoria Towers Perrin 

(2008), Processos de Gestão dos Investimentos dos Fundos de Pensão, o benchmark 

de renda variável mais utilizado pelas entidades é o IBrX. Em 2007, 57% das 

entidades optaram por este índice. Já em 2008, esse percentual foi elevado para 67%. 

http://www.andima.com.br/
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O Ibovespa continua sendo o segundo índice mais utilizado, tendo a preferência de 

17% dos fundos de pensão em 2007 e também em 2008. 

Os dados referentes ao IBrX, para o período analisado, foram coletados no site 

da Bovespa: <http://www.bmfbovespa.com.br/>. 

 

 

4.2.3 IMÓVEIS 

 

 

Para representar o segmento de imóveis foi selecionado o Índice Nacional da 

Construção Civil (INCC). 

O INCC, que tem por escopo a variação do custo da produção imobiliária, é 

medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os parâmetros utilizados para a 

definição do percentual de reajuste são as verificações realizadas diretamente no 

campo produtivo de insumos, nas revendas, nas obras e no mercado básico 

imobiliário. É adotado também, como índice corretor de prestações nos contratos de 

compra e venda ou promessa de compra e venda de imóveis.  

Os dados referentes ao INCC, para o período analisado, foram coletados no 

site do Ipeadata: <http://www.ipeadata.gov.br>. 

 

 

4.2.4 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 

  

 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) foi utilizado como 

substituto sintético do fator de risco operações com participantes. 

O INPC é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

entre os dias 1º e 30 de cada mês, e abrange as famílias com rendimentos mensais 

compreendidos entre um e seis salários-mínimos.  

Os dados referentes ao INPC, para o período analisado, foram coletados no 

site do Ipeadata: <http://www.ipeadata.gov.br>.  

http://www.bmfbovespa.com.br/
http://www.ipeadata.gov.br/
http://www.ipeadata.gov.br/
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5 RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

 

Este capítulo será desenvolvido em quatro tópicos: Análise dos Dados, 

Montagem da Carteira de Renda Fixa e do Fundo Teórico, Cálculo do Value at Risk e 

Cálculo do Tracking Error. 

 

 

5.1 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

As ferramentas de gestão apresentadas neste trabalho pressupõem que os 

dados analisados sigam uma distribuição de probabilidade normal. 

Utilizou-se o software estatístico MiniTab®, para aplicação de testes de 

normalidade de Anderson-Darling nos dados analisados, onde se considera normal a 

distribuição que apresentar o p-value maior que 0,05, o que significaria uma 

probabilidade maior que 5% em cometer erro, ao rejeitar a hipótese de normalidade 

da distribuição em análise. 

Juran e Gryna (1992) estabelecem alguns critérios de análise de dados, na 

abordagem dos casos de não aderência à distribuição normal: 

 

 Examinar os dados para verificar se há alguma explicação não estatística 

para o padrão distribucional não convencional; 

 Analisar os dados em termos de médias, em vez de valores individuais, pois 

médias de amostra seguem de perto uma distribuição de probabilidade 

normal, mesmo se a população de valores individuais não é distribuída 

normalmente (teorema central do limite); 

 Utilizar como referência outro tipo de distribuição, que se enquadre mais 

adequadamente ao conjunto de dados coletados; e 
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 Efetuar a transformação matemática da característica original, para uma 

nova que se aproxime de uma distribuição normal. 

 

Neste trabalho, optou-se pelo critério de transformação matemática das 

variáveis em análise, e a utilização do método de Yeo e Johnson (2000), que 

propuseram uma família de transformação de dados, válida para valores positivos e 

negativos da variável x. Sua fórmula, definida como uma função Ψ: R X R→R, é 

apresentada a seguir: 
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Assim, para cada um dos índices financeiros apresentados no capítulo 4, foram 

aplicados testes de normalidade de Anderson-Darling, utilizando-se o software 

estatístico MiniTab®‚ onde é considerada normal a distribuição que apresentar p-value 

maior que 0,05, o que significaria uma probabilidade maior que 5% em cometer erro, 

ao rejeitar a hipótese de normalidade da distribuição em análise. 

 

 Hipóteses a serem testadas: 

 H0: X é aproximadamente normal → X ~ N (µ,σ2); 

 H1: X não é normalmente distribuído. 

 

 A tomada de decisão é feita utilizando-se o p-value: 

 Rejeita-se a hipótese nula se p-value < α6; 

 Não se rejeita a hipótese nula de p-value > α. 

                                                
6
 α corresponde a 0,05 e é o nível de significância aqui utilizado. 
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Nos casos em que ocorreu a rejeição da hipótese nula, foi aplicado o método 

de transformação de Yeo e Johnson (2000), utilizando o software estatístico 

MiniTab®. As características da transformação, com destaque para a determinação da 

equação de transformação das variáveis, são apresentadas para cada um dos 

índices. 

Após a transformação de Yeo e Johnson (2000), são aplicados novos testes de 

normalidade de Anderson-Darling, utilizando-se o software estatístico MiniTab®. 

Dessa forma, os dados são melhor representados por uma distribuição normal, visto 

que possuem o p-value > 0,05, ou seja, existe elevada probabilidade de se cometer 

erro, ao rejeitar a hipótese de normalidade da distribuição obtida. 

 Os resultados do 1º teste de Anderson-Darling são apresentados na Tabela 5, 

e não confirmam a normalidade para a maioria dos dados da amostra, exceto para o 

IBrX-100 e INPC-IBGE, que apresentam p-value maior que 5% (veja análise gráfica 

contida no Apêndice A). 

 

TABELA 5 – Teste de Normalidade de AD (Anderson-Darling) e 

Transformação Matemática. 

Ativos

AD P-Value
Distribuição 

Normal
AD P-Value

Distribuição 

Normal

IRF-M 1,592 <0,005 Não 0,416 0,322 Sim

IMA-S 1,617 <0,005 Não 0,455 0,259 Sim

IMA-C 1,027 0,01 Não 0,188 0,898 Sim

IBrX-100 0,266 0,677 Sim

INPC-IBGE 0,25 0,733 Sim

INCC-FGV 2,61 <0,005 Não 0,228 0,805 Sim

10 TESTE
20 TESTE (Após transformação de 

Yeo e Johnson)

 

 Fonte: Elaborada pelo autor.  

 

Dessa forma, foi efetuada a aplicação da transformação de Yeo e Johnson 

(2000), para os dados não normais, utilizando-se o software estatístico MiniTab®, com 

o intuito de normalizar as bases. 
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 A Tabela 5 apresenta também os resultados do 2º teste de Anderson-Darling, 

após a aplicação da transformação de Yeo e Johnson (2000), em que os dados 

obtidos representam uma distribuição normal, visto que os p-values são superiores a 

5%, e, portanto, há uma elevada probabilidade de se cometer erro, ao rejeitar a 

hipótese de normalidade da distribuição obtida (veja análise gráfica contida no 

Apêndice A).  

 

 

5.2 MONTAGEM DA CARTEIRA DE RENDA FIXA E DO FUNDO TEÓRICO 

 

 

Para a determinação dos percentuais dos ativos de renda fixa e do fundo 

teórico, utilizou-se a teoria de carteiras de Markowitz (1952). A fronteira eficiente foi 

construída com o auxílio da opção Solver do Excel®, que maximiza o retorno da 

carteira com o menor risco, considerando suas correlações na diversificação da 

carteira.  

Os percentuais obtidos para a carteira de renda fixa foram: 58% de IMA-S 

(LFT), 33% de IMA-C (NTN-C) e 8% IRF-M (LTN). 

Com essa composição, obteve-se um retorno médio mensal de 1,16%, com 

uma variância de 0,22%, conforme Tabela 6. 

 

TABELA 6 – Portfólio Otimizado – Renda Fixa. 

MATRIZ DE VARIÂNCIA-COVARIÂNCIA DOS ÍNDICES – RENDA FIXA 

 IRF-M IMA-S IMA-C  

IRF-M Normal 0,706 0,068 0,056  

IMA-S Normal 0,068 0,069 (0,090)  

IMA-C Normal 0,056 (0,090) 1,918  

 IRF-M IMA-S IMA-C Total 

Portfólio % 8% 58% 33% 100% 

R$ 69.166,94 484.166,94 276.666,94 830.000,00 

     

Retorno Portfólio 1,16    

Risco da Carteira 0,22    

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Da mesma forma, a composição obtida para a carteira do fundo teórico foi: 88% 

de Renda Fixa, 12% de IBrX-100 (Renda Variável), 3% INCC (Imóveis) e 2% de INPC 

(Operações com participantes). 

Com esta composição, obteve-se um retorno médio mensal de 1,21%, com 

uma variância de 1,05%, conforme Tabela 7. 

 

TABELA 7 – Portfólio Otimizado – Carteira do Fundo Teórico.  

MATRIZ DE VARIÂNCIA-COVARIÂNCIA DOS ÍNDICES 

 Carteira RF INPC INCC IBrX-100  

Carteira RF 0,216 0,009 (0,001) 0,461  

INPC 0,009 0,064 0,050 (0,283)  

INCC (0,001) 0,050 0,246 (1,066)  

IBrX-100 0,461 (0,283) (1,066) 56,536  

 Carteira RF INPC INCC IBrX-100 Total 

Portfólio % 83% 2% 3% 12% 100% 

R$ 830.000,00 20.000,00 30.000,00 120.000,00 1.000.000,00 
      

Retorno Portfólio 1,21     

Risco da Carteira 1,05     

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

5.3 CÁLCULO DO VALUE AT RISK (VAR) 

 

 

O VaR paramétrico estimado para o Fundo Teórico, para o nível de confiança 

de 95% e um holding period de 21 dias úteis, está no Apêndice B. Abaixo, no Gráfico 

13, é apresentado o VaR da carteira teórica, representado em percentual.  
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Gráfico 13 – Variação do VaR em relação à carteira do fundo teórico. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Observa-se que o VaR da carteira teórica apresenta uma tendência de flutuar 

entre 0,7% e 1,5% de perda potencial da carteira, exceto pelos períodos circulados no 

Gráfico 13. Nesses períodos, ocorreram mudanças nos níveis de inflação e a 

consequente alteração da taxa SELIC, motivada pela política monetária (conforme 

Gráficos 14 e 15). 
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GRÁFICO 14 – Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). 
Fonte: Banco Central do Brasil (2009). 

Aumento IGP-M Aumento SELIC Aumento IGP-M 
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GRÁFICO 15 – Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M).  

Fonte: Fundação Getúlio Vargas (2009). 

 

Esses períodos de pico do VaR indicam a necessidade de rebalanceamento de 

ativos da carteira, diminuindo aquele ativo que está trazendo volatilidade a ela (IGP-M 

ou SELIC). 

O uso do VaR nesse exercício pressupõe que a carteira corrente não se altera 

no horizonte da pesquisa. Essas correções de carteira, em resposta aos movimentos 

e oportunidades de mercado, podem superestimar as perdas potenciais nas ocasiões 

em que o gestor da carteira toma as atitudes corretivas conservadoras (SIMONS, 

2000). 

As EFPCs adotam limites de Value at Risk em seus processos de 

gerenciamento e controle de riscos de mercado. Os parâmetros mais comumente 

utilizados são os seguintes: 

 

 INTERVALO DE CONFIANÇA: 95%; 

 HORIZONTE DE TEMPO: 21 dias úteis; 

 SEGMENTO DE RENDA FIXA: 2% do valor alocado nesse segmento; 

 SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS: 4% do valor alocado nesse 

segmento; 
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 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL: 17% do valor alocado nesse segmento. 

 

Nesse exercício, verifica-se que o VaR da carteira teórica ultrapassou o limite 

de 2% (renda fixa) em três períodos de picos inflacionários ou aumento de taxa 

SELIC, sendo que o período do segundo semestre de 2008 é o de maior relevância. 

Esse resultado demonstra que a carteira do fundo teórico é bastante 

conservadora, e, mesmo sendo composta em parte por ativos de renda variável, 

mantém o seu risco reduzido para a maior parte do período analisado.  

 

 

5.4 CÁLCULO DO TRACKING ERROR 

 

 

O Tracking Error estimado para o fundo teórico (ver Apêndice C) apresentou 

variações importantes no 2º semestre de 2008, o que sinaliza um aumento da 

volatilidade das diferenças de retorno entre a carteira teórica e a carteira do 

benchmark (representados por títulos públicos indexados à inflação). O pico 

apresentado em outubro/2008 coincide com o pico da taxa SELIC (13,75% a.a.), 

conforme mostram os Gráficos 14 e 16. 

No período de descolamento da meta atuarial (set./08 a jan./09) a carteira do 

fundo teórico deveria ser ajustada com a troca de títulos pós-fixados por títulos 

indexados à inflação. Isto feito, o rendimento do fundo voltaria para próximo da meta 

atuarial (para este trabalho a carteira do fundo teórico é estática). 

Porém, o histórico do Tracking Error nos mostra que a volatilidade das 

diferenças de retorno entre o fundo teórico e o benchmark é estável (em torno de 

0,12% e 0,30%), exceto pelo período de 2008. O que quer dizer que o fundo é 

passivo, e acompanha a rentabilidade do benchmark (títulos indexados a índices 

inflacionários). 
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GRÁFICO 16 – Desvio-padrão da carteira teórica do fundo em relação ao benchmark.
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As EFPCs adotam estimativas de retorno e risco de Tracking Error em seus 

processos de gerenciamento e controle de riscos de mercado. Os parâmetros mais 

comumente utilizados são os seguintes: 

  

 Desvio padrão de 0,35% para o segmento de renda fixa; e 

 5% para o segmento de renda variável. 

 

Nesse exercício, verifica-se que o Tracking Error da carteira teórica ultrapassou 

o limite de 0,35% (renda fixa) em três períodos de picos inflacionários ou aumento da 

taxa SELIC, sendo que o período do 2º semestre de 2008 é o de maior relevância. 

O resultado do exercício demonstra que a carteira do fundo teórico é passiva, 

pois, mesmo sendo composta em parte por ativos de renda variável, mantém o seu 

descolamento reduzido em relação ao benchmark do fundo (carteira composta por 

50% NTN-B e 50% NTN-C) para a maior parte do período analisado. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Este estudo teve a finalidade de verificar, através do uso de ferramentas de 

avaliação de risco de mercado, se os fundos de pensão no Brasil possuem carteiras 

de investimentos passivas, devido a fatores intrínsecos da economia brasileira que 

possui títulos públicos federais de longo prazo indexados por índices inflacionários. 

Para isso, foram utilizadas as ferramentas de gestão de risco de mercado, 

Value at Risk e Tracking Error, que são medidas de risco absoluto e aderência, 

respectivamente. Essas medidas se complementam na apuração de desvios da meta 

atuarial e as correspondentes decisões de ajustes de carteira. 

Para o cálculo do VaR, foi utilizada a metodologia paramétrica, e os resultados 

obtidos devem ser considerados com limitações, pois o período utilizado foi mensal, e, 

consequentemente, o número de observações para a estimação dos parâmetros 

utilizados nas previsões do VaR foram reduzidos. 

Apesar dessa limitação, o Value at Risk é uma medida de risco muito útil para 

os fundos de pensão. O principal benefício de seu uso é que ele faz com que as 

EFPCs analisem e acompanhem a sua exposição ao risco. E, por meio de 

ferramentas analíticas que o método proporciona, identifica a origem da maior parte 

dos riscos de suas carteiras. E, assim, influencia na escolha dos ativos para compor a 

carteira, já que é possível saber, entre os ativos disponíveis, aquele que irá minimizar 

o risco total da carteira. No exercício apresentado (Gráfico 13), o resultado demonstra 

a necessidade de adequação do portfólio, diminuindo a proporção de ativos que estão 

agregando maior volatilidade à carteira, e, consequentemente, maior risco de perda. 

A Resolução CMN nº 3.792, de 24 de setembro de 2009, adota a Divergência 

Não Planejada ou Tracking Error como medida de performance de aderência dos 

fundos de pensão em relação ao seu benchmark, mas não é vista como ferramenta 

única de gestão de riscos de carteira, pelas EFPCs, para acompanhamento da meta 

atuarial, uma vez que utilizam complementarmente o VaR para a apuração do risco 

absoluto da carteira. 



86 
 

Nos países desenvolvidos, os desvios de rentabilidade do fundo em relação à 

sua meta atuarial significam um aumento da volatilidade da diferença de retornos 

entre a carteira estratégica (de longo prazo) e a alocação tática de ativos (de curto 

prazo). No Brasil, esses desvios representam o aumento da volatilidade da diferença 

de retornos da carteira do fundo em relação aos títulos públicos indexados à inflação 

ou juros, componentes da meta atuarial. 

Por conceito, o Tracking Error mede a volatilidade relativa da carteira em 

relação ao seu benchmark, e seus resultados devem permanecer suficientemente 

baixos, para não pôr em risco a estratégia de longo prazo. No exercício apresentado 

(vide Gráfico 16), o resultado demonstra a necessidade de adequação do portfólio no 

2º semestre de 2008, aumentando a proporção de ativos relacionados à inflação, ou 

seja, aumentar a participação de IMA-C (Notas Tesouro Nacional atreladas ao IGP-

M). 

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que fatores macroeconômicos, 

relativos à política monetária e aos índices de inflação que compõem a meta atuarial, 

exercem uma influência muito forte na formação da carteira dos fundos: os fundos de 

pensão do tipo benefício definido perseguem meta atuarial de 6% ao ano mais índice 

de inflação (IGP-M, IGP-DI, INPC ou IPCA). Portanto, os gestores da carteira do fundo 

têm de perseguir a aderência aos movimentos inflacionários, tanto em ambientes de 

juros altos como nos de juros baixos. 

Em ambientes de juros altos, a alocação estratégica se sintetiza na obtenção 

da meta atuarial, alocando recursos suficientes em renda fixa, enquanto em um 

ambiente de juros baixos, o gestor deve buscar alternativas de ativos, devendo, nesse 

caso, considerar a aderência ao indexador inflacionário de sua meta atuarial. 

Finalmente, um desafio que se apresenta aos gestores de fundos de pensão é 

o de estabelecer um nível aceitável de volatilidade para as diferenças entre os 

retornos da carteira e seu benchmark. Futuras pesquisas poderão determinar métricas 

que facilitem a leitura e comparação do Tracking Error e também a análise de 

medidas complementares, como o VaR tradicional apresentado neste trabalho. 
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APÊNDICE A – ANÁLISE GRÁFICA E TRANSFORMAÇÃO MATEMÁTICA 
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APÊNDICE B – VALORES MENSAIS DO VAR PARA CADA UM DOS ATIVOS DA 

CARTEIRA E O VAR TOTAL 
 

 

30 dias Carteira de R$1.000.000,00

95% Carteira

Período Carteira RF INPC INCC IBrX-100 VaR

janeiro-05 8.673              71                 194               1.397            8.733         

fevereiro-05 7.834              63                 188               1.544            7.771         

março-05 5.039              67                 189               1.891            5.585         

abril-05 7.656              76                 184               1.797            8.478         

maio-05 9.623              77                 250               1.605            10.298       

junho-05 8.526              97                 212               1.616            8.519         

julho-05 6.640              107               234               1.448            6.584         

agosto-05 9.149              112               252               1.446            9.675         

setembro-05 8.994              114               260               1.191            9.755         

outubro-05 8.931              113               268               2.438            9.938         

novembro-05 8.240              110               260               1.293            8.803         

dezembro-05 9.126              110               260               1.128            9.267         

janeiro-06 6.123              103               262               1.546            6.098         

fevereiro-06 16.640            102               264               1.568            17.129       

março-06 12.972            103               267               1.595            13.549       

abril-06 7.988              99                 266               1.459            7.904         

maio-06 13.326            81                 290               1.968            14.332       

junho-06 12.949            73                 182               2.441            14.126       

julho-06 9.724              67                 175               1.940            10.323       

agosto-06 5.197              69                 172               1.246            5.555         

setembro-06 9.814              65                 168               1.660            10.185       

outubro-06 10.521            67                 169               1.391            10.207       

novembro-06 10.525            62                 168               1.215            10.574       

dezembro-06 9.323              65                 167               1.143            9.869         

janeiro-07 11.832            68                 167               1.618            12.003       

fevereiro-07 6.524              69                 169               1.608            7.333         

março-07 13.207            71                 167               2.046            13.793       

abril-07 14.232            71                 165               1.144            14.308       

maio-07 19.139            69                 191               1.568            19.663       

junho-07 13.662            67                 161               1.420            14.518       

julho-07 13.956            57                 148               1.763            14.831       

agosto-07 24.934            58                 150               2.286            26.729       

setembro-07 19.046            45                 148               1.853            20.249       

outubro-07 19.917            41                 141               2.161            21.214       

novembro-07 16.477            41                 138               2.255            17.836       

dezembro-07 14.532            67                 134               1.752            14.361       

janeiro-08 13.959            69                 134               2.673            15.857       

fevereiro-08 9.387              69                 134               1.909            10.901       

março-08 12.150            69                 129               2.351            13.739       

abril-08 11.681            71                 132               1.757            12.163       

maio-08 12.378            81                 237               1.658            13.184       

junho-08 10.548            84                 286               1.970            10.927       

julho-08 8.570              80                 302               1.909            8.816         

agosto-08 9.770              84                 298               2.200            9.705         

setembro-08 14.929            93                 284               3.697            17.454       

outubro-08 19.779            88                 279               4.295            22.413       

novembro-08 11.628            87                 279               3.476            13.183       

dezembro-08 12.465            90                 288               2.677            12.296       

janeiro-09 13.113            80                 296               2.643            14.104       

fevereiro-09 10.583            81                 301               2.236            11.457       

março-09 10.649            86                 333               2.558            11.218       

abril-09 10.327            86                 354               2.038            10.591       

maio-09 7.541              86                 364               2.271            7.688         

junho-09 13.815            71                 317               1.878            13.591       

julho-09 5.807              56                 267               1.510            5.403         

agosto-09 10.189            59                 246               1.406            9.709         

setembro-09 15.345            61                 226               1.203            15.634       

VaR
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APÊNDICE C – VALORES MENSAIS DO TRACKING ERROR PARA A CARTEIRA 

TEÓRICA DO FUNDO 

 

 

 

 

Período
Carteira 

Normalizada

Benchmark 

Normalizado
Correlação

Tracking 

Error

31-jan-05 0,139              0,038              0,018         0,144     

28-fev-05 0,162              0,041              0,059         0,164     

31-mar-05 0,192              0,029              0,401         0,183     

29-abr-05 0,201              0,025              0,336         0,195     

31-mai-05 0,169              0,039              0,252         0,164     

30-jun-05 0,161              0,039              0,031         0,165     

29-jul-05 0,144              0,027              (0,062)        0,148     

31-ago-05 0,146              0,029              0,360         0,138     

30-set-05 0,124              0,060              0,287         0,121     

31-out-05 0,282              0,042              0,341         0,270     

30-nov-05 0,130              0,037              (0,036)        0,137     

30-dez-05 0,114              0,039              0,107         0,117     

31-jan-06 0,152              0,062              (0,247)        0,178     

24-fev-06 0,277              0,359              0,732         0,245     

31-mar-06 0,178              0,211              0,617         0,173     

28-abr-06 0,147              0,103              0,736         0,099     

31-mai-06 0,242              0,384              0,769         0,251     

30-jun-06 0,303              0,123              0,849         0,209     

31-jul-06 0,218              0,121              0,386         0,204     

31-ago-06 0,127              0,098              0,329         0,133     

29-set-06 0,172              0,131              0,533         0,151     

31-out-06 0,132              0,078              0,119         0,146     

30-nov-06 0,118              0,077              0,338         0,117     

29-dez-06 0,125              0,069              0,387         0,117     

31-jan-07 0,173              0,098              0,273         0,174     

28-fev-07 0,215              0,089              0,786         0,155     

30-mar-07 0,233              0,117              0,668         0,177     

30-abr-07 0,117              0,206              0,504         0,178     

31-mai-07 0,198              0,301              0,798         0,186     

29-jun-07 0,161              0,162              0,667         0,132     

31-jul-07 0,231              0,193              0,738         0,157     

31-ago-07 0,357              0,589              0,827         0,356     

28-set-07 0,253              0,232              0,795         0,157     

31-out-07 0,278              0,243              0,647         0,221     

30-nov-07 0,280              0,189              0,671         0,208     

31-dez-07 0,194              0,135              0,283         0,202     

31-jan-08 0,381              0,134              0,737         0,296     

29-fev-08 0,227              0,091              0,597         0,187     

31-mar-08 0,295              0,208              0,664         0,221     

30-abr-08 0,212              0,204              0,564         0,194     

30-mai-08 0,179              0,197              0,381         0,210     

30-jun-08 0,220              0,137              0,235         0,230     

31-jul-08 0,224              0,106              0,139         0,234     

29-ago-08 0,250              0,068              0,106         0,252     

30-set-08 0,587              0,363              0,524         0,503     

31-out-08 0,853              0,422              0,759         0,600     

28-nov-08 0,529              0,156              0,097         0,537     

31-dez-08 0,360              0,172              (0,062)        0,409     

30-jan-09 0,330              0,149              0,445         0,295     

27-fev-09 0,266              0,108              0,351         0,249     

31-mar-09 0,335              0,126              (0,036)        0,361     

30-abr-09 0,222              0,086              0,098         0,230     

29-mai-09 0,275              0,132              0,164         0,285     

30-jun-09 0,204              0,216              0,119         0,279     

31-jul-09 0,157              0,081              (0,259)        0,195     

31-ago-09 0,135              0,070              (0,252)        0,168     

30-set-09 0,133              0,099              0,532         0,116      


