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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo contribuir para a literatura de Previdência Privada 

Aberta no Brasil ao avaliar os impactos das Resoluções CMN 4.176/13 e 4.444/15 no 

desempenho dos fundos de Renda Fixa de Previdência Privada Aberta. Estudos 

mostram que esse segmento de fundos, na média, possui pior performance quando 

comparado com o segmento de fundos renda fixa tradicionais. Como explicação para 

esses resultados estão fatores como: altas taxas de administração, maiores custos de 

manutenção de fundo e passividade das carteiras de ativos em relação ao indexador, 

com alta concentração em ativos atrelados a taxas de 1 dia, Selic/CDI. 

As resoluções citadas tinham como premissa estabelecer um prazo médio mínimo 

para esses veículos (mínimo de 730 dias), que deveriam ser cumpridos pelos gestores 

na alocação de ativos, cujo objetivo principal era aumentar as exposições em ativos 

mais longos, o que elevaria a volatilidade e consequentemente geraria possiblidades 

de maiores retornos aos investidores, descolando os resultados do benchmark (CDI). 

Para realização deste estudo, utilizou-se o modelo de regressão com dados em painel 

com uma amostra de 94 fundos do segmento de renda fixa, cujo patrimônio total 

desses veículos na data base de março de 2019, totalizava pouco mais de 600 bilhões 

de reais. O período considerado na análise é de pouco mais de sete anos, janeiro de 

2012 até março de 2019, sendo o período de vigência da norma de janeiro de 2016 

até junho de 2018.      

Os testes foram realizados estimando a variável excesso do CDI como variável 

dependente e utilizando as variáveis patrimônio, volatilidade, experiência do gestor e 

captação líquida como controle da regressão.  

Os resultados mostraram que durante a vigência da norma os fundos tiveram, na 

média, pior desempenho do que fora do período de sua vigência, mostrando que o 

impacto esperado pelo regulador no retorno dos fundos não foi possível de ser 

evidenciado. 

Palavras-chave: fundos de previdência, performance de fundos, passividade de 

fundos, dados em painel          



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This paper aims to contribute to the literature on Open Private Pension in Brazil by 

assessing the impacts of CMN Resolutions 4.176/13 and 4.444/15 on the performance 

of Open Private Pension Funds. Studies show that this fund segment, on average, 

performs worse compared to the traditional fixed income fund segment. These results 

include factors such as: high management fees, higher fund maintenance costs and 

asset portfolio passivity relative to the indexer, with a high concentration of 1-day linked 

Selic / CDI assets. 

The resolutions cited assumption was on establishing a minimum average term for 

these vehicles (minimum 730 days), which should be met by fund managers, whose 

primary purpose was to increase exposures to longer term assets, which would 

increase volatility and consequently generate higher returns for investors, 

disconnecting the benchmark (CDI) results. 

For this study, panel data regression model was used with a sample of 94 funds from 

the fixed income segment, whose total equity of these vehicles on March 2019 added 

up just over 600 billion reais. The period considered in the analysis is just over seven 

years, from January 2012 to March 2019, and the period of validity of the norm was 

from January 2016 to June 2018. 

The tests were performed by estimating the excess variable of the CDI as the 

dependent variable and using the variables equity, volatility, manager experience and 

net funding as a regression control. 

The results showed that during the period of the norm, the funds had, on average, 

worse performance than outside the period of its validity, showing that the impact 

expected by the regulator on the return of the funds could not be evidenced. 

 

Keywords: pension funds, fund performance, fund passivity, panel data  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O mercado de Previdência Privada no Brasil vem crescendo consideravelmente e 

de maneira muito consistente nos últimos 10 anos, atingindo o valor de 904 bilhões 

de reais sob gestão, de acordo com dados de agosto de 2019 que foram 

disponibilizados pela FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), 

o que significa um crescimento de pouco mais de 10% quando comparado com o 

mesmo período do ano de 2018 e de um crescimento de mais de 80% quando 

comparado ao mesmo período no ano de 2015, onde os valores sob gestão eram de 

aproximadamente 500 bilhões de reais. Ainda, segundo dados do setor, a expectativa 

é de fechar o ano de 2019 com um número superior a 1 trilhão de reais sob gestão, o 

que indicaria que, uma vez se confirmando esse número, o setor irá dobrar de 

tamanho em menos de 5 anos. 

Gráfico 1 -  Evolução dos ativos sob Gestão - Previdência 

 

Fonte: Criação do autor, dados: série histórica carteira de investimentos – Fenaprevi 09/2019 

 

Apesar do mercado de Previdência possuir uma extensa gama de produtos, que 

contempla diversas possibilidades de acumulação, o mercado atualmente se 

concentra em praticamente dois produtos, o Plano Gerador de de Benefício Livre 
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(PGBL), classificado como Plano de Previdência Complementar e o Vida Gerador de 

Benefício Livre (VGBL), classificado como Plano de Carácter Previdenciário, sendo 

esses dois produtos responsáveis por representar aproximadamente 90% de todos os 

recursos nesse segmento. Nesses dois tipos de planos a remuneração obtida pelo 

cliente durante o período de diferimento, mais conhecido como o período de 

contribuições, se dá pela rentabilidade do veículo de investimento escolhido, Fundo 

de Investimento Especialmente Constituído (FIE) - no qual está amarrado o produto 

escolhido.  

Em termos de comparação com fundos de investimentos tradicionais, os FIE’s de 

previdência possuem o mesmo propósito, que é o de fornecer o melhor retorno aos 

seus cotistas limitados aos riscos que podem ser assumidos, ainda que, quando se 

olhe sob as expectativas de quem aplica nesses diferentes veículos, pelo menos em 

teoria, os objetivos dos clientes de previdência deveriam ser distintos. 

Enquanto os cotistas de fundos tradicionais olham para as gestoras disponíveis e 

escolhem os fundos oferecidos de acordo com o seu perfil de risco e baseado nas 

caraterísticas do veículo e gestor buscando maximizar retorno, os clientes de 

previdência precisam ponderar, além desses, outros aspectos na hora da escolha do 

veículo, escolhas que abarcam benefícios de curto prazo, que podem ser mensurados 

em termos de benefícios fiscais que são proporcionados pelo produtos de previdência, 

e benefícios de longo prazo, retornos esperados e modelos de aposentadoria, que se 

dão no momento da conversão em benefício/renda, o que torna o produto muito mais 

complexo, com um número maior de intervenientes envolvidos e de um número maior 

de variáveis a serem ponderadas do que a aplicação em um fundo de investimento 

tradicional. 

Já em fundos tradicionais, a relação é direta entre o cotista e gestor, intermediado 

apenas pela figura do administrador do fundo, nos planos de previdência aparece a 

figura das Entidades de Previdência (EP’s) ou Seguradora, que é a responsável pela 

criação e comercialização dos produtos, além de serem responsáveis em contratar e 

realizar as aplicações de cada um dos produtos nos respectivos veículos de 

investimentos junto aos gestores. Maiores detalhes da operacionalização de produtos 

e veículos de previdência podem ser encontrados em Amaral (2013). 
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Os gestores dos FIE’s de previdência são intervenientes do processo contratados 

pelas EP`s e é sua responsabilidade zelar pela gestão das reservas, inclusive com 

responsabilidade fiduciária no cumprimento da integra do regulamento estabelecido, 

e nesse contexto, excluindo apenas as questões especificas do mandato de cada tipo 

de fundo, o papel do gestor é o mesmo quando se compara as suas atribuições em 

relação a gestão de um fundo tradicional. 

Assim, dentro desse contexto de igualdade de atribuições e de responsabilidades 

na gestão desses veículos, ou seja, de igualdade de oportunidades de ganhos entre 

os FIE’s de previdência e fundos tradicionais, o que temos visto até o momento, em 

termos de entrega de valor ao cliente é que fundos tradicionais sempre performam 

melhor do que os fundos previdenciários, Campani e Brito (2017) demonstrou bem 

essa comparação em trabalho divulgado sobre o tema, e o que se tem notado no 

mercado de previdência, principalmente nos veículos de renda fixa é a passividade 

dos gestores em relação ao benchmark definido, que, ainda de acordo com estudo de 

Amaral (2013), trata-se de um mercado com fundos altamente concentrados em ativos 

indexados à juros de 1 dia, Selic/DI, uma vez  que, dados os objetivos de longo prazo 

desses veículos, seria esperado maiores concentrações em ativos indexados à taxas 

pré-fixadas (curto e médio prazo) ou em ativos atrelados à inflação (juro real), Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-

M), pois o produto visa o benefício final de aposentadoria e não somente retornos de 

curto e médio prazo. 

Diante desse cenário, o Conselho Monetário Nacional (CMN), com o objetivo de 

incentivar o mercado, desindexando os veículos e assim proporcionar maiores 

retornos aos seus clientes, publicou em 2013, via Banco Central, a resolução 

4.176/2013, que tinha como objetivo principal estabelecer a obrigação de 

alongamento dos prazos médios dos veículos de reservas técnicas (incluído nesse rol 

todos os veículos Previdenciários, FIE’s), instituindo prazos médios mínimos, que 

deveriam ser seguidos por todas as EP’s por meio de seus gestores. 

De acordo com as regras estabelecidas na resolução do CMN, só estariam 

sujeitos ao computo do prazo médio mínimo, ativos cujos indexadores fossem 

diferentes das taxas de juros de 1 dia Selic/DI, o que na prática obrigaria o gestor a 

realizar “na marra” uma maior exposição à ativos de riscos, com prazos relativamente 
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longos, uma vez que o prazo médio mínimo ponderado estabelecido para cada um 

dos veículos deveria ser de 1.095 dias corridos (3 anos).  A norma foi publicada em 

2013 e os gestores deveriam realizar todas as adequações e enquadramentos até 

dezembro de 2015, pois a norma teria sua vigência iniciada em janeiro de 2016. Na 

data de divulgação da norma em 2013, cada uma das EP’s deveria retirar uma 

“fotografia” de seus prazos médios e, daquela data em diante, os veículos cujos prazos 

fossem inferiores a 1.095 dias estariam proibidos de serem diminuídos até a entrada 

em vigor da regra, ou seja, os prazos no período de 2013 até 2015, só poderiam 

aumentar, ou diminuir até o limite mínimo da regra de 1.095 dias. 

Além dos critérios e prazos estabelecidos, também chamou a atenção no 

conteúdo das regras a impossibilidade do gestor em realizar eventuais hedges para 

essas exposições, pois a realização de posições contrárias, ainda que em derivativos, 

anulariam as exposições feitas para o cumprimento do prazo, desenquadrando de 

imediato o veículo.  

Um mês antes da entrada em vigor da norma (novembro de 2015), o CMN 

atendendo a pleitos do mercado através de suas Federações, flexibilizou parte das 

regras impostas através da revogação da circular 4.176/13 e publicou nova resolução, 

a resolução 4.444/15, que entre a consolidação de regras para o setor, ao que tange 

ao prazo médio mínimo, permitiu a utilização de derivativos para fins de hedge dessas 

exposições e diminuiu o prazo mínimo estabelecido para 730 dias.  

Desse ponto de vista, olhando o histórico de passividade dos FIE’s ao longo do 

tempo, o CMN entendeu necessário incentivar e até certo ponto “obrigar” os gestores 

a aumentarem as suas exposições para a geração de maiores retornos, pois trata-se 

de um mercado relevante e de grande importância social e até o momento de 

publicação da norma em 2013 não se observou nenhuma movimentação por parte 

dos gestores desse segmento em buscar gestões mais ativas para favorecer, no longo 

prazo, seus clientes. O cenário observado é de taxas elevadas, com gestão passiva e 

alta concentração de ativos atrelados a juros de 1 dia. 

O CMN observou que esse modo de atuação favorece apenas as EP’s e as 

Gestoras, pois conseguem receitas elevadas sem necessidade de tomada de risco. 

Parte dos clientes que aportam recursos nesses fundos aceitam esse tipo de gestão 
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pois necessitam deles para auferirem os benefícios fiscais associados aos produtos e 

também por não possuir acesso a produtos equivalentes de complementação de 

aposentadoria. 

Assim, o objetivo principal desse trabalho se concentra em verificar o real impacto 

da medida imposta pelo regulador no comportamento, em termos de retorno no 

período, dos veículos que foram afetados pela norma, verificando se é possível 

estabelecer a melhora de performance de todo um mercado via resolução, que além 

de retirar do gestor toda a discricionariedade na gestão dos recursos, impôs maiores 

restrições na gestão desses portfólios. 

O estudo foi realizado com uma amostra de 94 fundos e se concentra apenas nos 

fundos na modalidade de renda fixa, cujos patrimônios correspondem a 

aproximadamente 70% de todos os recursos geridos pelo setor, sendo que em março 

de 2019 esses 94 fundos tinham sob gestão pouco mais de 600 bilhões de reais. Os 

dados coletados para o estudo abarcam o período de janeiro de 2012 até março de 

2019, e o período de vigência da resolução foi de janeiro de 2016 até junho de 2018, 

onde através da resolução 4.670/18 o CMN através do Banco Central revogou a 

obrigação de manutenção dos prazos mínimos exigidos na resolução 4.444/15. 

Foram excluídos da amostra os fundos na modalidade Fundo de Investimento em 

Cotas, FIC-FIE’s, Fundos com estratégias específicas definidas em mandato, como 

por exemplo Fundos IMA-B, IMA-B+, Juro Real e fundos específicos de crédito. Como 

se faz necessário para o presente estudo a mensuração dos prazos médios de acordo 

com a Resolução Bacen, a amostra escolhida é constituída apenas de fundos que 

durante o período estudado possuíam ativos diretos em seu portfólio, ou seja, tratam-

se de veículos popularmente denominados de Fundos Mãe, fundos que realizam as 

estratégias de investimentos e as distribuem para os FIC-FIE’s, que são os veículos 

oferecidos ao cliente final. Por se tratarem de veículos que distribuem as estratégias, 

os fundos da amostra apresentam rentabilidade bruta, pois todas as taxas que incidem 

diretamente aos clientes são cobradas nos FIC-FIE’s, o que para o presente estudo é 

positivo, pois permite uma melhor mensuração do impacto da resolução, uma vez que 

os resultados não estão “poluídos” pelas taxas cobradas ao cliente não sendo 

necessário assim realizar controles adicionais em decorrência dessas taxas.    
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Como se tratam de veículos constituídos pelas EP’s, os fundos possuem cotista 

único, que é a própria EP, não sendo possível dessa forma aferir o número de clientes 

finais para fins do estudo, pois trata-se de uma informação restrita de cada uma das 

EP’s. Além disso, foram considerados também somente os fundos com patrimônio 

superior a 10 milhões de reais na data base de março de 2019. 

O estudo foi realizado utilizando a técnica econométrica de painel, com efeitos 

fixos e clusterização pelo identificador de cada fundo da amostra, sendo a variável 

dependente da equação o excesso de retorno em relação ao CDI e como controle as 

seguintes variáveis:  volatilidade, patrimônio líquido, captação, resgate, experiência 

do gestor e captação líquida com uma janela dos últimos 12 meses. Foi adicionada 

ainda à equação uma variável dummy com as seguintes caraterísticas: 0 para os 

dados de períodos fora da vigência da resolução e 1 para os dados de períodos 

durante a vigência da resolução, sendo o resultado dessa variável o de interesse do 

presente estudo, pois o seu resultado irá indicar a efetividade das regras impostas 

pelo regulador na performance dos veículos. 

Os resultados mostraram que as variáveis utilizadas como controle da equação 

tiveram a significância e o comportamento esperado de acordo com a literatura sobre 

o tema, como é o caso da volatilidade e experiência do gestor, já abordados por 

estudos conforme Eid e Malaquias (2013). Já o objetivo proposto pelo regulador, de 

melhorar a rentabilidade dos FIE’s por meio da desindexação com o estabelecimento 

de prazos médios mínimos, não foi possível de ser evidenciado para o segmento de 

renda fixa, pois o efeito da variável que mede esse impacto é negativo em todas as 

equações estimadas, o que demonstra que, de acordo com o estudo e amostra 

utilizada, o retorno observado nos fundos no período em que esteve vigente a 

resolução, foi na média pior do que nos períodos sem a obrigatoriedade dos prazos 

médios mínimos estabelecidos, contrário ao que era que esperado pelo regulador. 

 Essa dissertação é composta de 5 seções, incluindo a introdução. Na seção 2 é 

apresentada a revisão de literatura, com a apresentação de trabalhos importantes 

sobre o tema; na seção 3 é apresentada a metodologia e regra de cálculo estabelecida 

pelo regulador, além do modelo e dados utilizados; na seção 4 são apresentados os 

principais resultados obtidos e por fim, na seção 5, as conclusões do estudo.    
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

O mercado de Previdência Privada sempre teve uma importância social relevante 

e é sempre tema de pesquisas acadêmicas e estudos voltados em corroborar com o 

seu desenvolvimento ou até mesmo com o objetivo de propor soluções de ajustes 

para ineficiências identificadas. Carlos e Thiago (2016), em seu estudo, realizaram um 

mapeamento completo sobre os benefícios e condições ideais para adesão à planos 

de previdência, incluindo principais características, modalidades e desvantagens e 

neste estudo chegaram a interessantes conclusões, principalmente no aspecto da 

aposentadoria, afirmando que não é vantajoso, do ponto de vista do cliente, se 

aposentar por um plano do tipo PGBL ou VGBL tradicional, ou seja, fazer a conversão 

em renda, dado os riscos atuariais intrínsecos dessa modalidade, incluindo na 

conclusão as baixas taxas (atualização da renda) que são repassadas pelas EP’s aos 

clientes. Ainda em seu trabalho, com foco na fase de diferimento, verificou-se que as 

taxas praticadas pelas EP’s, tanto à título de taxa de administração dos fundos, como 

taxa de carregamento, taxa de saída e demais outras taxas que estão embutidas nos 

produtos comercializados, inviabilizam as rentabilidades do ponto de vista de 

eficiência quando comparado com outras modalidades de investimentos, citando em 

seu estudo a comparação com fundos de investimentos tradicionais de mesma classe. 

Por fim, coloca que os modelos tradicionais de previdência na modalidade PGBL 

e VGBL, são vantajosos em relação à outras modalidades de investimento somente 

quando o cliente consegue usufruir do benefício fiscal que é oferecido pelo produto e 

mesmo assim quando se mira o longo prazo, pois a alíquota mínima de imposto de 

renda, de 10%, só é alcançada após a permanência de 10 anos no produto, 

observando essa regra para cada uma das aplicações efetuadas. 

Por fim, conclui que se trata de um mercado que necessita se tornar mais eficiente, 

com custos menores e maior atratividade aos clientes para de fato ser cumprido o seu 

papel como previdência complementar. 

Já Yang (2010), realizou interessante trabalho sobre esse mercado, porém sob a 

ótica do produto, ou seja, estudando os veículos de investimentos atrelados aos 

produtos oferecidos pelas EP’s aos clientes, comparando esses aos fundos de 

investimentos tradicionais.  



16 
 

 
 

Neste estudo limitou-se a comparação de fundos de previdência na modalidade 

referenciados DI e Renda Fixa sem alavancagem, pois segundo a autora, é possível 

encontrar uniformidade na comparação de fundos nessas categorias dos dois 

segmentos. O objetivo central do trabalho foi o de responder se valeria a pena, sob o 

ponto de vista de custos de oportunidade, investir em fundos de previdência privada, 

associando todos os custos em ambos os veículos, onde cita a taxa de administração 

como sendo a grande detratora da rentabilidade pelo lado dos fundos previdenciários 

e o imposto de renda via come-cotas pagos semestralmente, o vilão por parte dos 

fundos de investimentos tradicionais. 

A autora conclui que, sob o aspecto de rentabilidade dos veículos, os fundos de 

investimentos na modalidade referenciado DI previdenciário apresentaram maior 

rentabilidade em comparação aos não previdenciários, já os fundos na modalidade 

renda fixa, a conclusão é a oposta, porém a autora faz uma sinalização importante 

sobre os resultados obtidos, que embora estatisticamente corretos, não são possíveis 

de serem evidenciados pelo cliente final, uma vez que não se levou em consideração 

as taxas de carregamento/saída que são praticadas pelas EP’s e que são cobradas 

no produto e não nos fundos, sendo que há vários produtos, com cobranças distintas 

que podem ser amarrados em um único fundo de investimento, não podendo assim, 

ser enxergada a taxa final cobrada ao cliente, mas em suas pesquisas, notou que 

essas cobranças giram entre 0% e 10%, e variam de acordo com os valores que são 

aplicados, e por se tratar de um percentual relevante e direto sobre o capital,  poderia 

com toda certeza comprometer o resultado do estudo para os fundos referenciados, 

além de piorar a comparação dos fundos na modalidade de renda fixa. 

Fato importante que cabe destacar no trabalho da autora é que no período 

amostral utilizado no estudo, de 1999 até 2010, as EP’s utilizavam-se muito das taxas 

de carregamento como fonte primária de suas receitas e dado a discricionariedade na 

sua cobrança e os altos percentuais envolvidos, essas taxas foram alvo de muitas 

críticas, e assim continuou até meados de 2013, 2014, onde puxado pelas EP’s 

independentes (Entidades de Previdência não ligadas à bancos), que resolveram 

diminui-las drasticamente em seus produtos para maior atração de clientes, e algumas 

chegaram até a zerar, essa taxa foi perdendo força e deixando de ser cobrada (ou 

cobrada em percentuais inferiores aos verificados) por quase todos os players de 
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mercado, porém como forma de balanceamento das receitas, as taxas de 

administração dos fundos previdenciários foram substancialmente majoradas, taxas 

que até então não eram fonte de questionamento dos clientes. 

Campani e Brito (2017), realizaram estudo também sob o ponto de vista dos 

veículos, olhando não somente para as altas taxas de administração cobradas pelos 

fundos, mas com viés de capturar o resultado de performance de gestão atrelados a 

essas cobranças. Neste estudo os autores procuraram identificar se as taxas de 

administração cobradas pelas EP’s, tem sido repassada aos clientes através de 

maiores retornos, ou se as Entidades de Previdência têm oferecido produtos ruins 

sabendo que ao fim, os clientes que possuem benefícios fiscais, acabam aceitado 

menores rentabilidades em vista do benefício associado. Do ponto de vista dos 

autores, altas taxas só são justificáveis quando há uma gestão ativa e diferenciada 

dos fundos, o que geraria, de certa maneira, maiores retornos aos cotistas, ainda que 

de longo prazo, ou pelo menos uma maior volatilidade que proporcionaria 

oportunidades de maiores retornos. Segundo os autores, também foi identificado em 

outros países problemas de passividade desses veículos e também atrelados a altas 

taxas cobradas, principalmente quando havia o envolvimento de algum tipo de 

benefício fiscal aos cotistas, o que de certa forma motivou e justificou a abordagem 

do estudo realizado para o Brasil.  

Para a verificação da possível passividade dos portfólios de previdência no Brasil, 

o que culminaria no pior cenário na visão dos autores, altas taxas e gestão passiva, 

foi utilizado a análise de dinâmica de estilo, procedida de análise via filtro de Kalman, 

aplicado aos fundos das cinco maiores instituições de previdência no Brasil, que são 

as detentoras de praticamente 80% de todos os recursos sob gestão nessa 

modalidade. 

O estudo foi realizado tendo como base o período de 2005 até 2015 e levou em 

consideração os fundos na categoria de renda fixa e multimercados, sendo a 

modalidade de multimercado a que permite a alocação de parte da carteira em renda 

variável.  

Os resultados obtidos pelos autores mostraram que no período e para a amostra 

utilizada, se evidenciou indícios de passividade na gestão desses portfólios, 
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principalmente quando observado os fundos multimercados, pois de acordo com os 

autores, esse deveria ser o universo de fundos com gestão mais ativa, uma vez que 

são os fundos que cobram as taxas mais altas e também são os veículos que possuem 

o maior grau de liberdade para aplicações, sendo disponível ao gestor aplicar 

praticamente todos os mercados, inclusive o mercado internacional além de 

aplicações em ativos no Brasil com fator de risco em moeda estrangeira (Euro e 

Dólar), sendo o mercado internacional e ativos em moeda estrangeira aplicações 

permitidas recentemente pelo regulador através da Resolução 4.444/15 do Conselho 

Monetário Nacional. 

Adicionalmente, como forma de corroborar com os resultados obtidos, os autores 

demonstraram ainda que é possível a construção de carteiras passivas (carteiras 

teóricas compostas com parte da alocação em fundos conservadores das próprias 

casas e parte da alocação em ativos indexados ao benchmark do fundo), com retornos 

estatisticamente iguais aos dos fundos de previdência oferecidos pelas casas, porém 

com taxas de administração muito inferiores as observadas nos fundos da amostra. 

A questão da possível passividade na gestão de fundos de previdência também 

foi objeto de estudo por Amaral (2013), que em seu trabalho comparou fundos de 

previdência na modalidade renda fixa aos fundos de renda fixa tradicionais, cujo tema 

principal de sua pesquisa foi a de identificar os fatores determinantes no desempenho 

de fundos de renda fixa previdenciários. A autora utilizou dados do período de 2005 

até 2011 e encontrou diferenças estatisticamente significantes quando comparado o 

retorno dos dois grupos de fundos, sendo, segundo estudo da autora, os fundos de 

renda fixa tradicional os que melhor performam. 

Neste trabalho, com o objetivo de entender as diferenças nos resultados, a autora 

identificou os ativos que compõem cada uma das carteiras dos grupos da amostra, 

constatando que, os veículos previdenciários demonstraram uma alta concentração 

em ativos atrelados à taxa de juros, Selic/CDI (juros de 1 dia), e uma baixa 

concentração em ativos atrelados à inflação, o que justificaria a passividade e 

portanto, o melhor desempenho dos fundos tradicionais onde não se verificou a 

concentração em ativos atrelados à taxas de juros de 1 dia. 
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Verificou ainda que, durante todo o período pesquisado, o desempenho dos 

fundos previdenciários ficou abaixo do CDI (que é o benchmark tradicional para esse 

tipo de veículo), onde, durante o período pesquisado, os fundos renderam em média 

96% da taxa, muito em virtude da passividade e altas taxas cobradas. Se o fundo 

concentra boa parte de suas aplicações atreladas à Selic/CDI e cobra uma alta taxa 

de administração, dificilmente conseguirá bater o benchmark se o benchmark for o 

próprio CDI. 

Adicionalmente, em análise complementar do estudo realizado, verificou que em 

virtude da diminuição da taxa Selic observada no período, os fundos de renda fixa 

tradicionais baixaram suas taxas de administração em média em 50%, enquanto os 

fundos previdenciários nesse mesmo período, baixaram em média 20% apenas, 

aumentando ainda mais a disparidade de cobrança entre esses dois mercados. 

Outros estudos também têm mostrado que a taxa de administração é fator 

relevante para o desempenho de fundos, Rochman e Ribeiro (2003), concluíram em 

estudo que demonstra o desempenho da indústria de fundos em geral, por meio da 

análise de painel, para o período de 2000 e 2001, que as taxas de administração 

cobrada pelos veículos influenciam de forma negativa o seu desempenho. Já Eid e 

Malaquias (2013), verificaram que, fundos que cobram taxas à título de performance, 

possuem desempenho estatisticamente melhor de fundos que não cobram. Esse 

mesmo resultado também foi obtido por Oliveira e Sousa (2014), quando buscou 

analisar métricas de desempenho para discriminar fundos com bons resultados (neste 

estudo específico, fundo de ações), e encontrou a taxa de administração e taxa de 

performance como variáveis significativas no estudo, sendo a taxa de performance 

com sinal positivo e a taxa de administração com sinal negativo. 

Embora a taxa de performance seja citada na literatura como benéfica para o 

desempenho de fundos, essa cobrança sempre foi vetada nos fundos previdenciários, 

sendo permitida a sua cobrança apenas a partir de 2017, permitida somente para 

novos produtos e veículos, uma vez que os produtos vigentes já possuem contratos 

pactuados junto aos clientes não permitindo alterações para incorporar esse tipo de 

cobrança. 
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 O que verificamos é que os estudos que discutem o mercado de previdência 

aberta estão muito voltados para a discussão do comportamento dos veículos e das 

taxas de administração que são cobradas pelas EP’s em conjunto com os gestores, 

juntamente com discussões sobre a passividade dos resultados e altas taxas quando 

comparado com os demais fundos tradicionais.  

Como sabemos, o mercado de previdência é um mercado fortemente regulado, e 

sendo regulado, deve estar entre as principais premissas do regulador a de garantir a 

defesa do interesse público, a confiabilidade do setor e incentivar a competividade 

entre os participantes. 

Assim, como forma de incentivar o mercado, corrigir anomalias e buscar garantir 

os interesses dos participantes, o Conselho Monetário Nacional, em virtude dos 

resultados observados no mercado, propôs em 2013 uma resolução cujo o objetivo 

era o de tentar acabar com a passividade dos fundos do setor, a Resolução 4.176/13, 

que buscava promover uma diminuição da concentração em ativos vinculados às 

taxas de juros de um dia (DI/Selic) nas carteiras dos fundos de previdência. 

A norma em seu objetivo principal, tinha como premissa a de elevar os prazos 

médios (durations), em ativos não indexados à juros de 1 dia nas carteiras desses 

veículos, pois, o regulador entendeu que, com uma “forçada” desindexação desses 

portfolios, seria necessário por parte dos gestores uma Gestão mais ativa para alocar 

e gerenciar esses ativos, e, portanto, os fundos estariam sujeitos a maiores 

volatilidades e consequentemente maiores oportunidades de retorno aos clientes 

finais. Partindo do pressuposto que os clientes desses veículos possuem horizonte de 

resgate de longo prazo, alongar os prazos médios desses veículos, automaticamente 

gera volatilidades e eventuais perdas de curto prazo, o que pensando sob a ótica do 

regulador não gera impactos relevantes aos clientes desse tipo de mercado e de certa 

forma o maior trabalho do gestor em “pilotar” esses ativos justificaria a sua 

remuneração.  
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3 METODOLOGIA E DADOS 
 

Nas seções abaixo serão apresentadas as metodologias e dados utilizados na 

composição do presente trabalho. 

 

3.1 Prazo médio remanescente e prazo médio de repactuação 
 

A Resolução 4.176/13 do Banco Central, detalha e objetiva a obrigação de se 

cumprir com o alongamento dos prazos médios dos portfólios de Previdência Privada 

aberta e consequentemente melhorar a performance de tais veículos.  

De acordo com a referida resolução, os fundos de gestão de recursos de reservas 

de provisões e de entidades abertas de previdência, devem manter, obrigatoriamente, 

os prazos médios (duration) para a carteira de renda fixa, que passam a vigorar a 

partir de 31 de dezembro de 2015, com os seguintes valores: 

1) Prazo médio remanescente mínimo de 1.825 dias corridos; e  

2) Prazo médio de repactuação mínimo de 1.095 dias corridos. 

Em que,  

a) Prazo médio remanescente de um título de renda fixa em dias corridos de 

acordo com o Art. 1º da resolução: 

𝑃𝑀 =
∑ .

∑
     Eq. (1) 

 

Onde,  

q é quantidade de eventos financeiros (juros e/ou principal) do título de renda fixa i; 

Qj é o prazo remanescente de cada evento financeiro j (juros e/ou principal) de um 

título de renda fixa i, dado em dias corridos; e  

VNqj é o valor nominal de cada evento financeiro j (juros e/ou principal) do título de 

renda fixa i. 
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b) Prazo médio remanescente da carteira de títulos de renda fixa, em dias 

corridos: 

𝑃𝑀 =
∑ .

∑
     Eq. (2) 

 

Em que, 

m é a quantidade de títulos de renda fixa na carteira; 

PMtrfi é o prazo médio remanescente do título de renda fixa i, apurado conforme 

acima, em dias corridos; e  

VFtrfi é o valor financeiro do título de renda fixa i. 

c) Operações compromissadas tem o seguinte cômputo de acordo com o item III 

do artigo 1º: 

   

𝑃𝑀 =
∑ 𝑃 . 𝑉𝐹

∑ 𝑉𝐹
     𝐸𝑞. (3) 

Onde, 

n é a quantidade de operações compromissadas da carteira; 

Poci é o prazo remanescente da operação compromissada i apurado em dias corridos; 

e  

Vfoci é o valor financeiro da operação compromissada i. 

Prazo médio remanescente da carteira de renda fixa, em dias corridos: 

 

𝑃𝑀𝑅 =
(𝑃𝑀 . ∑ 𝑉𝐹 ) + (𝑃𝑀 . ∑ 𝑉𝐹 ) 

∑ 𝑉𝐹 +  ∑ 𝑉𝐹
     𝐸𝑞. (4) 

 

d) Prazo médio de repactuação da carteira de títulos de renda fixa, em dias 

corridos: 
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𝑃𝑀 =
∑ 𝑃𝑅 . 𝑉𝐹

∑ 𝑉𝐹
     𝐸𝑞. (5) 

Onde,  

m é a quantidade de títulos de renda fixa na carteira; 

PRtrfi  é o prazo de repactuação do título de renda fixa i, em dias corridos; e 

VTtrfi é o valor financeiro do título de renda fixa i. 

 

e) Prazo Médio de repactuação da carteira de contratos de derivativos, em dias 

corridos: 

𝑃𝑅 =
∑ (𝑃𝑅 −  𝑃𝑅 ) . 𝑉𝐹

∑ 𝑉𝐹
     𝐸𝑞. (6) 

 

Em que, 

r é a quantidade de contratos derivativos de taxas de juros na carteira; 

PRcdai é o prazo de repactuação da exposição ativa do contrato de derivativo de taxa 

de juros i, apurado em dias corridos; 

PRcdp é o prazo de repactuação da exposição passiva do contrato de derivativo de 

taxa de juro i, apurado em dias corridos; e 

VFcdi é o valor financeiro do contrato de derivativo de taxa de juros i. 

 

f) Prazo médio da carteira de repactuação da carteira de renda fixa, em dias 

corridos: 

   

𝑃𝑅𝐶 =
𝑃𝑀 . ∑ (𝑃𝑅 −  𝑃𝑅 ) . 𝑉𝐹

∑ 𝑉𝐹
     𝐸𝑞. (7) 
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O que o Artigo 4º do anexo II define, e essa é a grande diferença entre o prazo 

remanescente e o repactuado exposto, é que os ativos que são indexados em taxas 

pós-fixadas (juros flutuantes), como Selic, CDI, TR, terão o seu prazo de repactuação, 

independente do seu vencimento, em apenas 1 dia útil. 

O que se pode perceber neste ponto é que a norma em questão de fato possui 

um caráter de adição de risco, não somente pela exclusão dos ativos indexados em 

taxa de um dia, mas também em razão do resultado líquido nos casos da utilização 

de derivativos, onde posições contrárias no mesmo prazo em ativos diferentes (ativo 

em papel e passivo em derivativo), se anulam, fazendo com que o gestor não consiga 

realizar hedges para as essas exposições longas sem ferir o prazo médio mínimo da 

carteira, tendo necessariamente que ficar exposto nesses ativos independentemente 

dos movimentos de mercado, o que de certa forma elimina parte da discricionariedade 

que é conferida ao gestor na gestão desses recursos e vai contra até mesmo aos 

princípios de gestão que estão descritos no próprio regulamento de cada um dos 

fundos.  

É evidente que a nova normativa trouxe muita discussão ao mercado, com a tese 

de que com uma maior adição de risco nos portfólios e sem um grau de liberdade do 

gestor em reduzi-los em momentos de forte volatilidade, ou quando for considerado 

prudente pelo gestor, poderia acarretar em grandes prejuízos aos clientes, inclusive 

em ferir a opção de escolha daqueles clientes que possuem perfil conservador e que 

não gostaria de ver os seus recursos expostos a um risco que de certa forma não está 

sob controle ou alocado de forma independente pelo gestor. 

Então, antes da entrada em vigor da norma, o Banco Central em 13/11/2015, 

editou nova normativa, a Resolução 4.444/15, que revogou a Resolução 4.176/13 e 

trouxe novos aspectos aos prazos remanescentes e de repactuação que os fundos 

deveriam seguir, com uma abordagem um pouco mais branda, mas ainda com o 

argumento de combater a passividade do setor. Os novos critérios que deveriam ser 

obedecidos pelos fundos, assim foram definidos:  

a) Prazo médio remanescente mínimo de 1.825 dias corridos; e  

b) Prazo médio de repactuação mínimo de 730 dias corridos. 
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Além da mudança no total de dias do prazo médio de repactuação, houve uma 

mudança muito mais significativa nos critérios de cálculo do prazo, onde os derivativos 

passaram a contar com prazo médio de 1 dia útil, independente de sua exposição, 

fator de risco ou até mesmo casamento com outras posições ativas. Com essa 

mudança, o gestor passa a ter uma maior discricionariedade, pois ainda é obrigado a 

manter as posições ativas mais longas, mas passa ter a opção da utilização de hedges 

(via instrumentos derivativos), para serem utilizados em momentos de aumento de 

volatilidade ou onde o gestor enxergar ser necessário, sem ter que ferir o prazo 

mínimo requerido vigente. 

Gráfico 2 - Prazo de Repactuação Médio 

 

Fonte: Criação do autor, dados: Carteira de ativos dos fundos na CVM  

 

O gráfico acima reflete o prazo médio dos fundos da amostra ao longo do tempo, 

que apesar de estarem em termos médios, é de fácil visualização os impactos trazidos 

pela resolução, onde se nota uma escalada nos prazos que se inicia em abril de 2015, 

praticamente um semestre antes da entrada em vigor da exigência, durante o período 

de vigência da norma o prazo médio fica acima do mínimo exigido e após a revogação 

da obrigatoriedade, em junho de 2018, o prazo volta aos patamares observados 

anteriores a exigência. 
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Olhando somente para o prazo médio, o gráfico parece demonstrar que houve o 

compliance por parte dos gestores de fundos, porém esse indicador sozinho não é 

suficiente para analisarmos a efetividade da resolução, principalmente em termos de 

benefício ao cliente, que foi o objetivo principal do regulador na criação da norma. 

 

 3.2 Modelo Teórico de Painel – Definições 
 

A econometria possui uma gama de ferramentas e metodologias que podem ser 

utilizadas para o estudo de problemas como no caso do impacto da duração na 

rentabilidade dos portfólios e uma dessas ferramentas é o estudo dos dados através 

da técnica de painel. 

Em econometria, a técnica de painel se refere a utilização dos dados de maneira 

multidimensional, ou seja, análise que tenha múltiplos indivíduos durante vários 

períodos de tempo, Hsiao (2003). 

A utilização dessa modelagem traz diversas vantagens em relação a utilização de 

dados com a técnica de Cross-Section, onde se tem vários indivíduos em apenas um 

único instante de tempo e também em relação a técnica de séries temporais, que trata 

de apenas um indivíduo ao longo do tempo, por permitir a utilização de um maior 

conjunto de dados no mesmo experimento, o que pode ajudar a reduzir eventuais 

problemas de colinearidade entre as variáveis explicativas melhorando a eficiência de 

estimativa dos modelos e performance de resultados.  

Para o objeto de estudo deste trabalho, a utilização deste tipo de técnica se torna 

fundamental para os resultados desejados, pois se dará a análise de vários indivíduos 

(fundos), ao longo de um razoável período de tempo (janeiro de 2012 até março de 

2019, com dados mensais), cujo objetivo é o de aferir o comportamento desses fundos 

(retorno) durante a vigência da resolução. 

De uma forma teórica, um modelo de dados em painel pode ser descrito da 

seguinte forma: 

 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽 𝑋1 + 𝛽 𝑋2 + 𝛽 𝑋3 + ⋯ 𝛽 𝑋𝑛 + 𝜀      𝐸𝑞. (8) 
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De acordo com a equação acima, cada variável possui duas notações distintas, o 

subscrito i que representa os diferentes indivíduos da amostra e o subscrito t, que se 

refere ao período de tempo em que se está analisando a variável, assim, temos: 

𝑌 : é a variável explicada do modelo, para o indivíduo i no instante t; 

𝑋: são as variáveis explicativas do modelo; 

𝛽: São os parâmetros estimados para cada X utilizado no modelo, e 

𝜀: Termo de erro da equação. 

De forma matricial, temos a seguinte estrutura: 

 

𝑦 =

𝑦
𝑦

⋮
𝑦

      𝑥 =  

𝑥 𝑥 ⋯ 𝑥
𝑥 𝑥 … 𝑥

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑥 𝑥 ⋯ 𝑥

        𝛽 =  

𝛽 𝛽 ⋯ 𝛽
𝛽 𝛽 … 𝛽

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝛽 𝛽 ⋯ 𝛽

         𝜀 =

𝜀
𝜀
⋮

𝜀

     𝐸𝑞. (9) 

 

Nesta representação matricial, 𝑌  e 𝜀 : são vetores de dimensão (t x 1) e contém 

as t variáveis dependentes e os t erros do modelo, já o 𝑥  se trata de uma matriz de 

dimensão (k x t) que englobam as variáveis explicativas do modelo. Por último, temos 

o 𝛽 , que é matriz de parâmetros a serem estimados. 

Para uma estruturação mais precisa do modelo a ser estimado, precisa-se definir 

entre dois modelos possíveis, que são: 

a) Modelo de efeitos fixos 

b) Modelo de efeitos aleatórios 

 

O modelo de efeitos fixos é normalmente utilizado quando se pretende controlar 

para a omissão de variáveis, que normalmente diferem entre os indivíduos, mas que 

são constantes ao longo do tempo. Essa abordagem permite que se utilize a mudança 

de variáveis ao longo do tempo estimando o seu impacto na variável explicada. 

Já a o modelo de efeitos aleatórios é utilizado quando no modelo as variáveis 

independentes podem não ser constantes ao longo do tempo e que, portanto, a sua 

omissão (utilizando efeitos fixos), poderiam trazer ineficiência para as estimativas e 

resultados. Para maiores detalhes, verificar Hsiao (2003). 
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3.3 Modelo do Estudo   
 

Utilizando a técnica de painel demonstrada acima, será realizado teste empírico 

com os dados dos fundos de renda fixa de previdência aberta com o objetivo tentar 

capturar o impacto da resolução na performance dos fundos. 

O modelo a ser estimado possui a seguinte estrutura: 

 

𝑟𝑒𝑡_𝑐𝑑𝑖 = 𝛼 + 𝛽 𝑝𝑙 + 𝛽 𝑣𝑜𝑙 + 𝛽 𝑐𝑙𝑖𝑞𝑑𝑒𝑓 + 𝛽 𝑔𝑒𝑠𝑡 + 𝛽 𝑑_𝑙𝑒𝑖 + 𝜀      𝐸𝑞. (10) 

Onde,  

𝑝𝑙 : patrimônio líquido do fundo i no instante t; 

𝑣𝑜𝑙 : Volatilidade do fundo i no instante t; 

𝑐𝑙𝑖𝑞𝑑𝑒𝑓 : Captação líquida dos últimos 12 meses fundo i no instante t; 

𝑔𝑒𝑠𝑡 : experiência do gestor (medidas em anos), do fundo i no instante t; 

𝑑_𝑙𝑒𝑖 : variável dummy, 0, se fora da vigência da resolução, 1, se dentro da vigência 

da resolução.   

 

A variável que irá representar o impacto da ação do regulador, e se trata da 

variável que queremos testar, é a variável d_lei, que é uma variável dummy dentro do 

modelo em que, 1 representa quando os dados se referem ao período em que a 

resolução se encontrava vigente e 0 para dados no período onde a resolução não 

estava vigente, período antes de dezembro de 2015 e após junho de 2018.  

O beta estimado para a variável d_lei juntamente com as demais variáveis de 

controle irão indicar a efetividade da determinação do CMN no resultado dos fundos, 

ou seja, se durante o período em que os gestores foram obrigados a realizar o 

aumento da exposição em ativos mais longos, se essa estratégia foi positiva em 

termos de retorno aos clientes conforme esperado pelo regulador. 

Todas as variáveis que foram utilizadas no modelo para controle dos resultados 

possuem forte convergência acadêmica, principalmente quando objetivo é o 

tratamento de desempenho de fundos de investimento, e, portanto, podem ser 

utilizadas para controle dos resultados e estimativa da variável pretendida.  
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A variável patrimônio líquido, foi uma variável muito bem tratada e estudada e 

possui resultados significantes para fundos de investimento, em Rochman e Eid 

(2006) foi observado que fundos com maior patrimônio possuem retornos 

estatisticamente maiores do que fundos de menor patrimônio e, portanto, se trata de 

uma variável significante para controle de desempenho de fundos. 

Já a volatilidade, se trata de uma variável clássica definida pelo CAPM (1970), 

que preconiza que, quanto maior o risco assumido, sendo volatilidade uma medida de 

risco, maior será o retorno esperado, e isso serve para ativos, carteiras e fundos de 

investimentos. 

A variável experiência do Gestor, foi testada por Eid e Malaquias (2013) com o 

objetivo de trazer a discussão sobre a importância da habilidade do gestor na gestão 

dos fundos, com a pergunta se o tempo de experiência do gestor era predominante 

para o seu retorno, e a resposta obtida foi contra o senso comum e mostrou que a 

performance de fundos geridos por gestores com menos experiência se mostrou 

melhor do que os fundos de gestores mais experientes, sob a explicação de que os 

gestores mais novos corriam mais riscos (buscando mostrar melhor resultado que a 

média) e portanto, estavam sujeitos a maiores retornos. 

Já a variável captação líquida é uma variável que muito se parece com o 

patrimônio líquido dos fundos, mas que de certa forma procura capturar o crescimento 

do fundo ao longo dos últimos 12 meses, ou seja, se o portfólio ganhou ou perdeu 

recursos em termos de captação, o que pode ser um bom indicativo para retorno, uma 

vez que cotistas de fundos tendem a aplicar em portfólios de melhor performance, 

assim, é esperado que fundos que nos últimos 12 meses tenham tido uma boa 

performance em sua captação líquida tenha tido melhores retornos em comparação 

aos demais. 

 

3.4 Apresentação dos dados 
 

Para a realização deste trabalho foram considerados os dados do seguinte tipo 

de fundo: 
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Fundo de Investimento Especialmente Constituído (FIE), de Renda Fixa de 

Previdência aberta 

 

 Foram considerados fundos com cadastro ativo na base da Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), na data base de 01/03/2019. 

Após a identificação dos fundos foram realizadas as seguintes exclusões: 

a) Fundos de Investimentos em Cotas de FIE (FIC-FIE), por não possuir ativos 

diretos e, portanto, não permitir as mensurações necessárias em termos de 

prazo médio, além de evitar a dupla contagem com o patrimônio do “fundo-

mãe”. 

b) Fundos que não possuem cota informada no período de observação 

considerado neste trabalho; 

c) Fundos de Renda Fixa com estratégias específicas e definidas em 

regulamento, como por exemplo, Fundos IMA-B, IMA-B 5+, Crédito Privado, 

CDI, por terem que seguir seus as alocações dos seus respectivos 

benchmarks.  

 

Após as exclusões realizadas, foram encontrados 94 fundos com as 

características desejadas, fundos cujo patrimônio líquido em 01/03/2019, era de 601 

bilhões de reais aproximados 

O período amostral, e, portanto, de coleta de dados dos fundos e das demais 

variáveis consideradas para controle, se referem ao período de 01 de janeiro de 2012, 

até 29 de março de 2019, sendo esse o período escolhido decorrente da vigência da 

resolução 4.444/15, que vigorou do dia 31 de dezembro de 2015 até o dia 14 de junho 

de 2018. 

Os 94 fundos da amostra estão distribuídos entre 24 gestores, sendo uma média 

de 4 fundos por gestor e a gestora com o maior número de fundos sob gestão é a 

Bradesco Asset Management com 18 fundos. 

Para cada um dos fundos da amostra, foram coletadas as seguintes variáveis: 
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a) Prazo Médio – Resolução 4.176 e 4.444: Variável de periodicidade trimestral 

onde demonstra o prazo médio em dias corridos de cada um dos fundos 

seguindo o critério utilizado pela resolução 4.176 e 4.444 do CMN. Essa 

variável foi construída a partir da abertura da carteira de ativos de cada um dos 

fundos tendo como base a carteira disponibilizada pelo administrador na CVM. 

Foram consideradas todos os ativos que compõe o patrimônio líquido do fundo 

até o segundo nível de aplicação, ou seja, até a abertura dos ativos de um 

eventual fundo cujas cotas foram compradas pelo fundo estudado. 

b) Retorno: Variável de periodicidade mensal onde demonstra o retorno de cada 

um dos fundos. Para essa variável foi considerado o retorno bruto de taxa de 

administração e líquido dos demais custos que incidem no fundo dentro do mês 

de análise através da valorização da cota, termo conhecido de valorização 

“cota-contra-cota”. Uma vez que a amostra de fundos é de FIE’s, não se trata 

da rentabilidade final do cliente, uma vez que essas rentabilidades não estão 

incidindo taxa de administração do veículo nem as incidências de demais 

cobranças atreladas ao produto da EP. 

c) Volatilidade: Variável de periodicidade mensal demonstrada de forma 

anualizada, este item foi calculado de acordo com variabilidade da cota do 

fundo dos últimos 12 meses.  

d) Patrimônio Líquido: Capturado na periodicidade mensal, demonstrada na 

moeda brasileira, e tem como base a marcação à mercado (pelo administrador 

do fundo) de cada um dos ativos e passivos que o compõe.  

e) Captação: Essa variável indica o volume em reais de toda a captação do fundo 

dentro do mês de análise. São considerados captação toda entrada de recurso 

cuja fonte tenha sido contribuições e aportes de cotistas.  

f) Resgate: Variável que indica o volume em reais de todas os resgates ocorridos 

dentro do mês de análise. São considerados resgates todas as saídas 

decorrentes de saque de recursos ou de portabilidade para outros fundos 

(mesma gestora ou não). 

g) Experiência do Gestor: Variável construída com o objetivo de mensurar a 

experiência em gestão de fundos pelo gestor responsável do veículo. Foi usada 

como referência a data de cadastro do gestor na CVM, assim, a experiência do 
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gestor é mensurada através do cálculo de dias entre a data de cadastro na 

CVM e a data de análise. 

h) Captação Líquida Defasada: Esta variável foi construída utilizando a média da 

captação líquida (Captação – Resgate) dos últimos 12 meses de cada um dos 

fundos. 

i) Classificação da Gestora: As gestoras de cada um dos fundos foram 

classificadas entre “Gestoras Ligadas à Bancos”, que de alguma forma são 

controladas por bancos ou se utilizam do canal bancário como fonte primária 

para a distribuição dos seus produtos e “Gestoras Independentes”, onde não 

há um banco como controlador ou se a distribuição de seus produtos não se 

dá através do balcão bancário.  

 

Além das variáveis de características dos fundos, também foram coletados os 

seguintes dados:  

a) Certificado de Depósito Interbancário: Retorno da variável CDI tendo como 

base o fechamento do mês de análise. 

b) Excesso de retorno do fundo em relação ao CDI: Variável que mede o retorno 

do fundo em termos de excesso do CDI. 

 

Todas as informações de características dos fundos bem como a carteira de ativos 

estão disponíveis na CVM e os dados coletados referente ao CDI estão disponíveis 

na Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP/B3). 

As bases contendo essas variáveis foram extraídas através da plataforma Com 

Dinheiro, sistema amplamente utilizado por gestores e distribuidores de fundos de 

investimentos que permite de forma centralizada a consulta de informações públicas 

do mercado financeiro, incluindo as informações que são de divulgação obrigatória 

pelos fundos de investimentos. 
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3.5 Estimação do Modelo 
 

Uma vez definido o modelo a ser utilizado bem como todas as variáveis de 

interesse para a sua estimação, vamos proceder com a análise da série de dados. 

O banco de dados conta com 87 observações para cada uma das variáveis 

coletadas, sendo essas observações referentes a cada um dos meses que compõe o 

período estudado, que vai de janeiro de 2012 até março de 2019.  

Na tabela abaixo temos o resumo com as estatísticas principais das variáveis 

estudadas: 

Tabela 1 - Estatísticas descritivas das variáveis   

 
Fonte: Criação do autor, dados: Estatísticas das variáveis utilizadas 

 

Da tabela apresentada, temos as seguintes considerações: 

 

a) As variáveis Patrimônio Líquido - PL (R$ Mil) e Experiência do Gestor – 

Exp.Gestor (anos) entrará no modelo em log; e 

b) A variável Captação Líquida – Captação (R$ mil) entrará em nível, pois trata-

se uma variável que pode assumir valores negativos e, portanto, não permite a 

sua utilização em log. 

Stats Ret CDI
% CDI 

(Mensal)
PL (R$ Mil)

Captação (R$ 
Mil)

Resgate     (R$ 
- Mil)

Vol. 
(%a.a)

Cap. Líq.(R$   
md 12 meses)

Exp. Gestor 
(anos)

média 0,77% 0,78% 98% 4.850.000.000 140.000.000 126.000.000 1% 13.700.000 15

N 7.447 8.178 7.447 7.477 8.178 8.178 7.170 8.178 8.178
max 6,86% 1,16% 1324% 105.000.000 27.600.000 37.900.000 12% 27.500.000 30
min -5,99% 0,44% -963% 2.000 0 0 0% -36.900.000 1

desvio padrão 0,01 0,00 0,70 14.100.000,00 686.000,00 807.000,00 0,01 916.000,00 8,97

assimetria -0,17 0,15 0,25 0,00 0,02 0,03 3,11 -0,01 -0,12
curtose 22,97 1,65 52,62 0,02 0,69 1,00 15,12 0,76 1,68
perc. 1 -0,83% 0,44% -111% 1.201 0 0 0% -985.000 1
perc. 5 0,17% 0,49% 27% 11.100 0 0 0% -106.000 1

perc. 10 0,36% 0,52% 56% 19.800 0 0 0% -20.400 1
perc. 25 0,54% 0,56% 82% 79.300 138 141 0% -1.838 6
Median 0,77% 0,77% 100% 300.000 2.714 2.647 0% 0 16
perc. 75 1,00% 0,99% 110% 1.310.000 25.800 18.400 1% 5.000 23
perc. 90 1,20% 1,11% 136% 15.100.000 314.000 235.000 3% 77.900 26
perc. 95 1,39% 1,11% 176% 28.800.000 725.000 625.000 4% 289.000 28
perc. 99 2,47% 1,16% 305% 84.000.000 2.290.000 1.980.000 7% 1.150.000 29
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4 RESULTADOS 
 

Nas seções abaixo serão apresentados os principais resultados do trabalho. 

 

4.1 Resultado das Regressões 

 

Após as estimações, apresentamos abaixo o resultado da regressão que melhor 

se ajustou aos dados de acordo com a literatura sobre o assunto, as informações 

estão resumidas juntamente com as principais estatísticas do modelo. Além das 

informações abaixo também foram realizados os demais testes estatísticos 

necessários, para a validação do modelo e detecção de possíveis problemas na 

utilização em conjunto das variáveis escolhidas. 

Tabela 2 - Modelo para estimação do retorno do CDI 

        
 

                

 
ret cdi Coef. Std.Err. t P>|t| 95% Conf. Interval 

 
 log pl 0.0581 0.0281 2.070 0.0410 0.00242 0.1140  
 vol 12.47 4.051 3.080 0.0030 4.426 20.520  
 cliq def -8.27e-11 0 -2.640 0.0100 -1.45e-10 0  
 d lei -0.0452 0.0171 -2.650 0.0100 -0.0792 -0.0113  
 log gest 0.233 0.0555 4.200 0 0.1230 0.3440  
  cons -0.849 0.569 -1.490 0.1390 -19.790 0.2810  
         
 sigma u 0.301            
 sigma e 0.671      

 
 rho 0.167 (fraction of variance due to u i)      
         

 
R-sq within 0.0182     

Obs per group min 
= 

48    
 between = 0.157   avg = 68.90  

 
 overall = 0.0123   max = 75  

 
 

  
 

    
 

 F(4,93) = .  
    

 
 corr(u i, Xb) = -0.866   Prob>F = .   
       (Std.Err. Ajusted for 94 clusters in id)    

  
   

 
  

 
         

Fonte: Saída Stata, dados: Regressão: Excesso do CDI variável dependente 

 



35 
 

 
 

4.2 Discussão dos Resultados das Regressões 

 

Ao analisar os resultados da regressão apresentada no tópico anterior, algumas 

considerações podem ser feitas: 

Nota-se que as variáveis do modelo mostraram níveis altos de significância, 

excluindo a hipótese de possível multicolinearidade de acordo com os testes 

efetuados, é um forte sinal de que as variáveis independentes explicam o excesso de 

retorno para os FIE’s de renda fixa. 

A variável patrimônio líquido, variável importante que aparece com muita 

frequência nos trabalhos em que se procura tratar desempenho ou até mesmo 

comportamento de fundos de investimento, se mostrou significante no modelo, com o 

beta estimado, positivo, o que corrobora com a literatura, incluindo o estudo produzido 

por Amin e Kat (2001) que estudaram a performance de  hedge funds americanos e 

verificaram que fundos de maior patrimônio obtém vantagem em relação aos demais 

devido a sua capacidade de diluir os custos fixos, principalmente os operacionais, 

como estamos tratando de fundos de renda fixa, cujo os custos fixos são importantes 

na composição do resultado, o sinal do beta veio em linha com o esperado 

corroborando com a literatura. 

A variável volatilidade, sem nenhuma surpresa, também apresentou resultado 

significante e positivo para o desempenho dos fundos, resultado totalmente alinhado 

com o que preconiza a teoria, CAPM (1965). 

Quando olhamos para a variável que mede a experiência do gestor, que foi 

utilizada por Eid e Malaquias (2013) e também em Boyson (2003), notamos a variável 

com estatísticas significativas para o modelo, porém com o sinal do beta contrário à 

literatura sobre o assunto, pois nos trabalhos pesquisados a maior experiência do 

gestor é contraria a performance dos fundos, ou seja, os gestores que possuem menor 

experiência tendem a performar melhor do que os gestores com maior tempo de 

mercado.  

Os resultados obtidos nos trabalhos referenciados utilizaram em seus estudos 

fundos tradicionais, americanos ou brasileiros, sendo que para o presente trabalho o 
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objeto de estudo e utilização dessa variável se dá para a mensuração de performance 

de fundos de previdência FIE’s. 

A captação líquida defasada, que é uma variável que tem uma componente 

comportamental, se mostrou significativa, porém com sinal contrário ao esperado, na 

nossa amostra de fundos, mostrando uma relação entre captação líquida dos últimos 

12 meses e performance negativa. 

Por fim, a variável de controle que é o tema central deste trabalho e que está 

relacionada ao período de intervenção do regulador na gestão dos portfólios, mostrou-

se significativa com o sinal do beta negativo, o que demonstra que durante o período 

em que vigorou a norma do CMN os fundos na média tiveram pior performance do 

que nos períodos em que não havia a regulamentação. 

A tabela abaixo demonstra o retorno em termos absolutos da média dos fundos 

da amostra, do fundo da amostra de maior volatilidade, dos 5 fundos com maior 

volatilidade e do indicador de referência, CDI. 

Tabela 3 - Retorno absoluto no período 

Retorno Absoluto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Acum. 

CDI 8,17% 7,86% 10,68% 12,94% 13,76% 10,01% 6,32% 1,51% 97,01% 
Fundo - maior Vol. 13,63% 3,23% 10,59% 4,76% 21,51% 14,84% 10,07% 2,44% 113,81% 

Fundo - 5 maiores Vol. 12,23% 1,52% 9,82% 8,90% 18,66% 12,07% 8,84% 2,60% 102,36% 
Fundos - Md amostra 8,80% 5,60% 10,07% 11,75% 14,34% 10,06% 6,51% 1,86% 92,93% 

 

Fonte: Criação do autor, dados: Retorno dos fundos da amostra e CDI Cetip  

 

Já a tabela abaixo apresenta dados dos mesmos grupos descritos acima, porém 

com o retorno em excesso do CDI. 
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Tabela 4 - Retorno em excesso do CDI 

Excesso do  CDI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Acum. 

Fundo - maior Vol. 166,76% 41,03% 99,12% 36,75% 156,32% 148,25% 159,45% 161,18% 117,32% 
Fundo - 5 maiores Vol. 149,63% 19,27% 91,99% 68,81% 135,61% 120,60% 139,94% 171,76% 105,52% 
Fundos - Md amostra 107,66% 71,18% 94,32% 90,78% 104,18% 100,48% 103,01% 122,84% 95,80% 
 

Fonte: Criação do autor, dados: Retorno dos fundos da amostra e CDI Cetip  

 

Outro aspecto observado no comportamento dos fundos, e que indiretamente 

também era esperado pelo regulador, é o aumento da volatilidade, pois de acordo com 

a ideia central da norma, uma maior exposição em ativos mais longos aumentaria a 

volatilidade e consequentemente oportunidades de maiores ganhos.  

Gráfico 3 -  Volatilidade anual Pré x Fundos 

 

Fonte: Criação do autor, dados: Volatilidade dos fundos amostra e Volatilidade Curva Pré B3  

 

No gráfico acima é possível perceber que a volatilidade média dos fundos da 

amostra não sofre qualquer alteração, permanecendo nos mesmos patamares antes 

e durante a obrigação da observância dos prazos médios mínimos. 

O gráfico foi composto utilizando como referência de comparação a curva de juros 

pré nos vértices de 3, 5 e 10 anos, sendo que o vértice de 3 anos da curva possui a 
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mesma duration que os fundos estavam obrigados a cumprir de acordo com a regra 

CMN, o que mostra a disparidade de volatilidade entre a curva e os fundos. Além 

disso, foi adicionado ao gráfico, como referência, o fundo da amostra que em março 

de 2019 possuía a maior volatilidade, sendo possível notar também que ao longo do 

período em que esteve vigente a norma, esse fundo apresentou diminuição do seu 

patamar de volatilidade. 

 

4.3 Discussões de demais variáveis  

 

Além das variáveis que estão apresentadas na equação principal, outras variáveis 

também foram testadas para se chegar no modelo final, sendo que o teste dessas 

variáveis tinha como objetivo o de verificar eventual aderência e tentar identificar uma 

possível robustez aos resultados, além de aferir alterações na significância do modelo 

ao se incluir ou retirar variáveis explicativas.  

O quadro abaixo demonstra os principais resultados juntamente com a 

significância das variáveis testadas e o comportamento do modelo nas diversas 

regressões realizadas: 
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Tabela 5 - Tabela de Regressões 

 

Fonte: Saída Stata, dados: Regressões: Percentual do CDI 

 

Como se pode notar, as principais variáveis do modelo, que são o patrimônio 

líquido, volatilidade, captação líquida defasada e a experiência do gestor se 

mostraram significantes sem alteração do sinal do parâmetro estimado em nenhuma 

das regressões. 

As demais variáveis utilizadas nas estimações não foram consideradas no 

modelo, por não possuir literatura que suporte sua utilização ou em alguns casos, por 

causar problemas de multicolienaridade quando utilizadas com as demais variáveis 

validadas. 

Cabe destacar que, duas variáveis que são muito importantes na literatura que 

trata do desempenho de fundos não puderam ser utilizadas neste trabalho, uma é a 

taxa de administração, variável validada por Eid e Malaquias (2013), que mostra uma 

Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 Reg 5 Reg 6 Reg 7 Reg 8 Reg 9

ret_cdi ret ret_cdi ret_cdi ret_cdi ret_cdi ret_cdi ret_cdi ret_cdi

log_pl 0.0581* -0.000462* 0.101** 0.0865** 0.101** 0.0856** 0.0891** 0.0357 0.0331

(2.09) (-2.09) (3.17) (3.00) (3.17) (3.17) (3.23) (1.29) (1.51)

vol 12.47** 0.0843** 11.11** 12.58** 11.11** 16.15** 16.17** 12.42** 7.572**

(3.10) (2.81) (2.85) (3.19) (2.85) (3.29) (3.30) (3.22) (2.68)

cliq_def -8.27e-11** 1.71e-13 -8.08e-11* -9.78e-11** -8.08e-11* -9.31e-11** -9.60e-11** -5.31e-11

(-2.66) (0.45) (-2.55) (-2.85) (-2.55) (-2.79) (-2.91) (-1.67)

d_lei -0.0452** 0.00132*** -0.0333 -0.0238 -0.0333 -0.0237 -0.0288 -0.0820*** -0.0470**

(-2.66) (11.21) (-1.53) (-1.42) (-1.53) (-1.16) (-1.41) (-4.30) (-2.82)

log_gest 0.233*** 0.146***

(4.23) (3.86)

d_ind 0 0 0
(.) (.) (.)

log_cap -0.0243** -0.0243**

(-2.90) (-2.90)

log_res -0.00749 -0.00691
(-0.80) (-0.74)

cdi 4.755
(1.81)

exp_gest 0.0530***

(5.62)

_cons -0.849 0.0156*** -0.772 -0.859 -0.772 -0.777 -0.892 -0.646 -0.0794

(-1.50) (3.56) (-1.38) (-1.51) (-1.38) (-1.40) (-1.58) (-1.22) (-0.18)

N 6477 6477 5800 6477 5800 5858 5858 6477 7170
t  statistics in parentheses
*
 p  < 0.05, 

**
 p  < 0.01, 

***
 p  < 0.001
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relação negativa com o retorno do portfólio, ou seja, quanto maior a taxa, em média, 

menor é o seu retorno, pois no presente estudo foram utilizados fundos mãe que em 

sua grande maioria não possuem taxa de administração embutida, por serem fundos 

repassadores de estratégia e para os que possuem, foi utilizada a cota bruta para 

estarem no mesmo patamar de comparação. 

A outra variável não utilizada, trata-se da taxa de performance, também 

importante, cuja sua aplicação para esse segmento de fundos é vedada, a 

diferenciação de fundos que cobram taxa de performance, foi feita em Rochman e 

Ribeiro (2003) que mostrou existir uma relação positiva entre o desempenho de 

fundos e a cobrança desse tipo de taxa, sendo a vedação para esse tipo de cobrança 

nos veículos FIE’s e FIC-FIE’s descritos na Circular SUSEP 183 de março de 2002. 

Além das duas variáveis descritas acima, também não foi possível caracterizar os 

fundos pelo número de cotistas, pois com dito acima, os fundos possuem cotista único 

que é a EP, não sendo possível conhecer a relação de número de clientes por fundo 

que é de conhecimento restrito à EP. 

 

4.4 Fundos de gestoras independentes 

 

Com o intuito de verificar se existe diferenciação nos resultados de fundos geridos 

por gestoras ligadas à bancos e gestoras independentes, o mesmo modelo foi 

estimado levando-se em consideração apenas os fundos dessas gestoras em uma 

amostra de 34 dos 94 fundos já selecionados pelos critérios estabelecidos acima. 

Nas regressões estimadas, somente a variável de experiência do gestor se 

mostrou significativa, nenhuma das demais variáveis foram validadas à 5% de 

significância, embora não significativas, todos os sinais dos betas corroboraram com 

os sinais verificados no modelo geral, incluindo o sinal negativo para a variável de 

controle da vigência da circular. 
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4.5 Desempenho de fundos multimercados de previdência 

 

Embora os fundos multimercados de previdência aberta não sejam objeto de 

estudo deste trabalho, mas como se trata de um segmento que também foi impactado 

pela regra CMN, vale ressaltar alguns aspectos verificados no comportamento desses 

portfólios. 

Trata-se de uma amostra de 76 fundos Multimercados de Previdência aberta que 

possuem sob gestão 29 bilhões de reais aproximadamente (base 03/2019), Fundos 

Mãe e que possuem cota divulgada no período de 01/2013 até 03/2019.  

Em uma primeira análise, esses fundos também mostraram uma mudança brusca 

no comportamento de seus prazos médios, ainda que em boa parte do tempo esses 

portfólios já se encontravam enquadrados nos limites mínimos estabelecidos pela 

circular, conforme gráfico abaixo: 

Gráfico 4 - Prazo de Repactuação médio - Fundos Multimercados 

 

Fonte: Criação do autor, dados: carteiras de ativos dos fundos da amostra na CVM 

 

O aumento brusco dos prazos médios se dá exatamente no mesmo instante em 

que entra em vigor a regra e começam a desacelerar ao final de vigência da exigência, 

voltando aos mesmos patamares anteriores à vigência, exatamente igual ao 

comportamento observado nos portfólios de renda fixa. 
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Ao compararmos a rentabilidade desse segmento de fundo em termos de excesso 

de CDI, embora em alguns casos o benchmark mais apropriado seja o Ibovespa, 

podemos notar que em termos médios, não houve mudanças bruscas ou mesmo um 

descolamento em relação ao indexador.  

Gráfico 5 - Retorno médio em % do CDI – Fundos Multimercados 

 

Fonte: Criação do autor, dados: de acordo com o valor das cotas dos fundos na CVM 

 

Como pode ser visto, os fundos performaram relativamente em linha com o 

indexador ao longo do período pesquisado, com oscilações entre 6 e 8 pontos em 

relação ao CDI, que não é uma oscilação significativa e que demonstra que para esse 

grupo de fundos a norma também não se mostrou eficiente em termos de ganho para 

o investidor final. 

  

4.6 Desempenho de fundos de renda fixa tradicionais (abertos) 

 

Apesar dos fundos de renda fixa aberta não serem o objeto de pesquisa deste 

trabalho, mas por possuir significativa importância na literatura, inclusive nos trabalhos 

que realizam a comparação entre os dois tipos de veículo, coletamos algumas 

evidências desse segmento com o objetivo de verificar eventuais comportamentos não 



43 
 

 
 

observados no FIE’s, mas que podem de alguma forma dar indicativos de diferenças 

no comportamento de retornos. 

Trata-se de uma amostra de 113 fundos, abertos, que não são fundos de cotas, 

com patrimônio superior a 10 milhões de reais e que não possuem estratégias 

especificas como IMA, IMA-B+ ou que seja exclusivamente de crédito. 

O gráfico abaixo demonstra o retorno médio da amostra de fundos em excesso 

do CDI. 

Gráfico 6 - Retorno em excesso do CDI – Média Fundos Renda Fixa Aberto 

 

Fonte: Criação do autor, dados: de acordo com o valor das cotas dos fundos disponibilizados na CVM  

 

Como podemos notar, o comportamento dessa amostra de fundos ao longo do tempo 

foi praticamente estável, não demonstrando nenhum descolamento em relação aos 

fundos de previdência que pudessem de alguma forma descaracterizar os resultados 

obtidos na pesquisa até o momento. Os fundos tradicionais de renda fixa normalmente 

entregam rentabilidade em termos líquidos ao cliente ligeiramente acima da média, o 

que corrobora com as pesquisas realizadas que afirmam uma melhor performance 

desse segmento em relação aos veículos de previdência. 
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5 CONCLUSÕES 
 

Os estudos voltados para o mercado de Previdência Privada Aberta no Brasil têm 

mostrado dados que demonstra um pior desempenho desses veículos em relação ao 

desempenho de fundos tradicionais, sejam esses fundos do segmento de renda fixa 

ou até mesmo multimercado. Além da questão de performance, os estudos mostram 

ainda que os fundos de previdência possuem na média maiores taxas de 

administração quando comparados com fundos tradicionais, além de outras taxas, 

como taxa de carregamento e taxa de saída, por exemplo, que não são vistas em 

outros tipos de veículos, o que de certa forma prejudica a rentabilidade final que é 

entregue ao cliente. 

Neste sentido, a contribuição desse trabalho foi o de estudar os impactos de duas 

regulamentações específicas, a 4.176/13 e 4.444/15 que tinham como objetivo 

incentivar o mercado a aumentar a exposição em ativos mais longos para buscar 

maiores retornos, sob a premissa de que esses fundos só melhorariam sua 

performance mediante exposições em ativos longos não indexados a taxas Selic/CDI. 

Os estudos mostraram que a regra criada pelo regulador, realizado via alocação 

em ativos com prazos mais longos, não teve o êxito esperado, uma vez que não foi 

possível aferir, através das metodologias empregadas, uma melhora no desempenho 

desse segmento de mercado, sendo que, o parâmetro estimado que demonstra o 

período de vigência da resolução possui sinal negativo, o que permite dizer, dada a 

limitação da amostra, que a norma teve efeito contrário, piorando a performance dos 

fundos nesse período. 

Outro aspecto importante que também foi observado por este trabalho, está 

relacionado com a volatilidade dos FIE’s, pois, ainda que os maiores retornos não 

fossem possíveis de serem alcançados em um primeiro momento, era esperado no 

mínimo, o aumento do patamar de volatilidade desses veículos, o que permitiria 

retornos mais descolados do CDI, o que também não foi possível de se observar na 

amostra utilizada.  

A primeira versão da metodologia de prazo médio, contida na resolução 4.176/15, 

impunha ao gestor uma condição mais rígida para a gestão desses portfólios, pois 
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além da obrigação de manter um prazo médio mínimo de 1.095 dias, o gestor não 

tinha a prerrogativa da utilização de hedges para proteger essas exposições em 

momento de maior volatilidade. Já a resolução 4.444/15, trouxe uma versão mais 

branda da obrigação, diminuindo o prazo mínimo para 730 dias e permitindo a 

utilização de hedges via derivativos para proteção dessas exposições. 

Em termos práticos, a norma se mostrou inócua durante o período de sua 

vigência, pois além de não elevar os retornos desse segmento de mercado também 

não mudou os patamares de volatilidade observado para esses veículos. 

Além dos testes realizados para a amostra total de fundos de renda fixa privada 

aberta foram feitos estudos considerando a) FIE’s de Renda Fixa de Gestoras 

Independentes b) FIE’s Multimercados e c) Fundos de Renda Fixa Aberta. 

Para os FIE’s de gestoras independentes as variáveis utilizadas na regressão não 

foram validadas para afirmar se a norma teve efeito positivo ou negativo para esse 

segmento de fundos, sendo o seu resultado inconclusivo. 

Para o segmento de FIE’s multimercado, não foi possível obsevar uma melhora 

em termos de rentabilidade aos clientes finais, tendo em vista que esse segmento de 

fundo também foi afetado pela norma. Esse segmento de fundo foi impactado em 

termos de aumento de prazo médio, pois realizaram os devidos enquadramentos, 

porém, não se observa retornos consistentes acima do indexador de referência. 

  Por fim, para o segmento de fundos de renda fixa aberta, não foi possível 

observar nenhum descolamento de seus retornos que pudessem de alguma forma 

refutar os resultados obtidos para o segmento de Previdência. Trata-se de um 

segmento de fundos que também é fortemente indexado, porém com retornos 

ligeiramente maior do que os FIE’s indo de acordo com a literatura sobre o assunto. 

Os estudos apresentados tiveram omissões de variáveis importantes como taxa 

de administração e taxa de performance, pois trata-se de um segmento específico de 

fundos específico cujas estratégias são realizadas em fundos Master e repassadas 

aos fundos de cotas, que não demonstram os ativos que os compõem. Como o 

trabalho tinha como premissa verificar o aumento do prazo médio dos veículos, 

decorrente da imposição regulatória, o estudo teve que se limitar nos dados dos 
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fundos Master, abrindo mão assim, do uso dessas importantes variáveis o que poderia 

trazer maior acuracidade para os resultados observados. 
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7 APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Relação de Fundos – Previdência Aberto Renda Fixa 

 

CNPJ FUNDO FUNDO CNPJ GESTOR NOME GESTOR

02.907.508/0001-01 Bradesco H FI RF Pgbl Conservador 62.375.134/0001-44 Bradesco Asset Management DTVM S.A

04.003.809/0001-28 Mb Prev X RF FI Financeiro Crédito  Privado 16.683.062/0001-85 Mercantil do Brasil CTVM S.A

05.107.310/0001-23 FI Prev Fix RF 27.665.207/0001-31 Brasilprev Seguros e Previdência S.A

05.113.771/0001-09 Bradesco H FI RF Vgbl Conservador 62.375.134/0001-44 Bradesco Asset Management DTVM S.A

07.058.194/0001-25 Bradesco FI RF Prgp/Vrgp 30 62.375.134/0001-44 Bradesco Asset Management DTVM S.A

03.077.330/0001-73 Sulamerica Fix 100 FI RF 01.704.513/0001-46 Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A

04.738.195/0001-22 Sulamerica Fix 100 II FI RF 01.704.513/0001-46 Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A

03.960.323/0001-15 Unimed Rf 100 FI Em RF 02.562.663/0001-25 BNP Paribas Asset Management Company DTVM LTDA

04.738.201/0001-41 Sulamerica Fix 100 Vi FI RF 01.704.513/0001-46 Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A

01.069.185/0001-53 Iu BNP Paribas Corporate Vi - FI RF 02.562.663/0001-25 BNP Paribas Asset Management Company DTVM LTDA

03.824.230/0001-63 Bradesco H FI RF Pgbl/Vgbl Empresarial Conservador 62.375.134/0001-44 Bradesco Asset Management DTVM S.A

04.056.135/0001-20 Sulamerica Fix 100 Iv FI RF 01.704.513/0001-46 Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A

04.087.328/0001-48 Iu Western Asset Corporate IIi - FI RF 07.437.241/0001-41 Western Asset Management Company DTVM LTDA

12.764.822/0001-28 FI Banestes Vgbl RF 27.053.230/0001-75 Banestes Seguros S.A

16.687.228/0001-31 Rio Grande Previdenciário I FI RF 01.582.075/0001-90 Rio Grande Seguros e Previdência S.A

18.884.816/0001-90 Sicredi FIE Constituído RF Is Prev Valor Inflação 03.795.072/0001-60 Confederação Interestadual das Coop. Ligadas ao Sicredi

01.392.021/0001-62 Bradesco H FI RF Pgbl/Vgbl Future 62.375.134/0001-44 Bradesco Asset Management DTVM S.A

02.924.217/0001-13 Porto Seguro RF Soberano Diamante FI Previdenciário 16.492.391/0001-49 Porto Seguro Investimentos LTDA

03.077.322/0001-27 Sulamerica Fix 100 V FI RF 01.704.513/0001-46 Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A

05.532.649/0001-77 Mb Prev Vii RF FI Financeiro Créd Priv 16.683.062/0001-85 Mercantil do Brasil CTVM S.A

03.960.320/0001-81 Unimed Rf 100 C FI Em RF 02.562.663/0001-25 BNP Paribas Asset Management Company DTVM LTDA

05.802.266/0001-71 Agprev Pgbl FI RF Previdenciário 07.437.241/0001-41 Western Asset Management Company DTVM LTDA

11.959.650/0001-85 FI Itaú Rt Horizon RF 60.701.190/0001-04 Itau Unibanco S.A

02.710.116/0001-40 Plano Accor de Prev FI RF Pgbl/Vgbl 62.375.134/0001-44 Bradesco Asset Management DTVM S.A

05.163.131/0001-03 BrasiLPrev Rt Fix Z FI RF 27.665.207/0001-31 Brasilprev Seguros e Previdência S.A

10.394.850/0001-75 Sulamérica Prestige Prev FI RF 21.813.291/0001-07 Sul América Investimentos Gestora De Recursos S.A

16.687.215/0001-62 Rio Grande Previdenciário II FI RF 01.582.075/0001-90 Rio Grande Seguros e Previdência S.A

17.138.011/0001-35 Unimed FI RF Créd Priv Previdenciário 02.562.663/0001-25 BNP Paribas Asset Management Company DTVM LTDA

19.153.948/0001-05 Alfaprev Exclusive - FI RF - Previdenciário 60.770.336/0001-65 Banco Alfa de Investimentos 

07.985.878/0001-72 Bradesco H FI RF Pgbl/Vgbl Classic 62.375.134/0001-44 Bradesco Asset Management DTVM S.A

09.290.667/0001-40 Rio Ipanema - FI RF - Previdenciário 60.770.336/0001-65 Banco Alfa de Investimentos 

15.037.582/0001-58 BB Prev Publico Rf FI RF 30.822.936/0001-69 BB Gestão de Recursos DTVM S.A

14.415.738/0001-24 Vidativa FI RF Créd Priv 60.701.190/0001-04 Itau Unibanco S.A

14.437.605/0001-59 Itaú Ccrprev FI RF 60.701.190/0001-04 Itau Unibanco S.A

20.189.837/0001-38 Itaú Flexprev Monaco I RF FI 60.701.190/0001-04 Itau Unibanco S.A

08.252.580/0001-16 Aspecir Pgbl FI RF Créd Priv Previdenciário 76.621.457/0001-85 J. Malucelli DTVM LTDA

19.551.025/0001-01 Titã FI RF Previdenciario 03.017.677/0001-20 Banco J. Safra S.A

19.551.216/0001-73 Tétis FI RF Previdenciário 03.017.677/0001-20 Banco J. Safra S.A

03.547.725/0001-92 Bradesco FI RF Toucan Xxi Rec 62.375.134/0001-44 Bradesco Asset Management DTVM S.A

03.737.219/0001-66 FI Previdenciário Caixa Previnvest RF Gestão 00.360.305/0001-04 Caixa Economica Federal

06.084.861/0001-81 Santander FI Prev RF 10.231.177/0001-52 Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA

07.103.364/0001-46 Itaú Flexprev RF - FI 60.701.190/0001-04 Itau Unibanco S.A

07.187.542/0001-64 Bradesco FI RF Máster Prev 62.375.134/0001-44 Bradesco Asset Management DTVM S.A

07.187.548/0001-31 Bradesco FI RF Máster II Prev 62.375.134/0001-44 Bradesco Asset Management DTVM S.A

07.376.622/0001-68 Icatu Seg FI RF Previdenciário 68.622.174/0001-20 Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

07.593.967/0001-73 BrasiLPrev Top Tp FI RF Créd Priv 30.822.936/0001-69 BB Gestão de Recursos DTVM S.A

07.593.972/0001-86 BrasiLPrev Top Tpf FI RF 30.822.936/0001-69 BB Gestão de Recursos DTVM S.A

07.647.609/0001-04 Portfólio 5 FI Especialmente Constituído RF 60.701.190/0001-04 Itau Unibanco S.A

07.892.322/0001-31 Icatu Seg Aposentadoria RF FI 07.437.241/0001-41 Western Asset Management Company DTVM LTDA

08.058.757/0001-48 Alfaprev Rf Master - FI RF Previdenciário 60.770.336/0001-65 Banco Alfa de Investimentos 

08.418.050/0001-03 Itaú Flexprev Vértice B RF - FI 60.701.190/0001-04 Itau Unibanco S.A

08.418.132/0001-40 Itaú Flexprev Vértice Pré RF - FI 60.701.190/0001-04 Itau Unibanco S.A

08.418.151/0001-76 Itaú Flexprev RF Ref DI FI 60.701.190/0001-04 Itau Unibanco S.A

08.940.248/0001-44 Icatu Seg Acumulação Master FI RF Créd Priv 68.622.174/0001-20 Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

09.083.848/0001-04 Votorantim FI Legacy RF Previdenciário - Créd Priv 03.384.738/0001-98 Turmalina Asset Management DTVM LTDA

09.520.282/0001-22 Bradesco FI RF Master 100 62.375.134/0001-44 Bradesco Asset Management DTVM S.A

09.613.238/0001-67 Icatu Seg Soberano FI RF Previdenciário 68.622.174/0001-20 Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

10.157.661/0001-89 Icatu Seg FI RF Conservador Previdenciário 68.622.174/0001-20 Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

10.243.240/0001-70 Safra Prev RF - FI RF Previdenciario 43.826.833/0001-19 Turmalina Gestão e Adm de Recursos S.A

10.583.909/0001-73 Bradesco FI RF Créd Priv Máster 62.375.134/0001-44 Bradesco Asset Management DTVM S.A

10.583.916/0001-75 Bradesco FI RF Federal Máster 62.375.134/0001-44 Bradesco Asset Management DTVM S.A

10.583.934/0001-57 Bradesco FI RF Máster Prefixado 62.375.134/0001-44 Bradesco Asset Management DTVM S.A

11.052.011/0001-31 Porto Seguro RF Master FI Previdenciário 16.492.391/0001-49 Porto Seguro Investimentos LTDA

11.209.072/0001-60 BNP Paribas Metlife FI RF Previdenciário 02.562.663/0001-25 BNP Paribas Asset Management Company DTVM LTDA

11.419.984/0001-66 Itaú Flexprev RF Mix - FI 60.701.190/0001-04 Itau Unibanco S.A

11.961.080/0001-68 Mongeral Aegon RF Prev Créd Priv FI 16.500.294/0001-50 Mongeral Aegon Investimentos LTDA

12.107.530/0001-12 Zurich BNPp Master RF FI - Previdenciario 02.562.663/0001-25 BNP Paribas Asset Management Company DTVM LTDA
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CNPJ FUNDO FUNDO CNPJ GESTOR NOME GESTOR

12.915.221/0001-79 Icatu Seg RF FI Previdenciário Inflação Curta 68.622.174/0001-20 Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

13.042.219/0001-03 Icatu Seg Prev Real Rates FI RF 68.622.174/0001-20 Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

13.401.421/0001-76 Bradesco FI RF Máster IIi Prev 62.375.134/0001-44 Bradesco Asset Management DTVM S.A

13.411.064/0001-27 Itaú Flexprev Créd Priv Ativo FI RF 60.701.190/0001-04 Itau Unibanco S.A

13.411.914/0001-97 Itaú Flexprev Private RF Créd Priv - FI 60.701.190/0001-04 Itau Unibanco S.A

13.454.211/0001-46 Santander FI Private Prev RF 10.231.177/0001-52 Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA

13.455.278/0001-03 Santander FI Private Prev RF Créd Priv 10.231.177/0001-52 Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA

14.491.580/0001-71 Votorantim FI Legacy Pré RF Previdenciário - Créd Priv 03.384.738/0001-98 Turmalina Asset Management DTVM LTDA

15.453.363/0001-50 Santander Icatu Master Lark Créd Priv FIE 10.231.177/0001-52 Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA

17.138.332/0001-30 Santander FI Prev Irf-M RF 10.231.177/0001-52 Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA

17.138.364/0001-35 Santander FI Prev II RF 10.231.177/0001-52 Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA

17.329.683/0001-28 Icatu Seg FI RF Plus Previdenciário 68.622.174/0001-20 Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

17.804.952/0001-60 Santander FI Prev Conservador RF 10.231.177/0001-52 Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA

17.958.866/0001-02 BrasiLPrev Top Pré FI RF 30.822.936/0001-69 BB Gestão de Recursos DTVM S.A

17.958.878/0001-37 BrasiLPrev Top Inflação FI RF 30.822.936/0001-69 BB Gestão de Recursos DTVM S.A

17.999.961/0001-54 Bradesco FI RF Máster Iv Prev 62.375.134/0001-44 Bradesco Asset Management DTVM S.A

17.999.972/0001-34 Bradesco FI RF Máster V Prev 62.375.134/0001-44 Bradesco Asset Management DTVM S.A

17.999.984/0001-69 Bradesco FI RF Máster Vi Prev 62.375.134/0001-44 Bradesco Asset Management DTVM S.A

18.599.004/0001-01 Santander FI Prev RF Créd Priv 10.231.177/0001-52 Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA

18.602.357/0001-05 Mapfre Master Estratégia DI FI RF Prev 04.160.039/0001-27 MAPFRE Investimentos LTDA

18.814.964/0001-39 Xp Horizonte Prev Master FI RF 07.625.200/0001-89 XP Gestão de Recursos LTDA

18.884.798/0001-47 Sicredi FI Especialmente Constituído RF Is Prev Master Di 03.795.072/0001-60 Confederação Interestadual das Coop. Ligadas ao Sicredi

19.756.401/0001-02 Icatu Seg Tfo Créd Priv FI RF Previdenciário 68.622.174/0001-20 Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

19.922.056/0001-21 Sulamérica Duration FI RF 21.813.291/0001-07 Sul América Investimentos Gestora De Recursos S.A

19.922.081/0001-05 Sulamérica Master FI RF 21.813.291/0001-07 Sul América Investimentos Gestora De Recursos S.A

19.959.517/0001-30 Sulamérica Prestige Strategie FI RF Créd Priv 21.813.291/0001-07 Sul América Investimentos Gestora De Recursos S.A

20.077.615/0001-23 FI Mapfre RF Master Créd Priv Prev 04.160.039/0001-27 MAPFRE Investimentos LTDA



51 
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CNPJ FUNDO FUNDO CNPJ GESTOR NOME GESTOR

02.924.217/0001-13 Porto Seguro RF Soberano Diamante FI Previdenciário 16.492.391/0001-49 Porto Seguro Investimentos LTDA

03.077.322/0001-27 Sulamerica Fix 100 V FI RF 01.704.513/0001-46 Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A

03.077.330/0001-73 Sulamerica Fix 100 FI RF 01.704.513/0001-46 Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A

04.003.809/0001-28 Mb Prev X RF FI Financeiro Crédito  Privado 16.683.062/0001-85 Mercantil do Brasil CTVM S.A

04.056.135/0001-20 Sulamerica Fix 100 Iv FI RF 01.704.513/0001-46 Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A

04.087.328/0001-48 Iu Western Asset Corporate IIi - FI RF 07.437.241/0001-41 Western Asset Management Company DTVM LTDA

04.738.195/0001-22 Sulamerica Fix 100 II FI RF 01.704.513/0001-46 Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A

04.738.201/0001-41 Sulamerica Fix 100 Vi FI RF 01.704.513/0001-46 Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A

05.532.649/0001-77 Mb Prev Vii RF FI Financeiro Créd Priv 16.683.062/0001-85 Mercantil do Brasil CTVM S.A

05.802.266/0001-71 Agprev Pgbl FI RF Previdenciário 07.437.241/0001-41 Western Asset Management Company DTVM LTDA

07.376.622/0001-68 Icatu Seg FI RF Previdenciário 68.622.174/0001-20 Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

07.892.322/0001-31 Icatu Seg Aposentadoria RF FI 07.437.241/0001-41 Western Asset Management Company DTVM LTDA

08.252.580/0001-16 Aspecir Pgbl FI RF Créd Priv Previdenciário 76.621.457/0001-85 J. Malucelli DTVM LTDA

08.940.248/0001-44 Icatu Seg Acumulação Master FI RF Créd Priv 68.622.174/0001-20 Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

09.083.848/0001-04 Votorantim FI Legacy RF Previdenciário - Créd Priv 03.384.738/0001-98 Turmalina Asset Management DTVM LTDA

09.613.238/0001-67 Icatu Seg Soberano FI RF Previdenciário 68.622.174/0001-20 Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

10.157.661/0001-89 Icatu Seg FI RF Conservador Previdenciário 68.622.174/0001-20 Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

10.243.240/0001-70 Safra Prev RF - FI RF Previdenciario 43.826.833/0001-19 Turmalina Gestão e Adm de Recursos S.A

10.394.850/0001-75 Sulamérica Prestige Prev FI RF 21.813.291/0001-07 Sul América Investimentos Gestora De Recursos S.A

11.052.011/0001-31 Porto Seguro RF Master FI Previdenciário 16.492.391/0001-49 Porto Seguro Investimentos LTDA

11.961.080/0001-68 Mongeral Aegon RF Prev Créd Priv FI 16.500.294/0001-50 Mongeral Aegon Investimentos LTDA

12.915.221/0001-79 Icatu Seg RF FI Previdenciário Inflação Curta 68.622.174/0001-20 Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

13.042.219/0001-03 Icatu Seg Prev Real Rates FI RF 68.622.174/0001-20 Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

14.491.580/0001-71 Votorantim FI Legacy Pré RF Previdenciário - Créd Priv 03.384.738/0001-98 Turmalina Asset Management DTVM LTDA

16.687.215/0001-62 Rio Grande Previdenciário II FI RF 01.582.075/0001-90 Rio Grande Seguros e Previdência S.A

16.687.228/0001-31 Rio Grande Previdenciário I FI RF 01.582.075/0001-90 Rio Grande Seguros e Previdência S.A

17.329.683/0001-28 Icatu Seg FI RF Plus Previdenciário 68.622.174/0001-20 Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

18.602.357/0001-05 Mapfre Master Estratégia DI FI RF Prev 04.160.039/0001-27 MAPFRE Investimentos LTDA

18.814.964/0001-39 Xp Horizonte Prev Master FI RF 07.625.200/0001-89 XP Gestão de Recursos LTDA

19.756.401/0001-02 Icatu Seg Tfo Créd Priv FI RF Previdenciário 68.622.174/0001-20 Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

19.922.056/0001-21 Sulamérica Duration FI RF 21.813.291/0001-07 Sul América Investimentos Gestora De Recursos S.A

19.922.081/0001-05 Sulamérica Master FI RF 21.813.291/0001-07 Sul América Investimentos Gestora De Recursos S.A

19.959.517/0001-30 Sulamérica Prestige Strategie FI RF Créd Priv 21.813.291/0001-07 Sul América Investimentos Gestora De Recursos S.A

20.077.615/0001-23 FI Mapfre RF Master Créd Priv Prev 04.160.039/0001-27 MAPFRE Investimentos LTDA
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 APÊNDICE C – Relação de Fundos – Renda Fixa aberto tradicionais  

 
 

CNPJ FUNDO FUNDO NOME GESTOR

09.510.882/0001-00 ALASKA CASH RENDA FIXA FI CRÉDITO PRIVADO Alaska Investimentos LTDA

07.161.378/0001-16 BNY MELLON ARX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI ARX Investimentos LTDA

08.986.966/0001-51 BNY MELLON ARX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V ARX Investimentos LTDA

08.986.970/0001-10 BNY MELLON ARX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III ARX Investimentos LTDA

08.986.975/0001-42 BNY MELLON ARX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II ARX Investimentos LTDA

08.986.968/0001-40 BNY MELLON ARX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV ARX Investimentos LTDA

03.879.385/0001-05 BNY MELLON ARX CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO ARX Investimentos LTDA

17.335.643/0001-99 GGR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Aurora Capital Gestora de Recursos LTDA

00.812.433/0001-41 BNB AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO Banco do Nordeste do Brasil S.A

08.266.344/0001-59 BNB SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO Banco do Nordeste do Brasil S.A

08.266.261/0001-60 BNB RPPS IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Banco do Nordeste do Brasil S.A

09.525.418/0001-97 BANCOOB FUNDO DE INVESTIMENTO SETOR DE SAÚDE ANS Bancoob DTVM LTDA

00.838.269/0001-41 BANESTES INVEST MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Banestes DTVM S.A

16.964.091/0001-15 BANESTES SOLIDEZ AUTOMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP Banestes DTVM S.A

09.594.596/0001-70 BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B Banestes DTVM S.A

11.311.874/0001-86 BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO Banrisul Corretora de Valores Mobiliários S.A

16.844.885/0001-45 BANRISUL FOCO IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO Banrisul Corretora de Valores Mobiliários S.A

04.828.795/0001-81 BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO Banrisul Corretora de Valores Mobiliários S.A

00.073.041/0001-08 BB BESC RENDA FIXA PRÁTICO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO BB Gestão de Recursos DTVM S.A

00.842.960/0001-07 BB BESC RENDA FIXA PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO BB Gestão de Recursos DTVM S.A

09.324.673/0001-71 BB RENDA FIXA LP DEDICADO ANS 5 MIL FUNDO DE INVESTIMENTO BB Gestão de Recursos DTVM S.A

04.934.357/0001-06 BB ATACADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO BB Gestão de Recursos DTVM S.A

11.046.645/0001-81 BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LP BB Gestão de Recursos DTVM S.A

11.046.618/0001-09 BB TOP RF SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO BB Gestão de Recursos DTVM S.A

03.504.023/0001-21 BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO BB Gestão de Recursos DTVM S.A

01.608.573/0001-65 BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO BB Gestão de Recursos DTVM S.A

11.727.711/0001-89 BB TOP RF Q FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA LONGO PRAZO BB Gestão de Recursos DTVM S.A

14.167.491/0001-74 BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO BNP Paribas Asset Management DTVM LTDA

00.825.076/0001-56 PRATICBEC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO Bradesco Asset Management DTVM S.A

09.522.470/0001-90 BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREÇOS Bradesco Asset Management DTVM S.A

08.944.708/0001-02 BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ANS Bradesco Asset Management DTVM S.A

08.702.804/0001-44 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR Bradesco Asset Management DTVM S.A

04.228.545/0001-00 BRADESCO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Bradesco Asset Management DTVM S.A

08.246.263/0001-97 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MAXI PODER PÚBLICO Bradesco Asset Management DTVM S.A

11.484.558/0001-06 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS Bradesco Asset Management DTVM S.A

03.256.793/0001-00 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA Bradesco Asset Management DTVM S.A

12.412.818/0001-09 BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LIVRE Bradesco Asset Management DTVM S.A

13.400.194/0001-64 BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CAPITAL Bradesco Asset Management DTVM S.A

04.875.006/0001-63 BRAM PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Bradesco Asset Management DTVM S.A

15.675.437/0001-00 BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II Bradesco Asset Management DTVM S.A

07.192.391/0001-32 BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Bradesco Asset Management DTVM S.A

08.915.927/0001-63 BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF Bradesco Asset Management DTVM S.A

06.081.490/0001-84 BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO Bradesco Asset Management DTVM S.A

07.364.756/0001-69 BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INDEX  IRF-M Bradesco Asset Management DTVM S.A

09.241.756/0001-05 BRAM H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO VOLGA Bradesco Asset Management DTVM S.A

15.487.311/0001-02 BRASIL PLURAL CRÉDITO CORP FUNDO DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LP Brasil Plural Gestão de Recursos LTDA

09.814.233/0001-00 BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FI RF REFERENCIADO BTG Pactual Asset Management DTVM S.A

14.557.317/0001-38 BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FI RF CREDITO PRIVADO BTG Pactual Asset Management DTVM S.A

14.508.643/0001-55 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA Caixa Economica Federal

09.181.268/0001-41 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS RENDA FIXA LP Caixa Economica Federal

04.150.673/0001-89 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA DESPOLUIÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS RF LP Caixa Economica Federal

05.164.356/0001-84 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP Caixa Economica Federal

05.164.364/0001-20 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP Caixa Economica Federal

05.164.358/0001-73 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Caixa Economica Federal

10.948.577/0001-83 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP Caixa Economica Federal

05.164.375/0001-00 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REF DI LP Caixa Economica Federal

05.164.353/0001-40 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER TPF RENDA FIXA LONGO PRAZO Caixa Economica Federal

10.948.555/0001-13 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO Caixa Economica Federal

08.070.819/0001-37 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER AM RENDA FIXA LONGO PRAZO Caixa Economica Federal

04.150.666/0001-87 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA FIXA CURTO PRAZO Caixa Economica Federal

11.447.136/0001-60 CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO Claritas Administração de Recursos LTDA

00.826.600/0001-03 SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO INVEST RENDA FIXA CURTO PRAZO Confederação Inter. das Coop. Ligadas ao Sicredi

01.627.516/0001-23 SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO INVEST PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO Confederação Inter. das Coop. Ligadas ao Sicredi

09.501.881/0001-07 SOBERANO SAÚDE FII RF LP SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR Confederação Inter. das Coop. Ligadas ao Sicredi

08.212.681/0001-63 SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ RENDA FIXA CURTO PRAZO Confederação Inter. das Coop. Ligadas ao Sicredi

08.532.878/0001-80 CSHG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CSHG Wealth Management S.A

09.441.408/0001-73 GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA GAP Gestora de Recursos LTDA

08.708.502/0001-83 CSHG ESTRATÉGIA RF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO Gauss Capital Gestora de Recursos LTDA

07.900.255/0001-50 ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RF LP Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

05.755.769/0001-33 ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

12.907.100/0001-85 FUNDO DE INVESTIMENTO SITA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO Impacto Investimentos LTDA

11.419.792/0001-50 ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO Itau Unibanco S.A

09.093.537/0001-18 ITAÚ INSTITUCIONAL SAÚDE RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO Itau Unibanco S.A

09.125.612/0001-85 UNIBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO RF SETOR DE SAÚDE Itau Unibanco S.A

08.927.549/0001-38 ITAÚ UNIMED RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO Itau Unibanco S.A
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CNPJ FUNDO FUNDO NOME GESTOR

41.716.515/0001-70 ITAÚ GOV MG RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO Itau Unibanco S.A

01.361.074/0001-16 TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO Itau Unibanco S.A

17.051.205/0001-07 ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO Itau Unibanco S.A

11.419.811/0001-48 ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Itau Unibanco S.A

07.928.916/0001-55 ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO Itau Unibanco S.A

04.700.351/0001-66 ITAÚ RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO Itau Unibanco S.A

03.364.790/0001-82 FEDERAL RENDA FIXA CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO Itau Unibanco S.A

11.419.818/0001-60 ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FI Itau Unibanco S.A

08.610.270/0001-26 MAPFRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO MAPFRE Investimentos LTDA

10.237.450/0001-56 OPPORTUNITY IPANEMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO Opportunity Asset Adm de Recursos LTDA

13.106.995/0001-11 OPPORTUNITY ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO Opportunity Asset Adm de Recursos LTDA

10.309.574/0001-08 OPPORTUNITY LEBLON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Opportunity Gestora de Recursos LTDA

12.823.610/0001-74 ÓRAMA DI TESOURO - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO Órama DTVM S.A

03.233.070/0001-88 PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Porto Seguro Investimentos LTDA

09.137.330/0001-06 SAFRA ANS RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Safra Asset Management LTDA

10.347.184/0001-14 SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO Safra Asset Management LTDA

10.347.212/0001-01 SAFRA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO Safra Asset Management LTDA

10.787.826/0001-04 SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Safra Asset Management LTDA

09.130.438/0001-69 SANTANDER FI ANS BR RENDA FIXA Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA

10.565.506/0001-00 SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA

10.565.542/0001-65 SANTANDER CASH GREEN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA

09.075.440/0001-82 SANTANDER FI SETOR DE SAÚDE SUPLEMENTAR RENDA FIXA Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA

05.025.886/0001-41 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA

07.966.986/0001-06 SANTANDER FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
13.823.084/0001-05 SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO Sul América Inv. Gestora De Recursos S.A
09.326.708/0001-01 SUL AMÉRICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO Sul América Inv. Gestora De Recursos S.A
04.839.017/0001-98 SUL AMÉRICA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Sul América Inv. Gestora De Recursos S.A
16.599.959/0001-25 TAGUS TOP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO II Tagus Investimentos LTDA
16.862.541/0001-69 FIBRA FDO DE INVEST PREMIUM RENDA FIXA CRED PRIVADO Taquari Administradora de Carteiras  LTDA
10.326.625/0001-00 VALORA ABSOLUTE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO Valora Gestão de Investimentos LTDA
04.240.128/0001-83 VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO VINTAGE RF - CRÉDITO PRIVADO Turmalina Asset Management DTVM LTDA
10.347.538/0001-20 VOTORANTIM FI SELECTED BANKS RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO Turmalina Asset Management DTVM LTDA
09.238.487/0001-10 VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO SOBERANO RENDA FIXA Turmalina Asset Management DTVM LTDA
10.347.582/0001-30 VOTORANTIM FI SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Turmalina Asset Management DTVM LTDA
04.192.419/0001-43 WESTERN ASSET RENDA FIXA ATIVO MAX FUNDO DE INVESTIMENTO Western Asset Management DTVM LTDA
05.090.896/0001-60 WESTERN ASSET ADVANTAGE IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA Western Asset Management DTVM LTDA
09.087.708/0001-04 WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO Western Asset Management DTVM LTDA
04.621.721/0001-70 XP TOP CRÉDITO PRIVADO RF FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO XP Vista Asset Management LTDA
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APÊNDICE D – Relação de Fundos – Previdência Aberto Multimercados 
 

 
 

CNPJ FUNDO FUNDO NOME GESTOR

02.811.681/0001-01 SULAMERICA MIX 49 FI MULTIMERCADO Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A

02.934.463/0001-56 METLIFE PREVIDENCIARIO C15 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BNP Paribas Asset Management Company DTVM LTDA

03.307.621/0001-00 SULAMERICA MIX 20 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A

03.364.021/0001-84 ITAÚ FLEXPREV FSA/TM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO Itau Unibanco S.A

03.737.220/0001-90 FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINVEST MULTIMERCADO RV 49 Caixa Economica Federal

03.960.349/0001-63 UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Claritas Adm de Recursos LTDA

04.061.652/0001-97 SULAMERICA MIX 30 IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A

04.194.774/0001-51 IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Western Asset Management Company DTVM LTDA

04.484.351/0001-76 SULAMERICA MIX 40 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A

04.587.998/0001-23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PERICLES auss capital gestora de recursos ltda

04.616.035/0001-00 SULAMERICA MIX 49 I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A

07.190.395/0001-81 ICATU SEG ANIS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO Turim 21 Investimentos LTDA

07.838.652/0001-49 ICATU SEG PRIVILEGE JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

07.929.245/0001-47 UNIBANCO PREVIDÊNCIA CORPORATE X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Itaú DTVM S.A

08.155.938/0001-92 IU C0NFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Reliance Asset Management Adm de Recursos LTDA

08.541.158/0001-80 VOT FINVESTIMENTO ICATU SEG PLATINUM MULTIM PREV Turmalina Asset Management DTVM LTDA

08.545.621/0001-62 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV MULTIMERCADO Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA

08.906.936/0001-98 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ITAPEMA CRÉDITO PRIVADO Turim 21 Investimentos LTDA

08.917.535/0001-33 BTG PACTUAL PENSION MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIO BTG Pactual Asset Management DTVm S.A

09.125.218/0001-47 ITAÚ FLEXPREV ESPECIAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Itau Unibanco S.A

09.125.549/0001-87 KYRIE FI ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO MULTIMERCADO Itaú DTVM S.A

09.315.610/0001-59 TACAMI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO Maua Investimentos LTDA

09.315.634/0001-08 ICATU SEG MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIFE Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

09.411.684/0001-99 SULAMÉRICA ALBATROZ PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A

10.263.625/0001-08 ITAÚ FLEXPREV FSA TM II CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO Itau Unibanco S.A

10.383.751/0001-98 SULAMÉRICA TI II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Sul América Investimentos Gestora De Recursos S.A

10.896.061/0001-32 SULAMÉRICA TI 35 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Sul América Investimentos Gestora De Recursos S.A

11.046.520/0001-51 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SHIVA CREDITO PRIVADO Turim 21 Investimentos LTDA

11.098.129/0001-09 LEBLON ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Leblon Equities Gestao de Recursos ltda

11.183.854/0001-77 ITAÚ MACRO PREV VÉRTICE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO Itau Unibanco S.A

11.301.118/0001-76 VIC PREV PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO CFO Administracao de Recursos LTDA

11.403.871/0001-72 PALMARES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO UBS Consenso Investimentos LTDA

11.490.583/0001-00 AMSP PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Claritas Adm de Recursos LTDA

11.702.058/0001-01 ACR INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

11.863.144/0001-98 ITAÚ FLEXPREV BERUBA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO Itaú DTVM S.A

11.863.291/0001-68 ITAÚ FLEXPREV FUTURO 35 MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO Itau Unibanco S.A

11.920.373/0001-05 PWM PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Perfin Administração de Recursos LTDA

12.004.076/0001-74 TI LEGADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO Turim 21 Investimentos LTDA

12.483.791/0001-37 SAFRA PREV MULTI ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV Turmalina Gestão e Adm de Recursos S.A

12.586.238/0001-20 BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO BB Gestão de Recursos DTVM S.A

13.058.736/0001-62 FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINVEST MULTIMERCADO Caixa Economica Federal

13.255.297/0001-88 SULAMÉRICA EQUIPE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A

13.255.321/0001-89 SULAMÉRICA FUTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A

13.454.221/0001-81 SANTANDER PREVINOG MULTIMERCADO FI Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA

13.768.561/0001-87 NBF SULAMÉRICA F11 PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO XP Advisory Gestao de Recursos LTDA

13.823.011/0001-13 SULAMÉRICA SAGE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A

14.706.288/0001-29 ITAÚ FLEXPREV PRIVATE BOLSA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO Itau Unibanco S.A

14.706.299/0001-09 ITAÚ FLEXPREV SCVZ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO INVESTIMENTO Itaú DTVM S.A

14.706.503/0001-91 ITAÚ FLEXPREV S.R.M. MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO Itaú DTVM S.A

15.453.395/0001-55 ICATU SEG MULTISTRATEGY PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

15.730.659/0001-70 ITAÚ FLEXPREV GMP MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO Itaú DTVM S.A

15.731.175/0001-46 ITAÚ FLEXPREV DEGAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO Itaú DTVM S.A

15.740.081/0001-33 SANTANDER FI PREV PROKAVI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA

15.807.819/0001-32 CEDRO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO UBS Consenso Investimentos LTDA

16.575.253/0001-23 ICATU CAPITAL PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Capital Gestão e Investimentos LTDA

16.858.948/0001-12 FUNDO DE INVESTIMENTO JASPE PREV MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO Turmalina Asset Management DTVM LTDA

17.155.231/0001-77 ICATU SEG ALPHA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Reliance Asset Management Adm de Recursos LTDA

17.329.571/0001-77 ITAÚ FLEXPREV VIAREGGIO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO Itau Unibanco S.A

17.342.249/0001-88 CSHG CIRRUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CSHG Wealth Management S.A

17.489.090/0001-29 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGEVIDADE II Bradesco Asset Management DTVM S.A

17.803.556/0001-19 SANTANDER FI PREV PB LUX PLUS MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA

17.892.725/0001-34 CSHG TMPS ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CSHG Wealth Management S.A

17.892.735/0001-70 CSHG BELLAGIO ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CSHG Wealth Management S.A

17.906.106/0001-51 OCCAM PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA

18.041.841/0001-02 IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Ibiuna Gestao de Recursos LTDA

18.085.937/0001-72 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MÁSTER PREVIDÊNCIA Bradesco Asset Management DTVM S.A

18.138.748/0001-10 KINEA PREV MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Kinea Investimentos LTDA

18.422.174/0001-08 CSHG MASTER ZURICH FI MULTIMERCADO PREV CSHG Wealth Management S.A

18.602.392/0001-24 ALICANTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV MAPFRE Investimentos LTDA

18.824.105/0001-20 ZURICH ANGÁ PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULT Angá Administração de Recursos LTDA

18.927.174/0001-60 XP ICATU HORIZONTE MACRO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO XP Gestão de Recursos LTDA

18.945.404/0001-13 SÃO ROQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO Turim 21 Investimentos LTDA

18.999.715/0001-65 ICATU SEG RIP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA

19.431.171/0001-01 CSHG VALÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO CSHG Wealth Management S.A

20.058.106/0001-53 CSHG PREVIDENCIÁRIO KNOWLEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CSHG Wealth Management S.A

20.216.301/0001-64 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CH PREV Bradesco Asset Management DTVM S.A
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APÊNDICE E – Teste: Woldridge – Verificação de Autocorrelação 

 

Linear regression Number of obs= 6,383     
F(4,93)     .       

Prob>F = .     

R-
squared 

= 0.0265     

Root 
MSE 

= 0.906     

       

(Std.Err. Robust adjusted for 94 clusters in id)     
       

D.ret cdi Coef. Std.Err. t P>|t| 95% Conf. Interval 

log pl       

D1. 0.200 0.172 1.170 0.247 -0.141 0.541        

vol       

D1. 71.01 16.64 4.270 0 37.97 104.1        

cliq def       

D1. 0 5.96e-11 -0.0300 0.973 -1.20e-10 1.16e-10        

d lei       

D1. -0.108 0.0588 -1.830 0.0700 -0.224 0.00917 
       

log gest       

D1. 0.850 0.238 3.570 0.00100 0.378 1.323 
              
Wooldridge test for autocorrelation in panel data   

H0: no first order correlation     

F(1  93) 
=  

35.42   

 

  

Prob>F 
=  

0 
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APÊNDICE F – Teste: Wald – Verificação de Heterocedasticidade 

 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity 

in fixed effect regression model   

   
H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i   

   
chi2 (94)  =    3.1e+06   
Prob>chi2 =      0.0000     

 

 
 

APÊNDICE G – Tabela de Regressões – Volatilidade como variável dependente 

 

 Reg (1) Reg (2) Reg (3) Reg (4) 
 vol vol vol vol 
ret_cdi 0.000469**  0.000688*** 0.000678*** 
 (2.87)  (3.75) (3.71) 
     
log_pl -0.000890 -0.000859 -0.000981 -0.00102 
 (-1.57) (-1.52) (-1.56) (-1.69) 
     
d_lei 0.00237*** 0.00222*** 0.00208*** 0.00208*** 
 (4.79) (4.53) (4.73) (4.65) 
     
log_gest 0.00174* 0.00194* 0.000115 0.0000849 
 (2.19) (2.49) (0.13) (0.10) 
     
ret  0.0821***   
  (3.86)   
     
cliq_def   7.15e-13  
   (1.55)  
     
log_acliq_d    0.000179 
    (1.50) 
     
_cons 0.0216* 0.0204 0.0277* 0.0261* 
 (2.00) (1.91) (2.27) (2.12) 
N 7170 7170 6477 6358 

t statistics in parentheses 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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APÊNDICE H – Regressão – Considerando somente fundos de Gestoras 
Independentes – Excesso do CDI Variável dependente 

 

Fixed-effects (within) regression 
Number 
of obs 

= 2105     

Group variable id   
Number 

of 
groups 

= 33     

        

ret cdi Coef. Std.Err. t P>|t| 
95% 
Conf. 

Interval   

log pl 0.110 0.0552 1.990 0.0560 
-

0.00279 
0.222  

log res -0.00638 0.0111 -0.570 0.571 -0.0291 0.0163  

vol 8.918 5.715 1.560 0.128 -2.723 20.56  

cliq def -1.02e-09 9.25e-10 -1.110 0.276 
-2.91e-

09 
8.60e-

10 
 

d lei -0.0176 0.0256 -0.690 0.496 -0.0699 0.0346  

 cons -1.119 1.011 -1.110 0.276 -3.179 0.940   
        

sigma u 0.174       

sigma e 0.585       

rho 0.0810 (fraction of variance due to ui)       

        
        

R-sq within =  0.0134  
 

Obs per group min 
=  

 5  

between =  0.167  avg =  63.80  
  

overall    =  0.00570  max =  75  
  

        

F(5,32) =  1.270       

corr(u i, Xb) =  -0.676  
 

Prob>F = 0.299  

        

(Std.Err. Adjusted for 33 clusters in id)      

Robust        

                
 

 

 


