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RESUMO

NUNES, Luís Eduardo. Teoria Moderna de Portfólio e Life-Cycle Investing na
Previdência Complementar Brasileira.Uma abordagem da Teoria Moderna de
Portfólio e Life-Cycle Investing sobre a ótica de uma nova modalidade de Plano de
Benefícios para as Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 2011. 66f.
Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis.

Orientador: Prof. João Randolfo Pontes, Msc.

O cenário econômico advindo da última crise financeira que começou
nos Estados Unidos e alastrou-se pelo mundo causou enormes prejuízos para a
sociedade, porém esta não foi a primeira crise, nem muito menos será a ultima,
prova disso é a atual situação que se encontram as economias da zona do euro.
Economias antes ditas como sólidas e bem compreendidas pregam peças a cada
dia que passa em analistas de mercado. Markowitz foi um do primeiros estudiosos
a disseminar o estudo do risco de forma quantitativa e não mais qualitativa,
somente. Em seu estudo, Portifolio Selection, demonstra de forma clara o modo
mais eficiente de elevar o bem estar da relação risco e retorno futuro esperado. A
nova teoria de Life-Cycle Investing é relativamente nova no mundo e
principalmente no Brasil. O objetivo desse estudo é demonstrar de forma
simplificada as teorias de Life-Cycle Investing, Teoria Moderna de Portfólio de
Markowitz e o Sistema de Previdência Complementar do Brasil, face as novas
tendências econômicas do mundo e suas inter-relações.

Palavras-chave: Previdência Complementar, Teoria Moderna de Portfólio, LifeCycle Investing.
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ABSTRACT

NUNES, Luís Eduardo. Modern Portfolio Theori and Life-Cycle Investing in
Brazilian’s Pensin Fundos. An approach to the Modern Portfolio Theory and LifeCycle Investing on the optics of a new type of Benefit Plan for the Pension Funds.
2011. 66f. Monograph (Graduation in Economics) – Federal University of Santa
Catarina, Florianopolis.

Advisor: Prof. João Randolfo Pontes, Msc.

The economic situation due to the latest financial crisis that began in the
United States and spread to the world has caused tremendous damage to society,
but this was not the first crisis, much less be the last, witness the current situation
that are if economies of the euro area. Save before spoken as solid and well
understood to play pranks on each day that passes analysts. Markowitz was one of
the first scholars to study the spread of risk in a quantitative and not qualitative
only. In their study, Portfolio Selection, demonstrates clearly the most efficient way
of raising the welfare of the risk and expected future returns. A New Theory of LifeCycle Investing is relatively new in the world and especially in Brazil. The aim of
this study is to demonstrate a simplified theories for Life-Cycle Investing, Modern
Portfolio Theory of Markowitz and Pension System of Brazil face the new world
economic trends and their interrelations.

Keywords: Pension Funds, Modern Portfolio Theory, Life-Cycle Investing.
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CAPITULO 1 – INTRODUÇÃO

1.1

CONTEXTUALIZAÇÃO

O setor de previdência complementar em nosso país cresce há alguns
anos de forma expressiva. O significado e o tamanho do sistema de Previdência
Complementar exigiam uma resposta compatível do Estado. O ano de 2009 foi
dedicado prioritariamente ao encaminhamento e acompanhamento do projeto de
lei

que

criava

a

Previc

–

Superintendência

Nacional

de

Previdência

Complementar, uma autarquia destinada a reforçar a estrutura de fiscalização e
supervisão das Entidades Fechada de Previdência Complementar (EFPC) ou
Fundo de Pensão.
Em 23 de dezembro de 2009, quando o então presidente Luiz Inácio
Lula da Silva sancionou a Lei n° 12.154, criando uma autarquia, possibilitou que a
Previc reorganizasse seu quadro de pessoal, por meio da realização de um
concurso para o desempenho de suas atividades (PREVIC, 2010).
O sistema de previdência complementar do Brasil é um dos maiores do
mundo, ocupando atualmente o oitavo lugar em termos absolutos, o que
demonstra sua força nestes mais de 30 anos de existência regulamentar.
Atualmente no Brasil, há 370 Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (EFPC), com 1.037 planos previdenciários, 2.712 patrocinadores e
um patrimônio de R$ 502 bilhões. Esses recurso encontram-se divididos em três
modalidades de planos de benefícios: Benefício Definido – BD, Contribuição
Definida – CD e Contribuição Variável – CV. (PREVIC, 2010)
Por se tratar de um regime de capitalização, a previdência
complementar pauta-se em rentabilizar as contribuições presentes de seus
participantes para que no futuro, ou seja, na data de recebimento de sua
complementação de benefício, o cidadão tenha os valores acordados pelo

18
contrato previdenciário. Em suma o que o seu plano propunha no ato da
assinatura.
Com mais de 30 anos de existência, o sistema de previdência
complementar passou por inúmeras crises financeiras, crises estas que num
primeiro momento sempre abatem o sistema, mas que logo fortalecem e nos
mostram facetas do nosso sistema complementar.
O cenário econômico advindo da última crise financeira que começou
nos Estados Unidos e alastrou-se pelo mundo causou enormes prejuízos para a
sociedade, porém esta não foi a primeira crise, nem muito menos será a ultima,
prova disso é a atual situação que se encontram as economias da zona do euro.
Economias antes ditas como sólidas e bem compreendidas pregam peças a cada
dia aos analistas de mercado e cidadãos que aplicam suas economias em títulos.
Os reflexos em diferentes esferas são sentidos e não poderia ser diferente no
sistema de previdência complementar do Brasil.
Como já explicitado, um sistema de previdência pautado na
capitalização e para que as contribuições de seus participantes sejam vertidas em
benefícios conforme o esperado pelos mesmos, faz-se necessário a utilização de
estratégias de investimento dos recursos aportados tanto por participantes quanto
por patrocinadores.
Nesse contexto de mudanças e riscos, o caminho a ser perseguido pela
política econômica do governo federal, de queda gradual e consistente da taxa de
juros reais, com a inflação sob controle, aponta para um realinhamento
equilibrado, em termos da necessidade de diversificação dos riscos e da
maximização do retorno, nas carteiras de investimentos das entidades fechadas
de previdência complementar, em direção aos segmentos de renda variável,
investimentos estruturados, investimentos no exterior, entre outros. (ABRAPP,
2008)
As

estratégias

de

investimentos

vêem

mudando

conforme

o

desenvolvimento da economia nacional e mundial, fatores como a estabilidade da
moeda, controle das taxas de inflação, confiança dos agentes econômicos em
relação ao Banco Central, políticas econômicas bem conduzidas, reconhecimento
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via agências de rating de nossas melhorias, desaceleração e queda da taxa de
juros no longo prazo, entre outros fatores, mostram o quanto nosso país mudou
nas últimas duas décadas.
Hoje temos uma economia mais forte e com isso algumas premissas
utilizadas pelas entidades fechadas de previdência complementar de nosso país
acabam sendo sugadas por esse novo paradigma econômico nacional.
Na procura de rendimentos mais altos para fazer frente ao novo cenário
econômico, nota-se a necessidade da utilização de ferramentas que primem pela
otimização da carteira de investimentos frente as necessidades futura de caixa
dos planos de benefício de cada entidade, ou seja, maximizar os ganhos de
capital no longo prazo, juntamente com o mínimo de risco.
Desta forma, a Teoria Moderna de Portfólio, proposta a priori por
Markowitz (1952), se mostra uma ferramenta importantíssima na determinação de
carteiras de investimentos.
“Markowitz foi o pioneiro na formulação e desenvolvimento da teoria de
diversificação de investimentos sob condições de risco e seu modelo para
construir uma carteira “ótima” de títulos se baseia na minimização do risco, sendo
este quantificado pela variância dos retornos dos mesmos” (PEREIRA, 2007).
Na proposição de Markowitz, a composição de uma carteira baseada na
diversificação, juntamente com a não correlação entre os ativos e/ou a pouca
correlação entre os ativos escolhidos para confecção desta carteira gerará uma
exposição ao risco menor do que se a exposição a um ou poucos ativos. Em
suma, a exposição ao risco da carteira é menor do que a exposição a um único
ativo. Com esta modelagem de seleção de portfólio pode-se auferir os mesmos
ganhos de uma aplicação única, porém correndo-se um risco muito menor devido
a diversificação do investimento.
Os fundos Life-Cycle (Ciclo de Vida) são relativamente novos no
mercado mundial e praticamente inexistentes no mercado brasileiro, mas vêem
ganhando extrema popularidade no mundo nesses últimos anos. Embora este seja
um produto financeiro novo, suas características são variadas, mas a composição
do portfólio mais comum é a que com o avançar da idade do investidor há um
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decréscimo proporcional na parcela de renda variável (investimento mais
arriscado) e um aumento proporcional na parcela de renda fixa (investimento
menos arriscado). Desta forma, um investidor de 23 anos de idade terá parcela de
renda variável maior que um investidor de 54 anos de idade, logo a parcela de
renda fixa será o contrário (NBER).
Em seus estudos, Vanguard (2004), relata o rápido crescimento do
número de planos de aposentadoria que o setor privado oferece. Além disso, o
plano de contribuição definida (CD) oferecido aos empregados federais já incluem
fundos Life-Cycle.
Ainda há poucos estudos na área de Life-Cycle devido a sua
especificidade, uma vez que o ramo de previdência em nosso país é pouco
fomentado e até certo ponto desanimador quando tratamos do tema previdência
sob a ótica da previdência social realizada pelo Estado. Previdência esta incapaz
de provir as necessidades básicas para um cidadão comum.
Apesar de inúmeros estudos referente a teoria de Markowitz, ainda
assim há poucos estudos de aplicabilidade ao segmento das Entidades Fechadas
de Previdência Complementar.
Ao tratar de Life-Cycle Investing acredito que este seja um dos poucos
estudos que se falará do assunto em português, devido a sua juventude, bem
como a literatura a seu respeito ser, quase que na totalidade, em inglês.
Os fundos de pensão exercem um importante papel na economia, em
vários aspectos, tanto do ponto de vista social, pelos benefícios que proporcionam
aos seus participantes e pelo papel que desempenham na criação de empregos,
quanto do econômico, por serem o mais importante investidor institucional,
dispondo de recursos aplicados a longo prazo, essenciais à formação bruta de
capital fixo da economia, à democratização do capital das empresas, ao
desenvolvimento do programa de privatização e à geração de poupança interna.
Afora esses aspectos, os fundos de pensão constituem instrumento de política de
recursos humanos das empresas (BAIMA, 1998).
Dessa forma, visando contemplar de forma sistêmica o estudo dos
investimentos sob uma nova ótica de modalidade de plano de benefícios, este
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trabalho busca responder a seguinte pergunta: como elaborar uma nova
modalidade de Plano de Benefícios para as Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (EFPC)?

1.2

JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

Ao responder a pergunta de pesquisa que foi proposta acima, este
estudo

viabilizará

uma

melhor

compreensão

do

setor

de

previdência

complementar no Brasil e também as diferentes modalidades de plano de
benefícios utilizadas pelos diferentes fundos de pensão. Será possível, também,
compreender melhor a visão dos gestores dessas instituições sobre a
aplicabilidade e a previdência complementar brasileira.
É notório o importante papel das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar na formação e aplicação de poupança em capital produtivo,
destacando-se como o mais importante investidor institucional em todo o mundo.
Segundo o site da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar, (ABRAPP, 2009), o Brasil possui 276 Fundos de
Pensão totalizando um patrimônio de pouco mais de 1 trilhão de reais. Esses
recursos estão empregados em diferentes segmentos, sendo que 59% em renda
fixa, 33% em renda variável, 3% em imóveis, 2,5% em empréstimos e 2,5% em
outros ativos. Hoje esses fundos de pensão atendem direta e indiretamente mais
de 7 milhões de pessoas em todo o país.
Após o levantamento e a análise das informações, ficará mais evidente
o atual perfil do segmento de previdência complementar no que tange as
modalidades de plano de benefícios adotados pelas entidades de nosso país.
Ao final da pesquisa será proposta uma nova modalidade de plano de
benefício que utilize as estratégias e técnicas já empregadas na previdência
complementar brasileira, juntamente com os ensinamentos da Teoria Moderna de
Portfólio e Life-Cycle Investing.
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1.3

OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Elaborar uma nova modalidade de Plano de Benefícios para as
Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

1.3.2 Objetivos Específicos

a) Levantar a bibliografia a respeito do tema de pesquisa;
b) Examinar os tipos de Previdência Complementar do Brasil;
c) Verificar conceitos de Educação Previdenciária e Financeira;
d) Identificar as Modalidades de Plano de Benefícios praticados pelo
mercado;
e) Propor premissas básicas para uma nova modalidade de Plano de
Benefícios;

1.4

METODOLOGIA

A pesquisa relacionada utiliza a abordagem bibliográfica, e tem sua
análise centrada nas referências bibliográfica encontrada a respeito do tema e
para a solução do problema de pesquisa. A pesquisa foi motivada por razões de
ordem intelectual, pela busca do conhecimento e, por este motivo, tem como
finalidade a pesquisa pura.
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1.4.1 Delineamento da pesquisa

Esta pesquisa foi realizada através do método de levantamentos
bibliográfico, pois esse método consiste em uma das formas mais rápidas e
econômicas de amadurecer ou aprofundar um problema de pesquisa. Este
levantamento envolveu a procura em livros sobre o assunto, revistas
especializadas, dissertações e teses apresentadas em universidade e informações
publicadas por jornais, órgãos governamentais, sindicatos, associações de classe,
concessionários de serviços públicos, entre outros.

1.4.2 Definição da área ou população-alvo do estudo

A pesquisa foi realizada junto ao universo das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar do Brasil.

1.4.3 Coleta de Dados

As informações necessárias para o desenvolvimento do trabalho forma
coletadas junto ao site e documentos da Associação Brasileira das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), da Superintendência
Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) e aos inúmeros livros, artigos,
teses, dissertações e outros que tratavam a respeito da problemática de pesquisa.
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1.4.4 Análise dos dados

Os dados coletados foram analisados através da comparação com a
teoria já existente sobre o assunto. As informações coletadas tiveram seus valores
dispostos em tabelas. As informações foram resumidas para fornecer um maior
grau de compreensão, mesmo por pessoas sem conhecimento aprofundado na
área de previdência complementar.

1.5

ESTRUTURA DO TRABALHO

No Capítulo 1 é mostrada a contextualização, a justificativa do estudo,
os objetivos gerais, os objetivos específicos, a metodologia e a estrutura do
trabalho. No Capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica que enfatiza os
temas desenvolvidos por diversos autores e que servem de subsídio para a
análise do estudo de caso. No Capítulo 3 é apresentado o panorama do setor de
previdência em nosso país e aspectos da previdência complementar. No Capítulo
4 é apresentado as principais conclusões.
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2

CAPITULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1

INVESTIMENTO

O sistema de previdência complementar pauta-se na capitalização dos
recursos, logo há a necessidade de rentabilizar os recursos aportados pelos
participantes. Assim as decisões de investimentos levam em consideração
premissas que possam suprir o acordado com os participantes na hora da entrada
no plano de beneficio.
A decisão de investimento requer que sejam tomados alguns cuidados
para que se tenha a consciência plena dos riscos incorridos em determinadas
aplicações.
O investimento sempre envolve uma tomada de decisão no presente
sobre o futuro, porém sabe-se que o futuro é incerto e há variáveis nem sempre de
fácil previsão. Pode-se dizer que o investimento é um salto para o escuro, onde o
tempo decidirá.

2.1.1 Conceitos

De acordo com Assaf Neto (2009, p. 299), o investimento “é toda
aplicação de capital com o intuito de produzir um retorno.”
Segundo Bernstein e Damodaran (1998, p. 6), “Investing always
involves giving up part of the pleasurable aspects of the present, in the hope and
expectation of enhancing the future.”
“Um investimento é o comprometimento atual do dinheiro ou de outros
recursos na expectativa de colher benefícios futuros.” (BODIE, KANE e MARCUS,
2000, p. 23)
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Os investimentos sempre requerem uma dose de sacrifício no presente
para galgar retornos maiores no futuro, assim é que se espera. Alguns parâmetros
devem ser seguidos pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar na
realização de seus investimentos.
Conforme a Lei Complementar 109/01 dispõe que cada EFPC deve
“determinar padrões mínimos de segurança econômico-financeira e atuarial, com
fins específicos de preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de
benefícios, isoladamente, e de cada entidade de previdência complementar, no
conjunto de suas atividades.”
Mais adiante há um histórico, resumido, das diretrizes de investimento
dadas pelo poder público, na figura do Conselho Monetário Nacional (CMN), sobre
os investimentos dos Fundos de Pensão do Brasil.

2.1.2 Regulamentação dos Investimentos (Resoluções)

O modelo de alocação de ativos em que as EFPC podem aplicar seus
recursos

garantidores

está

sempre

condicionado

a

regulamentação

governamental. As resoluções propostas pelo CMN vêm demonstrando a
preocupação do agente público em manter a governança e a transparência nas
aplicações de recursos sem perder a diversificação, para não incorrer no risco de
concentração.
Demonstram-se no Quadro 1, os limites máximos por classe de ativos
da legislação de fundos de pensão de alguns países da OCDE (Organização para
a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico).
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País

Ações

Imóveis

Bonds
Corporativos

Fundos
Mútuos

Fundos
Privados

Empréstimos
Sem limite.
Empréstimos e
assistência
financeira não é
permitido aos
membros.

Depósitos
Bancários

Austrália

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Bélgica

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem limite.

Sem Limite

Alemanha

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem limite.

Sem Limite

Irlanda

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem limite.

Sem Limite

Japão

Sem Limite

Sem Permissão

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem Permissão

Sem Limite

Coréia do
Sul

10% não listadas

15%

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem limite.

Sem Limite

Holanda

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem limite.

Sem Limite

Nova
Zelândia

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem limite.

Sem Limite

Noruega

35%

Sem Limite

30% (corprate)

30%

-

1% (sem fiador)

Sem Limite

Suíça

50%

30%

Sem Limite

-

-

50% (hipoteca)

10%

Turquia

Sem Limite

0%

Sem Limite

10%

-

10%

10%

Reino
Unido

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem limite.

Sem Limite

Estados
Unidos

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem Limite

Sem limite.

Sem Limite

Quadro 1 - Limites Máximos de Investimentos por Classe de Ativo
Fonte: (Adaptado de OCDE, 2010).

Sem Limite
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Como se pode ver há uma flexibilidade maior em alguns países do que
em outros na hora de realizar as alocações dos ativos.
No Brasil, a resolução em vigor é a CMN 3792 de 24 de setembro de
2009 que revogou a resolução CMN 3456. Esta mudança salientou alguns pontos
importantes, mas cabe aqui somente analisar a evolução entre as duas últimas
resoluções.
No Quadro 2, a seguir, é possível visualizar

as mudanças na

composição dos segmentos de aplicação de uma resolução para outra.

Resolução CMN nº 3456
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Renda Fixa

Renda Variável

-

-

Imóveis

Títulos Públicos

Ações

Empreendimentos

Títulos Privados

Fundos de
Participações

Imóveis para
aluguel

FIDC

SPE

Imóveis de uso
próprio

FIDE

Debêntures c/
particip. nos lucros

Fundos Imobiliários

Empréstimos e
Financiamentos
Empréstimos a
participantes

Financiamentos
imobiliários a
participantes

Fundos não
Institucionais
BDRs

Resolução CMN nº 3792

Ações do Mercosul

Renda Fixa

Renda Variável

Investimentos
Estruturados

Investimentos
no Exterior

Imóveis

Títulos Públicos

Ações

Fundos de
Participações

FIDE

Empreendimentos

Títulos Privados

SPE

Fundos Imobiliários

Ativos externos em
fundos brasileiros

Imóveis para
aluguel

FIDC

Debêntures c/
particip. nos lucros

Fundos não
Institucionais

Cotas de fundos de
índices do exterior

Imóveis de uso
próprio

Créditos de
Carbono

BDRs

ETFs

Ações do Mercosul

Quadro 2 - Enquadramento dos Investimentos
Fonte: Risk Office.

Empréstimos e
Financiamentos
Empréstimos a
participantes

Financiamentos
imobiliários a
participantes
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As alterações da resolução nº 3792 demonstram um avanço para as
entidades fechadas de previdência complementar.
Uma das primeiras mudanças que podemos observar é a criação de
mais dois segmentos de alocação dos ativos das EFPC. Na legislação anterior,
não existiam os segmentos de Investimentos Estruturados e Investimentos no
Exterior.
A criação desses dois segmentos é uma forma de sinalizar o quanto
está ligada à supervisão por risco, refletindo uma posição delineada na nova
legislação. Junto da criação, tem-se uma realocação de alguns ativos e a
contemplação de outros que a legislação anterior não considerava (crédito de
carbono, ETF, cota de fundos no exterior e ativos externos em fundos brasileiros).
No Quadro 3, tem-se o limite máximo de cada ativo em cada um dos
segmentos de alocação dos fundos de pensão. Já no Quadro 4 há um resumo dos
limites máximos de cada uma das resoluções.
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Modalidades de investimento
Segmento de Renda Fixa

Limite
100%

Títulos da dívida mobiliária federal
Ativos de renda fixa, exceto títulos da dívida mobiliária federal
Cédulas de crédito bancário (CCB), certificados de cédulas de crédito bancário (CCCB) e notas
promissórias (NP)
Notas de crédito à exportação (NCE) e cédulas de crédito à exportação (CCE)
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) e de fundo de cotas de FIDCs
Certificados de recebíveis imobiliários (CRI)
Cédulas de crédito imobiliário (CCI)
Títulos do agronegócio (CPR; CDCA; CRA e Warrant Agropecuário)
Demais títulos e valores mobiliários (exceto debêntures) de companhias abertas, exceto de securitizadoras

100%
80%

Segmento de Renda Variável

70%

Ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa
Ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Nível 2 da BM&FBovespa
Ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Bovespa Mais da BM&FBovespa
Ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Nível 1 da BM&FBovespa
Ações sem classificação de governança corporativa + cotas de fundos de índices de ações (ETFs)
Títulos e valores mobiliários de emissão de Sociedades de Propósito Específico (SPEs)
Debêntures com part. nos lucros + Cert. Potencial Adicional de Construção + Crédito de Carbono + Ouro

Segmento de Investimentos Estruturados

Segmento de Investimentos no Exterior
Segmento de Imóveis
Segmento de Operações com Participantes

CMN nº
3792

CMN nº
3456

Fonte: Risk Office.

100%

-

50%

Imóveis

Empréstimos e
Financiamentos

8%

15%

Renda Renda Investimentos Investimentos
Empréstimos e
Imóveis
Fixa Variável Estruturados
no Exterior
Financiamentos
100%

70%

20%

10%

8%

Quadro 4 - Comparação dos Limites entre CMN nº 3456 e CMN nº 3792
Fonte: Risk Oficce.

70%
60%
50%
45%
35%
20%
3%
20%
10%
10%

10%
8%
15%

Quadro 3 - Limites de Alocação CMN nº 3792

-

20%
20%
20%
20%
20%
20%

20%

Fundos de Participações
Fundos Imobiliários
Fundos multimercado cujos regulamentos observem exclusivamente a legislação estabelecida pela CVM

Renda Renda
Fixa Variável

20%

15%
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Como já salientado, tem-se a uma elevação da exposição ao risco, uma
vez que há a abertura de mais dois segmentos de aplicação e o aumento do limite
de aplicação dos recursos garantidores no segmento de renda variável, sendo que
este passou a um máximo de 70% na nova resolução.

2.2

RISCO

O risco é algo inerente ao desenvolvimento das atividades feitas pela
humanidade, uma vez que não podemos prever o que exatamente ocorrerá a cada
dia do ano até o fim de nossas vidas. Logo, o risco está associado a uma parcela
de situações inesperadas.

2.2.1 Conceitos

O conceito de risco é amplamente utilizado pela sociedade para retratar
situações em que há possibilidade/probabilidade de que algum evento não
planejado anteriormente possa acontecer.
Em investimentos o risco pode ser tratado como “a parcela inesperada
do retorno de um investimento”. (HALFELD, 2007, p. 84).
“Risk is inherent in most economic activities. This is especially true of
financial activities where results of decisions made today may have many
possible diferent outcomes depending on future events.” (CORNUEJOLS
e TUTUNCU, 2006, p. 19).
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2.2.2 Risco Sistemático e Risco Não Sistemático

Para Mellagi Filho e Ishikawa (2007), existem apenas dois tipos
diferentes de risco. O risco sistemático e o risco não-sistemático. O risco
sistemático é um risco inerente ao mercado que o investidor estiver realizando
suas aplicações e está fora do controle do investidor, ou seja, não há como fugir
desse tipo de risco, uma vez que afeta todos os segmentos econômicos. Esse tipo
de risco também é chamado de risco não-diversificável, risco de mercado e risco
comum. Por outro lado, o risco não-sistemático é relacionado ao desempenho dos
investimentos escolhidos, também pode ser chamado de risco específico ou risco
diversificável, pela capacidade de se diluir este risco de um investimento em uma
carteira com os demais investimentos.
O risco sistemático é todo e qualquer risco que afeta, se não todo, mas
grande parte, o mercado. Um exemplo desse tipo é o risco da taxa de juros, uma
vez que todos os ativos estão expostos a esse risco, sendo uns em maior e outros
em menor parte serão afetados. Já o risco não-sistemático, é aquele que afeta de
forma mais específica um ou poucos ativos. Por exemplo, uma queda abrupta do
preço do minério de cobre afetará as ações de mineradoras de forma mais
contundente e provavelmente não influenciará no preço das ações do segmento
de bancos.
A quantificação do risco sempre foi um desafio aos estudiosos da
economia e das finanças e por isso sempre se tratava do risco como algo muito
mais qualitativo do que propriamente quantitativo. Markowitz (1952) foi um dos
estudiosos da área financeira que propôs uma forma de quantificar o risco,
formalizando o seu cálculo,

como sendo a variância ou o desvio padrão em

relação a uma média. Sharpe (1964) apresenta que o risco de um ativo para o
investidor é o risco que este ativo acrescenta a uma determinada carteira. Hoje
esse conceito é conhecido como CAPM- Capital Asset Pricing Model.
A diversificação é uma boa estratégia de redução do risco diversificável,
porém é impossível livrar-se cem por cento de risco, uma vez que o risco não-
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diversificável (sistemático) é intrínseco ao processo de investimento. De modo
geral, a realização da diversificação prima por diminuir o risco associado a uma
carteira de ativos para que no horizonte de tempo se tenha retornos iguais aos de
maiores riscos associados.

2.3

OPÇÕES DE INVESTIMENTO

2.3.1 Tipos de Previdência Complementar

De acordo com a Lei Complementar 109 de 29 de maio de 2001, o
sistema de previdência complementar brasileiro classifica suas entidades de
acordo com a relação entre a mesma e os participantes de seus Planos de
Benefícios, em Entidades Fechadas de Previdência Complementar e Entidades
Abertas Previdência Complementar e de acordo como seus objetivos, em:
Entidades de fins lucrativos e Entidades sem fins lucrativos.
Desse modo, a previdência complementar brasileira é subdivida em
previdência complementar aberta e em previdência complementar fechada.
Segundo Paganelli (2005, p. 48),
“As entidades abertas de previdência complementar são operadas pelas
entidades abertas, sociedades anônimas com fins lucrativos, geralmente
seguradoras ou bancos que oferecem tanto planos individuais como
coletivos. São planos oferecidos pelas instituições financeira e
seguradoras para pessoas que desejam adquirir um plano de
aposentadoria complementar, mas que não trabalham em empresas que
oferecem esse benefício aos seus funcionários. Na previdência privada
aberta, qualquer pessoa poderá aderir, já que é aberta ao público em
geral, mesmo que já esteja contribuindo para um plano de previdência na
empresa em que trabalha. Algumas empresas também contratam os
planos de previdência aberto para beneficiar seus funcionários.”

De acordo com Pinheiro (2007, p. 35),
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“As EAPC (Entidades Abertas de Previdência Complementar) agora 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.”

As Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) são o
mecanismo institucional da Previdência Complementar, formada em conjunto
pelas empresas e seus empregados, e também por sindicatos e associações e
suas categorias profissionais. A EFPC é uma entidade de direito privado formado
por pacto entre as empresas patrocinadoras e seus empregados, ou entre
sindicatos e associações e trabalhadores. (ABBRAPP, 2005)
Para Pinheiro (2007, p. 36),
“As EFPC (Entidades Fechadas de Previdência Complementar) são
organizadas sob a fora de fundação ou sociedade civil e encontram-se
agora 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).”

Os Fundos de Pensão ou as EFPC fazem parte do sistema de
previdência complementar, porém a peculiaridade nesse caso é que não somente
o participante de um plano de beneficio (plano de aposentadoria) contribui para a
formação de sua reserva de poupança, mas também a patrocinadora
(normalmente o empregador) contribui com o mesmo valor, normalmente.
O Quadro 5 mostra, de forma sintética, as características de cada um
dos tipos de entidade de previdência complementar existente em nosso país.
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Entidades Abertas

Entidades Fechadas

Acessíveis ao público em geral

Acessíveis a empregados e dirigentes
de empresa ou grupo de empresas

Geralmente com fins lucrativos

Sem fins lucrativos

Organizadas sob a forma de
sociedade anônima (banco ou
seguradora)

Organizadas sob forma de sociedade
civil ou fundação

Trabalham livremente no mercado

Complementares ao sistema oficial de
previdência e assistência social

Integram-se ao Sistema Nacional de
Seguros Privados

Atividades enquadradas na área de
competência do MPAS

Têm como órgão executivo a
Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP) – Ministério da
Fazenda

Têm como órgão executivo a
Superintendência Nacional de
Previdência Complementar - PREVIC

Finalidade básica: instituição de
planos de concessão de pecúlios ou
de rendas

Finalidade básica: execução e
operação de planos de benefícios

Quadro 5 - Entidades Abertas versus Entidades Fechadas
Fonte: Paganelli, 2005, p. 43.

2.3.2 Modalidades de Plano de Benefícios

Conforme a legislação da previdência complementar do Brasil existe
três modalidades de planos de benefícios: Beneficio Definido (BD), Contribuição
Definida (CD) e Contribuição Variável (CV) ou Planos Mistos.

2.3.2.1

Plano de Benefício Definido

De acordo com Domeneghetti (2009, p. 10), o plano de beneficio da
modalidade Benefício Definido (BD) é “aquele que tem como característica básica
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a determinação das contribuições em função do nível de beneficio futuro
estabelecido no plano de custeio dos beneficio, na fase de capitalização.”
Segundo Pinheiro (2007, p. 83),
“Tradicionalmente, os planos de beneficio definido são planos que
proporcionam um beneficio de aposentadoria a partir de uma
determinada idade, expresso como uma renda vitalícia. O benefício do
empregado vinculado ao plano é definido, geralmente, em função do
tempo de serviço ou do salário médio.”

Os planos na modalidade de Beneficio Definido (BD) são aqueles que
no ato da adesão ao plano sabe-se qual o beneficio que o participante receberá no
futuro, porém não se tem a certeza de quanto será necessário contribuir
mensalmente para o alcance desta meta (benefício) já que a contribuição é em
função do beneficio futuro requerido.

2.3.2.2

Plano de Contribuição Definida

Já os planos na modalidade de Contribuição Definida (CD) são planos
que o montante financeiro de contribuição mensal é de ciência do participante,
porém não há garantia alguma de qual será seu beneficio de aposentadoria uma
vez que este será determinado conforme a variação da rentabilidade dos
investimentos. Assim, somente a contribuição é definida e o beneficio é variável
conforme a rentabilidade do plano.
Para Balera (2005, p. 69), os planos de Contribuição Definida diferem
dos planos de Beneficio Definido “em razão de o participante não conhecer,
previamente, a renda a ser paga a título de aposentadoria, no futuro. O que há,
nestes planos, é uma expectativa de renda, que será determinada apenas quando
alcançado o período de gozo do beneficio, ou seja, a base de calculo do valor do
benefício de aposentadoria programável corresponderá à totalidade das
contribuições vertidas para o plano de benefícios.”
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De acordo com Domeneghetti (2009, p. 10), um plano de CD é “aquele
que tem como característica básica a determinação do beneficio futuro em função
do montante acumulado das contribuições e rendimentos auferidos ao longo do
tempo, na fase de capitalização”.

2.3.2.3

Plano Misto

Segundo Pinheiro (2007) os planos de Contribuição Variável (CV) ou
também conhecidos como planos Mistos ou Híbridos são, na verdade, mesclas
das duas modalidades anteriores, plano de Beneficio Definido e plano de
Contribuição Definida, ou seja, podem deter características tanto de BD quanto de
CD.
“Os planos CV são caracterizados pelos saldos de conta individual e pelo
componente de beneficio definido proveniente da renda vitalícia que é
paga aos aposentados. Em algumas situações existem, também, outros
componentes de beneficio definido inseridos no desenho desse tipo de
plano, tais como beneficio mínimo e benefícios de morte e/ou invalidez
antes da aposentadoria”. (ABRAPP, p.25, 2008).

Um exemplo de plano CV seria um plano que tem em seu período de
acumulação

de

reserva

de

poupança

há

contribuições

mensais

fixas

(características típica de um plano de CD) e no momento de recebimento de
beneficio há um beneficio vitalício (característica própria de BD).
Esses planos normalmente tentam fazer uma mescla das condições
favoráveis de cada uma das modalidades, mas nem sempre isso é perfeito e
acaba gerando algumas divergências entre participante e entidade.
Como se vê há opções de planos e dentro de cada opção há
peculiaridades que fogem da discussão.
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2.3.2.4

Planos de Benefício Definido versus Planos de Contribuição Definida

Com o passar dos anos, as entidades fechadas de previdência
complementar têm desenvolvido um conhecimento cada vez mais minucioso a
respeito de seus problemas e suas conclusões. Devido a esses estudos, há uma
tendência de migração dos planos de Beneficio Definido (BD) para os planos de
Contribuição Definida (CD), sendo muitas vezes, incentivados por parte dos
patrocinadores.
No Quadro 6, podemos averiguar as diferentes características que cada
modalidade possui.

Características

Benefício Definido

Sujeitas a variações em função de
acompanhar as correções salariais e os
fatores que podem influenciar o cálculo
do benefício do INSS
É estabelecido. O participante receberá
o benefício da Previdência Social
(INSS) mais a complementação do
Valor do Benefício
Fundo de Pensão, a fim de chegar o
mais próximo possível ao valor do seu
salário na ativa
Riscos do
Responsabilidade da patrocinadora
Benefício
Valor da
Contribuição

Contribuição Definida
É estabelecido um percentual de
contribuição, podendo haver alteração
de valor por parte do participante
Não é estabelecido. Dependerá do
resultado da aplicação dos recursos
acumulados pelo participante e pela
empresa ao longo do período de
atividade
Responsabilidade do participante

Administração dos A Fundação administra, com ou sem
investimentos
atuação dos participantes

O participante, em alguns planos, tem o
direito de escolher como quer que seja
investido o seu dinheiro e tem um maior
controle sobre os mesmos

Não é possível, em virtude de ser um
Informações do
plano em conjunto com todos; em
Plano de Benefício outras palavras é uma conta conjunta, à
por participante
qual participam todos os participantes
vinculados ao Fundo de Pensão

É possível que, a qualquer momento, o
participante saiba exatamente qual é o
saldo de sua conta, inclusive a
rentabilidade que a aplicação do seu
dinheiro está conseguindo

Rentabilidade dos
Investimentos

O plano é solidário, sendo assim, a
rentabilidade dos investimentos é
dividida entre todos os participantes

O participante pode acompanhar a
rentabilidade de suas aplicações
isoladamente

Quadro 6 - Características – Benefício Definido versus Contribuição Definida
Fonte: Paganelli, 2005, p. 53.

40
Conforme pode ser observado no Quadro 2, há um alto número de
diferença entre cada uma das modalidades de plano de beneficio que fazem com
que a resolução desse binômio seja uma verdadeira incógnita.

2.3.3 Perfil de Investimentos

A adoção de perfis de investimentos pelas entidades fechadas de
previdência complementar já é utilizada há alguns anos.
Os perfis de investimentos nos fundos de pensão brasileiros têm ampla
discussão nas entidades que administram Planos de Contribuição Definida (CD) e
Planos de Contribuição Variável (CV), uma vez que há a oferta de diferentes
possibilidades para os participantes das entidades.
No ambiente de extrema inovação e modernização dos planos de
previdência é que surgem os Planos Multiportfólio, a fim de saciarem os anseios
de participantes e patrocinadores.
Os planos multiportfólio “são aqueles que permitem aos seus
participantes a escolha de um perfil de investimento para alocação dos recursos
financeiros acumulados em um determinado plano de benefício.” (BAASCH, 2009,
p. 32).
Esses planos multiportfólio são uma derivação de planos de
contribuição definida e de contribuição variável. Assim, dentro do plano de
previdência há adoção de um determinado perfil, que é que o mix entre alocação
de renda fixa e de renda variável do montante de cada participante.
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Perfis de Investimentos
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Perfil - I

Perfil - II
Renda Fixa

Perfil - III

Perfil - IV

Renda Variável

Gráfico 1 - Perfis de Investimentos
Fonte: Elaboração do autor.

Conforme o Gráfico 1, a diferença entre os diferentes tipos de perfis é a
parcela de capital alocado em ativos de maiores riscos. A renda fixa tem um
padrão de risco menor, logo espera-se que seus rendimentos sejam inferiores aos
da renda variável, já que a mesma possui risco mais elevado.
Há a premissa de que quanto maior o risco, maior é a expectativa de
retorno futuro, mas sabemos que o futuro é incerto e algumas distorções podem
vir a acontecer.
No caso de planos com perfis, é de extrema importância a educação
financeira e previdenciária dos participantes, no intuito de que não se tenha
surpresas e ações judiciais contra a entidade no futuro.
A conscientização de que para cada perfil teremos uma cota diferente é
necessário, ou a entidade acabará recebendo inúmeras ações de seus
participantes. A Figura 1, demonstra de forma clara como se dá essa cotização.
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Plano de Benefício
Perfil - I

Perfil - II

Perfil - III

Perfil - IV

Cota - I

Cota - II

Cota - III

Cota - IV

Figura 1 - Cotas Patrimoniais do Plano de Benefício
Fonte: Elaboração do autor.

A utilização de perfis é um risco jurídico para a entidade, já que não há
uma normatização clara por parte do poder público a respeito dessas inovações.
Esse risco pode, em alguns casos, ser a derrocada de uma jornada de
prosperidade para o segmento.

2.3.4 Educação Previdenciária e Financeira

A educação financeira e previdenciária tem se tornado um dos temas
principais das discussões internacionais. Inúmeros órgãos têm salientado a
importância de se instruir os cidadãos, cada vez mais, financeiramente.
Não há sociedade no mundo que não tenha interação com mecanismos
financeiros no decorrer do tempo. Entretanto, há uma grande camada
populacional que enfrenta inúmeras dificuldades de acesso aos mecanismos
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financeiros e quando tem esse acesso acabam não sabendo utilizá-los de forma
eficiente.
Segundo Pinheiro (2008), “a educação financeira é especialmente
significativa para a previdência complementar, devido às reformas nos sistemas
públicos de seguridade social e mudanças recentes nas estruturas dos planos
previdenciários [...].”
Alguns países já atuam com mediadas sócio-educativas no âmbito da
educação financeira e previdenciária, seja por via governamental e/ou ações da
sociedade civil.
Nos últimos anos o governo brasileiro despertou-se para a importância
do tema e com ações, ainda tímidas, vem desenvolvendo programas de educação
financeira e previdenciária em todo o país.
Para Pinheiro (2008), “a educação financeira pode ser definida como a
habilidade que os indivíduos apresentam de fazer escolhas adequadas ao
administrar suas finanças pessoais durante o ciclo de sua vida.”
A educação previdenciária “é entendida como a educação financeira
com foco nas questões previdenciárias. Os termos educação financeira e
educação previdenciária não estão dissociados. A educação previdenciária, na
realidade, é uma vertente da financeira” (PINHEIRO, 2008).
Há uma correlação acentuada entre educação previdenciária e
educação financeira, ou seja, baixos níveis de educação financeira têm reflexos
diretos na questão previdenciária dos indivíduos. Essa escassez de educação
previdenciária pode ser umas das explicações para os baixos níveis de poupança
da sociedade brasileira.
Educação financeira e

previdenciária

passa

pelo

triângulo

de

investimentos. O triângulo tem em cada um de seus vértices as palavras
Planejamento, Disciplina e Objetividade. Conforme a Figura 2.
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Planejamento

Disciplina

Objetividade

Figura 2- Triângulo dos Investimentos
Fonte: ABRAAP 2008, p. 76.

Na educação financeira e previdenciária devemos sempre olhar para os
três cantos do triângulo.
O planejamento é a chave inicial de tudo e com ele temos a capacidade
de traçar um caminho conforme desejamos. É difícil, mas cumprir o planejado é
necessário para realização de forma plena seus objetivos finais.
A objetividade é aquela que mantém seu foco no planejamento e
sempre será necessário toda vez que alguma coisa estiver caminhando para o
não planejado. Uma espécie e corretor de rota.
A disciplina contorna as ansiedades e inseguranças, permite que
tenhamos claro aquilo que fora planejado no início do processo.
Conforme os ensinamentos do triângulo de investimentos e sua
aplicação à educação financeira e previdenciária. Pode-se observar na Tabela 1, o
quanto é benéfico a educação financeira e previdenciária e iniciar cedo na
participação na previdência complementar.
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Tabela 1 - Efeito da capitalização em planos de previdência complementar, considerando o
tempo de acumulação e a taxa de juros
Taxa de Juros de 5% a.a
Taxa de Juros de 6% a.a
Taxa de Juros de 7% a.a
Tempo de
acumulação Contribuição Rentabilidade Contribuição Rentabilidade Contribuição Rentabilidade
9 anos

79%

21%

76%

24%

72%

28%

15 anos

68%

32%

62%

38%

58%

42%

20 anos

59%

41%

53%

47%

47%

53%

30 anos

44%

56%

37%

63%

31%

69%

40 anos

32%

68%

25%

75%

19%

81%

Fonte: Pinheiro, 2008, p. 6.

A Tabela 1 demonstra o impacto que tem a o tempo de contribuição e a
taxa de juros sobre a diferença entre percentual de contribuição e rentabilidade.
A educação financeira e previdenciária é ferramenta importantíssima
para conscientização da sociedade de que quanto mais cedo se começar a poupar
e de forma consciente, menos sacrifícios financeiros serão necessários.

2.4

MODELOS DE AVALIAÇÃO DE PORTFÓLIO

2.4.1 Teoria Moderna de Portfólio

A Teoria Moderna de Portfólio deriva do estudo de Markowitz (1952) a
respeito da Seleção de Portfólio, sua modelagem é de que todo investidor
pretende maximizar o retorno do investimento e minimizar o risco. Isto demonstra
que esse investidor é um típico investidor avesso ao risco.
No desenvolvimento de seus fundamentos ele tratou do risco de forma
quantitativa e não somente qualitativa como seus antecessores, sendo assim, o
autor propõem que para determinado retorno esperado de um investimento, o
investidor deveria minimizar a variância desse retorno, ou seja, para um retorno
maximizado e um risco minimizado ele deveria buscar um ativo que dê o retorno
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esperado futuro e com a menor variância. Deste modo, Markowitz propõe como
medida de risco a variância de um ativo. (PEREIRA, 2007).
A seleção de uma boa carteira de investimentos busca identificar no
mercado financeiro a melhor combinação possível de ativos, observando as
preferências do investidor na relação risco e retorno esperado. Podem-se formar
inúmeras carteiras, uma vez que há uma infinidade de ativos financeiros, mas
somente a que maximizar a satisfação do investidor será a selecionada. (ASSAF
NETO, 2009).
O risco de um ativo isolado é diferente do risco que esse mesmo ativo
tem quando inserido em uma carteira de investimentos. Na diversificação, o risco
de um ativo é calculado por seu grau de contribuição ao risco total da carteira, ou
seja, o quanto a entrada desse ativo expôs ao risco a carteira de investimentos. A
elevação do número de ativos em uma carteira, de forma diversificada, é possível
reduzir a exposição ao risco da carteira a taxas decrescentes, mas será
impossível de eliminá-lo, já que a um determinado ponto não há acréscimo na
quantidade de títulos diversificáveis que justifique uma redução do risco. Nesse
ponto há uma conservação do mesmo nível de risco. (ASSAF NETO, 2009)
O risco total de uma carteira não depende único e exclusivamente do
risco de cada um dos ativos que compõem a carteira e suas proporções, mas
também depende da relação existente entres os ativos que estão presentes na
carteira, ou seja, a forma como estes se relacionam (covariância). Deste modo,
não basta apenas diversificar em número os ativos de uma carteira, mas também
na qualidade e correlação existente entre os mesmos.
Pode-se auferir que uma boa montagem de carteira deve ser pautada
na diversificação dos ativos, observando seus riscos (variância) e atentar-se para
o grau de correlação existente entres os ativos da carteira, deste modo, buscando
sempre uma correlação (covariância) baixa de forma que a montagem do portfólio
seja ótima.
O risco de uma carteira composta por apenas dois ativos (X e Y) pode
ser descrita conforme a equação abaixo.
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σ p = [(WX2 × σ X2 ) + (WY2 × σ Y2 ) + 2 × WX × WY × COVX ,Y ] 1/ 2

COV X ,Y = ρ X ,Y × σ X × σ Y

σ p = [(WX2 × σ X2 ) + (WY2 × σ Y2 ) + 2 × WX × WY × ρ X ,Y × σ X × σ Y ] 1/ 2
De acordo com a Teoria Moderna de Portfólio, os investidores podem
determinar todas as carteiras ótimas para um dado nível de risco que estejam
dispostos a assumir e estas carteiras compõem uma fronteira de carteiras que
Markowitz chamou de Fronteira Eficiente.
A Fronteira Eficiente pode ser chamada também de curva de carteiras
ótimas, uma vez que é sobre ela que encontra-se a melhor relação risco e retorno
esperado futuro para os investidores. (CORRÊA e SOUZA, 2001).
Ao analisarmos a Figura 3, podemos ver que a curva da fronteira
eficiente insere todas as carteiras possíveis de serem construídas.

Retorno Esperado E(R p)=Rp
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Figura 3 – Fronteira Eficiente.

K

Desvio-padrão (σp)

Fonte: Elaboração do autor.

A curva K é conhecida como a fronteira eficiente, onde todos os pontos
sobre a curva correspondem a uma carteira ótima para um determinado nível de
retorno esperado, ou seja, a menor variância (risco) para aquele retorno que se
deseja. Vale ressaltar, mais uma vez, que a fronteira eficiente não elimina o risco,
mas reduz para os menores níveis possíveis conforme a expectativa de retorno
esperado. (ASSAF NETO, 2009).
Os pontos (carteiras) que se encontram abaixo da curva K são
considerados pontos sub-ótimos, já que detêm o mesmo nível de retorno que os
pontos sobre a curva, mas com um nível de risco mais elevado.
2.4.2 Life-Cycle
Os fundos Life-Cycle (Ciclo de Vida) são fundos que facilitam a seleção
de portfólio dos investidores, uma vez que suas composições são um mix de
renda fixa e uma parcela de renda variável, sendo esta última decrescente
conforme o investidor aproxima-se de sua aposentadoria, assim as estratégias de
alocação de ativos ficam predeterminadas.
O ciclo de vida de um produto é muito parecido com o ciclo de vida de
investimentos. Ao olharmos para o ciclo de vida do produto conseguimos
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identificar algumas fases bem distintas (Fig. 4) e no ciclo de vida de investimentos
não seria diferente.

Figura 4 – Ciclo de Vida do Produto.
Fonte: Wikipédia, 2007

Enquanto o ciclo de vida do produto tem algumas fases na sua trajetória
desde a introdução do produto no mercado até seu declínio, no ciclo de vida de
investimentos não poderia ser diferente.
O ciclo de vida de investimentos é composto por três grandes fases:

Montante Financeiro - $

Acumulação, Consolidação e Dispêndio/Auxílio, conforme a Figura 5.

Acumulação

Figura 5 – Life-Cycle Investing.
Fonte: Elaboração do autor.

Consolidação

Dispêndio/
Auxílio

Tempo de Vida
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A fase de acumulação compreende dos 20 aos 35 anos de idade,
aproximadamente. Nesta fase, os indivíduos estão acumulando capitais em suas
vidas para satisfazerem suas necessidades, tais como: casa, carro, imóveis, entre
outros. Muitas vezes os indivíduos encontram-se extremamente endividados
nesse período de suas vidas (SMALL STOCKS, 2008).
Durante esta fase, os individuas são jovens e têm perspectivas futuras
de aumento de renda no horizonte de tempo que ainda falta para suas
aposentadorias, sendo assim, há, teoricamente, uma propensão maior ao risco,
uma vez que, seus montantes são relativamente baixos, há horizonte de
recuperação em caso de perdas e suas necessidades são básicas (casa, carro,
etc.) e supridas por sua renda laboral de forma constante.
Neste período os investidores aportam quantias pouco representativas
devido aos seus comprometimentos mensais.
A segunda fase, também conhecida como fase de consolidação, se dá
dos 35 aos 55 anos de idade, aproximadamente. As necessidades imediatas
cedem lugar a acumulação de capital, pois a renda advinda da atividade
trabalhista a esta altura da vida já encontra-se mais elevada e o patrimônio
financeiro tende a crescer de forma mais rápida (SMALL STOCKS, 2008).
Na consolidação, a renda tende a ser mais elevada e um dos objetivos
principais é a poupança para uma aposentadoria segura. Sua renda atual deve
suprir com folgas as necessidades e seu nível de tolerância ao risco tende a
diminuir, já que seu horizonte de vida não é mais tão longo quanto no passado,
mas mesmo assim ainda persistem alguns ativos voláteis em seus portfólios.
Na última etapa, fase de dispêndio/auxílio, os indivíduos têm 55 anos
de idade ou mais e encontram-se praticamente no auge de seu patrimônio líquido
e sua tolerância ao risco tende a ser baixíssima já que o horizonte de
recuperação, em caso de perdas de capital, pode ser maior que a própria
expectativa de vida, mas mesmo assim preocupam-se com a manutenção do
poder aquisitivo (ganhos mínimos da inflação) (SMALL STOCKS, 2008).
Normalmente os investidores encontram-se aposentados ou em
processo de aposentadoria, assim seus gastos deverão ser supridos pelos
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dividendos gerados da riqueza acumulada até então e/ou pelo consumo de parte
desse patrimônio, juntamente com o recebido pela previdência social.
Indivíduos que detêm consideráveis montantes nesta fase, tendem a
prestar auxílio/transferência de riqueza aos entes mais próximos, uma vez que há
o pleno conhecimento dos padrões de gastos do indivíduo e a percepção de que o
montante financeiro existente e a renda que este propicia são mais do que o
suficiente para a manutenção de uma vida plena.
Estes padrões de idades estipulados nas fases do Life-Cycle Investing
não são herméticos, muito pelo contrário, já que há a nítida percepção de que os
jovens estão entrando no mercado de trabalho muito mais tarde do que seus pais
e saindo do mesmo mais tarde também. Assim, no futuro, possa se verificar as
novas idades de ocorrência dessas fases. Outra percepção é que há uma
correlação negativa entre o avanço da idade dos investidores e seus níveis de
risco assumidos em suas aplicações.
Um dos processos de investimentos mais comuns, quando tratamos de
life-cycle investing, é o padrão chamado de “100 menos a idade”. Neste método, o
investidor calcula o quanto, percentualmente, deverá alocar em investimentos de
maior risco e a parcela de sua idade corresponde ao percentual de investimentos
de menor risco. (SOCIAL SECURITY, 2007)
Examinando a Tabela 2, baseado em um mundo onde o investimento
de maior risco seja único e exclusivamente ações e o de baixo risco seja somente
títulos públicos federais, e para as diferentes idades temos o percentual de
alocação em cada tipo de ativo.
Tabela 2 – Modelo “100 menos a Idade”
IDADE

% DE AÇÕES

% DE TÍTULOS

TOTAL %

25

75

25

100

35

65

35

100

45

55

45

100

55

45

55

100

65

35

65

100

Fonte: Social Security, 2007.
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O modelo de “100 menos a idade” leva em consideração somente a
idade do investidor por conta de sua generalização, mas acaba ignorando as
preferências individuais de cada investidor quanto ao seu apetite ao risco.
Existem outros modelos que consideram o ciclo de vida do investidor
(participante), mas todos acarretam em generalizações que acabem ignorando
certos pontos importantíssimos na decisão de investimentos.
Na modelagem de “100 menos a idade”, de certo modo, a Teoria
Moderna de Portfólio de Markowitz é ignorada na formação de um portfólio
coerente com os ativos e o perfil de risco de cada investidor, assim faz-se
necessário adequação concomitante entre a Teoria de Portfólio e Life-Cycle
Investing.
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CAPITULO 3 – PREVIDÊNCIA BRASILEIRA E ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

3.1

SISTEMA PREVIDÊNCIÁRO BRASILEIRO

O Sistema Previdenciário Brasileiro é composto pelo Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), pelo Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Públicos (RPPS) e pelo Regime de Previdência Complementar (RPC). Esse
regime vigora baseado na constituição federal, emendas constitucionais, leis,
instruções normativas e resoluções.
A Figura 6,, mostra de forma sintética as três divisões da previdência
nacional.

Previdência Brasileira

Regime Geral de
Previdencia Social

Regime de
Previdencia
Complementar

Regime Próprio de
Previdencia dos
Servidores Púlblico

Figura 6 - Sistema da Previdência do Brasil
Fonte: Elaboração do Autor.

3.1.1 Regime Geral de Previdência Social
A previdência social é a mais conhecida dos brasileiros dentre as
demais, porém sabe-se
se que a lembrança nem sempre é a mais agradável possível
devido as suas peculiaridades.
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Para Domeneghetti (2009, p. 16),
“O Regime Geral de Previdência Social (RGPS), operado pelo Instituto
Nacional de Seguro Social (INSS), somente público, tendo caráter
obrigatório e é destinado aos trabalhadores formais da iniciativa privada,
aos empregados públicos e servidores titulares de cargo efetivo das
unidades federativas (ainda sem regime próprio de previdência). A forma
de custeio é o regime de caixa, em que os benefícios são pagos com a
arrecadação de tributos (não há reservas constituídas).”

“O regime geral de previdência social é composto e baseado no regime
financeiro de repartição simples, seu gerenciamento dá-se pelo INSS
(Instituto Nacional de Seguro Social), que cobre todos os trabalhadores
do setor privado. [...] Empregadores e empregados assalariados,
domésticos, autônomos e trabalhadores rurais são contribuintes do
sistema. [...] A administração desse regime é pública.” (PINHEIRO, 2007,
p. 39-40).

3.1.2 Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos

A previdência dos servidores públicos é uma espécie do regime geral,
porém só é pactuada por uma classe da população trabalhadora brasileira.
O regime próprio de previdência dos servidores públicos é, via de regra,
baseado no regime financeiro de caixa, também é público e alternativamente ao
regime geral da previdência social e destinada única e exclusivamente para
servidores titulares de cargo efetivo dos entes da federação – União, Estados,
Distrito Federal e maiores Municípios. (DOMENEGHETTI, 2009)
A Constituição Federal de 1988 trata do assunto em seu artigo 40.
"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 e
solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.”
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3.1.3 Regime de Previdência Complementar

O regime de previdência complementar será abordado com mais afinco
nos tópicos a seguir, porém cabe ressaltar algumas diferenças entre os três
regimes de previdência existente no Brasil.
Na Figura 7,, tem
tem-se um breve panorama das especificidades de cada
um dos três regimes.

Previdência Brasileira

Regime Próprio de
Previdencia dos
Servidores Púlblico

Regime Geral de
Previdencia Social
- Público
- Filiação obrigatória para trabalhadores regidos
pela CLT
- Operado pelo INSS
- Regime financeiro de caixa

- Público
- Filiação obrigatória para os servidores públicos
titulares de cargos efetivos da união, dos Estados,
do Distrito Federal e Municípios
- Via de regra, regime financeiro de caixa

Regime de
Previdencia
Complementar
- Privado
- Natureza Contratual
- Filiação facultativa
- Autônomo em relação ao Regime Geral de Previdência e aos regimes próprios
- Regime
egime financeiro de ca
capitalização
Figura 7 - Representação do Sistema de Previdência
Fonte: Domeneghetti, 2009, p. 17.
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3.2

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

A previdência complementar surgiu antes mesmo de o Estado propor
sua forma de previdência. Hoje a previdência complementar busca provir o
cidadão, após uma longa vida laboral, de recursos financeiros capazes de
assegurar uma vida digna e plena, já que a previdência compulsória (regime geral)
não é o suficiente.
Segundo Domeneghetti (2009, p. 22),
“a Previdência Complementar brasileira adota o regime financeiro de
capitalização por meio da formação de reservas garantidoras. E se
destina aos funcionários de empresas privadas e aos servidores públicos
e associados, além dos membros de pessoa jurídica de caráter
profissional, classista ou setorial.”

O regime de previdência complementar
“tem caráter essencialmente complementar e objetiva constituir-se em
opção para aos segurados de outros regimes que desejam receber
valores superiores aos tetos dos benefícios dos regimes a que pertencem
e para aqueles que estão excluídos do mercado formal de trabalho, mas
querem adquirir uma aposentadoria.” (PINHEIRO, 2007, p. 40).
“O Regime de Previdência Complementar (RPC), consubstanciado nos
regimes da previdência pública, possui como características relevantes: a
natureza jurídica contratual privada (com sujeição ao regime jurídico de
direito privado, em que prevalece a autonomia da vontade); o caráter
complementar e autônomo em relação à previdência pública; e a
constituição de reservas em regime de capitalização, em que são
arrecadados valores antecipadamente e, com o montante das reservas e
seus rendimentos, efetua-se o pagamento das complementações de
renda.” (DOMENEGHETTI, 2009, p. 16).

O sistema de previdência complementar pauta-se na capitalização,
assim os recursos aportados pelos participantes durante sua vida laboral serão
rentabilizados ao longo do tempo e espera-se que o participante tenha recursos
financeiros suficiente para assegurar sua aposentadoria no futuro. Logo, não há
como ter recursos garantidores sem que haja a disciplina de aporte por parte do

57
participante e patrocinadora, bem como a rentabilidade desses aportes mensais
(contribuição).

3.2.1 Histórico

O inicio da previdência complementar é algo muito obscuro ainda, já
que devido aos seus registros seculares pode-se ter perdido ao longo do tempo.
Não há um consenso quanto ao início das atividades da previdência
complementar no Brasil, mas pode-se considerar que a criação do Montepio Geral
de Economia dos Servidores do Estado Mongeral em 10 de janeiro de 1835, pelo
Barão de Sepetiba, então ministro da justiça. (BORGES, 2003).
Para Domeneghetti (2009, p. 19),
“A estrutura do sistema de previdência brasileiro nos moldes atuais
ocorreu no ano de 1923, com o advento da Lei Eloy Chagas, que criou
uma Caixa de Aposentadoria e Pensões para todas as empresas de
estrada de ferro, abrangendo o conjunto de empregados dessas
empresas. Teve início, nesse momento, um sistema de proteção social
no Brasil (pensão, aposentadoria, assistência médica e ressarcimento de
medicamentos).”

Na década de 70, com o forte crescimento da economia nacional,
período conhecido como o milagre econômico, há o surgimento dos primeiros
fundos de pensão do Brasil por meio das grandes estatais. Surgem no intuito de
complementar a renda dos ex-funcionários e de equalizar celetistas e estatutários
na questão da renda.
Em 1977 houve a criação da Lei 6.435 que equiparou as Entidades
Fechadas de Previdência Complementar – EFPC (na época eram Entidades
Fechadas de Previdência Privada – EFPP) às instituições de assistência social,
pelas mesmas não possuírem a finalidade lucrativa.

Esta

equiparação

proporcionou um forte avanço da previdência complementar em nosso país, já que
as EFPC tornaram-se imunes tributariamente. (ABRAPP, 2005).
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Criou-se as Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC),
com finalidade lucrativa, muito diferente das EFPC e fazendo com que a
previdência complementar nacional fosse subdividida em dois segmentos, aberto
e fechado. A Associação Nacional da Previdência Privada (ANAPP) representa o
seguimento das EAPC e EFPC, uma continuidade dos Montepios, porém com
regras mais rígidas. (ABRAPP, 2005).
No ano de 1978 surgiu a Associação Brasileira das Entidades Fechadas
de Previdência Complementar (ABRAPP), para representar somente o segmento
fechado das entidades de previdência complementar.
A década de 80 é um período muito conturbado para todo o segmento
de previdência no Brasil.
O parágrafo 3º do artigo 39, da Lei 6.435/77, que amparava os fundos
de pensão quanto a sua imunidade tributária foi sumariamente revogado, fato
extremamente confuso e que trouxe enorme instabilidade ao sistema. (ABRAPP,
2005).
No ano de 1988 há a criação da nova constituição que traz novas bases
para previdência complementar brasileira, mas mesmo com essa nova
constituição e a longa batalha jurídica empreendida pelas Entidades Fechadas de
Previdência Complementar, não obtiveram êxito na reversão da perda da
imunidade tributária. (ABRAPP, 2005).
Os anos 90 o sistema de previdência complementar passou por
algumas CPIs (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar os fundos de
pensão das estatais nacionais, já estes detinham expressivo valor financeiro sob
gestão.
Houve uma discussão, com o auxilio da Secretaria de Previdência
Complementar (SPC) a respeito da implantação do “modelo chileno”, o qual
representaria a substituição da Previdência Social estatal pela previdência privada
compulsória e entregue às instituições financeiras.
Ainda na década de 90, com base no estudo do professor Rio Nogueira,
acadêmico extremamente bem conceituado no ramo da previdência, foram criados
os Institutos Assistenciais. (ABRAPP, 2005).
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Em 1998, aprovou-se a emenda constitucional nº 20 que requereu Leis
Complementares para regular o sistema de previdência complementar. (ABRAPP,
2005).
Na década seguinte, anos 2000, foram criadas as Leis Complementares
108/01 (EFPC patrocinados por empresas públicas) e 109/01(EAPC e EFPC) que
revogou inteiramente a Lei 6.435/77, dando início ao marco regulatório vigente.
No ano de 2005, a Medida Provisória 233, criou a PREVIC, uma
agência responsável por fiscalizar, supervisionar e fomentar a previdência
complementar no Brasil, porém a mesma perdeu a sua validade. Devido a crise
política que se anunciava e a conjuntura nacional da época, a mesma deixou de
ser votada no Senado. (ABRAPP, 2005).
O ano de 2009 foi dedicado prioritariamente ao encaminhamento e
acompanhamento do projeto de lei que criava a PREVIC – Superintendência
Nacional de Previdência Complementar, uma autarquia destinada a reforçar a
estrutura de fiscalização e supervisão das Entidades Fechada de Previdência
Complementar (EFPC) ou Fundo de Pensão. Então, em 23 de dezembro de 2009,
quando o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei n° 12.154,
criando a autarquia, possibilitando que a PREVIC reorganize seu quadro de
pessoal, por meio da realização de um concurso para o desempenho de suas
atividades. (PREVIC, 2010)
O sistema de previdência complementar do Brasil é um dos maiores do
mundo, ocupando atualmente o oitavo lugar em termos absolutos, o que
demonstra sua força nestes mais de 30 anos de existência regulamentar.
Os Gráficos 2, 3 e 4 demonstram de forma contundente o quão
relevante é a participação das Entidades Fechadas de Previdência Complementar
em nosso país.
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Gráfico 2 - Evolução dos Ativos (Bilhões - R$)
Fonte: Adaptado de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR
(ABRAPP),
Disponível
em:
http://www.abrapp.org.br/ppub/portal/adm/editor/UploadArquivos/Consolidado%20Estatistic
o_12_09.pdf. Acesso em 11 de junho de 2010.
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Gráfico 3 - Ativos EFPC x PIB (%)
Fonte: Adaptado de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR
(ABRAPP),
Disponível
em:
http://www.abrapp.org.br/ppub/portal/adm/editor/UploadArquivos/Consolidado%20Estatistic
o_12_09.pdf. Acesso em 11 de junho de 2010.
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Rentabilidade das EFPCs
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Gráfico 4 - Rentabilidade das EFPC
Fonte: Adaptado de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR
(ABRAPP),
Disponível
em:
http://www.abrapp.org.br/ppub/portal/adm/editor/UploadArquivos/Consolidado%20Estatistic
o_12_09.pdf. Acesso em 11 de junho de 2010.

3.2.2 Modalidades de Plano de Benefícios

Conforme a legislação da previdência complementar do Brasil existe
três modalidades de planos de benefícios: Beneficio Definido (BD), Contribuição
Definida (CD) e Contribuição Variável (CV) ou Planos Mistos.
Conforme o Gráfico 5 e o Gráfico 6, nota-se uma distribuição quase que
igual entre as três modalidades, porém vê-se que os planos da modalidade CD
tem abocanhado maiores parcelas.
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Modalidade dos Planos de Benefícios
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Gráfico 5 – Modalidade dos Planos de Ben
Benefícios em Números Absolutos
Fonte: Adaptado de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR
(ABRAPP),
Disponível
em:
http://www.abrapp.org.br/ppub/portal/adm/editor/UploadArquivos/Consolidado%20Estatistic
ppub/portal/adm/editor/UploadArquivos/Consolidado%20Estatistic
o_12_09.pdf. Acesso em 11 de junho de 2010.
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Gráfico 6 - Modalidade dos Planos de Benefícios em Números de Participantes
Fonte: Adaptado de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS DE
PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR
(ABRAPP),
Disponível
em:
http://www.abrapp.org.br/ppub/portal/adm/editor/UploadArquivos
ppub/portal/adm/editor/UploadArquivos/Consolidado%20Estatistic
/Consolidado%20Estatistic
o_12_09.pdf. Acesso em 11 de junho de 2010.
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Como demonstrado acima, a previdência complementar em nosso país
é detentora de considerável montante financeiro. Sua significância necessita de
uma gestão mais estratégica e coerente com os anseios e desejos dos
participantes das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
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CAPITULO 4 – NOVA MODALIDADE DE PLANO DE BENEFÍCIOS

O mercado brasileiro pratica três modalidades de plano de benefícios,
sendo que em nenhum deles há uma clara percepção do ciclo de vida de
investimento que cada participante passa ao decorrer de sua vida laboral. Desse
modo, cabe aqui propor um modelo básico com algumas premissas para a criação
dessa nova modalidade de plano de benefício.
Conforme a legislação de investimentos vigente, CMN 3792, todas as
Entidades Fechadas de Previdência Complementar, só podem ter seus recursos
aplicados em cada um dos seis segmentos de investimentos, limitados a seus
percentuais máximos estabelecidos pela resolução. Desse modo, fez-se a partilha
dos seis segmentos em dois grandes grupos, Renda Constante e Renda
Flutuante.

Figura 8 – Novo modelo de Plano de Benefícios.
Fonte: Elaboração do autor.

Na Figura 8, pode-se observar que os componentes do grupo Renda
Constante são as carteiras de Empréstimos e Financiamentos, Renda Fixa e
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Imóveis. Já no grupo de Renda Flutuante, as carteiras de Renda Variável,
Investimentos no Exterior e Investimentos Estruturados são seus componentes.
Dos inúmeros ativos que compõe o mercado financeiro, cada um se
encaixa em um dos segmentos de aplicação de recursos conforme a resolução
3792 do Conselho Monetário Nacional, sendo que em alguns casos, diferentes
ativos compõem o mesmo segmento de investimento. Assim, cada segmento de
aplicação terá uma série de ativos e esses ativos farão parte de uma carteira
dentro do segmento correspondente, que utilizará a Teoria Moderna de Portfólio
para compor essa carteira dentro do segmento correspondente. Por exemplo, o
segmento de Renda Fixa pode ser composto por Títulos Públicos Federais, Títulos
Privados e FIDCs (Fundo de Investimento em Direito Creditório), assim o
segmento de Renda Fixa será composto por um mix dos três tipos de ativos de
forma a maximizar o retorno e minimizar o risco, conforme prega a teoria de
Markowitz, sem desrespeitar os limites e barreiras impostas pela legislação
vigente.
Como salientado, todo e qualquer segmento de aplicação seguirá essa
lógica, ou seja, os segmentos de Renda Variável, Investimentos Estruturados,
Investimentos no Exterior, Imóveis, Empréstimos e Financiamento e próprio de
Renda Fixa, terão suas carteiras composta respeitando a teoria de Markowitz e os
padrões da legislação. Desse modo, tanto a carteira de Renda Constante, quanto
a carteira de Renda Flutuante serão um mix dos seus três segmentos
correspondentes e seguindo os mesmos padrões estipulados por Markowitz e pela
legislação vigente.
De posse da carteira de Renda Flutuante e da carteira de Renda
Constante é que se poderá compor a Carteira do Participante, sendo que esta
levará em conta o nível de risco desejado conforme a sua fase do Ciclo de Vida de
Investimento.
Para a melhor compreensão desse modelo, utilizaremos de alguns
exemplo. Um participante que se encontra na fase de acumulação do ciclo de vida
de investimento tem uma longa vida laboral para enfrentar, detém pequeno
montante financeiro e tempo para recuperação em caso de perdas momentâneas,
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esse participante terá um parcela maior de seus recursos investidos na carteira de
Renda Flutuante do que na carteira de Renda Constante, sempre limitado ao risco
que o indivíduo estiver disposto a correr. Por outro lado, um participante que está
à beira de uma aposentadoria terá a menor parte de seu montante na carteira de
Renda Flutuante e a maior parcela na carteira de Renda Constante, visto que o
mesmo não tem tempo hábil para uma recuperação de capital em casos de perda,
seus montantes são mais significativos e sua segurança e conforto devem ser
prezados.
Assim como no primeiro exemplo, a tolerância de risco do segundo
participante deve ser observada na composição de sua carteira. Conforme o
descrito acima essa nova modalidade de investimentos viria para supri uma
necessidade cada vez mais pujante entre os participantes das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar. Cabe uma ressalva que esta nova
modalidade quanto a sua fase de acumulação e de pagamento de benefícios seria
muito similar aos modelos de Contribuição Definida e de Contribuição Variável,
porém muito mais coerente com os anseios e desejos dos participantes na tomada
de decisão da composição de sua carteira.
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CAPITULO 5 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste

estudo

mostrou-se

um

apanhado

geral

da

previdência

complementar brasileira, da Teoria Moderna de Portfólio de Markowitz e o
processo de Life-Cycle Investing.
O que se pretende aqui é demonstrar de forma teórica e com conceitos
financeiros que o caminho para uma aposentadoria saudável e plena,
financeiramente, passa pela disciplina e conhecimento das boas práticas de
gestão de ativos. O modelo básico criado tem como critérios a alocação do capital
financeiro dos participantes de forma orientada por uma teoria sólida de
investimentos (Teoria Moderna de Portfólio) juntamente com o alinhamento cdo
Ciclo de Vida de Investimento de cada participante.
A modelagem de ciclo de vida pode vir a ser uma nova modalidade de
plano de benefícios para a previdência complementar fechada, já que prima pela
manutenção de padrões de vida de seus participantes ao término de sua carreira
laboral, porém não somente essa metodologia garantirá as reservas de poupança
dos participantes, tem-se que mesclar as teorias de Life-Cycle Investing com a
Teoria Moderna de Portfólio, afim de que possam ser geridos os recursos de
forma menos arriscada e buscando retornos máximos, concomitantemente.
Para uma Entidade Fechada de Previdência Complementar Fechada
(EFPC), esse trabalho conjunto das duas teorias é um caminho que pode e deverá
ser percorrido dentro de alguns anos, já que os planos ofertados pelas EFPC são
cada dia mais confusos e menos compreendidos pelos participantes, pois a
educação financeira e previdenciária dos brasileiros é baixa ou quase nula.
Este trabalho buscou nortear uma nova e viável possibilidade de
modalidade de plano de benefícios para as EFPC de nosso país e do mundo,
sendo assim, a criação de uma nova modalidade de plano de benefícios baseado
nos princípios dos planos de Contribuição Definida e de Contribuição Variável
mais as idéias da Teoria Moderna de Portfólio e de Life-Cycle Investing são
aparatos que viabilizam a criação dessa nova modalidade.
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