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RESUMO 
 

O objetivo primário deste trabalho é verificar se houve prejuízo aos cotistas do Postalis 

nos casos de fraudes e gestão temerária ocorridos, dentro do período dos anos de 

2010 a 2016. Em seguida, busca-se estimar o impacto financeiro ocasionado pelas 

irregularidades encontradas. 

Para calcular o valor do prejuízo causado, foi utilizado o Modelo de Markowitz para 

compor uma carteira ótima com base em fundos de investimentos de mesma classe. 

Adicionalmente foram criados mais dois cenários hipotéticos, o primeiro cenário 

constituído de pesos iguais entre os fundos de investimento e o segundo, constituído 

de forma ponderada de acordo com o patrimônio dos fundos de investimentos a fim 

de comparar o desempenho dos portfólios contrafactuais em relação aos fundos de 

investimentos dos quais o Postalis participa, onde há comprovação de irregularidades. 

Encontramos que, devido aos episódios de fraude, juntamente com a má gestão dos 

fundos, houve significativo prejuízo aos cotistas do Postalis. A estimativa global dos 

prejuízos varia entre R$893 milhões no cenário de pesos iguais, R$935 milhões no 

cenário de pesos ponderados e atingiu R$954 milhões no cenário da carteira ótima. 

 

Palavras-Chave: fundos de pensão, fraudes, gestão temerária, CPI dos fundos de 

pensão e underperformance. 

 

 

 

  



  

ABSTRACT 
 
The primary objective of this work is to verify if there was a loss to Postalis 

shareholders in the cases of fraud and reckless management that occurred within the 

period from the years 2010 to 2016. Then, we estimate the financial impact caused by 

the irregularities found. To calculate the amount of damage caused was used the 

Markowitz Model to compose an optimal portfolio based on investiment funds of the 

same class. In addition, two more hypothetical scenarios were created, the first 

scenario consisting of equal weight portfolio and the second, weighted according to 

the equity of investment funds in order to compare the performance of conterfactual 

portfolios in relation to investiments funds which Postalis parcipates, where 

irregularities are proven. We found that, due to the frauds episodes, together with the 

mismanagement of funds, there was a significant loss to Postalis shareholders. The 

global estimate of losses varies between R$893 million in the scenario of equal 

weights, R$935 million in the scenario of weighted portfolio and reached R$954 million 

in the scenario of the optimal portfolio. 

 

Key words: Pension funds, fraud, reckless management, pension fund CPI and 

underperformance.  
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1. INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO 
 

De acordo com a Secretaria de Políticas de Previdência Complementar (2020), o 

Regime de Previdência Complementar é composto pelas Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (EFPC), mais conhecidas como fundos de pensão. Os 

fundos de pensão atuam sob a forma de fundações de direito privado ou de sociedade 

civil e não possuem fins lucrativos. 

 

Os ativos sob gestão das EFPC representavam, ao fim de 2008, aproximadamente 

445 bilhões de reais, o equivalente a 14,7% do PIB. Em junho de 2019, esse volume 

chegava a 939 bilhões de reais, ou 13,4% do PIB nacional. (ABRAPP, 2019). Em 

comparação, a taxa de poupança doméstica em 2018 representa 14,5% do PIB. 

(VALOR, 2019). Apesar do crescimento nominal, houve um decréscimo no volume de 

recursos sob gestão quando medido como razão sobre o PIB nesse período. 

 
Figura 1 - Evolução dos ativos x Percentual do PIB 

 
Fonte: IBGE/ABRAPP, 2019. 
 

No entanto, a despeito desse aumento nominal de recursos sob gestão nos últimos 

anos, há diversos processos investigativos envolvendo fraude e gestão temerária em 

fundos de pensão. A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Fundos de Pensão 

(2016), por exemplo, apontou irregularidades de aplicação incorreta de recursos e 

manipulação na gestão dos fundos de pensão, causando prejuízos vultosos aos 

participantes de quatro entidades: Postalis, Previ, Petros e Funcef. 

 

O escopo desse trabalho está concentrado nos fundos de investimentos dos quais o 

Postalis participa e que, tiveram episódios comprovados de fraude e gestão temerária 
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durante o período de 2010 a 2012. A seleção dos casos ocorridos no Postalis é devida 

a auditoria realizada pelo TCU (2016), onde apontou-se o impacto financeiro causado 

pelas irregularidades encontradas. 

 

As razões que motivam este trabalho são a necessidade de apurar os prejuízos 

milionários ocorridos no Postalis e contribuir para evitar a má gestão de investimentos 

dos fundos de pensão. O objetivo primário deste trabalho é verificar se os casos de 

fraudes ocorridos geraram prejuízos aos cotistas e, se comprovado prejuízo, estimar 

o impacto financeiro deste. Para isso, identificam-se, primeiramente, os fundos 

investidos pelo Postalis em que foram comprovadas irregularidades. Após, estima-se, 

através de diversos modelos – modelo de média-variância de Markowitz, carteira de 

pesos iguais, e carteira ponderada pelo Patrimônio Líquido dos fundos – o diferencial 

de retorno dos fundos objeto da investigação relativo a fundos de investimento 

contrafactuais (de mesma classe Anbima, porém não objetos de irregularidades). 

 

Este trabalho contribui e se conecta a duas literaturas principais. A primeira diz 

respeito a fraudes em fundos de pensão de uma maneira geral. Dimmock, Farizo e 

Gerken (2018), relatam que durante o período de 2001-2016 a Security and Exchange 

Comission (SEC), processou com sucesso 981 casos de fraudes cometidas pelos 

gerentes de investimentos, que coletivamente causaram mais de US$40 bilhões em 

perdas diretas. Os autores definem que divulgações obrigatórias relacionadas a 

violações regulatórias do passado, conflitos de interesse e monitoramento são 

preditores significativos de fraude.  

 

Morgenson, (2007), estima que aproximadamente US$1 bilhão tenha sido perdido 

pelos fundos públicos de pensão da Flórida, como resultado de esquemas entre 

brokers e consultores de investimentos. 

 

A segunda literatura na qual essa dissertação se encaixa é aquela que busca 

quantificar os efeitos de atividades fraudulentas ou temerárias em fundos de pensão 

no Brasil. Embora haja poucos estudos do gênero no Brasil, a dissertação foi motivada 

por um estudo do Tribunal de Contas da União (2016), que buscou apurar o impacto 

financeiro da má gestão sobre fundos da Postalis sob um cenário contrafactual 

(modelo de Markowitz). Este trabalho expande tal estudo e testa mais de um cenário 
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contrafactual, a fim de compararmos o desempenho dos fundos investidos com as 

carteiras hipotéticas. Foram criados três cenários contrafactuais: o primeiro sendo a 

elaboração de uma carteira ótima segundo o Modelo de Markowitz; o segundo 

montando uma carteira equal weighted e por último uma carteira de pesos ponderados 

pelo patrimônio dos fundos. 

 

Encontramos que devido aos episódios de fraude, juntamente com a má gestão dos 

fundos, houve significativo prejuízo aos cotistas do Postalis. A estimativa global dos 

prejuízos varia entre R$893 milhões no cenário de pesos iguais, R$935 milhões no 

cenário de pesos ponderados e atingiu R$954 milhões no cenário da carteira ótima. 

 

Este tema é recente, tendo desdobramentos atualmente. A Operação Greenfield 

continua ativa: a última denúncia ocorreu no dia 9 de janeiro de 2020. (Neste dia, a 

Justiça Federal de Brasília acolheu denúncia do Ministério Público e tornou réus 29 

ex-gestores de fundos de pensão por gestão temerária. O grupo de ex-gestores é 

acusado de ter causado prejuízos de R$5,5 bilhões). (G1, 2020). A herança maldita 

deixada por gestões anteriores ainda se faz bastante presente no dia a dia do fundo 

de pensão, que trabalha junto às autoridades para tentar reaver valores que julga de 

direito. No dia 10 de junho de 2020, a Justiça Federal bloqueou R$260 milhões de 15 

acusados do Postalis, do banco BNY Mellon e da auditoria Baker Tilly, entre demais 

envolvidos, por gestão fraudulenta e temerária, desvio de recursos, tráfico de 

influência e lavagem de dinheiro. (Infomoney, 2020). 

 

Além desta introdução, o trabalho está organizado da seguinte forma. A segunda 

seção apresenta a revisão bibliográfica. A terceira seção descreve a base de dados e 

metodologia. Em seguida, são apresentados os resultados. A quinta seção apresenta 

as discussões acerca dos resultados. Completam este trabalho a conclusão e as 

referências bibliográficas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Ao final de 2018, 8 dos 36 países membros da Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD) possuíam ativos de pensão acima de 100% de 

sua economia. A Islândia, por exemplo, acumulava 161% em relação ao PIB, a Suíça 

142%. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Holanda, Reino Unido e Dinamarca são os 

outros países que detinham mais de 100% de seu PIB. (OECD, 2019). 

 

De acordo com o relatório Pension Markets in Focus (OECD, 2019), os ativos dos 

fundos de pensão tiveram uma queda em 2018 em comparação com o ano de 2017. 

Em 2017 os ativos somavam USD 45.6 trilhões e em 2018 USD 44.1 trilhões (USD 

42.5 trilhões pertencentes a membros da OECD) nos 88 países inclusos no estudo. 

Destes, 36 são membros da OECD. 

 

A taxa anual de retorno real dos fundos de pensão foi em média negativa em 2018 

nos membros da OECD, em torno -4,5% e -0,7% nas outras jurisdições. No Brasil a 

taxa média foi de +2,1%. (OECD, 2019). No entanto, apesar da rentabilidade real 

positiva, os fundos de pensão no Brasil foram alvo de inúmeras investigações e 

operações policiais na última década. As próximas subseções tratam desses 

episódios de gestão temerária ou fraudulenta, do papel da governança corporativa e 

dos controles internos no combate a fraudes, e elucidam o contexto específico dos 

fundos de pensão no Brasil. 

 
2.1.  Gestão temerária e fraudes em fundos de pensão 
 

Dimmock, Farizo e Gerken (2018), relatam que durante o período de 2001-2016 a 

Security and Exchange Comission (SEC), processou com sucesso 981 casos de 

fraudes cometidas pelos gerentes de investimentos, que coletivamente causaram 

mais de US$40 bilhões em perdas diretas. Os autores definem que divulgações 

obrigatórias relacionadas a violações regulatórias do passado, conflitos de interesse 

e monitoramento são preditores significativos de fraude. A magnitude econômica da 

previsibilidade da fraude é grande. Um investidor que evitasse 5% das empresas com 

o maior risco previsto de fraude evitaria com sucesso 27,1% dos casos de fraude e 

28,6% das perdas em dólares por fraude. 
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Morgenson, (2007), estima que aproximadamente US$1 bilhão tenha sido perdido 

pelos fundos públicos de pensão da Flórida, como resultado de esquemas entre 

brokers e consultores de investimentos. 

 

Já Capco (2003) constata que, 54% das falhas dos fundos de investimento são 

devidas a fraudes, principalmente à apropriação indevida de recursos de investidores. 

Essas falhas são atribuídas apenas ao risco operacional.  

 

Na mesma linha de Capco, Kolivakis (2008), afirma que o maior índice de falência dos 

fundos de investimento ocorre devido aos riscos operacionais. Kolivakis acrescenta 

que, a maioria dos fundos públicos de pensão é mais rigorosa no controle de riscos 

operacionais e de fraude por parte de gestores externos do que no controle de seus 

próprios riscos operacionais internos. 

 

Gurun, Stoffman e Yonker (2017), estudam os efeitos da confiança no comportamento 

do investidos e nos fluxos de investimento, explorando a dispersão geográfica das 

vítimas de um esquema Ponzi de bilhões de dólares. Os investidores de comunidades 

mais expostas à fraude retiraram ativos de consultores de investimentos e 

aumentaram os depósitos em dinheiro nos bancos. Os consultores expostos também 

foram mais propensos a fechar. Os consultores que prestam serviços que podem 

gerar confiança, como planejamento financeiro, tiveram retiradas muito menores. Os 

resultados do estudo mostram que a confiança é um determinante crítico da alocação 

de ativos e tem efeitos econômicos reais. Os autores afirmam que as fraudes têm 

efeitos significativos, resultando em menor participação no mercado de ações e 

investimentos, mesmo por aqueles que não são diretamente vítimas. 

 

Zitzewitz (2006), apresenta evidência de um componente importante dos escândalos 

dos mutual funds de 2003 foi a alegação de que certos investidores foram autorizados 

a participar de negociações tardias das cotas dos fundos, custou no período de 1998 

a 2003 aos investidores de longo prazo cerca de US$400 milhões por ano. O fato de 

as negociações ilegais ter sido tão difundido ajudou a estimular um maior conflito 

regulatório entre gestor e investidor. A extensão das negociações tardias parece ter 
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caído acentuadamente desde setembro de 2003, com a implementação de políticas 

que dificultam a execução de negociações tardias. 

 

Já Cici, Kempf e Puetz (2016), mostram evidências diretas de erros de valuation 

realizados por hedge funds. É comparada os valuations individuais das ações com os 

preços das ações no banco de dados do Center for Research in Security Prices e 

constatam que 7% de todas as posições patrimoniais relatadas pelos hedge funds são 

mal avaliadas. 

 

Chapman-Davies, Parwada e Tan (2014), afirmam que a má conduta financeira ou a 

fraude têm consequências para a empresa e seus clientes. Os autores identificaram 

uma amostra de escândalos de mutual funds que ocorreram entre os anos de 2002 e 

2010. Dentre essa amostra os fundos que tiveram escândalos apresentam 

underperformance de 45 pontos base, enquanto outros fundos afiliados à “família” 

vinculados ao escândalo apresentam underperformance de 74 pontos base em 

termos anualizados. As perdas são atribuídas a escândalos temporais, multas 

monetárias, ações regulatórias iniciadas pela SEC e quando dois ou mais órgãos 

reguladores estão envolvidos. Os autores relatam que os investidores punem os 

fundos envolvidos em escândalos retirando capital. 

 

Na análise de Stewart (2010), destaca-se a estrutura de gerenciamento de riscos que 

os fundos de pensão devem ter. Essas estruturas são divididas em quatro principais 

categorias: 1) supervisão gerencial e cultura de controle, sendo de responsabilidade 

do conselho e uma cultura de controle são partes vitais para o funcionamento da 

estrutura. A estrutura organizacional deve ser adequada e proporcional ao tamanho e 

escopo da organização e é de responsabilidade da direção o desenvolvimento e 

aplicação do código de conduta na organização. A instalação de uma cultura de 

gerenciamento de riscos deve partir do topo; 2) estratégia e avaliação de risco, a 

estratégia de riscos deve ser publicada identificando todos os riscos para o fundo, 

incluindo os riscos operacionais e de investimentos; 3) sistemas de controle, no centro 

de qualquer estrutura de gerenciamento de riscos estão os mecanismos de controle, 

tanto interno quanto externo. Devem operar em todos os níveis da organização e 

serem integrados às atividades diárias e 4) informações e relatórios o fluxo de 

informações eficiente é vital para a operação da estrutura de gerenciamento de riscos 
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e canais efetivos de comunicação são requisitos necessários para que todos 

entendam suas responsabilidades. 

 

Já Simpson (2013), afirma que quase um quinto dos planos de pensão não estão 

considerando ativamente o risco de fraude e mais da metade não testou seus 

controles internos há mais de um ano. Em 2018, esse índice caiu para 

aproximadamente 33%, sendo considerado ainda um índice preocupante. (RSM, 

2018). O ideal é que os controles internos sejam testados todos os anos, e que isso 

auxilie a identificar os processos que ainda são adequados para continuar protegendo 

as pensões das ameaças.  

 

No relatório “Pensions fraud: time to act” (RSM, 2018), é enfatizado que um forte 

ambiente nos controles internos é uma importante linha de defesa contra as fraudes. 

O setor tem estado mais alerta ao risco, 52% dizem que a fraude é uma ameaça 

significante. É destacado que 16% dos fundos de pensão reportaram casos de fraudes 

nos últimos 24 meses. O relatório identifica ações críticas que devem ser tomadas nos 

próximos períodos, por exemplo, colocar o assunto fraude na agenda, o conselho 

deve discutir ele, pelo menos anualmente e, testar os controles internos regularmente. 

De maneira similar, Marks (2019) afirma que um bom sistema de controles internos 

com o equilíbrio certo de controles preventivos, dissuasivos e investigativos, podem 

reduzir bastante a vulnerabilidade à fraude de uma organização. 

 

Kolivaks (2008), acredita que, enquanto os stakeholders não efetuares anualmente 

uma avaliação independente de risco operacional e de investimentos de todas as 

atividades internas e externas, incluindo uma avaliação de fraude, não será possível 

detectar e mitigar fraudes, má administração e conflitos de interesse. Deve-se 

também, desenvolver e implementar políticas de proteção contra denúncias que 

garantam que, os funcionários sejam protegidos se vierem a divulgar atividades 

fraudulentas ou inapropriadas nos fundos de pensão. Isso é crucial para detectar e 

mitigar fraudes, má administração e conflitos de interesse. Como os fundos públicos 

de pensão realizam atividades de investimento internas e externas cada vez mais 

complexas, todos os interessados merecem um relatório anual público, independente 

que avalie rigorosamente os riscos de investimento, operacionais e de fraude. 
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Segundo a pesquisa “Pension Fraud Risk Survey” (Baker Tilly, 2012), algumas 

atitudes práticas podem mitigar o risco de fraude, como por exemplo: incluir o risco de 

fraude e controles internos relacionados e testar regularmente os controles; definir 

uma política de risco de fraude; considerar o risco de fraude mais regularmente; 

coletar informações de casos de fraudes e assegurar que, os sinais de atenção são 

altamente reconhecidos e por fim; educar os colaboradores para que eles saibam 

reconhecer um caso de fraude e como reportá-lo. 

 

Sob o aspecto jurídico, Oliveira (1999) diferencia os crimes de gestão fraudulenta e 

gestão temerária, sendo a primeira a busca de encobrir ou alcançar negócio ilícito, e 

a segunda a situação de aventurança com o dinheiro dos investidores. 

 

Diferentemente de Oliveira, Zanetti (2017) estabelece a premissa que gerir 

temerariamente as EFPC significa agir de modo desviante dos padrões de prudência 

adequados às especificidades, investimentos e metas de um plano de benefícios. A 

gestão temerária de um fundo de pensão é caracterizada quando o administrador 

desconsidera ou que atue sem cautela em relação aos riscos específicos com que 

lidam as EFPC, como o risco de crédito, risco operacional, risco de mercado, risco de 

liquidez, risco jurídico e todos os outros que se coloquem compatíveis com os 

horizontes culturais e tecnológicos. 

 

2.2. O papel da governança corporativa e dos controles internos no combate a 
fraudes e gestão temerária 
 

Segundo o guia “Guidelines on Pension Fund Governance” desenvolvido pela OECD 

(2019), existem algumas diretrizes principais que devem ser atendidas para formar a 

estrutura de governança corporativa nos fundos de pensão. A estrutura é formada 

pelas seguintes diretrizes: 1) identificação de responsabilidades, deve ser claro a 

identificação das responsabilidades operacionais e de supervisão; 2) corpo diretivo, é 

responsável por garantir a aderência às políticas e objetivos do fundo e a proteção do 

melhor interesse dos membros e beneficiários; 3) accountability, o Corpo Diretivo deve 

prestar contas aos membros, beneficiários, ao conselho de supervisão e as 

autoridades; 4) suitability, a participação no Corpo Diretivo deve estar sujeita a 

padrões mínimos de adequação, a fim de garantir um alto nível de integridade, 
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competência, experiência e profissionalismo na governança; 5) delegação e 

consultoria especializada, O Corpo Diretivo pode contar com o apoio de subcomitês e 

delegar funções a prestadores de serviços externos. Deve-se avaliar a qualidade, 

independência e qualificações dos prestadores de serviço; 6) auditoria, um auditor 

independente da entidade deve ser nomeado e realizar auditorias periódicas. 

Reportando ao Corpo Diretivo e se necessário às autoridades supervisoras; 7) atuária, 

um atuário deve ser nomeado pelo Corpo Diretivo e em caso de não cumprimento do 

Estatuto pelo Fundo de Pensão reportar-se ao Corpo Diretivo e, se necessário, às 

autoridades supervisoras; 8) custódia, a custódia dos ativos pode ser realizada pela 

entidade previdenciária, pelo administrador ou por um custodiante independente. Os 

ativos devem ser legalmente separados dos do custodiante.  

 

Os mecanismos de governança indicados pela OECD são: risco baseado nos 

controles internos, comunicação entre todas as pessoas e entidades envolvidas e 

divulgação de informações relevantes para todas as partes envolvidas de forma clara 

e precisa. (OECD, 2019). 

 

Ainda, de acordo com a “Association of Public Pension Fund Auditors” (APPFA, 2013), 

alguns controles podem ser implementados pela administração para mitigar os riscos 

enfrentados pelo conselho. É destacado a orientação e treinamento dos membros do 

conselho; condução ou fornecimento de educação continuada em provedores 

aprovados; elaborar estatuto do conselho que inclua deveres detalhados incluindo 

requisitos fiduciários; desenvolver e manter uma política de ética; e a realização 

periódica de auditorias. 

 

Em termos práticos, Yermo (2008), por exemplo, afirma que a maioria dos países da 

OECD adotam mecanismos de governança e controle dos investimentos, tanto interna 

quanto externamente, para assegurarem o gerenciamento dos fundos públicos de 

pensão e providenciar um melhor isolamento sobre os fundos de influências políticas. 

O autor destaca que um cuidado especial deva ser tomado na seleção e indicação do 

conselho, dado a sua responsabilidade central nas estratégias de investimento. 

 

Uma preocupação específica na governança de fundos públicos de pensão, é como 

assegurar uma independência suficiente das interferências políticas. Fundos públicos 
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de pensão, tais como fundos de pensão, requerem uma estrutura de governança que 

assegure a apropriada divisão das operações e das responsabilidades de supervisão, 

do suitability e accountability dos responsáveis, seguindo em linha com a OECD 

“Guidelines on Pension Fund Governance” e “Guidelines for the Investmente of Social 

Security Funds” desenvolvido pela International Social Security Association (ISSA). 

(YERMO, 2008). 

 

2.3. O contexto brasileiro 
 

De acordo com a Secretaria de Políticas de Previdência Complementar (2020), o 

Regime de Previdência Complementar é composto pelas Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (EFPC), mais conhecidas como Fundos de Pensão. 

Os Fundos de Pensão atuam sob a forma de fundações de direito privado ou de 

sociedade civil e não possuem fins lucrativos, logo, as contribuições recebidas são 

investidas com vistas a acumular recursos para pagamento futuro de benefícios. 

 

Na definição da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 

Capitais (ANBIMA, 2018), os Fundos de Pensão representam uma opção de 

investimento para complementar a aposentadoria da Previdência Social concedida via 

Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). 

 

Os Fundos de Pensão seguem a lógica de garantir benefícios de aposentadoria 

concedidos sobre reservas financeiras acumuladas a partir de contribuições de 

participantes e, quando cabíveis, de patrocinadores. Segundo o relatório final da 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) (Câmara dos Deputados, 2016), os Fundos 

de Pensão funcionam em um regime de capitalização, portanto, como tal, dependem 

do desempenho obtido pelos gestores para as carteiras que compõem os planos. 

 

Como instância normativa, o Conselho Nacional de Previdência Complementar 

(CNPC) é o órgão com a função de regular o regime de previdência complementar 

operado pelas EFPC. (Secretaria de Previdência, 2020).  

Já a fiscalização e supervisão da indústria de Fundos de Pensão é de 

responsabilidade da Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(PREVIC). (ANBIMA, 2018). 
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Segundo a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada 

(ABRAPP, 2019), os Fundos de Pensão brasileiros geriam ao fim de junho de 2019 o 

patrimônio de R$939 bilhões, 4,3% mais que no fim de 2018. O montante é recorde e 

o patamar atual equivale a 13,4% do PIB.  

Em comparação, a taxa de poupança doméstica em 2018 representa 14,5% do PIB. 

(VALOR, 2019). 

 

Os maiores fundos de pensão do Brasil segundo a ABRAPP (2019), no ano de 2018 

são os seguintes: 

• PREVI – R$206 bilhões 

• PETROS – R$82 bilhões 

• FUNCEF – R$69 bilhões 

• FUNCESP - R$31 bilhões 

• FUND. Itaú Unibanco – R$27 bilhões 

 

Alguns Fundos de Pensão, foram alvos da CPI, conhecida como “CPI dos Fundos de 

Pensão”, ocorrida entre os anos de 2015 e 2016. Porém esta CPI não foi a primeira a 

ter como objeto os Fundos de Pensão. Em 1992 no Senado Federal, denúncias 

envolvendo autoridades do governo Collor, devido ao tráfico de influência nas 

decisões de investimento dos Fundos de Pensão, principalmente em negócios com 

imóveis. (Câmara dos Deputados, 2016).  

 

Em 1995 na Câmara dos Deputados, o relatório final apontou dificuldades extremas 

no levantamento de provas, sendo destacada a atenção para o futuro do sistema de 

previdência complementar brasileiro, identificando falhas da fiscalização e brechas 

legais. Entretanto, originou-se o atual marco regulatório do sistema de previdência 

complementar brasileiro: Leis Complementares n° 108 e nº 109 de 2001. (Câmara dos 

Deputados, 2016).  

 

A CPI dos Fundos de Pensão de 2015/2016 foi destinada a investigar indícios de 

aplicação incorreta dos recursos e de manipulação na gestão de fundos de 

previdência complementar de funcionários de estatais e servidores públicos, ocorridas 
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entre 2003 e 2015, e que causaram prejuízos vultosos aos seus participantes. 

(Câmara dos Deputados, 2016). A comissão da CPI apurou prejuízo de R$6,62 

bilhões nos fundos de pensão investigados (JUSBRASIL, 2016). 

 

A investigação foi limitada a quatro entidades: Instituto de Seguridade Social dos 

Correios (Postalis), Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), 

Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) e Fundação dos Economiários 

Federais (Funcef), vinculada à Caixa Econômica Federal. (Câmara dos Deputados, 

2016) 

 

A Força-Tarefa da Operação Greenfield, comandada pelo Ministério Público Federal 

(MPF), deflagrada em 5 de setembro de 2016, tem por escopo apurar investimentos 

realizados de forma fraudulenta ou temerária pelas principais EFPC. (MPF, 2017). 

 

Dos 10 (dez) casos que justificaram a deflagração da Operação Greenfield, 8 (oito) 

são relativos a investimentos realizados (de forma temerária ou fraudulenta) pelas 

EFPC em empresas, por meio de Fundos de Investimentos em Participações (FIPs). 

(MPF, 2017). 

 

Segundo a B3 (2020), o FIP é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em 

companhias abertas, fechadas ou sociedades limitadas. É constituído sob a forma de 

condomínio fechado e deverá participar do processo decisório da companhia 

investida. O FIP tem como objetivo criar valor para a companhia, por meio do 

desenvolvimento de seu negócio, bem como pela implementação de práticas de 

governança corporativa. 

 

Em geral, o FIP é instrumento utilizado pelo investidor institucional (o fundo de 

pensão) para adquirir, indiretamente, participação acionária em empresa. Dessa 

forma, em vez de o Fundo de Pensão comprar diretamente as ações da empresa-

alvo, ele adquire cotas do FIP, sendo o FIP (como pessoa jurídica) considerado 

acionista da empresa. (MPF, 2017). 
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Essas aquisições de cotas do FIP são por vezes precedidas de avaliações econômico-

financeiras (valuations) irreais e tecnicamente irregulares, que têm por escopo 

superestimar o valor dos ativos da empresa. (MPF, 2017). 

O MPF (2017) destaca que, por meio desse esquema, a EFPC paga pelas cotas do 

FIP mais do que elas de fato valem, sofrendo, assim, um prejuízo “de partida”, 

independente do próprio sucesso que venha a empresa ter no futuro. 

 

Nos 8 (oito) FIPs que foram inicialmente apurados pela Força-Tarefa Greenfield, a 

temeridade dos investimentos foi claramente demonstrada pela realização de 

investimentos açodados, efetivados por resoluções das diretorias executivas que não 

respeitaram os pareceres jurídicos, de riscos e de governança. (MPF, 2017). 

 

O MPF (2017) apresenta o modus operandi encontrado em oito dos dez casos 

apurados inicialmente na Operação Greenfield, identificados por quatro etapas 

detalhadas na Figura 2. 

 
Figura 2 - Modus Operandi dos casos apurados na Operação Greenfield. 

Fonte: Adaptado pelo autor, com base em MPF, 2017. 

 

O MPF (2017) destaca a importância da atuação do núcleo de gestores e 

administradores dos FIPs, que também se beneficiaram do esquema, em diversos 

casos, em razão de terem auferido taxas de administração maiores à que seria devida, 

caso não houvesse a sobreprecificação de ativos. 

 

No relatório de atividades e de execução de plano de ação da Força-Tarefa da 

Operação Greenfield enviado em 18 de setembro de 2019 à Procuradoria Geral da 

República, são demonstrados os avanços e o novo planejamento. 
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Destaca-se o já ressarcimento do Erário, dos Fundos de Pensão e das vítimas dos 

crimes de aproximadamente R$11,6 bilhões. Estima-se que, os potenciais prejuízos 

dos casos sob o comando da Força-Tarefa da Operação Greenfield podem chegar a 

R$54 bilhões. (MPF, 2019). 

 

A Força-Tarefa cuida de operações que envolvem ilícitos praticados contra Fundos de 

Pensão, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a Caixa Econômica Federal, 

bem como outros casos conexos. 

 

De acordo com a relação de EFPC (PREVIC, 2020), há 317 Fundos de Pensão, dentre 

eles o Postalis - Instituto de Previdência Complementar, Fundo de Pensão dos 

trabalhadores dos Correios. 

 

O Postalis foi criado em 1981 e está entre os maiores Fundos de Pensão do Brasil em 

volume de recursos administrados. (Postalis, 2020), totalizando em 2018 

aproximadamente, R$8 bilhões sob gestão e sendo o terceiro maior em número de 

participantes ativos, com 95.806 participantes, ficando atrás somente do BB 

Previdência (129.996 participantes) e a FUNCEF (100.848 participantes). (ABRAPP, 

2019). 

 

No início dos anos 2010, ocorreram diversos episódios de investimentos 

malsucedidos no Postalis, ocasionando em dezembro de 2019 um déficit maior que o 

próprio patrimônio, alcançando o valor de R$12 bilhões. Cálculos do fundo de pensão 

indicam que cerca de 70% da insuficiência financeira, ou R$8,4 bilhões, decorre de 

investimentos que não entregaram o retorno esperado, seja por condições adversas 

do mercado, seja por indícios de corrupção. O aumento na expectativa de vida, com 

consequentes revisões nas tábuas de mortalidade, responde pelos 30% restantes. 

(Infomoney, 2020). 

 

Attie (1998, p. 25) define a auditoria como uma especialização contábil voltada a testar 

a eficiência e eficácia do controle patrimonial implantado, com o objetivo de expressar 

uma opinião sobre determinado dado. Segundo o SFC (2001), a auditoria é o conjunto 

de técnicas que visa avaliar a gestão pública, pelos processos e resultados gerenciais, 

e a aplicação de recursos públicos por entidades de direito público ou privado. 
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Trata-se de uma importante técnica de controle do Estado na busca da melhor 

alocação de seus recursos. 

 

Em 2016 o TCU concluiu em cumprimento ao Acórdão 864/2016-TCU-Plenário, um 

relatório de auditoria no período compreendido entre 14/04/2016 e 29/07/2016 que 

teve como objetivo, aprofundar a avaliação dos fatos que levaram ao elevado déficit 

acumulado nos fundos de investimento, dos quais o Postalis participa e apurar as 

respectivas responsabilidades. O volume de recursos fiscalizados alcançou o 

montante de R$2.730.380.000,00 e dentre os benefícios estimados desta fiscalização, 

o total de benefícios quantificáveis da auditoria atingiu o montante de 

R$1.076.293.373,63. (TCU, 2016). A estimação foi feita pela diferença de retorno dos 

fundos alvos da auditoria e um cenário contrafactual obtido por meio da teoria do 

portfólio de Markowitz. 

 

A seleção dos objetos da apuração do TCU (2016) ficou, basicamente, restrita aos 

casos de investimentos do Postalis que foram alvos de investigação por outros órgãos, 

principalmente aqueles casos destacados pela CPI dos Fundos de Pensão. Os 

principais destaques da auditoria são listados nas subseções a seguir. 

 

2.3.1. Prejuízos em aplicações no Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de 

Investimento Multimercado Serengeti (FIC Serengeti) 

 

O prejuízo estimado ao Postalis foi de R$454.514.596,30. O valor foi calculado pela 

diferença de retorno entre o FIC Serengeti e um cenário contrafactual em que haveria 

o total cumprimento de sua política de investimento. (TCU, 2016). Os dados 

evidenciam que, o administrador não atuou conforme a política de investimento do 

fundo. É demonstrada uma grande diferença na relação risco versus retorno entre o 

FIC Serengeti e o cenário contrafactual. 

 

Os relatórios de fiscalização (TCU, 2016) destacam a seguinte irregularidade: 

aquisição de duas letras financeiras emitidas pelo Banco BVA S/A, ocasionando 

prejuízo na ordem de R$50 milhões (R$25 milhões cada) nas datas de 01/08/2012 e 

18/09/2012. Em 19/10/2012, a administradora do Fundo provisionou 90% do valor 

dessas letras financeiras, em função da intervenção do Banco Central do Brasil no 
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Banco BVA. Em junho de 2012 (ou seja, antes do aporte do Postalis), o Banco BVA 

apresentava o índice de Basileia de 9,5%, abaixo do mínimo exigido pelo Banco 

Central do Brasil. 

 

2.3.2. Prejuízos nos investimentos nos Fundos BNY Fundo de Investimento em Cotas 

de Fundos de Investimento de Dívida Externa (BNY FIC FIDE) e Brasil 

Sovereign II 

 

O valor do prejuízo foi calculado pela diferença de retorno entre o Fundo BNY FIC 

FIDE, que possui 100% de seu patrimônio investido no Fundo Brasil Sovereign II e 

um cenário contrafactual em que haveria o total cumprimento da política de 

investimento dos fundos avaliados. (TCU, 2016). 

 

No dia 06/08/2014, o Postalis divulgou uma nota de esclarecimento alegando que, o 

regulamento do fundo previa pelo menos 80% do valor em títulos da dívida pública 

externa brasileira e os títulos foram trocados por títulos ligados à dívida argentina à 

revelia do Postalis e contra o regulamento do fundo. (Postalis, 2014). O Postalis (2014) 

esclareceu que, até o momento da publicação da nota de esclarecimento, as possíveis 

perdas somavam aproximadamente R$190 milhões. Diferentemente do Postalis, a 

auditoria do TCU estimou uma perda total de R$425.507.684,20 quando comparado 

ao cenário contrafactual. 

 

Os relatórios de fiscalização (TCU, 2016) apontam que em janeiro de 2012 o Postalis 

recebeu correspondência da administradora do FIDE Sovereign II informando que, 

fora identificada uma falha nas operações da gestora. A gestora havia vendido toda a 

posição de títulos representativos de dívida externa, de responsabilidade da União e 

investido em outros ativos privados negociados no mercado internacional, em 

desacordo com o regulamento. 

 

No dia 04 de agosto de 2014, foi publicado Fato Relevante pelo BNY Mellon DTVM, 

no qual este informou que teve acesso às informações. A entidade sugeriu que o fundo 

pagou valor superior àquele efetivamente devido para a aquisição de Notas e que 

iniciou uma investigação dos fatos, a qual aponta que o Fundo pode ter pago valor 

excedente de aproximadamente US$79 milhões. Esclareceu ainda que, em razão da 
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suspensão do pagamento dos títulos de dívida externa emitidos pela Argentina, que 

servem como lastro para as referidas Notas, foram realizadas provisões para perdas 

em sua carteira em 01/08/2014, de forma que o patrimônio líquido sofreu impacto 

negativo de 51,48%. 

 

2.3.3. Prejuízos em investimentos realizados no Fundo de Investimentos em Direitos 

Creditórios Trendbank (FIDC Trendbank) 

 

O Postalis, em 02/03/2010 investiu um total de R$50 milhões no FIDC Trendbank. As 

cotas do fundo sofreram forte desvalorização, provocada pela inadimplência quase 

total da carteira, com uma perda de mais de 95% do valor inicialmente investido. (TCU, 

2016). 

 

O valor do prejuízo foi calculado pela diferença de retorno entre o FIDC Trendbank e 

um cenário contrafactual em que haveria o total cumprimento da política de 

investimento. O retorno do FIDC Trendbank entre 30/04/2010 e 01/08/2016, 

considerando o valor das cotas, foi de -97,86%; já o retorno relativo à carteira ótima 

no período foi de +133,05%. Dessa forma o prejuízo ao Postalis foi calculado em 

R$159.471.000,00. (TCU, 2016).  

 

Os relatórios de fiscalização apontam a irregularidade na aquisição em 02/03/2010 de 

5.000 cotas da segunda série do FIDC Trendbank, no valor de R$10.000,00 cada cota, 

totalizando um investimento de R$50 milhões. (TCU, 2016). 

 

Segundo a CVM, em junho de 2016 as cotas adquiridas pelo Postalis valiam apenas 

R$244,84, ademais o demonstrativo referente ao 1º trimestre de 2016 constam R$7,7 

milhões de direitos creditórios a vencer e R$406 milhões em títulos vencidos, 

evidenciando a inadimplência quase total da carteira. 

 

Na identificação das razões para o volume de inadimplência, o Banco Brasil Plural, 

que assumiu a gestão do fundo em maio de 2014, ao realizar auditoria sobre a carteira 

do FIDC, identificou erros graves na análise dos créditos adquiridos. Como exemplo, 

o Banco apontou a aquisição de direitos oriundos de empresas fantasmas, de 
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operações entre empresas de um mesmo grupo empresarial e de empresas em 

recuperação judicial. 
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3. METODOLOGIA E TRATAMENTOS DOS DADOS 
 

Nesta seção, estão evidenciados os aspectos metodológicos necessários para o 

desenvolvimento da pesquisa, que se referem ao enquadramento do estudo, coleta e 

análise de dados. 

 

A primeira etapa da abordagem empírica deste trabalho é realizar a montagem de 

cenários contrafactuais que indicam quais seriam os retornos dos fundos alvos da 

operação caso não houvesse os episódios de fraudes e gestão temerária no Postalis. 

Para isso, parte-se de uma amostra inicial de aproximadamente 57 mil Fundos (todos 

Fundos de Investimentos disponíveis), oriundos da base de dados Economática. Este 

trabalho não aborda os Fundos de Investimentos em Participações, devido a sua 

avaliação ser incompatível ao método utilizado: este tipo de fundo não se comporta 

como o fundo comum de ações, onde o investidor pode simplesmente liquidar suas 

cotas a qualquer momento, sendo a liquidez desse tipo de fundo a principal 

desvantagem. O fator liquidez é peça fundamental na análise de um investimento, por 

isso optou-se por não abordar no estudo esse tipo de fundo. 

 

A adoção de dados históricos para obtenção de retornos e riscos esperados, tem sido 

usual na literatura empírica corrente, como forma de evitar a subjetividade e 

dificuldade de se fazer previsões. Ferreira (2010) utiliza histórico de retornos de dois 

anos e periodicidade de retornos diária. Ao considerar o caráter de alocação de longo 

prazo para os Fundos de Pensão, adotou-se no mínimo o histórico de retornos de dois 

anos. 

 

De posse dos dados históricos de todos os fundos disponíveis no Economática, tem-

se os elementos necessários para se montar uma carteira ótima para compará-la à 

cada carteira dos fundos do grupo de tratamento (fundos-objeto da apuração do TCU 

que apontou irregularidades na gestão). A seleção dos três fundos que compõem o 

grupo de tratamento foi realizada com base na auditoria do TCU no Postalis (2016), 

onde foram apontadas as irregularidades ocorridas em cada caso. Parte-se então para 

selecionar os fundos elegíveis, com base nas datas das suspeitas ou comprovações 

de fraudes. Como os fundos podem apresentar retornos, mesmo ajustados ao risco, 

significativamente diferentes dependendo da classe, optou-se por importar a restrição 
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de que os fundos do grupo de controle sejam classificados pela Anbima, como 

pertencentes à mesma classe do fundo analisado. Essa restrição ocorreu no sentido 

de preservar a comparabilidade entre os fundos-alvo da operação e fundos 

concorrentes. Nos quadros a seguir, pode-se observar os parâmetros utilizados na 

restrição dos fundos elegíveis de cada caso estudado. 

 
Quadro 1 - Parâmetros do grupo de controle - FIC Serengeti. 

Grupo Controle - FIC Serengeti 
  Parâmetros 
Dados Históricos 01/01/2009 a 01/08/2012 
Período de avaliação 01/08/2012 a 26/09/2014 
Data de início do fundo Anterior a 01/01/2009 
Data de fim do fundo Superior a 26/09/2014 
Classificação Anbima Multimercados Livre 
Tipo do fundo Fundo não exclusivo 
Patrimônio em 01/08/2012 Acima de R$300 milhões 
Razão Treynor Não pode ser menor que 0 
Beta Não pode ser menor que 0 
Fonte: Adaptado pelo autor, com base em TCU, 2016. 

 

O patrimônio do FIC Serengeti era de aproximadamente R$1,2 bilhões em 

01/08/2012. A auditoria do TCU (2016) restringiu o parâmetro do patrimônio de fundos 

comparáveis para acima de R$600 milhões. Com a proposta de aumentar o número 

de fundos elegíveis determinou-se como parâmetro do grupo de controle a busca por 

fundos com patrimônio de pelo menos 25% do tamanho do FIC Serengeti (R$300 

milhões). 

 
Quadro 2 - Parâmetros do grupo de controle – BNY FIC FIDE e Brasil Sovereign II. 

 
Fonte: Adaptado pelo autor, com base em TCU, 2016. 

 

Parâmetros
Dados Históricos 01/01/2009 a 01/12/2011
Período de avaliação 01/12/2011 a 26/07/2016
Data de início do fundo Anteior a 01/01/2009
Data de fim do fundo Superior a 26/07/2016
Classificação Anbima Dívida Externa
Tipo do fundo Fundo não Exclusivo

Grupo Controle - BNY FIC FIDE e Brasil Sovereign II
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No grupo de controle do BNY FIC FIDE não há nenhuma restrição relacionada ao 

patrimônio, pois a amostra de fundos classificados como Dívida Externa não é extensa 

e qualquer restrição diminuiria os fundos elegíveis. 
 

Quadro 3 - Parâmetros do grupo de controle - FIDC Trendbank. 

 
  Fonte: Adaptado pelo autor, com base em TCU, 2016. 
 

A restrição relacionada ao patrimônio do grupo de controle do FIDC Trendbank foi 

determinada como superior a R$50 milhões, conforme o investimento inicial do 

Postalis no fundo. 

 

O ponto central da compatibilização é restringir o grupo de controle à mesma classe 

de fundos ANBIMA do fundo tratado, com o objetivo de manter a proposta de 

investimento inicial do Postalis e principalmente analisar fundos de investimento que 

sejam similares. Os fundos do grupo de controle não podem ser classificados como 

exclusivo, pois assim haveria a possibilidade de investimento por parte do Postalis. 

 

Os parâmetros do grupo de controle conduziram à listagem dos fundos, que são 

candidatos à carteira ótima. O estudo partiu de uma amostra de aproximadamente 57 

mil fundos disponíveis no Economática. Após a compatibilização, o grupo de controle 

do FIC Serengeti foi restrito a 37 fundos. Já o grupo de controle do BNY FIC FIDE foi 

restringido a 3 fundos. E o grupo de controle do FIDC Trendbank, após a utilização 

dos parâmetros, ficou restrito a 6 fundos a análise. 

 

Parâmetros TCU
Dados Históricos 01/03/2008 a 01/03/2010
Período de avaliação 30/04/2010 a 05/08/2016
Data de início do fundo Anterior a 01/03/2008
Data de fim do fundo Superior a 01/08/2016

Classificação Anbima
FIDC Agro Ind Com, FIDC 
Financeiro, FIDC Fomento 
Mercantil e FIDC Outros

Patrimônio Superior a R$50 Milhões
Tipo do fundo Fundo não Exclusivo

Grupo Controle - FIDC Trendbank
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Parte-se agora para a montagem da carteira ótima com base nessa amostra de 

fundos, seguindo o Modelo de Markowitz (1952). Especificamente, após a seleção dos 

fundos, utilizou-se a ferramenta Otimização de Carteiras presente no Economática. 

Com a ferramenta foi possível determinar a fronteira eficiente e calcular o portfólio 

com o maior índice de Sharpe dentre os portfólios simulados.  

 

Adicionalmente, construiu-se mais dois portfólios para efetuar a comparação, o 

portfólio Equal Weighted, onde todos os fundos possuem o mesmo peso na carteira e 

o portfólio de Pesos Ponderados pelo seu tamanho, calculados pelo patrimônio dos 

fundos na data de 01/08/2012. Ainda, em sua seção de análise de robustez, criou-se 

mais dois testes relacionados ao FIC Serengeti: o primeiro sendo a exclusão de todos 

os fundos do grupo de controle que continham a nomenclatura “crédito privado” no 

nome do fundo, e o segundo, de fundos que apresentaram retornos mais 

correlacionados com o retorno dos fundos tratados no período anterior às ocorrências 

das irregularidades. 

 

Seguinte à construção dos portfólios, fez-se a avaliação do desempenho dessas 

carteiras contrafactuais versus o rendimento do próprio fundo do grupo de tratamento, 

a fim de, posteriormente, quantificar os impactos econômicos provocados pela má 

gestão do fundo. Ou seja, estimar o prejuízo causado ao fundo e seus cotistas – o 

retorno que “teria ocorrido” caso não houvesse investimentos com evidências de 

irregularidade. O valor do prejuízo foi calculado pela diferença de retorno entre os 

fundos tratados e os fundos de controle, em diferentes cenários contrafactuais. 

 

Para clarificar a metodologia do presente estudo, elaborou-se a Figura 3 onde é 

possível visualizar através de uma linha do tempo as etapas descritas anteriormente. 

Os dados utilizados para a obtenção da linha do tempo provêm da análise do FIC 

Serengeti. Importante frisar que as análises dos outros fundos seguem a mesma 

lógica. 
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Figura 3 - Linha do tempo da análise do FIC Serengeti. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
 

Na Figura 3, pode-se observar uma linha do tempo que detalha as ações e os períodos 

utilizados na análise do FIC Serengeti e dos testes de robustez I e II. O período entre 

01/01/2009 e 01/08/2012 foi utilizado para restringir os fundos disponíveis e obter os 

fundos que irão compor os portfólios hipotéticos. Na data de 01/08/2012, ocorre a 

irregularidade no fundo e nesse exato momento são obtidos a carteira ótima e os 

portfólios hipotéticos. Frise-se que esses dados eram públicos em 01/08/2012, pois 

baseiam-se no histórico das cotas dos fundos entre 01/01/2009 a 01/08/2012, ou seja, 

o gestor do FIC Serengeti tinha acesso aos mesmos dados utilizados no presente 

estudo. No período de 01/08/2012 a 26/09/2014 é realizada a avaliação de 

desempenho dos cenários hipotéticos e feita a comparação com o desempenho do 

próprio FIC Serengeti, a fim de avaliar o custo de oportunidade dos investimentos 

comprovadamente irregulares do Postalis. 

 

Importante frisar que a otimização e elaboração dos cenários hipotéticos foram feitas 

no momento do aporte (ocorrência da irregularidade), utilizando-se apenas 

informações pré-aporte. 
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4. RESULTADOS 
 

Nesta seção, são expostos os resultados gerais do trabalho. Cada subdivisão 

corresponde à análise específica de um fundo investido pela Postalis e cujo 

investimento revelou-se adverso pois nos três casos analisados, os fundos 

apresentaram prejuízo quando comparado aos portfólios hipotéticos. É importante 

salientar que os fundos analisados tiveram em seus investimentos irregularidades 

comprovadas. 

 

4.1. FIC Serengeti 
 

O FIC Serengeti é um fundo de investimentos em cotas, classificado pela Anbima 

como um fundo multimercado livre, ou seja, é uma categoria de fundo de investimento 

que tem como política de investimentos mesclar as aplicações à vários mercados, 

como renda fixa, ações, câmbio, entre outros. A seguir pode-se observar no Quadro 

6 a composição da carteira do FIC Serengeti na data de agosto de 2012, data do 

primeiro investimento do fundo nas letras financeiras do Banco BVA S/A. 

 
Quadro 4 - Composição da carteira do FIC Serengeti em agosto de 2012. 

 
Fonte: Economática. 2020. 

 

Nota-se no Quadro 4 a diversificação de investimentos na carteira do FIC Serengeti, 

entre fundos multimercados, fundos de ações, FIDC e fundos de renda fixa. No 

Descrição Tipo de Investimento ago/12

Douro FICFI Mult Cotas de fundos 34,7
Cjp FIDC Np Cred Jud Eprec Cotas de fundos 27,9
Danubio FI RF Cred Priv Cotas de fundos 25,2
Nobel Aquila FIA Cotas de fundos 3,6
Zambezi FIA Cotas de fundos 3,4
BNY Mellon ARX Cash FI RF CP Cotas de fundos 2,2
Banco Bva S/A Dep. à prazo e otr. Tit. de inst. fin. 2,1
FI Pegasus FI Mult Cred Priv Cotas de fundos 0,9
Valores à receber Valores à receber 0
Disponibilidades Disponibilidades 0
Valores à pagar Valores à pagar 0
Total 100



 37 

Quadro 5, pode-se observar os fundos elegíveis para a montagem da carteira ótima, 

exceto o último, que é o próprio FIC Serengeti. 

 
Quadro 5 – Indicadores dos fundos elegíveis na elaboração da carteira ótima – 01/01/2009 a 
01/08/2012. 

 
Fonte: Economática, 2020. 
 

Para facilitar a visualização dos dados presentes no Quadro 5, elaborou-se o gráfico 

de risco (sendo medido pelo desvio padrão anual) versus retorno (média anual) 

ilustrado pela Figura 4. 
 

Nome Classificação 
Anbima

Patrimônio no 
dia 01Ago12. 
Em moeda 

orig em 
milhares

Beta 01Ago12-
01Jan09. Em 
moeda orig

Treynor 
01Ago12-

01Jan09. Em 
moeda orig

Retorno - 
média anual - 

01Jan09-
01Ago12.

Risco - base 
anual - 

01Jan09-
01Ago12.

Alentejo FI Mult Cred Priv Multim. Livre 521.964          0 1223,24 12,61 2,2
Alfa Itaipava FI Mult Cred Priv Ip Multim. Livre 650.847          0 2360,23 11 0,14
ARX Extra Fc FI Mult Multim. Livre 494.414          0,08 113,39 18,78 3,73
BR H Fc FI Cred Priv LP Mult Recebiveis Multim. Livre 483.567          0 71392,8 10,98 0,09
Brad Fc FI Mult Multigestores Multim. Livre 322.692          0,01 270,12 11,94 1,07
Bradesco Fc FI Mult Cred Priv Atuarial Multim. Livre 1.361.794       0 742,66 12,9 1,63
Bradesco FI Mult Dublin Multim. Livre 355.569          0 2009,69 10,88 0,39
BTG Pactual Discovery FI Mult Multim. Livre 645.666          0,03 170,19 15,44 2,66
BTG Pactual Hedge Bp Fc FI Mult Multim. Livre 356.227          0,01 104,97 11,43 0,83
BTG Pactual Hedge FI Mult Multim. Livre 1.889.547       0,01 106,67 11,45 0,83
BTG Pactual Local FI Mult Multim. Livre 1.195.506       0,04 145,37 16,22 2,93
BTG Pactual Multist Adv FI Mult Multim. Livre 485.285          0,01 55,11 10,96 0,91
Canvas Enduro Master FI Mult Multim. Livre 1.790.798       0,05 493,88 32,63 5,9
CSHG All UBS Pact High Yield FICFI Mult Multim. Livre 789.239          0 432,09 10,79 0,32
CSHG Top 30 Fc FI Mult Multim. Livre 1.188.091       0,06 84,01 15,17 2,6
CSHG Top Cash I FICFI Mult Multim. Livre 427.428          0 928,73 11,22 0,87
CSHG Top Fc FI Mult Multim. Livre 402.598          0,06 82,91 15,16 2,63
CSHG Top Master Fc FI Mult Multim. Livre 630.300          0,03 130,43 13,55 1,82
FI RF Cred Priv Thousand Multim. Livre 415.678          0 2775,35 10,71 0,12
FIC Vot Mult Cred Priv Multim. Livre 317.116          0 61,53 10,38 0,15
FICFI Mult Cred Priv MPX 63 Multim. Livre 1.369.682       0 8750,45 10,42 0,1
Gap Absoluto Fc FI Mult Multim. Livre 494.235          0,04 115,64 15,01 3,42
Gavea Macro II Fc de FI Mult Multim. Livre 409.240          0,05 123,78 16,85 5,42
Gavea Macro II Master FI Mult Multim. Livre 763.513          0,06 163,95 20,15 5,99
Itau Hedge Mult FI Multim. Livre 1.093.584       0,01 97,69 11,6 1,53
Kadima Master FI Mult Multim. Livre 576.824          0 11845,2 13,33 2,6
Lessa Mult Cred Priv FI Multim. Livre 1.232.147       0,01 86,12 11,21 0,44
Luxor FI Mult Multim. Livre 536.061          0,04 149,74 10,52 35,74
Mantiqueira FI Mult Cred Priv Ie Multim. Livre 1.766.536       0 499,91 12,72 1,19
Marlin Mult FICFI Cred Priv Multim. Livre 2.478.967       0,08 126,26 19,67 7,54
Monet FIC Mult Cred Priv Multim. Livre 332.896          0 41493,3 10,53 0,09
Safra Absoluto 30 FICFI Mult Multim. Livre 766.340          0,01 456,44 16,56 5,11
Safra Absoluto FI Mult Multim. Livre 843.685          0,01 464,47 16,61 5,13
Safra Carteira Institucional FI Multim Multim. Livre 458.707          0 249,19 10,88 0,95
Safra Currency Hedge 30 FI Mult Multim. Livre 889.152          0,02 306,1 17,53 5,73
Safra Galileo Fc FI Mult Multim. Livre 568.488          0,04 246,49 18,71 7,78
Urca FI Mult Cred Priv Multim. Livre 309.237          0 2436,45 11,27 0,18
FI Cotas FI Mult Serengeti Cred Priv Multim. Livre 1.244.616       0,05 -130,15 3,3 5,89



 38 

Figura 4 – Risco (desvio padrão) versus retorno médio anual do FIC Serengeti e de fundos 
da mesma classe, no período de 01/01/2009 a 01/08/2012. 

 
Fonte: Economática, 2020. 
 

O FIC Serengeti é um dos fundos que apresenta a pior relação risco versus retorno 

dentre todos os fundos elegíveis. Representado pelo ponto mais baixo do gráfico e os 

fundos presentes na carteira ótima encontram-se na parte esquerda do gráfico. 

 

Após a utilização dos parâmetros, restringiu-se o número de fundos e, com base 

neles, obteve-se a seguinte carteira ótima em 01/08/2012, (ver Quadro 6). A seleção 

se deu com base no portfólio que apresentou o maior índice de Sharpe. Pois, para 

maximizar o retorno esperado para um determinado nível de risco, seleciona-se o 

portfólio com o maior índice de Sharpe, conhecido na teoria do portfólio como “portfólio 

tangente”. Esse modelo é denominado de Média-Variância porque ele utiliza o retorno 

esperado (médio) como medida de desempenho da carteira e a variância como 

medida de risco. A taxa livre de risco utilizada foi a taxa Selic. 
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Quadro 6 - Carteira ótima com base no modelo de Markowitz. 

 
Fonte: Economática, 2020. 

 

Pode-se observar que, a carteira ótima concentrou o maior peso (96,2%) em apenas 

dois fundos, que apresentaram melhores relações risco versus retorno no período. 

Um ponto a ser destacado é o fato de que os dois fundos de maior proporção na 

carteira ótima são fundos que além de serem classificados como Multimercados Livre, 

têm em seu nome o sufixo Crédito Privado. 

 

O gráfico da fronteira eficiente foi construído com base nos dados históricos entre 

01/01/2009 a 01/08/2012, para enfatizar que o administrador tinha acesso a esses 

dados pois eles eram públicos em 08/2012, momento do investimento nas letras 

financeiras do Banco BVA S/A. 

 

Figura 5 - Fronteira eficiente e portfólio hipotéticos do FIC Serengeti. 

 
Fonte: Economática, 2020. 

Nome Peso %
BR H Fc FI Cred Priv LP Mult Recebiveis 56,022
Urca FI Mult Cred Priv 40,148
ARX Extra Fc FI Mult 0,918
Safra Absoluto FI Mult 0,767
Canvas Enduro Master FI Mult 0,658
Itau Hedge Mult FI 0,551
Alfa Itaipava FI Mult Cred Priv Ip 0,549
Kadima Master FI Mult 0,326
Gavea Macro II Master FI Mult 0,053
Luxor FI Mult 0,006
Total 100,00

Carteira ótima 

Pesos ponderados 

Equal Weighted 

FIC Serengeti 
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Na Figura 5, observa-se que os portfólios Equal Weighted, representado pelo ponto A 

e de Pesos Ponderados pelo patrimônio, representado pelo ponto B encontram-se 

abaixo da fronteira eficiente. O portfólio de pesos ponderados apresenta ainda, um 

melhor retorno para o mesmo nível de risco comparado ao portfólio Equal Weigthed. 

Já o próprio FIC Serengeti apresenta a pior relação risco versus retorno, sendo 

representado pelo ponto C, o mais à direita do gráfico. 

 

Na Figura 6, plotaram-se os pontos risco no eixo horizontal e retorno no eixo vertical 

do período de 01/08/2012 a 26/09/2014. O FIC Serengeti é o ponto mais baixo do 

gráfico, apresentando uma relação ruim entre risco e retorno, ao passo que os fundos 

que compõe a carteira ótima se encontram mais à esquerda no gráfico. Ou seja, no 

momento da aplicação o FIC Serengeti já era um fundo de baixa performance, após 

o investimento houve uma piora na performance do fundo. 

 
Figura 6 – Risco (desvio padrão anual) versus retorno (retorno médio anual) do FIC Serengeti 
e dos fundos de mesma classe, no período de 01/08/2012 a 26/09/2014. 

 
Fonte: Economática, 2020. 
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Observa-se na Figura 6, que com o risco (medido pelo desvio padrão) assumido pela 

carteira do FIC Serengeti, ponto mais baixo do gráfico, próximo a 11, o fundo Safra 

Galileo, ponto mais alto do gráfico, apresentou retorno médio anual de 15 frente a um 

risco de 6,6. Já os fundos que representam a maior proporção da carteira ótima, se 

encontram no ponto de menor risco do gráfico, localizados na parte esquerda superior. 

 

Após a construção de cenários hipotéticos, elaborou-se a Figura 7 para observar o 

rendimento dos portfólios em comparação ao FIC Serengeti, representado na figura 

pela linha vermelha. 
 

Figura 7 - Evolução das cotas do FIC Serengeti e dos portfólios contrafactuais. 

 
Fonte: Economática, 2020. 

 

Pode-se observar na Figura 7, a trajetória do FIC Serengeti e dos cenários 

contrafactuais. Nota-se que, todos os cenários contrafactuais mantém-se próximos ao 

rendimento do CDI, benchmark da maior parte dos fundos analisados. Sendo o FIC 

Serengeti o único a mover na direção contrária. 

 

Realizou-se o cálculo do prejuízo ao Postalis, com base no retorno das carteiras 

contrafactuais versus o retorno do FIC Serengeti, sobre a evolução do patrimônio 

líquido do fundo entre as datas de 01/08/2012 a 26/09/2014, momento no qual o fundo 

foi encerrado. O resultado pode ser observado no Quadro 7. 
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Quadro 7 - Impacto financeiro sofrido pelo Postalis na análise do FIC Serengeti. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
 

Pode-se observar pelo patrimônio em 26/09/2014, que a carteira ótima apresentou o 

melhor retorno dentre todos e, consequentemente o maior impacto financeiro dentre 

os cenários hipotéticos, resultando em um prejuízo estimado para o Postalis de 

R$454.485.084. Importante frisar que, mesmo que se possa argumentar que a 

combinação mais eficiente entre todos os fundos do grupo de controle não seja a mais 

justa possível, uma simples alocação de pesos iguais em todos os fundos da mesma 

classe sugere que a má gestão trouxe um impacto negativo de R$434.196.648. 

 
4.2. BNY FIC FIDE e Brasil Sovereign II 
 

Após a utilização dos parâmetros presentes na Metodologia, restringiu-se aos fundos 

listados no Quadro 8. Os fundos são elegíveis para a montagem da carteira ótima, 

exceto os dois últimos, que são os fundos investidos pelo Postalis. 

O Postalis aplicou recursos no BNY FIC FIDE, que por sua vez, aplica 100% do seu 

patrimônio no Fundo Brasil Sovereign II, razão pela qual obtemos o cenário 

contrafactual sob a ótica do Fundo BNY FIC FIDE. 

 
Quadro 8 - Indicadores dos fundos elegíveis na elaboração da carteira ótima – 01/01/2009 a 
01/12/2011. 

 
Fonte: Economática, 2020. 
 

Seguindo o arcabouço teórico de montagem de uma carteira ótima, ou seja, 

considerando os princípios fundamentais de finanças e as práticas usuais como a 

otimização da relação risco versus retorno com base em dados históricos, obteve-se 

a carteira ótima em 01/12/2011 (momento da troca dos títulos de dívida da União por 

títulos de dívida Argentina) listada no Quadro 9. 

FIC Serengeti Carteira Ótima Equal Weighted Pesos Ponderados
Patrimônio 26/09/2014 (R$) 1.058.282.195 1.512.767.278 1.492.478.843    1.491.388.408       

Impacto (R$) -                   454.485.084    434.196.648       433.106.213          

Nome Classificação|Anbima

Patrimônio no 
dia 01Dez11. 
Em moeda 

orig. em 
milhares

Beta 01Dez11-
01Jan09. Em 
moeda orig

Treynor 
01Dez11-

01Jan09. Em 
moeda orig

Retorno - 
média anual - 

01Jan09-
01Dez11

Risco - base 
anual - 

01Jan09-
01Dez11

BB RF Divida Externa Mil FI Renda Fixa Dívida Externa 5096 -0,17 54,9 -0,57 13,09
Brad FI RF Divida Externa Cred Soberano Renda Fixa Dívida Externa 899 -0,19 78,88 -5,85 13,93
Verde Am Yield FI RF Divida Externa Renda Fixa Dívida Externa 412 -0,16 102,66 -7,9 13,44
BNY Mellon Fc FI RF Divida Externa Renda Fixa Dívida Externa 302559 -0,08 275,4 -12,85 13,31
Brasil Sovereign II FI RF Divida Externa Renda Fixa Dívida Externa 302605 -0,1 204,44 -10,89 13,02
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Quadro 9 – Composição da carteira ótima com base no modelo de 

Markowitz. 

 
   Fonte: Economática, 2020. 
 

Neste caso, a carteira ótima se deu apenas de um fundo, o Fundo BB RF Dívida 

Externa Mil FI. Com o intuito de avaliar com maior segurança os fundos, elaborou-se 

a Figura 8 a seguir de risco (eixo horizontal) versus retorno (eixo vertical). 
 

Figura 8 - Risco (desvio padrão anual) versus retorno médio anual dos fundos BNY FIC 
FIDE, Brasil Sovereign II e dos fundos da mesma classe, no período 01/01/2009 a 

01/12/2011. 

 
     Fonte: Economática, 2020. 
 

O fundo localizado na parte superior do gráfico é o único fundo que compõe a carteira 

ótima. Os dois fundos da parte inferior do gráfico são os fundos BNY FIC FIDE e Brasil 

Sovereign II. O risco entre todos os fundos é próximo a 13%, ou seja, o algoritmo 

matemático do Economática de seleção da carteira ótima selecionou o fundo com o 

maior rendimento para o mesmo nível de risco. O gráfico da fronteira eficiente foi 

construído com base nos dados históricos entre 01/01/2019 a 01/12/2011, e o gráfico 

pode ser observado a seguir na Figura 9. 
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Figura 9 - Fronteira eficiente e portfólio hipotéticos do BNY FIC FIDE. 

 
Fonte: Economática, 2020. 
 

Pode-se observar na Figura 9 que o portfólio de Pesos Ponderados pelo patrimônio 

fica mais próximo à carteira ótima com um menor retorno para um nível próximo de 

risco, já o portfólio Equal Weighted não apresenta uma boa relação risco versus 

retorno, ficando bem distante da fronteira eficiente. Já o fundo BNY FIC FIDE fica bem 

abaixo no gráfico, representado pelo ponto C, apresentando um menor retorno e um 

maior risco se comparado aos outros portfólios. 

 

No quadro 10 é possível verificar os indicadores dos fundos no período após a troca 

dos títulos de dívida, ou seja, de 01/12/2011 a 26/07/2016. 

 
Quadro 10 - Indicadores dos fundos elegíveis de 01/12/2011 a 26/07/2016. 

 
Fonte: Economática, 2020. 
 

É possível notar que, dentre todos os fundos BNY FIC FIDE e Brasil Sovereign II são 

os dois com os menores retornos e o maior risco, mesmo quando comparados aos 

fundos não selecionados para compor a carteira ótima. Para clarificar esse ponto, 

Nome Classificação|Anbima

Patrimônio no 
dia 26Jul16. Em 
moeda orig. em 

milhares

Beta 26Jul16-
01Dez11. Em 
moeda orig.

Treynor 26Jul16-
01Dez11. Em 
moeda orig.

Retorno - média 
anual - 01Dez11-

26Jul16.

Risco - base 
anual - 01Dez11-

26Jul16.

BB RF Divida Externa Mil FI Renda Fixa Dívida Externa 16.687               -0,17 -33,08 14,71 13,41
BNY Mellon Fc FI RF Divida Externa Renda Fixa Dívida Externa 155.358             -0,08 178,25 -13,38 31,16
Brad FI RF Divida Externa Cred Soberano Renda Fixa Dívida Externa 32.049               -0,18 -31,11 15,35 13,76
Brasil Sovereign II FI RF Divida Externa Renda Fixa Dívida Externa 154.675             -0,08 174,47 -13,11 31,15
Verde Am Yield FI RF Divida Externa Renda Fixa Dívida Externa 1.652                  -0,17 -10,57 12,13 13,54
Carteira Ótima - - -0,17 -33,08 14,71 13,41

Carteira ótima 

Pesos ponderados 

Equal Weighted 

BNY FIC FIDE 
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montou-se a Figura 10 a seguir demostrando a relação risco versus retorno dos fundos 

do quadro acima. 
 

Figura 10 – Risco (desvio padrão anual) versus retorno médio anual dos fundos BNY FIC 
FIDE, Brasil Sovereign II e dos fundos da mesma classe, no período de 01/12/2011 a 

26/07/2016. 

 
Fonte: Economática, 2020. 
 

É possível notar da Figura 10 que os fundos investidos pelo Postalis são 

incomparavelmente os que têm a pior relação risco versus retorno, dentre os fundos 

elegíveis. Apresentando um retorno de aproximadamente -13% e um risco de 31%, 

enquanto a carteira ótima apresenta um retorno de 14,7% e um risco de 13,41%. 

 

Após a construção de cenários contrafactuais, elaborou-se a Figura 11 a seguir para 

observar o comportamento das cotas dos portfólios contrafactuais em comparação ao 

BNY FIC FIDE. 
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Figura 11 - Evolução das cotas do BNY FIC FIDE e dos portfólios contrafactuais. 

 
Fonte: Economática, 2020 
 

A Figura 11 acima disposta resume o resultado encontrado, o FIC FIDE apresenta 

uma grande queda devido ao provisionamento para perdas relativas à suspensão dos 

pagamentos dos títulos de dívida externa da Argentina, adquiridos de forma irregular, 

condição que o Regulamento do fundo não permitia tal operação. (TCU, 2016). 

Após a provisão para perdas, o fundo não se recupera frente aos outros e apresenta 

o comportamento visto na Figura 11. 

 

No quadro 11, pode-se observar o resultado do cálculo do prejuízo sofrido pelo 

Postalis quando comparado o BNY FIC FIDE aos cenários contrafactuais. 

 
Quadro 11 - Impacto financeiro sofrido pelo Postalis, na análise do BNY Mellon FIC FIDE. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
 

Dentre os portfólios estudados, a carteira ótima apresentou o melhor retorno e 

consequente o maior impacto financeiro, resultado em um prejuízo estimado para o 

Postalis de R$416.935.610 na data base de 26/07/2016 (data de última cota disponível 

na auditoria do TCU, 2016). É possível notar que a carteira de Pesos Ponderados pelo 

patrimônio obtém um resultado próximo ao atingido pela Carteira Ótima, tendo um 

prejuízo estimado em R$415.319.933. 

BNY Mellon Fc FI 
RF Divida Externa Carteira Ótima Equal Weighted Pesos Ponderados

Patrimônio 26/07/2016 (R$) 155.301.909         572.237.520    558.018.249      570.621.842          
Impacto (R$) -                        416.935.610    402.716.339      415.319.933          
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4.3. FIDC Trendbank 
 

Após a utilização dos parâmetros presentes na Metodologia, restringiu-se aos fundos 

listados no quadro 12. Os fundos são elegíveis para a montagem da carteira ótima. O 

próprio FIDC Trendbank não consta no quadro, pois no período de 01/03/2008 a 

01/03/2010 (momento do investimento realizado pelo Postalis) usado como janela de 

estimação de risco e retorno, ele ainda não existia.  

 
Quadro 12 - Fundos elegíveis na elaboração da carteira ótima – 01/03/2008 a 01/03/2010. 

 
Fonte: Economática, 2020. 
 

A partir da restrição dos fundos disponíveis, com base no portfólio que apresentou o 

maior índice de Sharpe, determinou-se a carteira ótima que pode ser observada no 

Quadro 13. 
 

Quadro 13 - Carteira ótima com base no modelo de Markowitz. 

 
Fonte: Economática, 2020. 

 

No caso, a carteira ótima teve a maior concentração de seu peso (94,96%) nos dois 

primeiros fundos. Na Figura 12 a seguir, pode-se observar o gráfico da fronteira 

eficiente, elaborado com base nos dados históricos dos fundos entre 01/03/2008 a 

01/03/2010. 

Nome Classificação|Anbima

Patrimônio - 
01Mar10. 

Em moeda 
orig. em 
milhares

Data início
Beta - 
Mar10-
Mar08

Treynor- 
 Mar10-
Mar08

Retorno - 
média 
anual - 

01Mar08 
- 

01Mar10.

Risco - 
base 

anual - 
01Mar08

-
01Mar10

Cartao Compra Supplier FIDC-Sen FIDC Financeiro 91.910         27/06/2007 -0,01 -173,18 12,49 0,12
FIDC Cesp IV - Subordinada-1 FIDC Agro, Indústria e Comércio 69.750         18/06/2007 -0,03 251,46 5,91 19,85
FIDC Cesp IV - Subordinada-Primeira FIDC Agro, Indústria e Comércio 1.437.128    18/06/2007 -0,03 317,73 2,69 2,87
FIDC Np Petrobras-Np-Senior FIDC Agro, Indústria e Comércio 20.330.677 28/11/2007 -0,01 -0,29 10,94 0,11
Martins FIDC-Senior FIDC Agro, Indústria e Comércio 140.030       05/07/2005 -0,01 -62,36 11,52 0,11
Polo Pf FIDC Np (Sub)-Sen FIDC Outros 74.192         26/01/2007 -0,03 350,98 -1,69 19,97

Nome Peso %

Martins FIDC-Senior 58,845
Cartao Compra Supplier FIDC-Sen 36,113
FIDC Np Petrobras-Np-Senior 5,013
Polo Pf FIDC Np (Sub)-Sen 0,029
FIDC Cesp IV - Subordinada-1 0
FIDC Cesp IV - Subordinada-Primeira 0
Total 100,000
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Figura 12 - Fronteira eficiente e carteira ótima na análise do FIDC Trendbank. 

 
Fonte: Economática, 2020. 
 

Devido à escala do gráfico, não foi possível incluir os portfólios Equal Weighted 

(retorno - 6,98% e risco - 4,72%) e de Pesos Ponderados (retorno – 10,36% e risco – 

0,24%), pois eles estavam muito à direita da carteira ótima. Os valores de risco 

(medido pelo desvio padrão anual) e retorno médio anual podem ser observados no 

Quadro 14 abaixo disposto. 

 
Quadro 14 – Risco (desvio padrão anual) e Retorno médio anual dos 
portfólios hipotéticos, na análise do FIDC Trendbank. 

 
Fonte: Economática, 2020. 
 

Conforme pode-se observar no Quadro 14, a carteira ótima apresenta a melhor 

relação risco versus retorno dentre os cenários contrafactuais. No Quadro 15 é 

possível verificar os indicadores dos fundos no período de avaliação, ou seja, de 

30/04/2010 a 01/08/2016. 
 

Retorno (%) Risco (%)
Carteira Ótima 11,84 0,12
Carteira Equal Weighted 6,98 4,72
Carteira Pesos Ponderados 10,36 0,24

Carteira ótima 
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Quadro 15 - Indicadores dos fundos elegíveis na elaboração da carteira ótima - 30/04/2010 
a 01/08/2016. 

 
Fonte: Economática, 2020. 
 

Dentre os fundos listados no Quadro 15, o FIDC Trendbank é o fundo com o pior 

retorno e o maior risco dentre todos. Para facilitar a visualização dos dados presentes 

no quadro anterior, elaborou-se o gráfico de risco versus retorno ilustrado pela Figura 

13. 
 

Figura 13 – Risco (desvio padrão anual) versus retorno médio anual do FIDC Trendbank e 
dos fundos da mesma classe, no período de 30/04/2010 a 01/08/2016. 

 
    Fonte: Economática, 2020. 

 

Mais uma vez, o fundo investido pelo Postalis é o que apresenta a pior relação risco 

versus retorno dentre todos os fundos elegíveis. O FIDC Trendbank é o ponto mais à 

direita do gráfico e os fundos presentes na carteira ótima encontram-se na parte 

superior da esquerda. 

 

Nome Classificação Anbima

Patrimônio - 
01Ago16. 
Em moeda 

orig. em 
milhares

Data início
Beta - 
Ago16-
Abr10.

Treynor 
Ago16-
Abr10.

Retorno 
média 
anual - 

30Abr10 - 
 

01Ago16.

Risco - 
base 

anual - 
Ago16 - 
Abr10.

Cartao Compra Supplier FIDC-Sen FIDC Financeiro 311.509       27/06/2007 0 994,44 12,46 0,71
FIDC Cesp IV - Subordinada-1 FIDC Agro, Indústria e Comércio 75.803         18/06/2007 -0,12 70,93 3,03 11,26
FIDC Cesp IV - Subordinada-Primeira FIDC Agro, Indústria e Comércio 176.501       18/06/2007 -0,04 888,78 -28,34 8,08
FIDC Np Petrobras-Np-Senior FIDC Agro, Indústria e Comércio 26.653.191 28/11/2007 0 -77,88 10,75 0,61
Martins FIDC-Senior FIDC Agro, Indústria e Comércio 189.899       05/07/2005 -0,02 201,69 5,67 8,1
Polo Pf FIDC Np (Sub)-Sen FIDC Outros 17.336         26/01/2007 -0,56 43,73 -20,59 32,31
FIDC Trendbank B.F. Mult-Sen FIDC Fomento Mercantil 2.284           02/03/2010 0,6 739,09 -45,39 634,65
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Após a construção dos cenários contrafactuais, elaborou-se a Figura 14 para observar 

o comportamento das cotas dos portfólios hipotéticos em comparação ao FIDC 

Trendbank. 

 
 

Figura 14 - Evolução das cotas do FIDC Trendbank e dos portfólios contrafactuais. 

 
Fonte: Economática, 2020. 

 

A Figura 14 resume o resultado encontrado: o FIDC Trendbank, representado pela 

linha verde, em dado momento apresenta uma queda provocada pela inadimplência 

quase total de sua carteira. Dentre todas as carteiras observadas, a carteira de Pesos 

Ponderados apresenta o melhor resultado, melhor ainda do que a carteira ótima. Os 

valores foram calculados com base no patrimônio líquido em 05/08/2016, (data da 

última cota disponível na auditoria do TCU 2016), podem ser observados no Quadro 

16. 

 

Quadro 16 - Impacto financeiro sofrido pelo Postalis, na análise do FIDC Trendbank. 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 
 

Dentre os portfólios estudados, a carteira de Pesos Ponderados apresentou o melhor 

retorno e consequente o maior impacto financeiro, resultado em um prejuízo estimado 

para o Postalis de R$87.424.347 na data base de 05/08/2016. A Carteira Ótima 

apresenta um prejuízo estimado de R$82.928.100, sendo o portfólio hipotético com o 

resultado mais próximo da carteira de Pesos Ponderados. 

FIDC Trendbank Carteira Ótima Equal Weighted Pesos Ponderados

Patrimônio 05/08/2016 (R$) 1.137.981            84.066.080       58.065.501          88.562.327               
Impacto (R$) - 82.928.100       56.927.520          87.424.347               
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4.4. Teste de robustez I: homogeneizando o conjunto de fundos contrafactuais 
 

Uma questão que surge é a potencial heterogeneidade entre os fundos tratados e os 

fundos que compõe o grupo de controle. Diferenças de resultados podem advir de 

diferenças no tipo de fundo, que se comportam de maneira diferente em diferentes 

ciclos econômicos. 

 

Para mitigar essas preocupações, realiza-se um novo teste com o FIC Serengeti, 

excluindo todos os fundos que contêm em seu nome o sufixo Crédito Privado da 

amostra do grupo de controle. Os fundos de Crédito Privado investem 

predominantemente em papéis de Renda Fixa e por isso, possuem em geral um risco 

de mercado menor que os fundos denominados Multimercados. No Quadro 17 está 

listado a carteira ótima e as proporções de cada fundo nela contida. 

 
Quadro 17 – Proporção dos ativos na Carteira Ótima com base no modelo de Markowitz. 

 
Fonte: Economática, 2020. 

 

Diferentemente da primeira análise, obteve-se na carteira ótima apenas fundos 

exclusivamente Multimercados, tendo os fundos Canvas Enduro e ARX Extra os dois 

com maiores proporções (70,25%) na carteira de maior índice de Sharpe dentre todos 

as carteiras presentes na fronteira eficiente. A seguir pode-se observar na Figura 15 

a fronteira eficiente, construído com base nos dados históricos de 01/01/2009 a 

01/08/2012. 

 

Nome Peso %
Canvas Enduro Master FI Mult 40,462
ARX Extra Fc FI Mult 29,789
Itau Hedge Mult FI 12,456
Kadima Master FI Mult 9,631
Safra Absoluto FI Mult 7,454
Gavea Macro II Master FI Mult 0,208
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Figura 15 - Fronteira eficiente e portfólios hipotéticos do FIC Serengeti (teste de robustez I). 

 
Fonte: Economática, 2020. 
 

Na Figura 15, pode-se observar que os portfólios de Pesos Ponderados e Equal 

Weighted ficam abaixo em termos de retorno e de risco da Carteira Ótima. A Carteira 

Ótima apresentou um retorno de aproximadamente 22% para um nível de risco de 

aproximadamente 2,8%, já o FIC Serengeti apresenta um alto nível de risco, de 

aproximadamente 5,6%, para um baixo nível de retorno, de aproximadamente 2%. 

 

Após a construção de cenários contrafactuais, elaborou-se a Figura 16 para 

possibilitar a observação do comportamento das cotas dos portfólios contrafactuais 

em comparação com o FIC Serengeti. 

 
Figura 16 - Evolução das cotas do FIC Serengeti (teste de robustez I) e dos portfólios 
contrafactuais. 

 
Fonte: Economática, 2020. 

Carteira ótima 

Pesos ponderados 

Equal Weighted 

FIC Serengeti 
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Pode-se observar na Figura 16, as trajetórias do FIC Serengeti e dos cenários 

contrafactuais. Comparando as trajetórias desses cenários hipotéticos, é possível 

notar que são bem próximos aos cenários analisados no primeiro caso. Ou seja, todos 

os cenários contrafactuais mantêm-se próximos ao rendimento do CDI, ao passo que 

o FIC Serengeti é o único a apresentar prejuízo se comparado ao início do período. 

 

Realizou-se o cálculo do prejuízo ao Postalis, com base no retorno das carteiras 

contrafactuais versus o retorno do FIC Serengeti. O resultado pode ser observado no 

Quadro 18. 
 

Quadro 18 - Impacto financeiro sofrido pelo Postalis, no teste de robustez I do FIC Serengeti. 

 
Fonte: Economática, 2020. 
 

Pode-se observar pelo patrimônio do FIC Serengeti e os cenários contrafactuais que, 

a carteira Equal Weighted apresentou o maior valor dentre todos e, 

consequentemente o maior impacto financeiro dentre os cenários hipotéticos, 

resultado em um prejuízo estimado para o Postalis de R$445.658.663, valor bem 

próximo ao obtido na primeira análise realizada com o FIC Serengeti. Em outras 

palavras, testou-se o modelo com diferentes amostras e o resultado foi similar nos 

dois casos.  

 

4.5. Teste de Robustez II: teste baseado em fundos de investimento mais 
correlacionados no período pré-aporte 
 

Outro teste de robustez proposto foi confrontar o fundo tratado com um portfólio de 

controle composto pelos fundos mais correlacionados de mesma classe no período 

de 01/01/2009 a 01/08/2012. Foram selecionados os 6 fundos mais correlacionados 

com o FIC Serengeti, os fundos podem ser observados no Quadro 19. 

 

FIC Serengeti Carteira Ótima Equal Weighted Pesos Ponderados

Patrimônio 26/09/2014 (R$) 1.058.282.195 1.501.367.256 1.503.940.858    1.495.122.009       
Impacto (R$) -                   443.085.061    445.658.663       436.839.814          
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Quadro 19 - Fundos com maior correlação com o FIC Serengeti. 

 
Fonte: Economática, 2020. 

  

Os níveis de correlação entre os fundos observados são baixos, alcançando no 

máximo 0,4 no caso do Fundo Gávea Macro II. No Quadro 20 pode-se observar a 

carteira ótima e as proporções de cada fundo nela contida. 

 
Quadro 20 - Carteira Ótima com base no modelo de Markowitz obtida no Teste de Robustez 

II. 

 
Fonte: Economática, 2020. 

 

Comparando com as análises anteriores, os fundos que compõe a carteira ótima são 

diferentes das obtidas, tendo uma maior concentração (74,04%) nos fundos CSHG 

TOP 30 e Alentejo FI. A seguir pode-se observar na Figura 17 a fronteira eficiente, 

construído com base nos dados históricos de 01/01/2009 a 01/08/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

Nome

Correlação Ago12 - 
Jan09. Em moeda orig. FI 

Cotas FI Mult Serengeti 
Cred Pri

CSHG Top 30 Fc FI Mult 0,28
CSHG Top Fc FI Mult 0,28
CSHG Top Master Fc FI Mult 0,29
Alentejo FI Mult Cred Priv 0,37
Gavea Macro II Fc de FI Mult 0,39
Gavea Macro II Master FI Mult 0,4
FI Cotas FI Mult Serengeti Cred Priv 1

Nome Peso %
CSHG Top 30 Fc FI Mult 39,938
Alentejo FI Mult Cred Priv 34,104
Gavea Macro II Master FI Mult 14,218
CSHG Top Master Fc FI Mult 11,740
Total 100,000
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Figura 17 - Fronteira eficiente e portfólios hipotéticos do FIC Serengeti (teste de robustez II). 

 
Fonte: Economática, 2020. 
 

Na Figura 17, pode-se observar que os portfólios de Pesos Ponderados e Equal 

Weighted ficam bem próximos da linha que representa a fronteira eficiente. Já o FIC 

Serengeti é representado pelo ponto C, ficando bem abaixo em termos de retorno e 

bem acima em termos de risco ao compararmos com os portfólios hipotéticos. 

 

A seguir, na figura 18 pode-se observar uma linha do tempo que detalha as etapas 

realizadas na análise do teste de robustez II. 

 
Figura 18 - Linha do tempo da análise do teste de robustez II. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020. 

 

 

Carteira ótima 

Equal Weighted 

Pesos ponderados 

FIC Serengeti 
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Pode-se observar na Figura 18, o período de 01/01/2009 a 01/08/2012 foi o momento 

da análise pré-aporte, ou seja, selecionou-se os fundos mais correlacionados com o 

FIC Serengeti e na data de 01/08/2012, momento em que ocorre a irregularidade é o 

momento que a carteira ótima e os portfólio contrafactuais são obtidos. Após a 

construção dos cenários contrafactuais, foi feito a avaliação de desempenho dos 

portfólios hipotéticos e do FIC Serengeti. A avaliação ocorre no período de 01/08/2012 

a 26/09/2014. 

 

Após a construção de cenários contrafactuais, elaborou-se o Figura 19 para 

possibilitar a observação do comportamento das cotas dos portfólios contrafactuais 

em comparação com o FIC Serengeti. 

 
Figura 19 - Evolução das cotas do FIC Serengeti (teste de robustez II) e dos portfólios 
contrafactuais. 

 
Fonte: Economática, 2020. 
 

Pode-se observar na Figura 19, as trajetórias opostas do FIC Serengeti e dos cenários 

contrafactuais. Comparando as trajetórias dos cenários hipotéticos, é possível notar 

que são semelhantes às duas análises anteriores. Ou seja, todos os cenários 

hipotéticos mantêm-se próximos ao rendimento do CDI, ao passo que o FIC Serengeti 

é o único a apresentar prejuízo se comparado ao início do período. 

 

Realizou-se o cálculo do prejuízo ao Postalis, com base no retorno das carteiras 

contrafactuais versus o retorno do FIC Serengeti. O resultado pode ser observado no 

Quadro 21. 
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Quadro 21 - Impacto financeiro sofrido pelo Postalis no teste de robustez II do FIC Serengeti. 

 
Fonte: Economática, 2020. 
 

Pode-se observar pelo patrimônio em 26/09/2014, data de encerramento do FIC 

Serengeti, que a carteira de Pesos Ponderados apresentou o maior valor dentre todos. 

Consequentemente. Foi o cenário que sugeriu o maior impacto financeiro dentre os 

cenários hipotéticos, resultando em um prejuízo estimado para o Postalis de 

R$450.581.627. A Carteira Ótima apresentou um prejuízo estimado de 

R$421.837.500, sendo o portfólio hipotético com o menor resultado dentre todos. A 

seguir pode-se observar no Quadro 22 uma tabela comparativa de índices técnicos 

entre os fundos tratados e os grupos de controle.  

 

Quadro 22 - Quadro comparativo entre os fundos tratados e os portfólios hipotéticos. 

 
Fonte: Economática, 2020. 
 

É possível notar que os fundos tratados quando comparados aos portfólios 

contrafactuais, são responsáveis por quase todos os piores indicadores de retorno, 

risco e índice de Sharpe, exceto para o FIDC Trendbank no índice de Sharpe. 

 

FIC Serengeti Carteira Ótima Equal Weighted Pesos Ponderados

Patrimônio 26/09/2014 (R$) 1.058.282.195 1.480.119.695 1.506.665.711    1.508.863.822       
Impacto (R$) -                   421.837.500    448.383.516       450.581.627          

Nome Retorno - no 
período

Retorno - 
média anual

Risco - base 
anual Sharpe Treynor

FIC Serengeti - Estudo 01 -14,97 -7,26 10,76 -1,24 -196,93
Carteira Ótima - FIC Serengeti 21,54 9,5 0,12 7,78 600,3
Equal Weighted - FIC Serengeti 19,91 8,81 1,35 -0,05 -3,19
Pesos Ponderados - FIC Serengeti 18,51 8,22 1,57 -0,39 -37,71

FIC Serengeti - Estudo 02 -14,97 -7,26 10,76 -1,24 -196,93
Carteira Ótima - FIC Serengeti 20,63 9,11 3,13 0,08 7,97
Equal Weigthed - FIC Serengeti 20,84 9,2 1,71 0,17 9,12
Pesos Ponderados - FIC Serengeti 20,13 8,9 1,76 0,01 0,7

FIC Serengeti - Estudo 03 -14,97 -7,26 10,76 -1,24 -196,93
Carteira Ótima - FIC Serengeti 18,92 8,39 2,96 -0,14 18,92
Equal Weigthed - FIC Serengeti 21,05 9,29 3,08 0,13 21,05
Pesos Ponderados - FIC Serengeti 21,23 9,36 2,97 0,16 21,23

BNY Mellon Fc FI RF Divida Externa -48,67 -13,38 31,16 -0,52 174,02
Carteira Ótima - BNY FIC FIDE 89,13 14,71 13,41 0,34 -39,88
Equal Weigthed - BNY FIC FIDE 84,43 14,09 12,46 0,31 -30,91
Pesos Ponderados - BNY FIC FIDE 88,60 14,64 13,09 0,34 -37,61

FIDC Trendbank -97,71 -45,39 639,08 -1,08 739,09
Carteira Ótima - FIDC Trendbank 67,74 8,63 4,52 -0,51 193,95
Equal Weighted - FIDC Trendbank 15,87 2,39 4,57 -1,56 120
Pesos Ponderados - FIDC Trendbank 76,75 9,55 0,62 -1,57 -2255,42
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Ainda, os fundos tratados apresentam os piores retornos médios e os maiores níveis 

de risco dentre todos os cenários hipotéticos, mostrando mais uma vez que os 

gestores falharam na seleção de ativos que deveriam apresentar boa relação entre 

risco e retorno. 
 
  



 59 

5. DISCUSSÃO 
 

5.1. Relevância econômica dos prejuízos estimados 
 

Os resultados do presente estudo indicam que os fundos de investimentos dos quais 

o Postalis participa, entre eles, o FIC Serengeti, o BNY FIC FIDE e o FIDC Trendbank 

causaram prejuízo significativo a seus cotistas, considerando fundos de investimento 

comparáveis de mesma classe. Importante, esse resultado se mostrou robusto à 

técnica de formação de portfólios contrafactuais. Acredita-se que o diferencial de risco 

encontrado entre os fundos tratados e o grupo de controle deve-se principalmente aos 

episódios de fraudes e gestão temerária ocorridos nos fundos do Postalis. Por isso 

acredita-se que o diferencial de desempenho encontrado seja devido à diferentes 

perfis de risco, sendo esse fato minimizado pela seleção de fundos de mesma classe 

ANBIMA e posteriormente nos testes de robustez realizados.  

 

A estimativa global dos prejuízos (somando os fundos FIC Serengeti, BNY FIC FIDE 

e FIDC Trendbank) varia entre R$893 milhões no cenário de pesos iguais, R$935 

milhões no cenário de pesos ponderados e atingiu R$954 milhões no cenário da 

carteira ótima. Ao comparar os prejuízos com a totalidade dos ativos sob gestão do 

Postalis (R$8 bilhões) ao fim de 2018 (ABRAPP, 2019), temos que no cenário de 

pesos iguais o prejuízo estimado encontrado é de aproximadamente 11,16% em 

relação ao total de ativos sob gestão. No cenário de pesos ponderados, a perda 

estimada é de 11,68% e no cenário da carteira ótima o prejuízo em relação ao total 

de ativos sob gestão é de 11,92%. Sendo que a carteira consolidada dos fundos de 

pensão obteve rentabilidade de +12,30% no fechamento de 2018. (ABRAPP, 2019). 

De posse desses dados, acredita-se é alto o impacto econômico causado pelos 

episódios de fraude e gestão. 

 

Destaca-se o quadro 22, onde é apresentado as medidas de risco, retorno e retorno 

ajustado ao risco dos fundos tratados e dos portfólios contrafactuais. Ao comparar os 

resultados de retorno no período, temos que o FIC Serengeti teve um desempenho 

negativo de -14,97% e os cenários contrafactuais se posicionaram entre +18,51% no 

portfólio de pesos ponderados e +21,54% no portfólio ótimo. Já o BNY FIC FIDE 

apresentou desempenho no período de -48,67% e os cenários hipotéticos ficaram 
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entre +84,43% no portfólio de pesos iguais e +89,13% no portfólio ótimo. Por fim, o 

FIDC Trendbank teve como resultado no período uma desvalorização de -97,71% e 

os cenários contrafactuais variam entre +15,87% no portfólio de pesos iguais, 

+67,74% no portfólio ótimo e o melhor desempenho foi do portfólio de pesos 

ponderados com valorização de +76,75% no período. Ao analisar o índice de Sharpe, 

todos os fundos tratados apresentaram resultados negativos, ou seja, o retorno dos 

fundos é negativo para cada unidade adicional de risco. Já os cenários contrafactuais 

apresentam resultados positivos de índice de Sharpe, com exceção aos portfólios do 

FIDC Trendbank. 

 

O resultado encontrado na seção anterior, de certa forma, é semelhante ao 

encontrado na auditoria do TCU (2016), no qual se estimou o prejuízo aos cotistas do 

Postalis, considerando os mesmos três fundos, em R$1.039.493.280. Quando 

comparamos o estudo atual ao estudo do TCU encontramos uma diferença de 

aproximadamente R$85 milhões. Essa diferença se baseia principalmente no caso do 

FIDC Trendbank, onde o TCU estima o impacto financeiro em R$159 milhões e no 

presente estudo o impacto foi de R$87 milhões no portfólio de pesos ponderados. 

Importante destacar, o estudo do TCU (2016) só considera como contrafactual uma 

carteira ótima pela abordagem média-variância tradicional de Markowitz. O presente 

estudo, por sua vez, expande tal análise e considera também carteiras de pesos iguais 

(equal weighted portfolios) e carteiras ponderadas pelo patrimônio líquido dos fundos 

que compõem o grupo de controle (mesma classe e risco similar), além de diferentes 

testes de robustez. 

 

Esse estudo contribui, portanto, para entendermos o papel dos administradores dos 

fundos de pensão e principalmente os episódios de fraudes, gestão temerária e má 

administração de recursos de terceiros. A seleção dos objetos ficou restrita aos casos 

de investimentos do Postalis que foram alvos de investigação por parte da Comissão 

Parlamentar de Inquérito dos Fundos de Pensão. Como decorrências das operações 

investigativas que apontaram as fraudes nos fundos de pensão, houve diversas 

implicações na regulação e governança dos fundos de pensão. 

 

Em termos comparativos, o impacto financeiro sofrido apenas pelo Postalis nos três 

casos analisados é próximo a perda estimada pelos fundos públicos de pensão da 
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Flórida, devido ao esquema entre brokers e consultores de investimentos. O tipo de 

fraude ocorrida nos dois casos não é semelhante, no entanto, houve prejuízo para os 

participantes e assistidos tanto no caso da Postalis quando nos fundos públicos de 

pensão da Flórida. 

 

5.2. Mudanças regulatórias em função dos escândalos nos fundos de pensão 
 

Tendo em vista os episódios de fraude e gestão temerária já relatados, a Previc, em 

3 de outubro de 2017, com base no art. 44, da Lei Complementar 109/2001, interveio 

no Postalis com o objetivo de resguardar os direitos de participantes e assistidos. 

Durante o período de intervenção, houve alteração de estrutura e redefinição de 

processos com foco em eficiência e economicidade. A intervenção foi encerrada em 

20 de dezembro de 2019, com isso retorna à administração do Postalis ao Correios e 

seus participantes. (PREVIC, 2019). 

 

A herança maldita deixada por gestões anteriores ainda se faz bastante presente no 

dia a dia do fundo de pensão, que trabalha junto às autoridades para tentar reaver 

valores que julga de direito. No dia 10 de junho de 2020, a Justiça Federal bloqueou 

R$260 milhões de 15 acusados do Postalis, do banco BNY Mellon e da auditoria Baker 

Tilly, entre demais envolvidos, por gestão fraudulenta e temerária, desvio de recursos, 

tráfico de influência e lavagem de dinheiro. O fundo de pensão mantém, por exemplo, 

ação contra o BNY Mellon pelo investimento em títulos argentinos e venezuelanos, 

efetuado pelo fundo “Brasil Sovereign II” da gestora Atlântica, do qual o banco 

americano era o administrador fiduciário e, o Postalis, o único cotista. Por esse caso, 

a entidade conseguiu bloquear R$250 milhões do banco na Justiça, ao alegar que o 

BNY Mellon falhou em seu dever fiduciário ao não impedir o investimento. (Infomoney, 

2020). 

 

Em face de um maior cuidado na prevenção dos riscos, a Previc publicou a Instrução 

nº 6, de 29 de maio de 2017 que estabelece procedimentos para certificação e 

habilitação de dirigentes das EFPC. (PREVIC, 2020). O órgão regulador instituiu 

requisitos mínimos para os profissionais envolvidos na gestão dos recursos, validados 

por meio do processo de Habilitação de Dirigentes. A partir da instrução, os membros 

da Diretoria Executiva devem ser habilitados pela Previc antes de poder exercer suas 
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funções. Além desta medida, os profissionais devem cumprir os seguintes requisitos: 

possuir experiência profissional comprovada de três anos, não ter sofrido penalidade 

administrativa por infração da legislação da seguridade social, não ter sofrido 

condenação criminal transitada em julgado, ter reputação ilibada e ter ou obter em até 

um ano certificação emitida por entidade autônoma. (BB Previdência, 2018). 

 

Ainda, o Conselho Monetário Nacional (CMN) publicou em 25 de abril de 2018 a 

Resolução 4.661/2018, a norma moderniza as regras dos investimentos feitos pelas 

EFPC. A norma tem como objetivo aprimorar a gestão interna, reduzir os riscos do 

gerenciamento dos ativos dos associados e proporcionar segurança a participantes, 

assistidos e patrocinadores. (EXAME, 2018). A Previc afirma que a nova Resolução 

busca fortalecer as linhas de defesa das entidades, com foco em aperfeiçoar o 

processo decisório, reduzir os riscos de potenciais conflitos de interesse e robustecer 

os controles internos. As exigências referentes à transparência, governança e gestão 

de riscos foram elevadas para assegurar a higidez das fundações. Tornou-se mais 

claro o dever fiduciário dos gestores, diretores e conselheiros. 

Dentre as mudanças da Resolução foi reduzido o limite de aplicação em FIP de 20% 

para 15% e vetado os investimentos em imóveis diretamente, sendo possível apenas 

através de Fundos de Investimentos Imobiliário. 

 

Segundo o relatório da OECD (2019), Annual Survey Investiment Regulation of 

Pension Funds 2019, o Brasil teve algumas importantes mudanças regulamentares 

no período de 2002-2018. Principalmente em limites de investimentos de classe por 

ativos e restrições ao investir fora do Brasil. 

Se destacam as seguintes alterações no ano de 2018:  

• Aumento do foco no processo de decisão de investimento pelos fundos de 

pensão; 

• Mudança na principal diretiva de regulação de investimentos; 

• Requerimentos adicionais nos investimentos em private equity; 

• Proibição de investimentos direto em imóveis. 

 

Destaca-se no relatório da OEDC (2019) a importância das mudanças 

regulamentares, principalmente no que tange ao processo de decisão de 

investimentos. Esse processo é de responsabilidade do próprio fundo de pensão, seja 
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ele realizado por terceiros ou não. Caso realizado por terceiros, a função dos fundos 

de pensão é de supervisão. 

 

Ao fim do governo de Michel Temer, foi aprovado em dezembro de 2018 uma 

resolução que impõe medidas para o financiamento dos fundos de pensão de estatais. 

O texto impõe medidas como o fechamento de planos de aposentadoria mais 

generosos, a limitação das contribuições das empresas às fundações e a 

desvinculação dos benefícios dos reajustes do INSS e do salário de funcionários 

ativos. (FNU, 2019). A resolução limitou a 8,5% a contribuição dada pelas estatais aos 

novos planos de aposentadoria. 

 

Ademais, de acordo com o Valor Econômico (2019), o TCU criou uma secretaria que, 

tem como objetivo fiscalizar, de forma especializada os negócios e a governança de 

bancos públicos e fundos de pensão patrocinados por estatais. Segundo o TCU, é 

papel da nova secretaria, avaliar e fomentar a melhoria da governança corporativa, 

incluindo a venda de ativos. Não se trata de um papel consultivo, e sim o papel de 

controlar externamente os desinvestimentos, garantindo preventivamente, 

transparência, lisura, justeza e coerência. 

 

Essas são as principais implicações que ocorreram na regulação dos fundos de 

pensão no Brasil. Em decorrência das mudanças, acredita-se que as instituições 

serão mais diligentes, o que resultaria em uma diminuição dos casos de fraude, gestão 

temerária e má administração. 
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6. CONCLUSÃO 
 

A pergunta que este trabalho pretendia responder era se os fundos de investimentos 

dos quais o Postalis participa, sofreram prejuízos após os episódios de fraude, má 

administração e gestão temerária ocorridos entre os anos de 2010 e 2012. Caso 

positivo, o objetivo era estimar o impacto econômico sob diversos cenários 

contrafactuais. 

 

A metodologia utilizada nesse estudo permitiu estimar o impacto financeiro sofrido 

pelos fundos de investimentos, caso não houvesse o descumprimento da política de 

investimento pelo administrador, disposta nos Regulamentos do Fundos. Os dados 

evidenciam que, o administrador dos fundos não atuou no sentido de propiciar aos 

seus condôminos a valorização das cotas, por meio de uma política de investimento 

que busque selecionar ativos com histórico que mostrem consistência e boa relação 

risco e retorno. 

 

Concluiu-se, nos casos analisados, que os fundos destruíram valor gerando um alto 

prejuízo aos cotistas, independente da técnica de formação de cenário contrafactual.  

Encontramos que, dentre os cenários hipotéticos, a Carteira Ótima apresentou a 

melhor performance em 50% dos casos, já o portfólio Equal Weighted teve a melhor 

performance em 25% dos casos e o portfólio de Pesos Ponderados pelo Patrimônio 

obteve a melhor performance nos 25% restantes. Ou seja, em todos os casos, os 

cenários contrafactuais apresentaram os melhores resultados quando comparados 

aos fundos estudados. Em termos monetários, o prejuízo global estimado varia entre 

R$893 milhões no cenário de pesos iguais, R$935 milhões no cenário de pesos 

ponderados e atingiu R$954 milhões no cenário da carteira ótima. 

 

O trabalho procura contribuir para a literatura no que tange à conscientização da 

importância de boas práticas de governança e um bom gerenciamento de riscos, a fim 

de prevenir fraudes e mitigar prejuízos. 

 

Como limitações deste estudo, estão a carência de estudos práticos nessa área e a 

análise dos casos em que foram comprovadas as fraudes em investimentos nos 
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Fundos de Investimento em Participações (FIP) e nos títulos de dívida das empresas. 

Estudos futuros poderão abranger a análise para esses casos.  



 66 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ABRAPP. Consolidado Estatístico dezembro de 2018. Disponível em 

<http://www.abrapp.org.br/Consolidados/Consolidado%20Estat%C3%ADstico_12.20

18.pdf>. Acesso em 09 mai 2020. 

 

ABRAPP. Consolidado Estatístico junho de 2019. Disponível em 

<http://www.abrapp.org.br/Consolidados/Consolidado%20Estat%C3%ADstico_06_2

019.pdf>. Acesso em 15 jan 2020. 

 

APPFA. Public pension funds operational risks of defined benefit and related plans 

and controls to mitigate those risks. Disponível em <https://www.appfa.org/wp-

content/uploads/APPFA_OpRisk-Feb13-Final7.pdf>. Acesso em 21 abr 2020. 

 

ATTIE, Willian. Auditoria: conceitos e aplicações. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

 

B3. Fundos de Investimentos em Participações. Disponível em 

<http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/fundos-

de-investimento-em-participacoes-fip.htm>. Acesso em 08 fev 2020. 

 

BAKER TILLY. Pensions Fraud Risk Survey 2012. Disponível em 

<https://www.bakertilly.co.uk/publications/pensions-fraud-risk-infographic.aspx>. 

Acesso em 20 abr 2020. 

 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Composição e segmentos do Sistema Financeiro 

Nacional. Disponível em 

<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.

br%2Fpre%2Fcomposicao%2Fcomposicao.asp>. Acesso em 27 mar 2020. 

 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Relatório de Poupança. Disponível em 

<https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/relatoriopoupanca>. Acesso em 13 

abr 2020. 

 



 67 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Resolução Nº 4.661/2018. Disponível em 

<https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lis

ts/Normativos/Attachments/50598/Res_4661_v1_O.pdf>. Acesso em 30 mar 2020. 

 

BB PREVIDÊNCIA. Habilitação de dirigentes dos fundos de pensão. Disponível em 

<http://blog.bbprevidencia.com.br/habilitacao-de-dirigentes-dos-fundos-de-pensao-

entenda-o-processo-da-previc/>. Acesso em 27 mar 2020. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Congresso 

Nacional, 1988.  

 

BRITTO, Carlos Ayres. O Regime Constitucional dos Tribunais de Contas. Revista 

Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ- Centro de Atualização Jurídica. VI, nº 9, dezembro 

de 2001. 

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Relatório Final da CPI dos Fundos de Pensão. 

Disponível em <https://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/55a-

legislatura/cpi-fundos-de-pensao/documentos/outros-documentos-1/relatorio-final-

apresentado-em-12-04-16>. Acesso em 19 jan 2020. 

 

CAPCO. Understanding and Mitigating Operational Risk in Hedge Fund Investments. 

White Paper, The Capital Markets Company Ltd. (2003). Disponível em 

<https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4256284/Understanding_mitigating_hedge_fund.pdf

?__hssc=198419440.5.1539346866247&__hstc=198419440.ea4263a8db6d9c56961

b7c6f045f2509.1525959406150.1539289383539.1539346866247.162&__hsfp=2029

327947&hsCtaTracking=b00d986c-8b92-4c3f-90f0-370927707998%7C946b2a69-

17f0-4081-bf49-56458d4f52b9&t=1539474306514>. Acesso em 20 fev 2020. 

 

Chapman-Davies, Adrian and Parwada, Jerry T. and Tan, Eric K. M., The Impact of 

Scandals on Mutual Fund Performance, Money Flows and Fees (July 29, 2014). 

UNSW Business School Research Paper No. 2014 BFIN 20, Disponível em 

<https://ssrn.com/abstract=2468938>. Acesso em 16 jul 2020. 



 68 

CICI, Gjergji, KEMPF, Alexander, e PUETZ, Alexander. The Valuation of Hedge Funds 

Equity Positions. Journal of Financial and Quantitative Analysis 51, n. 03 (2016). 

Disponível em <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-financial-and-

quantitative-analysis/article/valuation-of-hedge-funds-equity-

positions/65922BF3DCF0F47D580DDC8404359E74>. Acesso em 16 jul 2020.  

 

DIMMOCK, Stephen G. e FARIZO, Joseph e GERKEN, William Christopher, 

Misconduct and Fraud by Investment Managers (June 25, 2018). Finance & 

Quantitative Methods Research Data, 2018. Disponível em 

<https://ssrn.com/abstract=3228688>. Acesso em 16 fev 2020. 

 

EXAME. Fundos de Pensão têm novas regras para coibir perdas e fraudes. Disponível 

em <https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/fundos-de-pensao-tem-novas-regras-

para-coibir-perdas-e-fraudes/>. Acesso em 30 mar 2020. 

 

FERREIRA, A. H. B.; GIVISIEZ, L. J. V. B.; BESSEGATO, L. F.; JÚNIOR, R. P. N. A 

alocação de recursos dos regimes próprios de previdência social tem sido eficiente? 

Revista Economia e Gestão – Belo Horizonte/MG 10(24): 48-73, 2010.  

 

FINANCIAL TIMES. Pension schemes “complacent” about fraud risk. Disponível em 

<https://www.ft.com/content/99bddf4c-34b8-11e3-8148-00144feab7de>. Acesso em 

20 abr 2020. 

 

Federação Nacional dos Urbanitários. Governo endurece regras para fundos de 

pensão de estatais. Disponível em <https://www.fnucut.org.br/governo-endurece-

regras-para-fundos-de-pensao-de-estatais/>. Acesso em 12 mai 2020. 

 

G1. Justiça aceita denúncia, e 29 ex-gestores de pensão viram réus na Greenfield. 

Disponível em <https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/01/17/justica-aceita-

denuncia-e-29-ex-gestores-de-fundos-de-pensao-viram-reus-na-greenfield.ghtml>. 

Acesso em 08 fev 2020. 

 



 69 

GURUN, Umit G., STOFFMAN, N. e YONKER, Scott E. 2015. Trust Busting: The effect 

of fraud on investor behavior. Disponível em 

<https://conference.nber.org/conf_papers/f82535.pdf>. Acesso em 15 jul 2020. 

 

INFOMONEY. Postalis passa bem pela crise, enquanto busca ressarcimento por 

perdas do passado. Disponível em <https://www.infomoney.com.br/onde-

investir/postalis-passa-bem-pela-crise-enquanto-busca-ressarcimento-por-perdas-

do-passado/>. Acesso em 15 jul 2020. 

 

JUSBRASIL. CPI dos Fundos de Pensão aprova relatório que pede indiciamento de 

146 pessoas. Disponível em <https://cd.jusbrasil.com.br/noticias/324836124/cpi-dos-

fundos-de-pensao-aprova-relatorio-que-pede-indiciamento-de-146-pessoas>. Acesso 

em 25 mai 2020. 

 

KOLIVAKS, L. Pension Pulse. Preventing Fraud at Public Pension Funds. Disponível 

em <http://pensionpulse.blogspot.com/2008/08/pension-governance-preventing-

fraud-at.html>. Acesso em 20 abr 2020. 

 

MARKS, J. Combating fraud through effective internal controls. Disponível em 

<https://boardandfraud.com/2019/01/09/combating-fraud-through-effective-internal-

controls/>. Acesso em 20 abr 2020. 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Operação Greenfield. Disponível em 

<http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/noticias-df/operacao-greenfield-mpf-df-

envia-primeira-denuncia-a-justica>. Acesso em 18 jan 2020. 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Relatório de atividades e de execução de plano 

de ação da Força-Tarefa Greenfield. Disponível em <http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-

imprensa/docs/relatorio-ft-greenfield>. Acesso em 18 jan 2020. 

 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O Parlamento e a sociedade como 

Destinatários do Trabalho dos Tribunais de Contas. In: SOUZA, Alfredo José de; et al. 

O novo Tribunal de Contas: órgão protetor dos direitos e garantias fundamentais. 2 

ed. Belo Horizonte: Fórum, p.33/86. 2004. 



 70 

 

MORGENSON, G. The long overdue Florida public pension clean-up. Disponível em 

<http://www.benchmarkalert.com/article87.html>. Acesso em 20 abr 2020. 

 

O GLOBO ECONOMIA. Patrimônio dos fundos de pensão se aproxima da marca de 

R$1 trilhão. 2019. Disponível em <https://oglobo.globo.com/economia/patrimonio-dos-

fundos-de-pensao-se-aproxima-da-marca-de-1-trilhao-24021720>. Acesso em 15 jan 

2020. 

 

OECD (2019), Annual Survey of Investiment Regulation of Pension Funds. Disponível 

em <https://www.oecd.org/finance/private-

pensions/annualsurveyofinvestmentregulationofpensionfunds.htm>. Acesso em 10 

fev 2020. 

 

OECD (2019), Pension Markets in Focus. Disponível em 

<www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/pensionmarketsinfocus.htm>. Acesso em 09 

fev 2020. 

 

POSTALIS. Nota de esclarecimento a respeito de investimentos no Fundo Brasil 

Sovereign II – FIDE. Disponível em <http://www.postalis.org.br/2014/08/06/nota-de-

esclarecimento-respeito-de-investimentos-fundo-brasil-sovereign-ii-fide/>. Acesso em 

15 jan 2020. 

 

POSTALIS. O Postalis. Disponível em <http://www.postalis.org.br/o-postalis/>. 

Acesso em 15 jan 2020. 

 

PREVIC. Instrução nº 6, de 29 de maio de 2017. Disponível em 

<http://www.previc.gov.br/regulacao/normas/instrucoes/instrucoes-

previc/2017/instrucao-previc-no-06-de-29-de-maio-de-2017.pdf/view>. Acesso em 27 

mar 2020. 

 

PREVIC. Previc encerra Intervenção no Postalis. Disponível em 

<http://www.previc.gov.br/central-de-conteudos/Noticias/previc-encerra-intervencao-

no-postalis>. Acesso em 08 dev 2020. 



 71 

 

PREVIC. Relação de EFPC. 2020. Disponível em <http://www.previc.gov.br/a-

previdencia-complementar-fechada/entidades-fechadas-de-previdencia-

complementar-1/relacao-de-efpc.pdf>. Acesso em 15 jan 2020. 

 

RSM. Pensions fraud: time to act. Disponível em <https://www.rsmuk.com/-

/media/files/pensions/pensions-fraud-and-cyber-survey.pdf>. Acesso em 20 abr 2020. 

 

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Fundos de 

Pensão Instituidor. 2011. Disponível em 

<http://sa.previdencia.gov.br/site/arquivos/office/3_110824-161854-177.pdf>. Acesso 

em 10 jan 2020. 

 

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA. Conselho Nacional de Previdência Complementar. 

Disponível em <http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/orgaos-

colegiados/conselho-nacional-de-previdencia-complementar-cnpc/>. Acesso em 27 

mar 2020. 

 

SIMPSON. M. Pension scheme fraud risk needs to be actively considered. Disponível 

em <https://www.pensionfundsonline.co.uk/content/pension-funds-

insider/governance/pension-scheme-fraud-risk-needs-to-be-actively-

considered/1205>. Acesso em 20 abr 2020. 

 

STEWART, F. (2010), "Pension Funds’ Risk-Management Framework: Regulation and 

Supervisory Oversight", OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions, 

No. 40, OECD publishing, OECD. Disponível em 

<https://doi.org/10.1787/5kmlcz7qq3zx-en>. Acesso em 21 abr 2020. 

 

TCU. Auditoria no Postalis. Disponível em <https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-

digital/auditoria-no-postalis.htm>. Acesso em 15 dez 2019. 

 

VALOR ECONÔMICO. Taxa de poupança sobe pelo segundo ano seguido. 

Disponível em <https://valor.globo.com/brasil/coluna/taxa-de-poupanca-sobe-pelo-

segundo-ano-seguido-mas-nivel-ainda-e-baixo.ghtml>. Acesso em 13 abr 2020. 



 72 

 

VALOR ECONÔMICO. TCU cria secretaria para fiscalizar bancos públicos e fundos 

de pensão. Disponível em https://valor.globo.com/financas/noticia/2019/03/08/tcu-

cria-secretaria-para-fiscalizar-bancos-publicos-e-fundos-de-pensao.ghtml>. Acesso 

em 08 fev 2020. 

 

YERMO, J. (2008), "Governance and Investment of Public Pension Reserve Funds in 

Selected OECD Countries", OECD Working Papers on Insurance and Private 

Pensions, No. 15, OECD Publishing. doi:10.1787/244270553278. 

 

ZANETTI, Adriana Freisleben de. Gestão Temerária de Fundos de Pensão. 

Dissertação. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2017. Disponível em 

<https://tede.pucsp.br/handle/handle/20461>. Acesso em 16 fev 2020. 

 

ZITZEWITZ, Eric. 2006. How widespread was late trading in mutual funds? American 

Economic Review, 96 (2): 284-289. Disponível em 

<https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/000282806777211892>. Acesso em 

15 jul 2020. 

 


