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Resumo

OLIVEIRA, André Luís Nogueira. Previdência Complementar no Brasil: análise do
impacto da legislação na alocação de ativos entre 2003 e 2005. Rio de Janeiro, 2006, 148 p.
Dissertação (Mestrado) – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas
(EBAPE), Fundação Getulio Vargas (FGV).

Este trabalho tem por objetivo identificar o impacto das alterações das
legislações na alocação de ativos das Empresas Fechadas de Previdência Complementar
(EFPC’s). Para isso o estudo promoveu uma minuciosa revisão da literatura relativa a
Moderna Teoria do Portfolio, Estratégias de Investimento de Fundos de Pensão e Legislação
brasileira de Mercado Financeiro e Previdência Complementar. Posteriormente identificou a
diferença de alocação de ativos entre o mercado financeiro nacional e os dados fornecidos
pela Secretaria de Previdência Complementar das 35 EFPC’s analisadas.

O estudo apontou que conforme a literatura apontava, as EFPC’s possuem
características de alocação diferentes das adotadas pelo mercado, devido a característica de
investidor de longo prazo, porem não foi possível identificar impactos significativos da
legislação emitida pelo Conselho Monetário Nacional (C.M.N.) na alocação de ativos, mas
apenas da legislação relativa a CPMF, levando as EFPC’s a alocar grande parte de seus ativos
em fundos de investimentos.
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Abstract

OLIVEIRA, André Luís Nogueira. Previdência Complementar no Brasil: análise do
impacto da legislação na alocação de ativos entre 2003 e 2005. Rio de Janeiro, 2006, 148 p.
Dissertação (Mestrado) – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas
(EBAPE), Fundação Getulio Vargas (FGV).

This work aims to identify the impacts brought about by legislation alterations
regarding assets allocation by Pension Funds Companies. Focused on that, this work carried
on a detailed review on the existing literature concerning Modern Portfolio Theory, Pension
Funds Investment Strategies and on Brazilian Legislation for Financial Market and Pension
Funds. On a second moment, the work identified asset allocation differences when comparing
national financial market players and the data released by the official Social Security
Secretary – SPC – regarding the 35 Pension Funds analyzed.

In accordance with what the literature indicates, the work also reveals that
Pension Funds pursue asset allocation policies different than those adopted by other market
players due to the Fund’s long term investment characteristics. No major impacts were
identified on the legislation issued by the National Monetary Council – CMN - in what it
concerns asset allocation and impacts were only identified on the legislation regarding
“CPMF” – taxes on financial operations – which led Pension Funds to allocate expressive part
of their assets on investment funds.
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1. Objeto e método

1.1. Introdução

O aparecimento dos sistemas de previdência privada se devem a um desejo dos

indivíduos de reduzir o nível de incertezas financeiras a que os mesmos estarão expostos no

futuro. Estas incertezas podem ser entendidas como a dificuldade de previsão com relação ao

futuro das finanças dos indivíduos, onde a previdência privada prevê o acumulo de poupança

no período atual, para que se possa garantir o pagamento de uma pensão futura, garantindo o

direito a aposentadoria, ou mesmo a garantia da pensão aos familiares no caso do falecimento

do titular da previdência. Conforme Nogueira (1981), essa prática remonta as primeiras

associações comerciais e sociedades organizadas, que puderam se manter por longos períodos

de tempo, as mais conhecidas foram as eranoi gregas, as sodalitia romanas, as guildas

germânicas, aos montépios espanhóis e portugueses e as irmandades britânicas.

O sistema de previdência privada pressupõe então a formação de um fundo que

seja gerido de forma eficiente, podendo assim remunerar os ativos, facilitando o pagamento

das pensões no futuro, assim como o caráter facultativo. Com relação a formação do fundo de

ativos, o mesmo pode ser feito pela entidade, pelo participante, ou em conjunto, sendo que a

entidade se responsabiliza pela correta aplicação dos recursos. Já o caráter facultativo garante

ao indivíduo avaliar se a entidade tem capacidade de gerir os recursos de forma eficiente, e se

o mesmo se interessa em reter parte dos seus ativos, e do seu bem estar atual, para obter

garantias futuras.

Com o passar dos anos, verificou-se que as empresas que patrocinavam estas

instituições de previdência complementar tiveram dificuldade de se manter por prazos
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verdadeiramente longos devido a evoluções tecnológicas, guerras, revoluções, etc, isso

dificultou a manutenção e disseminação das instituições e o sistema de previdência privada.

Ainda conforme Nogueira (1981), no século XIX, durante o governo de Otto

von Bismarck, o império germânico implementou o primeiro sistema de previdência pública,

oferecendo o direito e a garantia aos indivíduos de se aposentarem a partir de uma

determinada idade mínima. Esse novo sistema tem por característica a aplicação compulsória

a todos os trabalhadores, inclusive com a imposição de uma taxa / imposto que visa garantir

uma receita para a manutenção do sistema.

Bismarck tinha por objetivo desenvolver um sistema de previdência que

garantisse a aposentadoria dos indivíduos mais velhos, que de outra maneira não teriam

condições de se manter trabalhando de forma indefinida. Quando os mesmos eram finalmente

substituídos, acabavam passando por dificuldades financeiras graves, gerando insatisfação e

mais problemas sociais. Com a implementação da previdência, foi possível a redistribuição de

renda, possibilitando a manutenção de um nível mínimo de renda,  consumo e

consequentemente dignidade aquela parcela mais idosa da população. Isso acarretou na

possibilidade de abertura de novas vagas de trabalho para os indivíduos mais jovens.

A medida implementada pelo governo de Bismarck se mostrou muito

interessante para a população, afinal garantiu certo nível de segurança financeira, assim como

reduziu problemas sociais no curto prazo. Como o processo visava o atendimento imediato da

população, o valor arrecadado atendia o pagamento de populações que nunca haviam

contribuído antes. Isso faz com que o sistema não acumule um fundo de segurança para

manter o pagamento mesmo quando ocorre algum tipo de problema na fonte de arrecadação,

esse tipo de plano é definido por Blake (1995) como Pay As You Go (PAYG).
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Esse modelo alcançou grande sucesso na Prussia, se disseminado por toda a

Europa, sendo finalmente implementado no Brasil em 1923, quando foram criadas as Caixas

de Aposentadorias e Pensões (CAP’s), com a lei no.4.682 (BRASIL, 1923). Estes eram

fundos de previdência, desenvolvidos especificamente para cada classe de trabalhadores,

sendo conduzidos pelos sindicatos específicos. Durante o primeiro governo Vargas ocorreu a

centralização das CAP’s, sob o controle do Instituto de Aposentadoria e Pensão, conforme o

decreto no.22.872 (BRASIL, 1933). Essa medida proporcionou a universalização do sistema

de previdência pública no país.

Posteriormente, com a Constituição de 1967, promulgada após o golpe militar

de 1964 (BRASIL, 1967), o Instituto de Aposentadoria e Pensão foi substituído pelo Instituto

Nacional de Previdência e Seguridade (INPS). Com a constituição de 1988 (BRASIL, 1988),

o instituto foi substituído pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Conforme Ornelas (2001), devido as características do sistema, as mutações do

perfil etário da população, e Néri (2003), com a redução da cobertura do sistema de

previdência social por evolução do trabalho informal, o sistema brasileiro de previdência

social tem apresentado graves déficits, gerando dificuldades em garantir o pagamento das

pensões àqueles indivíduos que contribuíram e atendem as condições mínimas de

aposentadoria. Essa dificuldade gera grande insegurança nos indivíduos, pois aumenta a

possibilidade da alteração das regras vigentes como a alteração do tempo mínimo de

contribuição, ou mesmo implementação de novas regras como a definição de idade mínima.

Por outro lado, o sistema de previdência privada, agora chamado de

previdência complementar, conforme Delboni (2003) e Castro (2006) foi desenvolvido e

oferecido aos funcionários como um benefício indireto, onde ambas as partes contribuem para

a criação do fundo de ativos, com proporções fixas e definidas por contrato. A empresa tem
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por objetivo elevar os níveis de clima organizacional, fidelizar os funcionários para com a

empresa (o indivíduo só terá direito ao benefício quando se aposentar, se o mesmo se desligar

da empresa antes que isso aconteça, perde o direito aos depósitos feitos pela empresa), isso

acaba garantindo que o investimento em treinamento e qualificação dos funcionários não seja

desperdiçado. A crescente fidelização a que os funcionários são submetidos acaba por gerar

facilidades na negociação salarial.

Já o governo federal tem especial interesse em fomentar o desenvolvimento da

previdência complementar, pois conforme Bodie e Shoven (1983), Clark (2000), Belan,

Michel e Wigniolle (2002) e Engen (2000) estas entidades tem grande capacidade de acumulo

de capitais, promovendo o desenvolvimento e incrementando o nível de liquidez do mercado

de capitais, assim como o favorecimento da criação de um maior nível de poupança interna,

que segundo Pereira et al (1997), Studart (2005) e Exley (2003), estes fundos de pensão

tendem ainda a promover, direta ou indiretamente, o financiamento do investimento

produtivo. Os governos tendem a apoiar o desenvolvimento dos fundos de pensão com

incentivos fiscais tanto para a entidade, quanto para as empresas patrocinadoras e para os

participantes.

Essa acaba sendo uma política pública muito favorável, pois conforme Apilado

(1972) e Studart (2005), a mesma possuí uma grande efetividade, mas não é suficiente, sendo

necessária a implementação de uma série de regras que delimitem a forma de atuação e os

objetivos dos fundos, assim como garantam a limitação do poder dos mesmos, visando

proteger também as empresas e investidores menores no mercado.

A legislação mais importante referente a definição de regras de conduta,

responsabilidade e obrigações dos fundos de pensão e seus gestores foi implementada nos

Estados Unidos, sendo conhecida como Employee Retirement Income Security Act (ERISA)
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em 1974, essa legislação não compreende todos os fundos de pensão americanos, mas apenas

aqueles oferecidos por empresas privadas com um determinado limite mínimo de funcionários

e tempo de atuação. Este conjunto de leis determina as vantagens fiscais a que os fundos terão

direito, assim como as obrigações de informar os participantes da situação financeira do fundo

de ativos. Define ainda os principais tipos de planos que podem ser oferecidos, as regras

gerais de diversificação de investimentos e exposição a risco, assim como as punições

previstos para os administradores do fundo caso ocorra a má utilização dos fundos, exposição

excessiva a risco, ou qualquer tipo de desvio, previsto na legislação, que possa prejudicar os

participantes.

Legislações semelhantes foram implementadas em diferentes países, inclusive

no Reino Unido em 1983, sendo que a Constituição brasileira (BRASIL, 1988) define uma

legislação básica referente as Empresas Fechadas de Previdência Complementar (EFPC´s),

sendo regulamentada posteriormente por leis complementares, sendo que a partir de 1996

ocorre a implementação de uma série de leis infra legais, na forma de resoluções emitidas

pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), com o objetivo de implementar de forma gradual

uma regulamentação mais abrangente, adotando limites ao investimento e diversificação dos

investimentos, promovendo melhores praticas de governança corporativa e formas mais

eficientes de controle por parte dos órgão responsáveis.

O momento mais importante deste conjunto de regulamentações ocorre a partir

de janeiro de 2002, com o início da vigência da resolução nº 2.829, que obriga as entidades a

implementar novos métodos de gestão, limites de alocação e diversificação de ativos, controle

e acompanhamento constante de ativos e passivos de forma coordenada, normas de

transparência como auditoria, relatórios periódicos aos participantes e a Secretaria de

Previdência Complementar (SPC), assim como a responsabilização jurídica dos

administradores.
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Essa regulamentação é bastante abrangente e impõe uma série de medidas que

visam o correto acompanhamento dos investimentos, assim como a adoção de medidas

aderentes ao modelo proposto pela legislação, como a obrigação de contratar custodiantes

externos qualificados e auditoria independente, essas medidas acabam por gerar altos custos

operacionais. Mas o principal impacto acontece com relação a imposição de regras quanto a

alocação e diversificação de ativos, restringindo as possibilidades de investimento das

EFPC´s, ou até mesmo impedindo que a carteira de investimento das EFPC’s possam atingir

um nível mais alto de eficiência.

É importante ressaltar, o Conselho Monetário Nacional é o órgão responsável

por identificar a realidade em que o estado, os mercados e as empresas se encontram, tendo

autonomia para emitir e alterar as resoluções, sem a necessidade de tramites legais de

votações como nas leis e decretos criadas pelo congresso federal, ou como as medidas

provisórias emitidas pelo presidente da república. Assim a legislação específica ganha a

agilidade necessária para atender as mudanças do cenário em que as EFPC’s, empresas e

participantes estão inseridos.

Mas ao se verificar as restrições impostas a alocação de ativos das EFPC’s,

fica claro o privilégio dado aos ativos de renda fixa (com um histórico de menor índice de

volatilidade e conseqüentemente menor risco), em especial aqueles emitidos pelo governo

federal, podendo ocorrer alocação de até 100% dos recursos, não importando o tipo de ativo

em questão, caso sejam emitidos pelos órgão ligados ao governo federal como Secretaria do

Tesouro Nacional (STN) e Banco Central (Bacen). Já as aplicações em renda variável passam

por profundas restrições, não podendo passar de 50% do total de ativos, desde que bem

diversificadas.
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Segundo as próprias resoluções emitidas pelo CMN, o objetivo maior é

minimizar a exposição ao risco, favorecendo os participantes, mas as limitações a alocação de

ativos podem favorecer, ou mesmo direcionar, a concentração dos investimentos em ativos

pertencentes ao governo federal, garantindo assim uma fonte de renda que facilite o

financiamento da divida pública. Ocorre então um problema ético e moral, pois apesar de seus

ativos realmente terem uma imagem de sólida segurança junto ao mercado, assim como

oferecer bons e consistentes rendimentos aos investidores, o próprio governo acaba se

beneficiando de suas legislações.

Não é possível identificar se as reais intenções das legislações encontram

razões tecnicamente corretas, embasadas e altruístas, sendo o benefício do governo uma

casualidade que vem a premiar boas práticas de mercado, ou se a legislação é implementada

de forma a atender diretamente necessidades de uma terceira parte que precisa refinanciar sua

dívida. Mas é necessário identificar as seguintes questões de pesquisa: Qual o impacto das

legislações na alocação de ativos das EFPC’s? Caso seja possível identificar, ocorreu algum

tipo de prejuízo as EFPC’s?

1.2. Objetivos

O objetivo principal desta pesquisa é identificar o perfil de alocação de ativos

financeiros das EFPC’s, confrontando a realidade encontrada nos dados com a realidade

encontrada no resto do mercado de capitais. Isso permitirá a identificação de divergências, se

é que ocorrem, se as mesmas se adequam aquelas peculiaridades previstas e identificadas pela

teoria acadêmica, ou se apenas as mesmas são perturbações criadas pelas legislações, criando

assim desvios do padrão de eficiência do mercado.
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Para que esse objetivo seja alcançado será necessário atender os seguintes

objetivos secundários:

� Promover a revisão de literatura referente a alocação de ativos

(Portfolio Selection, Capital Asset Pricing Model, CAPM para

múltiplos períodos), estratégia de investimento para fundos de

pensão e seus diferentes planos, assim como o modelo de Asset

Liabilit Management (ALM);

� Promover a revisão de literatura referente a legislação brasileira

referente ao mercado de capitais, a definição de poderes e

responsabilidades dos principais agentes de mercado, assim como a

legislação específica da EFPC’s;

� Analisar e identificar padrões de alocação de ativos no Mercado de

Capitais nacional, tabular, analisar e identificar padrões de alocação

de ativos das EFPC’s selecionadas;

� Comparar os padrões encontrados no Mercado de Capitais nacional

com aqueles encontrados nas EFPC’s selecionadas;

� Identificar razões para as divergências.

1.3. Delimitação do Estudo

O estudo pretende comparar a forma de alocação dos ativos apenas nos

mercados de renda fixa e renda variável, não existindo a intenção de analisar detalhadamente

os valores alocados em imóveis, empréstimos / financiamentos a participantes e outros valores
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como despesas administrativas e custos operacionais, mesmo que sejam identificados de

forma secundária / indireta nos gráficos e tabelas desse estudo. Essa limitação é importante,

pois apenas os mercados financeiros oferecem farta documentação e estatísticas para consulta

pública, de forma confiável, referente a movimentação financeira, valores atualizados dos

diferentes tipos de ativos.

Isso se deve a legislação e infra-estrutura implementadas pelo Banco Central

do Brasil, que promoveu a informatização e interligação dos participantes do mercado em

clearings (entidades que promovem a liquidação financeira e controle dos diferentes ativos

financeiro). Isso favorece o controle e acompanhamento destes mercados de forma eficiente,

fato que não ocorre com os demais ativos, que são controlados apenas pelas próprias

entidades, não existindo dados ou estudos referentes ao mercado de forma agregada.

Ocorrendo na melhor das hipóteses ilações a respeito de valores estimados, mas mesmo assim

sem um consenso, ou mesmo uma tendência identificada. Impedindo a comparação com o

mercado nacional.

Outra delimitação importante do estudo se refere a não identificação do perfil

de passivo atuarial das EFPC’s pesquisadas. A análise apurada do passivo atuarial, como será

demonstrado na revisão de literatura do modelo Asset Liability Management (ALM), é muito

importante para determinar os perigos potenciais de falta de liquidez. A correta identificação

da necessidade de ativos líquidos ajuda os administradores e gestores das EFPC’s a alocar as

quantidades mínimas necessárias a atender o passivo atuarial, sem comprometer a

rentabilidade dos ativos. Apesar de ser uma informação de extrema importância para

administradores e gestores, não necessariamente serão importantes a este estudo, afinal será

assumido que os gestores envidarão seus melhores esforços para gerir os recursos de forma

eficiente.
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O perfil do passivo pode causar algum tipo de alteração apenas em casos

extremos de fuga de recursos, onde grupos de indivíduos se aposentam em espaços curtos de

tempo. Este estudo fará uma pesquisa limitada a um período de apenas 3 anos consecutivos.

Neste período verificou-se que não ocorreram alterações representativas na legislação da

previdência pública e privada que pudessem favorecer algum tipo de antecipação de prazo

para aposentadoria. Não ocorreu também a sinalização oficial ou informal de possíveis

alterações na legislação, fato que poderia favorecer o fluxo de antecipações de aposentadoria

pública e privada. Esses fatos favorecem o estudo a assumir um perfil bem comportado do

passivo atuarial, adotando uma distribuição normal para o mesmo, ou seja, o passivo atuarial

será assumido como bem distribuído ao longo do tempo, com os valores mais comuns

ocorrendo próximo da média, não gerando impacto relevante no perfil de alocação das

EFPC’s.

O estudo também não pretende identificar a qualidade dos investimentos, ou

mesmo a correção, eficiência e eficácia das ações tomadas pelos administradores e gestores

das EFPC’s em questão, para que juízos de valor sobre esse assunto fossem possíveis, alem do

conhecimento do passivo atuarial, seria necessário desenvolver um modelo próprio de ALM,

assim como o acompanhamento da evolução das cotas dos diferentes planos de investimento,

informação que não foi solicitada, e portanto não fornecida pela Secretaria de Previdência

Complementar. Esta seria uma análise interessante porém, aplicável apenas como estudo de

caso de um grupo muito reduzido de EFPC’s.
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1.4. Relevância do Estudo

Segundo Miller (1961), Murray (1967), Treynor (1977), Wahal (1996),

Murphy et al (2004), Blake (1995), Coggin et al (1993) e Healey (2004), os fundos de pensão

são o grupo de entidades mais importantes para o mercado de capitais nos Estados Unidos e

Reino Unido, possuindo investimentos representativos no mercado de ações, títulos emitidos

pelo governo e empresas privadas, favorecendo também o mercado de fundos de

investimento. No Brasil ainda existem poucas entidades e apesar do mercado de EFPC’s ser

relativamente novo, a importância das entidades é bastante grande, possuindo 14,13% do total

de ativos do mercado nacional.

Como identificado anteriormente, essas entidades são muito interessantes,

trazendo grandes vantagens para empresas, funcionários e governo, mas também é correto

destacar que o desenvolvimento do sistema de previdência complementar gera uma

externalidade positiva ao favorecer a oferta de ativos de prazo mais longo, assim como

aumentam o nível de liquidez do mercado.

Esse estudo tem sua importância e relevância definidas não apenas pelo

mercado que pretende pesquisar, mas sua contribuição é relevante também por ter uma

abordagem abrangente, fazendo um levantamento de qualidade da teoria relativa a alocação

de investimentos e da legislação brasileira atualizada, assuntos bastante dispares, mas

interligados. Este estudo promove uma pesquisa que não é inédita no mundo acadêmico, mas

não foi possível identificar algum estudo nesses moldes, realizado sobre este mercado

específico no Brasil.



12

Aliado ao fato de ser um estudo aparentemente inédito no Brasil, o mesmo

pretende contribuir com a identificação de possíveis desvios prejudiciais que a legislação

nacional possa estar causando ao mercado de previdência complementar.

1.5. Tipo de Pesquisa

Dentre as taxonomias existentes, será utilizada a proposta por Vergara (2004),

que qualifica o estudo em relação a dois critérios: quanto aos meios, e quanto aos fins.

1.5.1. Quanto aos fins:

� Pesquisa descritiva – A pesquisa tem por objetivo descrever o

funcionamento básico dos fundos de pensão, as características dos

diferentes tipos de planos oferecidos, as estratégias de investimento mais

difundidas na teoria acadêmica, os detalhes das legislações implementadas

pelos órgãos competentes, determinando assim limites a atuação e

investimentos das EFPC’s, as principais características do mercado

nacional de previdência complementar, seus volumes médios negociados,

característica dos ativos mais negociados, suas limitações e perfis de

alocação de investimento.

� Pesquisa explicativa – tem por objetivo investigar padrões de

investimento por parte das EFPC’s e do mercado nacional, e desta maneira

identificar possíveis padrões, relacionando-os com o conjunto de literatura
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e legislação específica, explicando assim a concordância ou possível desvio

dos modelos identificados pelas teorias aqui apresentadas.

1.5.2. Quanto aos meios:

� Documental – O estudo fará uso de dados compilados dos arquivos

DAIEA (Demonstrativo Analítico de Investimentos e Enquadramento das

Aplicações), fornecidos pela Secretaria de Previdência Complementar,

instituição ligada a MPAS (Ministério da Previdência e Assistência Social).

� Bibliográfica – O estudo também fará uso de rankings e relatórios sobre o

mercado de Previdência Complementar, fornecidos pela Secretaria de

Previdência Complementar, instituição ligada a MPAS (Ministério da

Previdência e Assistência Social), indicadores relativos à rentabilidade

média do mercado de ações, como IBOVESPA, IBX e IBRX, e de títulos

públicos como taxas de juros (CDI, TR, TMS, IGP-M, IPC-A, etc.).

� Ex post facto – já que trabalha com fatos já consumados.

1.6. Universo e Amostra

Para fins desta pesquisa, o universo a ser investigado se refere ao mercado

nacional de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, que segundo a Secretaria de
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Previdência Complementar, em 30 de dezembro de 2005, contava com 331 entidades,

perfazendo um patrimônio total superior a 296 bilhões de reais.

O estudo será realizado com uma amostra representativa de 35 EFPC’s

(10,57% do total de EFPC’s) não identificadas, com dados referentes a posição de

investimento no último dia útil do mês de dezembro, dos anos de 2003, 2004 e 2005. Sendo

que as entidades serão analisadas de forma conjunta e também divididas em 3 grupos

diferentes, ordenados pelo total do patrimônio em dezembro de 2005, conforme a tabela 01, a

seguir:

Grupo Patrimônio Mínimo em R$ Patrimônio Máximo em R$

01 0,00 499.999.999,99

02 500.000.000,00 999.999.999,99

03 1.000.000.000,00 Sem limite

Tabela 1: Grupos de EFPC`s divididos por Patrimônio auferido em dez.2005.

A amostra analisada, apesar de ser representativa, indica que as EFPC’s

selecionadas possuem um total de investimentos em 2005 de R$ 16.201.000.450,98, sendo

que o total de investimentos das 331 EFPC’s no mesmo período soma R$ 296.698.454.691,57

(5,46% do total).

1.7. Coleta de Dados

As informações relativas a situação do mercado nacional de capitais foram

coletadas no site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), e as informações relativas a
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índices de preço e de mercado foram coletados no site da Associação Nacional das

Instituições do Mercado Financeiro – ANDIMA (www.andima.com.br), já com relação aos

valores de mercado e movimentação do mercado de renda variável, os dados foram coletados

no site da Bolsa de Valores e Mercadorias de São Paulo – BOVESPA (www.bovespa.com.br).

Já as informações relativas a alocação dos investimentos das EFPC’s foram

fornecidas pela Secretaria de Previdência Complementar. As informações foram fornecidas

em planilhas de Excel, com as seguintes informações:

� Total de Investimentos: valor por entidade;

� Valores a Pagar e a Receber: valores por entidade e tipo de

investimento (renda fixa ou renda variável);

� Renda Fixa - Títulos Públicos: valor por entidade e por ativo, sendo

classificados por Tipo (carteira própria), Código Operação, Código

Emissor e Vencimento;

� Renda Fixa - Títulos Privados: valor por entidade e por ativo, sendo

classificado por Tipo CNPJ (carteira própria), Código Operação e

Vencimento;

� Renda Variável: valor por entidade e por ativo, sendo classificado por

Tipo (carteira própria), Código Ativo, Código Emissor e Vencimento;

� Swap: valor por entidade e por ativo, sendo classificado por Tipo

(carteira própria), Código SWAP e Vencimento;

� Operações Compromissadas: valor por entidade e por ativo, sendo

classificados por Tipo (carteira própria), Código Emissor, Data

Realização e Data Reversão;
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� FIEX – Fundos de Investimentos no Exterior: valor por entidade e por

fundo;

� FIDC – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios: valor por

entidade e por fundo;

� Demais Fundos: valor por entidade, por tipo de fundo (Participação,

Empresas Emergentes, Imobiliário, Renda Fixa e Renda Variável) e por

fundo;

� Total de Taxa de Administração: valor por entidade.

Os dados refletem a posição de investimento das EFPC’s no último dia útil de

dezembro de 2003, 2004 e 2005.

1.8. Limitação do Estudo

O método escolhido para esse estudo parece ser o mais indicado para

identificar possíveis diferenças entre a alocação de investimentos dos fundos de pensão e a

alocação de investimentos encontrada no mercado. A maior dificuldade deve estar relacionada

ao curto período da pesquisa, pois apesar de ter uma amostra representativa, não contempla

dados anteriores a implementação da legislação, ou mesmo do início.

Outra restrição a ser mencionada é a inexistência de entrevistas com

especialistas da área de investimentos das EFPC’s.

Essas limitações podem dificultar a análise de informações relativas a mutação

de alocação de ativos, assim como a identificação das causas reais que levaram os indivíduos
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a tomar estas decisões, mas com certeza ainda será possível identificar as distorções das

carteiras de investimento e suas razões.
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2. Da Moderna Teoria da Carteira às Estratégias de Investimento dos fundos de

Pensão.

Para que seja possível uma correta análise dos perfis de investimento das

Entidades Fechadas de previdência complementar, se faz necessário identificar as teorias mais

importantes e representativas referentes ao encarteiramento de ativos nos mercado de capitais;

a caracterização do funcionamento destes fundos e as estratégias de investimento dos fundos

de pensão. Com a correta análise destes itens, aliada ao mapeamento da legislação brasileira

relativa às Entidades Fechadas de Previdência Complementar e fundos de investimento, será

possível identificar nos próximos capítulos algum tipo de adequação das estratégias de

investimento para o mercado interno brasileiro.

Essas teorias e modelos de funcionamento do mercado de capitais tiveram

início formal com a publicação do artigo Portfolio Selection (MARKOWITZ, 1952), que

apresenta considerações relativamente simples, bastante elegantes e intuitivas da análise de

rentabilidade e risco (incerteza) de carteiras de ativos, fazendo uso de instrumental gráfico e

matemático. Posteriormente este modelo recebeu uma importante colaboração, através de

refinamentos da teoria inicial com uma série de importantes artigos, sendo um dos mais

importantes o Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk

(SHARPE, 1964). O modelo CAPM apresenta uma clara evolução do Portfolio Selection,

identificando diferentes tipos de risco, o sistemático e o específico, chegando a definir as

bases teóricas do mercado de fundos de investimento porém, o mesmo se apóia em uma base

bastante ampla de pressupostos, que apesar de bastante aceito e difundido, dificultam a

definitiva comprovação empírica.
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Já com relação ao funcionamento dos fundos de pensão, existem vários artigos

e livros que fazem importantes referências às características e ao funcionamento dos mesmos

porém, a mais importante e completa fonte bibliográfica do assunto se encontra em Pension

Schemes and Pension Funds in the United Kingdom (BLAKE, 1995), onde o mesmo

apresenta o desenvolvimento histórico dos fundos de pensão, os diferentes planos de

previdência oferecidos, os principais aspectos dos mesmos e as implicações legais,

econômicas e financeiras de cada plano, assim como informações sobre características de

investimento dos fundos, seu gerenciamento e estratégias de investimento mais comuns. Por

ser este um dos pontos de maior controvérsia, uma série de modelos de diferentes autores será

identificada e comentada para que se possa identificar algum tipo de padrão ou tendência.

Para que se possa entender as diferenças nas estratégias de investimento das

Entidades Fechadas de Previdência Complementar nacionais para suas equivalentes britânicas

e norte americanas, se faz necessário entender a legislação nacional, que impõe restrições e

regras aos gestores das empresas/fundos. Por fim será feita a identificação da estratégia de

investimento destas empresas no mercado nacional.

2.1. Moderna Teoria da Carteira

“...I thank my fortune for it,
My ventures are not in one bottom trusted,

Nor to one place, nor is my whole estate
Upon the fortune of this present year…”

(O Mercador de Veneza, Ato I, Cena I, William Shakespeare)

É muito importante compreender o embasamento teórico relativo a gestão de

ativos, pois é a partir desta teoria geral que as EFPC’s tomam suas decisões de investimento
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dos fundos depositados pelos participantes que no futuro deverão garantir a pensão dos

participantes. Os gestores devem identificar os ativos com maior potencial de rentabilização,

definir a correta participação dos mesmos na carteira, fazendo uso de análise de risco,

identificando as restrições legais e os possíveis riscos de liquidez.

Desta maneira verifica-se que o início das pesquisas sobre gestão de

encarteiramento de ativos financeiros tem seu início formal com a publicação do artigo

Portfolio Selection (MARKOWITZ, 1952). Este é um artigo desenvolvido de maneira

elegante, fazendo uso de uma abordagem gráfica, um ferramental estatístico relativamente

simples e com conclusões bastante intuitivas. Estes predicados acabam por ressaltar a

genialidade do autor, que acabou por formalizar matematicamente dois temas diferentes, a

maximização do modelo de média-variância, e a postulação de que a diversificação da carteira

leva a redução de risco. A importância do artigo se reflete na influência que teve sobre o

estudo econômico posterior, sendo que em artigo publicado em 2002 em comemoração aos

cinqüenta anos de publicação do artigo clássico de Markowitz, o mesmo tem como legado o

desenvolvimento de uma diversidade de estudos como: “Alocação de Ativos pela otimização

de média-variância; Asset Liability Management; Imunização de portfolio; Optimal Manager

Selection; Value at Risk; Tracking Error; Estratégias de Hedge; Fundos de Índices / Fundos

Mútuos; Modelo de Fatores; Estratégias de Curto/Longo Prazos” (FABOZZI, 2002, pp 10).

É necessário então compreender as hipóteses propostas por Markowitz, e para

isso é indispensável entender que o mesmo propõe o uso de dados históricos, para assim

identificar corretamente o valor da média estimada e variância dos retornos. Com relação a

isso Markowitz ressalva que esta decisão leva a discussões intermináveis, onde o próprio

Markowitz aponta problemas na identificação de uma carteira ideal para o futuro, pois

utilizando dados coletados no passado será possível encontrar conclusão ideal apenas para

carteiras que teriam ocorrido no passado, mas “existe o problema de se definir o período
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correto de levantamento de dados com que se deve trabalhar, pois utilizando dados de um

determinado período onde ocorre grande de crescimento dos preços dos ativos, não existem

garantias para que os mesmos se repitam no mesmo período futuro” (FABOZZI, 2002, pp 11).

Markowitz ressalta que é possível que especialistas determinem, de forma tecnicamente

referenciada, valores de retorno esperados, mas que desta maneira também ocorreriam

distorções, e conclui que a utilização de dados históricos é a melhor opção para que se possa

demonstrar a teoria. Afinal “se fosse possível conhecer o exato valor esperado dos retornos

dos ativos não seria necessário o desenvolvimento teórico deste estudo” (MARKOWITZ,

1952, pp.04). Este fato acaba por ser a maior crítica ao Portfolio Selection.

Outra hipótese da teoria proposta por Markowitz se refere aos investidores

encararem suas estratégias com apenas um período, não havendo repetição ou mesmo

alteração das carteiras. Essa proposição é claramente incorreta, pois as premissas tomadas em

dado tempo não necessariamente devem se manter indefinidamente no futuro, sendo

necessárias alterações e rebalanceamentos na composição da carteira, mas “como o objetivo é

o desenvolvimento do modelo de maximização de média-variância” (MCCARTHY, 2002, pp

7), esta simplificação se justifica e não afeta os resultados.

Fazendo uso de dados históricos de cotações dos ativos, é possível identificar

os retornos esperados dos ativos em cada período, e consequentemente obtêm-se a média dos

retornos dos ativos. Ao se multiplicar a média dos retornos de cada ativo ao percentual do

mesmo em relação ao total da carteira, temos como resultado o retorno médio da carteira, em

um caso para três ativos encontramos a seguinte equação:

ccbbaap ExExExE ���

Equação 1: Retorno Esperado de Carteira com 3 ativos.

Ou na formulação geral para N ativos:
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Equação 2: Retorno Esperado de Carteira com N ativos.

O cálculo do retorno médio tem por restrição que a soma da participação dos

ativos tem que ser igual a 1, e a participação de alguns destes ativos não podem ser negativos,

fato denominado de short-selling. Em modelos apresentados posteriormente, principalmente

naqueles derivados do CAPM, o short-selling é permitido.

O retorno médio da carteira não serve como suporte a tomada de decisão de

investimento, pois apesar de conhecer os rendimentos previstos, cada conjunto de ativos tem

uma dispersão diferente com uma maior ou menor variância, que acaba por identificar seu

grau de incerteza, e em última análise, seu risco. É necessário então calcular a variância da

carteira, para que se possa identificar corretamente qual o conjunto de ativos que maximiza o

retorno esperado, com a menor variância possível.

A variância de uma carteira identifica o somatório da ponderação da variância

de cada ativo pelo quadrado da proporção do mesmo na carteira, adicionado de duas vezes a

covariância de cada par de ativos ponderados pela proporção dos mesmos na carteira, em um

exemplo com três ativos encontramos a seguinte equação:

bccbaccaabbaccbbaap xxxxxxxxx cov2cov2cov22222222
������ ����

Equação 3: Variância Estimada de Carteira com 3 ativos.

Ou na formulação geral para N ativos:

kjjkj jk kjj jjp xxx ����� � ��
�
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Equação 4: Variância Estimada de Carteira com N ativos.

Fica claro que a variância da carteira não equivale apenas a variância de cada

ativo ponderada pelo quadrado de sua participação na carteira, mas apresenta também a
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relação entre os ativos através da covariância dos pares de ativos ponderados pelo dobro da

participação dos mesmos. A relação fica muito clara ao se verificar o gráfico com três ativos:

Gráfico 1 – 3 ativos.

A área triangular compreendia entre os eixos e a linha diagonal determina as

diferentes escolhas possíveis da carteira sem short-selling. Onde a linha diagonal encontra o

eixo A, o portfolio é constituído unicamente do ativo A, o mesmo acontece para o ativo B

quando a linha diagonal encontra o eixo B, e o mesmo acontece para o ativo C no vértice dos

eixos.

Ao se definir um valor específico para a variância da carteira, e diferentes

composições, o gráfico identifica as curvas de isovariância:

Gráfico 2 – Curvas de Isovariância.
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As curvas de isovariância são elipses, e quanto maior a elipse, maior a medida

de variância, sendo que o ponto central identifica a carteira de menor variância possível.

Quando se adota a mesma medida para o retorno médio da carteira, definindo um valor

específico com variadas composições, o gráfico apresenta as curvas de isomédia:

Gráfico 3 – Curvas de Isovariância e Isomédia.

A partir destes dados, onde são utilizadas conjuntamente informações de média

e variância da carteira, é possível identificar algumas conclusões para a escolha da carteira

mais apropriada para cada situação. Como ressaltado anteriormente, a carteira de mínima

variância representa aquela onde uma curva de isomédia passa pelo ponto no centro das

curvas de isovariância. No caso em questão, as curvas de isomédia têm valores crescentes da

esquerda para a direita. No caso de um investidor que escolhe por aceitar se expor a níveis

mais altos de risco em troca de uma maior remuneração esperada, o mesmo pode escolher

uma curva de isovariância mais afastada do ponto central, neste caso o investidor deve

escolher uma carteira em que a curva de isovariância cruza uma curva de isomédia maior, ou

seja, mais a direita, pois não faz sentido se expor cada vez mais ao risco com retornos

esperados iguais ou mesmo menores, como vemos no gráfico 4:
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Gráfico 4 – Curvas de Isovariância, Isomédia e fronteira eficiente.

Desta maneira, como identificado no gráfico 5, podemos identificar a fronteira

eficiente de Markowitz, onde a mesma se prolonga do centro das curvas de isovariância até a

linha diagonal, se prolongando indefinidamente se for possível o short-selling, ou

acompanhando a linha diagonal em direção ao eixo A, acompanhando as maiores linhas de

isomédia.

Gráfico 5 – Fronteira eficiente.

O método proposto por Markowitz (1952) pode ser resumido e apresentado de

forma esquemática, conforme proposta por McCarthy (2002):
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Figura 1: Modelo esquemático do Portfolio Selection (FABOZZI, 2002, pp 8).

Neste resumo é possível identificar que a correta identificação da fronteira

eficiente resulta de insumos como o modelo de retorno esperado, estimativas de volatilidade e

correlação e eventuais restrições na construção da carteira. Já a escolha da carteira ótima tem

relação direta com as escolhas feitas pelo investidor, definida por seus objetivos/utilidade.

Porém, mais importante do que definir uma carteira eficiente, o artigo se presta

a um objetivo muito mais sutil e importante, como se verifica no gráfico, a carteira de mínima

variância não é composta de apenas um de qualquer dos ativos em questão, mas comporta

todos com diferentes proporções, desta maneira o método apresentado por Markowitz prova

matematicamente que a correta diversificação de ativos leva a diminuição do risco esperado

da carteira. Esta proposição não é nova, já sendo apresentada no passado por Shakespeare

como na passagem acima (MARKOWITZ, 1999), onde Antônio, o personagem que dá título

ao livro, comenta que se tranqüiliza, pois sua fortuna esta diversificada por vários navios,

lugares e mesmo em diferentes datas. A diversificação foi proposta posteriormente no meio

acadêmico por Bernoulli em 1738, como segue “...it is advisable to divide goods which are

exposed to some small danger into several portions rather than to risk them all together”

(BERNOULLI, 1954). O tema não é trivial, e acaba por ser bastante importante para toda a

teoria econômico-financeira, sendo que a prova matemática apresentada acaba por ser a mais
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importante descoberta teórica de Markowitz, rendendo-lhe grande reconhecimento acadêmico

e até o prêmio Nobel de Economia em 1991.

2.2. Capital Asset Pricing Model (CAPM).

“Asset Allocation, the decision of how much of a portfolio to allocate to
different types of securities, is one of the fundamental issues in financial
economics. […] If there are two asset classes, broadly defined as riskless
and risky assets, the asset allocation problem involves a one-dimensional
decision: choosing the fraction of the portfolio to allocate the risky asset”
(POTERBA, SHOVEN e SIALM, 2000, pp 23).

Posteriormente o modelo de Markowitz recebe uma série de contribuições,

começando por Tobin (1958) onde o mesmo propõe a existência de um ativo livre de risco, e

que todos os indivíduos deveriam possuir a mesma carteira de ativos com risco, chamada de

carteira de mercado, e a proporção entre ativo livre de risco e carteira de mercado deve variar

para cada indivíduo. Essas proposições serão utilizadas no desenvolvimento do artigo Capital

Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk (SHARPE, 1962),

mais conhecido como CAPM, é um grande avanço da teoria, sendo o “primeiro modelo de

equilíbrio geral de preços de ativos que incorpora risco” (MCCARTHY, 2002, pp 11). O

modelo parte do equilíbrio entre oferta e procura de ativos para estabelecer uma relação entre

risco e preço de risco. Segundo Copeland, Weston e Shastri (2003), o CAPM faz uso dos

seguintes pressupostos:

- Os investidores são indivíduos avessos a risco que maximizam a utilidade

esperada de sua riqueza de fim de período;

- Os investidores são tomadores de preço e têm expectativas homogêneas sobre

os retornos dos ativos que têm uma distribuição conjunta normal;
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- Existe um ativo livre de risco de tal modo que os investidores podem tomar

emprestado ou emprestar quantias ilimitadas à taxa livre de risco;

- As quantidades de ativos são fixas. Além disso, todos os ativos são

negociáveis e perfeitamente divisíveis;

- Os mercados de ativos não têm fricção e as informações não têm custo e

estão disponíveis para todos os investidores;

- Não há imperfeições de mercado como impostos, regulamentações ou

restrições sobre venda a descoberto.

Esses pressupostos são bastante restritivos e pouco realistas, levando o modelo

a resultados difíceis de serem comprovados empiricamente, e segundo Harrington (1987), a

maior dificuldade se deve a falta de dados ex ante, ou seja, dados baseados em expectativas.

Mas o desenvolvimento teórico leva a conclusões muito interessantes no entendimento da

formação do risco, sendo dividido em sistemático e específico, o primeiro é o risco de

mercado que não pode ser diversificado, e segundo Fischer e Pennacchi (1985) pode ser

considerado o preço pago por manter a carteira, já o risco específico se refere ao próprio

ativo, que pode ser eliminado através da diversificação da carteira.

O modelo aceita a proposição de Tobin (1958), onde todos os indivíduos

investem parte de seu capital na carteira de mercado, identificada por Tobin (1958) como

carteira super-eficiente, a mesma deve conter todos os ativos do mercado com uma

composição eficiente, conforme proposta por Markowitz (1952). O indivíduo deve alocar o

restante de seu dinheiro em um ativo livre de risco, e a proporção do investimento total na

carteira de mercado, conforme Sharpe (1964) e Lintner (1965), depende da aversão do

indivíduo ao risco. Pode se verificar a proposição no gráfico 6:



29

Gráfico 6 – Fronteira eficiente CAPM.

A carteira de mercado é a curva que parte do eixo da variância e descreve a

parte de uma elipse, já a reta que parte do eixo do retorno esperado, que será denominada de

fronteira eficiente com ativo sem risco, representa as equações 5, 6 e 7:
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Equação 5: Retorno Esperado de um ativo i, que faz parte da carteira de mercado.
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Equação 6: Beta do Ativo i.

� �fMifi rErE ��� �
Equação 7: Equação Clássica do CAPM.

A equação 7 demonstra um equilíbrio entre o retorno de um ativo livre de

risco, o retorno esperado de um ativo i, que faz parte da carteira de mercado, e o impacto do

risco do ativo i em relação a carteira de mercado ponderado pela diferença entre o retorno

esperado da carteira de mercado e o retorno do ativo livre de risco, essa diferença será

chamada de prêmio do Beta. Quando o prêmio do Beta for igual a 0, o retorno esperado do

ativo i deve ser igual ao retorno do ativo livre de risco, e nesse caso, com retornos iguais, o
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indivíduo deve investir todo o seu capital no ativo que possui menor risco. Isso se evidencia

no gráfico 6, pois a fronteira eficiente com ativo sem risco parte do eixo de retorno esperado,

onde a variância é igual a 0, com retorno esperado de 5%. Mas conforme o indivíduo decide

tomar maior exposição ao risco em busca de maiores retornos, o mesmo deve começar a se

desfazer do ativo sem risco e investir na carteira de mercado, até o ponto onde o mesmo tenha

100% do seu capital investido na carteira de mercado, que pode ser identificado no gráfico 6

pelo ponto de tangencia entre a curva de mercado e a fronteira eficiente com ativo de risco.

Como explicado por Canner, Mankiw e Weil (1994), a partir deste ponto, para que o mesmo

possa alcançar retornos mais altos, o indivíduo deve honrar a compra de ativo livre de risco

com a venda do ativo livre de risco (short-selling). Esta proposição parece mais acertada do

que a fronteira eficiente de Markowitz, pois a mesma encontra retornos maiores para a mesma

variância para todos os pontos, exceto na carteira de mercado. Como todos os indivíduos

possuem as mesmas expectativas, todos devem investir parte de seus ativos na carteira de

mercado, e comprar ou vender o ativo livre de risco.

Segundo Fama e French (2003), vários testes empíricos foram propostos, e os

mesmos são baseados em 3 implicações da relação entre retorno esperado e beta de mercado:

- Retornos esperados são linearmente correlacionados a seus Betas, e

nenhuma outra variável tem relação marginal com a variável;

- O prêmio do Beta é positivo;

- Ativo sem correlação com o mercado tem retorno esperado igual ao

retorno do ativo livre de risco.

Estes testes do modelo sugerido por Sharpe (1964) e Lintner (1965) nunca

alcançaram a comprovação empírica. Segundo Roll (1977), provavelmente isso nunca

ocorrerá, pois a definição do portfolio de mercado é bastante vaga, pois a teoria não esclarece
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quais ativos devem fazer parte do mesmo, assim como as informações disponíveis limitam os

ativos que podem ser utilizados. Por essa razão os testes fazem uso de aproximações, e

mesmo assim a quantidade de problemas acaba por inviabilizar a implementação do modelo

como definição de estratégia porém, como relata Fama e French (2003) é bastante popular e

muito utilizado para explicar e medir performance de fundos de investimento.

Evoluções posteriores foram propostas ao modelo, onde Samuelson (1969) e

Merton (1969,1971, 1973) propuseram a adaptação da teoria para a análise em múltiplos

períodos, conforme as equações 8 e 9:
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Equação 8: Modelo de alocação de recursos para Múltiplos períodos.
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Equação 9: Modelo de alocação do bem estar em ativos com risco.

O problema da estratégia deve ser restringido em relação a um problema

microeconômico de bem estar W(t), onde o indivíduo deve fazer uma escolha intertemporal

entre o bem estar atual (nível de consumo C(t)) e o bem estar futuro (valor poupado

atualizado pelos rendimentos da aplicação financeira), esta análise deve ser feita de maneira

continua e a cada período que passa, conforme a equação 8, a carteira deverá ser ajustada

conforme o cenário previsto em relação ao cenário encontrado. O modelo propõe algumas

conclusões interessantes, onde se identifica que quanto mais longo o horizonte de

investimento (T-t) do indivíduo, menor será a parcela a ser poupada, conseqüentemente

menor será o impacto no nível atual de consumo, conseqüentemente maior será a chance do

mesmo assumir o risco dos investimentos. Contraditoriamente, quanto mais longo o horizonte

de investimento do indivíduo, maior será o bem estar atual para um dado nível de consumo, e
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como o bem estar é ponderado pela aversão ao risco (�1), conforme a equação 9, a relação

entre o retorno (�) e a variância do ativo (�) deve afetar o nível bem estar atual. Conclui-se

que a exposição ao risco não é uma função constante e inversa ao tempo de investimento, pois

o indivíduo aceita esta exposição apenas até um determinado nível.

Outra conclusão interessante propõe que se houver apenas um período, o

resultado do modelo deve ser semelhante ao apresentado pelo CAPM. Garantindo assim que

ambos os modelos partem de pressupostos semelhantes, e propõem uma alocação de ativos

semelhantes porém, o proposto por Samuelson e Merton identifica a possibilidade de

fracionamento da estratégia, gerando uma melhoria no resultado final do modelo.

Essa adaptação se mostra pertinente, acabando por dar suporte ao

desenvolvimento de modelos de investimento de longo prazo, que serão utilizados para traçar

estratégias de investimento dos fundos de pensão, como será verificado mais adiante neste

referencial teórico, mas antes é necessário identificar as regras e o funcionamento do fundo de

pensão, fato que definirá as principais características, restrições e vantagens para a cada

estratégia de investimento.

2.3. Estrutura e Funcionamento dos Fundos de Pensão.

O estudo microeconômico faz uso da análise de dois períodos para entender a

decisão dos indivíduos para o investimento no futuro, ou como se determina no mercado

financeiro, no longo prazo. O problema se resume ao indivíduo poupar mais no período atual,

e conseqüentemente deixar de consumir, o que leva a uma redução do seu nível de bem estar,

                                                
1 O � é denominado de CRRA – Constant Relative Risk Aversion, ou Constante de Aversão ao Risco Relativo
(nossa tradução).
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para gastar no futuro. Conforme Varian (1994), para que isso aconteça o indivíduo deve

receber um prêmio por esse esforço.

No modelo desenvolvido por Varian (1994), o indivíduo recebe uma dotação

y1 no primeiro período e y2 no segundo período, e deve decidir sobre quanto deve consumir

no primeiro período (c1) ou poupar (s), e quanto deve consumir no segundo período (c2).

Então as preferências dos indivíduos se dão da seguinte forma:

� � � � � �2121, cucuccU ���

Equação 10: Utilidade total nos dois períodos.

1��
Equação 11: Restrição do Beta.

Conforme a equação 9, o beta é menor que 1, representando o prêmio pelo

consumo no período futuro, afinal o indivíduo não tem incentivo para gastar amanhã o mesmo

valor atual. Ao se maximizar a equação acima, chegamos aos seguintes resultados:
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Equação 12: Maximização da utilidade total.
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Equação 13: Dotação, consumo e poupança no período 1.
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Equação 14: Dotação, consumo e poupança no período 2.

Ao substituir S da equação 12 pelo da equação 11, chegamos ao seguinte:

� �� � 2112 1 ycyrc ����

Equação 15: Resultado das equações 11 e 12.

Podemos reescrever a equação da seguinte maneira:
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Equação 16: Equação do consumo intertemporal.

Estas equações levam a uma conclusão bastante intuitiva, pois o valor presente

do consumo deve ser menor ou igual ao valor presente da dotação orçamentária, e ainda

conforme Varian (1994), quanto menor o valor de r, maior a intenção do indivíduo de

consumir toda a dotação no primeiro período, pois não terá vantagens em aguardar mais por

isso, mas no caso inverso, quanto maior for r, mais se deve poupar. Este é o princípio do

investimento nos fundos de pensão, onde quanto maior o rendimento do capital, maior o valor

que os indivíduos devem deixar de consumir no presente para ter uma situação melhor no

futuro. Essa proposição evidentemente é uma simplificação do problema que, como

comentado anteriormente, Samuelson (1969) e Merton (1969, 1971, 1973) ainda levam em

conta o prazo do investimento na decisão de poupança, mas a influência recai sobre a

quantidade de risco ao qual os indivíduos estão dispostos a se expor.

Blake (1999) define que os fundos de pensão tem por objetivo criar um fundo

de investimento em ativos, através das contribuições atuais, fazendo com que as receitas e

rendimentos dos ativos possam financiar a pensão futura dos participantes do fundo. Blake

(1995), identifica que o fundo de pensão se diferencia dos planos PAYG (Pay As You Go)

ingleses, pois estes planos têm por regra o pagamento dos benefícios através das contribuições

correntes, sem a necessidade da criação de um fundo garantidor que rentabilize e proteja os

ativos dos participantes, este tipo de plano tem sérias dificuldades quando ocorre a relação

entre contribuintes e pensionistas se deteriora. Conforme Belan, Michel e Wigniolle (2002), a

pensão mensal acaba por criar o maior empecilho ao planejamento de investimentos e

responsabilidades financeiras, afinal uma série de variáveis impactam de forma substancial na

estratégia de investimento, as mesmas podem ser divididas em 2 grupos:
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- Variáveis estatísticas: taxa de mortalidade, taxa de abandono (demissão,

transferência, etc. de participante), taxa de aposentadoria, taxa de entrada

de novos participantes, taxa de incremento no nível geral de salário, taxa de

promoções;

- Variáveis financeiras: taxa de inflação, taxa de incremento no nível geral

de salário, taxa de juros e indexadores de mercado em geral, taxa de

crescimento de número e valor de pensões.

Estas variáveis são extremamente importantes, impactando tanto na

expectativa de responsabilidades financeiras futuras, pois identifica a expectativa de vida dos

indivíduos, taxa de aposentadoria, e nível de salário, definindo o prazo médio que o fundo

deve gerar renda aos seus participantes. E impacta também na gestão dos ativos, pois as

variáveis financeiras geram impactos na rentabilidade dos ativos, e quanto maiores e mais

longas as obrigações do fundo, maior deve ser a rentabilidade dos fundos acumulados. Mas

vale salientar que os fundos de pensão oferecem diferentes tipos de planos de pensão, que

podem ser divididos em dois tipos básicos:

- Benefício Definido (BD): O valor da pensão (benefício) é conhecido

previamente, podendo ser um valor fixo ou uma parcela de uma média

salarial;

- Contribuição Definida (CD): Não existe definição para o valor a ser

recebido de pensão, pois este depende exclusivamente do montante

acumulado pelo indivíduo ao longo do tempo.

Fica claro que os planos têm características bastante diferentes, e segundo

Tonks (2001), as variáveis elencadas acima geram diferentes impactos em cada um dos

planos, impactando de forma relevante o gerenciamento dos ativos de cada um dos fundos.
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Será então conduzido um estudo mais detalhado de cada um dos planos de pensão

identificados.

2.3.1. Planos: Benefício Definido.

Como identificado por Guérard e Glenn (1993), são várias as entidades

envolvidas e interessadas na criação e desenvolvimento dos fundos de pensão:

- Empresa: a empresa contribui juntamente com o funcionário para a geração

do fundo de pensão, este benefício serve como um benefício salarial

indireto gerando ganhos na negociação salarial, reduzindo o nível de

salários, gerando melhores chances de atrair funcionários bem qualificados,

garantindo a fidelização dos mesmos, gerando redução da rotatividade e

por conseqüência de custos de treinamento básico. Tem por objetivo

secundário a melhoria no clima organizacional;

- Funcionários: a parcela das contribuições feitas pela empresa só serão

resgatadas no caso do funcionário se aposentar pela própria empresa,

consequentemente, quanto maior for o fundo acumulado, maior será o

interesse do funcionário em manter seu emprego;

- Governo: conforme Blake et al (1992) as vantagens tributárias oferecidas

são uma forma eficiente de garantir um aumento na renda dos indivíduos

sem impactar no aumento de salários e consequentemente em custos de

produção. As vantagens tributárias também levam a um incremento no

nível de poupança da economia. A garantia de uma pensão suficiente ao

sustento da família ainda leva a retirada de parte dos trabalhadores do
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mercado, garantindo a entrada de novos indivíduos neste mercado, ou a

redução do nível de desemprego.

No plano de Benefício Definido a constituição do fundo é feita em conjunto

pela empresa e pelos funcionários, sendo que a empresa deve contribuir com uma fração

definida do valor depositado pelos funcionários podendo variar sem regra definida porém,

conforme identificado por Cairns (2004), no mercado americano esse valor costuma variar

entre 80% e 120% dos aportes dos funcionários. Este fundo serve como garantia para o

pagamento da pensão dos funcionários, que é definida por um valor fixo, atualizado

periodicamente através de algum tipo de indexador financeiro, ou uma parcela de uma média

salarial, medida em um período definido de tempo. Ainda segundo Cairns (2004), no mercado

americano esta medida costuma variar entre 75% e 110% da média dos últimos 60 a 100

últimos meses, já segundo Exley (2003), no mercado do reino unido esta medida costuma

variar entre 85% e 120% da média dos últimos 60 a 120 últimos meses.

A definição do plano de Benefício Definido, onde o fundo deve pagar uma

pensão, cujo valor deve ser atrelado a uma média salarial leva a um “quebra-cabeça”

logístico, conforme verificamos na equação 17 e 18:
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Equação 17: Definição do valor previsto da pensão mensal.
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Equação 18: Valor do fundo acumulado pela contribuição.

Conforme a equação 17 a pensão mensal é definida pelo fundo acumulado pela

empresa e funcionários, dividido pela expectativa de vida do indivíduo em meses. Já a
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equação 18 informa que o fundo é formado pelo somatório dos aportes S, que são uma parcela

α do salário do indivíduo que é pago pelas duas partes, e atualizado por uma taxa de juros r.

Ao se alterar as variáveis estatísticas e financeiras, identificadas anteriormente,

podem ocorrer alterações na remuneração do fundo ou na expectativa de vida. Como o valor

da Pensão é definido por contrato como uma média salarial de um dado período, o incremento

marginal da alteração salarial é muito pequeno, podendo ser considerado fixo no curto prazo.

Caso ocorra um alteração na expectativa de vida em meses, o valor acumulado pelo fundo

deve ter uma alteração inversa e proporcional.

Como exemplificado por Shimpi (2003), os avanços da medicina e da

qualidade de vida tem levado os indivíduos a uma constante melhoria na qualidade de vida, e

consequentemente a um aumento na expectativa de vida, levando o indivíduo a ter uma vida

cada vez mais longa, e com qualidade. Aqueles indivíduos que são associados de fundos de

pensão receberão seus benefícios por períodos mais longos, comprovando que os fundos

acumulados deverão ser maiores.

Como definido por Canner, Mankiw e Weil (1994), a identificação de uma

estratégia que atenda conjuntamente as metas de risco e retorno que possam atender as

obrigações futuras de um fundo são o objetivo do modelo de Asset Liability Management

(ALM). Este modelo atuarial identifica os possíveis riscos de descasamento de ativos e

passivos de um fundo, apontando metas de rentabilidade e/ou aporte de capitais necessários

para o correto atendimento das pensões dos funcionários, assim como a correta alocação dos

ativos quanto ao nível de liquidez.

Com relação ao nível adequado de liquidez, em uma situação hipotética, se não

houvesse diferença entre o curto e longo prazos o problema não existiria e o gestor do fundo

alocaria todos os ativos no curto prazo, em ativos bastante líquidos, mas a situação hipotética

não encontra embasamento teórico conforme identificamos nos modelos do Portfolio
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Selection e CAPM em que ativos com rentabilidade esperada superior devem ter riscos

comparativamente mais altos, desta maneira ativos com prazos maiores, que ficam expostos

por mais tempo ao risco de mercado devem ter um risco maior, e consequentemente um

retorno esperado mais alto. Como os fundos de pensão tem um horizonte de investimento

bastante longo2 os mesmos podem assumir esse tipo de risco, auferindo resultados melhores

no longo prazo. Desta maneira o ALM deve definir o valor mínimo que os fundos de

investimento devem alocar em ativos de adequada liquidez para atender suas obrigações não

programadas.

A regra do plano Benefício Definido é definida contratualmente na data da

aquisição do serviço de fundo de pensão e não pode ser alterada, salvo exista anuência de

todas as partes envolvidas. Esta definição contratual acaba por criar uma obrigação futura que

deve ser paga independente dos fundos acumulados, conforme Romaniuk (2005) a empresa

atua como garantidor de última instancia, se responsabilizando por uma eventual falta de

fundos para honrar suas obrigações financeiras. Esta estrutura contratual leva a relações

contrárias por parte dos funcionários e da empresa. No caso da empresa, a mesma tem grande

interesse em acompanhar a eficiência da gestão dos fundos, pois quanto melhor for a gestão

maior tende a ser a rentabilidade auferida pelos ativos, reduzindo o risco de que a empresa

seja obrigada a fazer aportes financeiros no fundo, em caso de falta de liquidez. Os

funcionários têm interesse em acompanhar a formação do fundo, pois este cria garantias para

o pagamento futuro das pensões caso a empresa passe por dificuldades.

Em caso de uma possível dificuldade financeira a empresa tem interesse em

que as partes aumentem suas contribuições, até que a dificuldade seja sanada. No caso dos

participantes os mesmos não têm interesse em fazer aportes maiores de capital, mesmo que

isso coloque o fundo em dificuldades financeiras, pois os participantes não tem ganhos

                                                
2 Um bom exemplo é o mercado americano de fundos que apresenta uma média de participação superior a 27



40

marginais nas contribuições adicionais e pode migrar os ativos a que tem direito para um

outro fundo de pensão. Nestes casos, conforme Musto (2004), mesmo quando o contrato

prevê a possibilidade da empresa impor cotas extras aos seus funcionários, as mesmas devem

ser negociadas de forma a não gerar prejuízos não previstos, caso contrário pode ocorrer fuga

de capitais, piorando a situação do fundo. As opções mais adotadas pelos fundos de pensão

nestes casos são a negociação de incrementos na pensão futura, ou planos de restituição das

cotas extras.

A dificuldade de conseguir que os funcionários ajudem a fazer aportes de

capitais não previstos em caso de dificuldade financeira aumenta o interesse da empresa na

boa gestão dos ativos do fundo.

2.3.2. Planos: Contribuição Definida.

O plano de Contribuição Definida se define por uma relação contratual mais

simples, onde a empresa se obriga apenas a fazer as contribuições conjuntamente com os

funcionários, não oferecendo qualquer tipo de direito adicional, como ocorre no plano de

Benefício Definido. Desta maneira a pensão é calculada a partir dos valores acumulados e

rentabilizados do fundo de pensão. Como não existem metas de pensão atrelada ao nível de

salário, o contrato firmado entre a empresa e os funcionários definem uma meta de

rentabilidade mínima, evitando que os investimentos tenham um rendimento fraco,

implicando em perdas para os participantes do fundo. Isso faz com que tanto os funcionários

quanto a empresa se interessam em acompanhar a gestão dos investimentos do fundo.

                                                                                                                                                        
anos segundo Cairns (2004), com entidades com mais 60 anos de prestação de serviço.
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Como o cálculo da pensão é feito da mesma maneira que o plano de Benefício

Definido, a situação se inverte com relação a contribuição feita pelas partes, pois os

funcionários tem interesse em aplicar valores cada vez maiores se os ativos forem bem

administrados, pois terão um maior bem estar no futuro. Já a empresa não tem ganho marginal

em investir valores maiores no fundo, mas sim em dirimir o risco do fundo, salvo quando

existe uma negociação onde a empresa pode oferecer incrementos no benefício em troca de

ganhos junto aos funcionários, pode trocar o aumento de salários por maiores investimento no

fundo de pensão, ou até mesmo na implementação de uma estratégia de fidelização mais

agressiva junto aos funcionários.

Como o fundo não tem uma meta legal a atingir em relação a um preço fixo ou

média salarial, a estratégia de investimento não tem restrições, ficando muito parecido com

um fundo de investimento que tenta maximizar os rendimentos para um dado nível de risco.

2.4. Estratégia de Investimento de Fundos de Pensão.

O estudo da estratégia de investimento de um fundo de pensão não encontra

qualquer tipo de consenso, pois vários enfoques são utilizados, levando a resultados muito

dispares. Conforme Boulier et al (2003), os principais estudos identificados, que serão

relacionados a seguir, identificam os seguintes tipos de estratégias:

- Genérica: estratégias que tratam de fundos de pensão de forma genérica,

não levando em consideração diferenças entre os tipos de planos, pois o

fundo tem por objetivo maximizar o valor da pensão dos indivíduos,

gerando ganhos aos funcionários nos planos de Contribuição Definida, ou

minimizando os risco para a empresa no caso do Benefício Definido. Esta
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abordagem não é a mais aceita, e encontra diversas restrições, os principais

autores a desenvolver estudos neste tema são:

- Tonks (2001), Butler e Domian (1993), Charupat e Milevski (2002) e

Cairns (2004), Murray (1952), Blecher (2004), Dutta (2000),

Frankfurter (1981), Deelstra et al (2002) e Gomides (2003, 2004);

- Benefício Definido: desenvolvido prevendo as restrições e especificidades

deste tipo de plano, se caracteriza principalmente pela implementação do

modelo Asset Liability Management (ALM), uma ferramenta atuarial

utilizada para identificar as obrigações futuras segundo expectativas

criadas a partir de metodologia estatística aplicada a métodos contábeis.

Tem o objetivo de evitar que o fundo passe por uma falta de reservas. Este

modelo ainda da suporte a uma maior eficiência na alocação dos

investimentos, pois com o eficiente mapeamento de obrigações e a

implementação de métodos de projeção de desembolso não planejado

(falecimento, afastamento médico, etc.), ocorre uma menor exposição a

ativos líquidos. As principais estratégias apresentadas se referem a

securitização do passivo e alocação de determinadas proporções de ativos

com risco, os principais autores a desenvolver estudos neste tema são:

- Estratégias de Investimento - Boulier, Trussant e Florens (1995),

Campbell e Viceira (2005), Sundaresan e Zapatero (1997), Harrison e

Sharpe (1982), Bodie (1983), Black e Perold (1992), Barberis (2000),

Brennan, Schartz e Lagnado (1997), Cocco, Gomes e Maenhout

(1998);

- ALM – Ljudmila (2003), Bogentoft (2001), Omori (2002), Pflug e

Swietanowski (1998), Bosch-Princep, Devolder e Dominguez-Fabian
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(2002), Gondzio e Kouwenberg (1999), Oppenheimer e Schlarbaum

(1983), Bogentoft et al (2001), Blake et al (1999) e Baum (1996).

- Contribuição Definida: estratégia com menos restrições, tem estratégia

muito parecida com fundo de investimento, e por essa razão existem

poucos trabalhos específicos ao assunto, mas ainda assim faz uso do

modelo ALM para evitar uma situação de falta de liquidez devido a saídas

de capitais não programadas, os principais autores a desenvolver estudos

neste tema são:

- Bodie (1988), Battochio e Menoncin (2003) e Byrne (2004).

2.4.1. Estratégias Genéricas de Investimento de Fundos de Pensão.

Os autores citados acima têm em comum o pressuposto que não importa a

forma de atuação do plano do fundo de pensão, eles são identificados de forma genérica como

investidores de longo prazo, que tem por objetivo atender um nível de rentabilidade

apropriado, que atenda às necessidades dos participantes, garantindo assim uma pensão no

longo prazo. Para isso os autores, em especial Butler e Domian (1993, pp 42) e Tonks (2001,

pp 15), identificam que os fundos de pensão tem uma vantagem comparativa em relação aos

fundos de investimento comuns, pois, como já mencionado anteriormente neste estudo, os

fundos de pensão podem assumir o risco do carregamento de ativos por prazos bastante

longos, diluindo o risco ao longo do tempo, garantindo assim um retorno mais alto para um

mesmo nível de risco, então teoricamente os fundos de pensão podem alcançar uma carteira

mais próxima da fronteira eficiente.
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Tonks (2001, pp 17) identifica que alguns fundos de pensão no Reino Unido

costumam delegar o gerenciamento de suas carteiras a fund managers, que são especialistas

que trabalham diretamente com a alocação de ativos em fundos de investimento. Esta

terceirização do serviço é feita através de um contrato com prazo médio de 3 anos, renovável,

tem como objetivo a definição de uma meta de rentabilidade mínima. Esse método de trabalho

garante a redução dos custos administrativos, sendo que o fundo de pensão não precisa

investir em infra-estrutura, capacitação e salário de seus funcionários, mas acaba por pagar

taxas de administração e perde a gerencia sobre seus ativos. Mas esse método não define uma

estratégia de alocação de ativos, mas sim a falta de estratégia, a busca pela definição de uma

meta de rentabilidade sem distinção de plano, muito menos a preocupação dos diferentes tipos

de ativos, ou prazos em que se investe.

A contribuir com a indiferença de estratégia em relação ao tipo de plano,

Charupat e Milevski (2002) e Cairns (2004) propõem uma estratégia de investimento que

identifica como ponto mais importante do fundo de pensão a divisão entre o período de

acumulação de reservas e o período de pagamento da pensão, eles definem essas fases

respectivamente como Acumulation Phase (APh) e Decumulation Phase (DPh). As estratégias

devem ser diferentes em cada uma desses períodos, para Charupat e Milevski (2002) ambos

devem manter estratégias iguais e coincidem com o modelo proposto por Merton (1971)3,

resolvendo dois problemas diferentes, no primeiro período o objetivo é maximizar a utilidade

esperada do fundo, que podemos entender como o total de fundos acumulados, restringido

pelo montante de risco e retorno aceito pelos participantes, já no segundo período se

determina o valor adequado de consumo do participante. Já para Cairns (2004, pp 5), as

estratégias devem ser diferentes e complementares, pois no primeiro período a carteira deve

                                                
3 Merton propõe uma estratégia de otimização intertemporal através da função de Bellman, ele oferece então
uma solução para alocação dos ativos, restritos por seus objetivos de retorno e tolerância ao risco, conforme
identificado anteriormente.
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assumir a estratégia proposta por Merton (1971) e conforme a passagem do tempo, a carteira

deve utilizar proporções cada vez maiores de ativos livres de risco. Quando é iniciado o

pagamento das pensões, a situação se inverte, investindo proporções crescentes do fundo em

ativos com risco.

Essas estratégias partem de um pressuposto igual para conclusões bastante

diferentes, Charupat e Milevski (2002) assumem o modelo de Merton (1971) para ambos os

períodos, pois aceita este como uma carteira ideal, já Cairns (2004) admite que está é uma

carteira muito boa, mas entende que a partir de um certo tempo o fundo deve investir em

ativos com menor risco esperado, no segundo período, com o pagamento das pensões, os

ativos sem risco serão os primeiros a serem vendidos. Dessa maneira a carteira de Merton

(1971) será encarteirada por período mais longo.

Esses estudos apresentados por Charupat e Milevski (2002) e Cairns (2004)

são bastante novos, e ainda não foram verificados casos de fundos de pensão que façam uso

deste modelo, não existe também comprovação empírica destas proposições. Já o caso da

terceirização do gerenciamento da carteira se faz principalmente por fundos de reduzido

patrimônio, pois os investimentos em profissionais qualificados são bastante representativos,

gerando impactos bastante onerosos ao nível de rentabilidade.

2.4.2. Estratégias de Investimento para Planos de Benefício Definido.

Os autores que fizeram as principais contribuições às estratégias de

investimentos se dividem em dois grupos principais, os que propõem modelos com diferentes

níveis de exposição dos fundos a ativos com risco, e de que forma esta exposição se dá. Outro

grupo, menos numeroso, propõe a simples securitização dos passivos atuariais, fazendo
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investimento em ativos que garantam a rentabilidade necessária ao pagamento das pensões.

Ambos os grupos fazem uso do ALM para definir o valor dos fundos necessários para garantir

o pagamento das pensões. Conforme Campbell e Viceira (2005) uma representação

simplificada deste modelo pode explicar a sua importância para a análise de investimentos:

ttt LAS ��

Equação 19: Equilíbrio do superavit atuarial do fundo de pensão.

Na equação o superavit atuarial (surplus) no período t é calculado pela

diferença entre a soma dos ativos (assets) no período t, e as obrigações financeiras (liabilities)

no período t. Se a soma dos ativos for superior as obrigações, ocorre um excesso atuarial de

fundos (over funded), e neste caso o fundo pode escolher por reduzir as contribuições da

empresa e dos participantes. No caso inverso, se as obrigações forem superiores a soma dos

ativos, o fundo se encontra em uma situação de deficit atuarial, e no período t terá

dificuldades em honrar suas dividas com os participantes, sendo necessário a identificação de

medidas para que os ativos se rentabilizem de forma mais eficiente, ou ocorram aumentos nas

contribuições, que como já foi identificado anteriormente, é um assunto delicado e depende de

negociação das partes, geralmente envolvendo um planejamento sólido das medidas para o

saneamento do deficit atuarial.

De forma complementar a proposição de Campbell e Viceira (2005), Boulier et

al (1995, p.363) identifica que a eficiência do gerenciamento da carteira tem uma relação

direta com o valor das contribuições, as decisões tomadas em um ano geram impacto nos

períodos futuros, os autores então fazem uso da otimização em múltiplos períodos, fazendo

uso do rebalanceamento das estratégias através do cálculo estocástico, essa é a chamada

administração ativa.
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Como identificado por Campbell, Chan e Viceira (2001), a estratégia de

múltiplos períodos foi proposta inicialmente por Samuelson (1969) e Merton (1969,1971,

1973). Apesar de se mostrar bastante interessante do ponto de vista teórico, o modelo é muito

difícil de ser aplicado, sendo que o mesmo só começou a gerar impacto no meio acadêmico

após o desenvolvimento de capacidade computacional adequada e de novos métodos

matemáticos que pudessem atender sua necessidade formal. Autores desenvolveram

aplicações para o modelo através de aproximações de séries discretas, como as propostas por

Barberis (1999), Brennan et al (1997), Cocco et al (1998), sempre fazendo uso de um modelo

de tempo continuo com apenas um ativo com risco. Apesar destes desenvolvimentos,

Campbell, Chan e Viceira (2001) ponderam que apesar de apresentarem resultados

interessantes, com conclusões bastante úteis, os modelos são bastante imprecisos e lentos

devido à complexidade de sua formulação, e a dificuldade de aplicação a casos com muitos

ativos com risco de maneira simultânea.

Boulier et al (1995) apresenta uma evolução ao modelo desenvolvido por

Samuelson (1969) e Merton (1969,1971, 1973), onde o mesmo conclui que os investimentos

do fundo devem se dividir em duas partes, a primeira se destina a securitizar o fundo,

garantindo o pagamento de parcela significativa das pensões, através de investimento em

ativo sem risco com característica altamente correlacionada as obrigações financeiras. Já a

segunda parte do fundo deve ser alocada entre ativos com e sem risco. A exposição ao risco

dessa porção do fundo depende de sua situação atuarial, quando o mesmo se encontra em

situação de superávit atuarial, maior será sua aversão ao risco, minimizando sua exposição, já

quando o mesmo se encontra em situação adversa, ocorre maior alocação de ativos com risco

no fundo.

Esta proposição encontra respaldo teórico em Bodie (1988) que divide as

obrigações financeiras de um plano de Benefício Definido em duas partes, as relativas a
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pensionistas (nominal) e as relativas a participantes (planejadas). Segundo Bodie (1988), as

obrigações financeiras devidas a pensionistas são definitivas e conhecidas, sendo que as

mesmas podem ser securitizadas de maneira simples e eficiente ao se investir em ativos de

renda fixa com características similares. Já para as obrigações planejadas para os participantes

são apenas expectativas determinadas pelo ALM, devendo ser tratadas de maneira diversa.

Segundo Bodie (1988), a metodologia utilizada para atender às necessidades desta porção do

fundo atende apenas aos fundamentos do ALM, definindo uma meta atuarial de rentabilidade

que iguale o valor do somatório dos fluxos de ativos ao total de obrigações em um dado

período, como apresentado na equação 18:
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Equação 20: Meta atuarial de rentabilidade.

Esta equação é uma variação da Taxa Interna de Retorno (TIR), pois a meta

atuarial de retorno at iguala o fluxo de ativos nos i períodos, atualizados até a data futura de L,

definindo uma meta de rentabilidade mínima a ser atingida.

A meta atuarial não é um desenvolvimento teórico de Bodie (1988), mas o

mesmo a utiliza como orientador de gerenciamento de investimentos em um plano de

Benefício Definido. Esta ferramenta acaba sendo muito útil, mas não pode ser considerada

como uma estratégia de investimento porém, o conjunto do estudo corrobora com o modelo

apresentado por Boulier el alli (1995).

Com base nos modelos identificados acima, se faz necessária uma análise mais

detalhada das particularidades do modelo ALM, identificando os principais pré-requisitos

empregados na criação do fluxo de obrigações futuras. Ao se mapear estas particularidades é

possível identificar de que maneira as principais variáveis financeiras e estatísticas alteram os

resultados computados pelo modelo. Essas informações são de extrema importância, pois
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identificam os impactos a estratégia de investimentos, alterando o passivo previsto e

impactando no valor da Meta Atuarial de Rentabilidade.

2.4.3. Principais características do Asset Liability Management (ALM).

As empresas preocupam-se em otimizar sua estrutura de capitais e operar de
maneira a dispor de ativos circulantes e exigíveis a médio e longo prazos, em
valor e volume superiores aos passivos circulantes e ao exigível de longo
prazo.
Para sobreviver no curto prazo, uma empresa deverá portanto analisar o seu
capital de giro, que equivale ao ativo circulante menos o passivo circulante.
Naturalmente, caberá ao administrador financeiro otimizar essa relação, de
tal sorte que ele possa assegurar a mais alta liquidez, com a mais elevada
rentabilidade e o menor grau de endividamento para a empresa.
Essas medidas são opostas e envolvem paradoxos e contraposições.
Maximizar a liquidez significa dispor de bastante numerário para satisfazer
as exigências de curto prazo em que uma empresa incorre, em função da
necessidade de saldar dívidas financeiras, como empréstimos
financiamentos, repasses, pagamentos a fornecedores, impostos, salário, etc.
Na simultânea, interessa maximizar o retorno, que pode ser explicado pela
relação entre o lucro líquido após o pagamento do imposto de renda e dos
juros dos empréstimos, sobre o patrimônio líquido ou o lucro líquido após o
imposto de renda e os juros sobre as vendas de uma organização. A liquidez
excessiva pode reduzir esta rentabilidade. (KASZNAR, 1990, p.128)

[...]is the practice of managing a business so that decisions on assets and
liabilities are coordinated. It can be defined as the ongoing process of
formulating, implementing, monitoring and revising strategies related to
assets and liabilities in an attempt to achieve financial objectives for a given
set of tolerances and constraints..... ALM is relevant to, and critical for, the
sound management of the finances of any institution that invest to meet
liabilities.[…] (BOSCH-PRINCEP et al, 2002, p.25)

Conforme Kasznar deixa claro em seu estudo sobre Finanças Internacionais

para Bancos e Industrias, todas as empresas se deparam com objetivos conflitantes, tendo que

coordenar a necessidade de manter níveis satisfatórios de capital de giro, visando a geração de

estoques para negócios, assim como necessita também de maximizar os lucros, essa dualidade

é a base do modelo Asset Liability Management (ALM), que conforme Bosch-Princep, é uma

pratica de gerenciamento, de forma coordenada, dos ativos e obrigações futuras, através de
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um método de contínuo ajustamento das estratégias de investimento, visando atender as

alterações que possam ocorrer no perfil das obrigações do fundo de pensão. Apesar de

identificar as finalidades do modelo, é necessário identificar a forma como ocorre

conjuntamente o gerenciamento de ativos e obrigações, como podemos verificar a figura 2:

Figura 2: Modelo esquemático do modelo Asset Liability Management (BAUM, 1996, p.576).

O modelo é fechado, com retro-alimentação, partindo de uma fase de

planejamento, onde se definem os objetivos e conseqüentemente a estratégia, esses pontos

devem ser restringidos pelas:

� Obrigações a que o fundo esta atrelado;

� Restrições legais;
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� Metas de investimento definidas na estruturação do fundo como

rentabilidade mínima e exposição máxima a risco;

� Restrições da empresa patrocinadora;

� Cenário do mercado.

A partir dessas definições o mesmo deve decidir a forma de trabalho, definindo

os gestores dos ativos (internos ou externos), assim como sistemas de controle para o

acompanhamento dos investimentos do fundo.

Após o planejamento o fundo pode proceder ao investimento de seus ativos,

com o acompanhamento próximo e cuidadoso das entidades de controle internas e externas ao

fundo, sendo que as entidades internas estarão realimentando o modelo, identificando como o

planejamento está sendo cumprido, se o mesmo ainda é valido, se existe necessidade de

alteração nas metas, na estratégia, se os gestores são adequados ou mesmo se o sistema de

controle atende as necessidades. Esse feedback é fundamental principalmente para identificar

déficits atuariais, pois a dificuldade de gerar caixa deve ser identificada com precisão e

mitigada com presteza, evitando maiores riscos ou prejuízos a empresa patrocinadora.

Para isso o modelo precisa definir a forma de apreçar os ativos e as obrigações,

afinal, apesar de serem financeiramente mensuráveis, os mesmos tem origens bastante

distintas. Desta maneira são utilizados 4 métodos contábeis distintos:

� Custo histórico – referente ao valor de compra do ativo;

� Valor descontado – Valor de um ativo em uma determinada data futura

descontado a valor presente por uma taxa fixa determinada;

� Valor de mercado – referente ao valor de compra/venda do ativo em

uma determinada data, muito parecido com o custo histórico, o
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problema operacional esta na dificuldade de certos ativos de apresentar

uma dispersão continua de cotações, muito comum a ativos muito

líquidos como as ações mais negociadas e os principais títulos da divida

pública federal, uma pratica comum é a utilização de médias móveis de

determinados períodos, onde Omori (2002, p.115) sugere a utilização

de um período de 200 dias úteis;

� Valor contábil – valor definido através de uma metodologia contábil.

A metodologia contábil recomenda a utilização de apenas um método para o

tratamento dos diferentes itens a serem analisados, evitando distorções, neste caso o ideal

seria utilizar o valor descontado, pois o mesmo é o mais adequado a análise das obrigações

futuras, trazendo seus fluxos a valor presentes. Infelizmente essa metodologia é pouco pratica

quando aplicada a ativos financeiros, especialmente a ações, sendo difícil identificar um valor

futuro a ser descontado. O mais comum nesses casos é assumir um método híbrido, utilizando

o método do valor descontado para as obrigações financeiras futuras, e o método do valor de

mercado, com média móvel de 200 dias úteis, para os ativos.

Após a definição da metodologia contábil é necessário definir os objetivos e

estratégia de investimento, que segundo Baum (1996) e Blake (2003), devem se dividir em

dois problemas distintos, as obrigações e a alocação dos ativos, no primeiro é necessário

identificar uma meta de liquidez e o correto apreçamento das obrigações (como já descrito

anteriormente), já no segundo problema é necessário identificar a relação dos ativos possuídos

pelo fundo, assim como a situação em que o mercado se encontra, com um preciso

mapeamento das características dos ativos.

Com relação às obrigações do fundo, é necessário resolver o problema da

definição da meta mínima de liquidez, que é um problema de curta prazo, com um horizonte



53

de até onze meses. Segundo o modelo proposto por Gondzio e Kouwenberg (2000), o fundo

deve ter ativos líquidos suficientes para atender o pagamento das pensões no atual período, e a

alocação desses ativos deve se reduzir ao mínimo necessário, de forma a atender

conjuntamente as obrigações sem comprometer a meta atuarial de rentabilidade. O gestor do

fundo deve ter levantamento apurado das entradas de recursos, como as contribuições pagas

por participantes, dando especial atenção ao número previsto de novos participantes4, pois a

contribuição deve influir diretamente na estratégia de investimento, pois se a meta mínima de

liquidez não for atingida, parte dos ativos que estão auferindo rentabilidades mais altas terão

que ser liquidados. Em situação inversa, os ativos que estavam a disposição em aplicações

mais liquidas não serão utilizados, implicando também em perdas. Isso pode ser verificado

conforme a equação 19 abaixo:

tttt ContribCAdmPensãoLiquid ���

Equação 21: Meta de liquidez.

Verifica-se que a meta de liquidez se resume ao resultado valor esperado das

pensões pagas no período t, os custos administrativos pagos no período t, subtraídos do total

de contribuições a serem recebidas no período t. Pflug e Swietanowski (1999) apontam que

em planos como o PAYG5 as contribuições esperadas devem atender 100% da necessidade de

liquidez, caso contrário não poderá atender o pagamento das pensões.

Já com relação à alocação dos ativos, o gestor deve conhecer o tamanho do

fundo de investimento, as classes de ativos que o fundo possui, o perfil de vencimento de seus

ativos, e o perfil de alocação atual. O mesmo deve então identificar com precisão variáveis

financeiras e parâmetros macroeconômicos como taxa de inflação, a taxa elevação do nível

geral de salários, etc, sempre com o objetivo de desenvolver modelos de previsão de mercado.

                                                
4 Segundo Oppenheimer e Schlarbaum (1983), nos mercados norte americano e britânico, as empresas que
oferecem planos privados de previdência complementar pessoal, tem não apenas uma meta de novos
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Os modelos de mercado são utilizados para previsão de variáveis como a taxa de juros futura,

possibilitando a identificação de taxa esperada de rentabilidade de cada tipo de ativo,

auxiliando na tomada de decisões de investimento.

A partir da solução destes problemas, é possível criar um modelo de fundo que

deve adequar as necessidades das obrigações, com seu passivo, meta de liquidez e de

rentabilidade atuarial, às necessidades do problema dos ativos. Conforme Baum (1996), essas

proposições podem ser resumidas na figura 3.

                                                                                                                                                        
participantes, mas meta de crescimento de novos participantes.
5 PAYG – Pay as You Go. Caso do sistema utilizado pelo INSS.
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Figura 3: Modelo esquemático do Asset Liability Management (BAUM, 1996, pp 583).

O modelo propõe uma equação onde o valor dos ativos no momento t+1 é

igual à soma dos seguintes itens:

� F(t) é o valor de mercado dos ativos no momento t;

� LR(t) é a meta de liquidez;
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� r(t+1) é a taxa de retorno dos ativos em 1 ano;

� TP(t+1) é o valor dos impostos devidos no período t, valorizados para o

período t+1.

Fica claro que os principais parâmetros apontados pelo modelo são a

identificação da meta de liquidez, o valor atualizado das obrigações, a meta atuarial de

rentabilidade e a taxa de retorno dos investimentos. O fundo então controla de maneira

coordenada a necessidade de ativos para atender às obrigações, assim como identifica de que

forma a estratégia esta atendendo estas necessidades. O modelo prevê a retro alimentação,

conforme verificado anteriormente, caso as premissas se alterem de forma significativa, ou

caso os objetivos não estejam sendo atendidos a estratégia deve ser reformulada.

2.4.4. Estratégias de Investimento para Planos de Contribuição Definida.

Segundo Bodie (1988), a estratégia de investimentos em planos de

Contribuição Definida é bastante diferente da estratégia de investimento de um plano de

Benefício Definido, pois como as obrigações dos planos não são semelhantes o mesmo tem

uma restrição muito diferente, sendo muito mais simples. Segundo Battocchio e Menoncin

(2002) esse tipo de plano costuma possuir uma clausula contratual que define um piso de

rentabilidade anual, podendo ser uma taxa fixa, atrelada a um indexador ou até mesmo a uma

cesta de indexadores. Esta meta não tem por objetivo manter uma rentabilidade elevada, pois

serve apenas como garantia de que os ativos devem ser gerenciados com responsabilidade,

mesmo que a empresa não tenha responsabilidade relativa ao valor final de cada pensão.

Desta maneira o fundo deve ter uma exposição menor a ativos com risco, sem a necessidade

de garantir rentabilidades muito altas.
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Segundo Bodie (1988) e Byrne (2004), neste caso o plano não faz uso do

modelo ALM para identificar a meta de mínima liquidez, mas faz uso de análise criteriosa do

fluxo de obrigações financeiras para garantir que possui a parcela mínima de seus ativos

alocada em ativos líquidos e pouco rentáveis, sem risco de liquidez. O portfolio atende a

estratégia de investimento segundo o modelo de múltiplos períodos proposta por Samuelson

(1969) e Merton (1969, 1971, 1973), ou adaptações, sendo que o enfoque neste caso é a

redução do risco, e não a maximização do bem estar futuro.
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3. Legislação brasileira relativa a investimentos e EFPC’s

Os modelos apresentados acima, em referência à estratégia de investimento,

são simplificações da realidade encontrada no mercado financeiro, não levando em conta

eventuais diferenças de legislação, cultura e cenário de cada pais. Para que estas estratégias

possam ser aplicadas, identificadas, ou mesmo comparadas com os casos encontrados no

Brasil, se faz necessário entender a legislação vigente, para que seja possível entender se

existe algum tipo de restrição das EFPC’s a sua atuação no mercado.

Os pontos mais importantes da legislação nacional relativa a regulação de

investimentos das EFPC’s serão relacionados, analisados e comentados neste capítulo.

Especial atenção será dada às restrições legais aos modelos de investimento, apresentados

acima, identificando sempre que possível as possíveis causas para as ocorrências.

3.1. Regulamentação das EFPC’s.

“O sistema previdenciário brasileiro está apoiado em três modalidades
diferentes de regimes previdenciários: o regime geral, operado pelo Instituto
Nacional de Seguro Social – INSS, e destinado à grande maioria dos
trabalhadores brasileiros (Constituição Federal, art. 201); os regimes
próprios da União, Distrito Federal, Estados e cerca de metade dos
Municípios brasileiros, criados para seus servidores públicos titulares de
cargos efetivos (Constituição Federal, art. 40); e o regime de previdência
complementar (Constituição Federal, art. 202).

A previdência complementar é regida, além da disposição constitucional, por
duas Leis Complementares que a regulamentam (Leis Complementares nº
108 e nº 109, ambas de 29 de maio de 2001), e por uma série de atos
normativos infra-legais. É operada, de um lado, por entidades abertas de
previdência complementar e algumas sociedades seguradoras (LC nº 109/01,
artigos 36 e 77), e, de outro lado, por entidades fechadas de previdência
complementar (LC nº 109/01, artigos 31 e seguintes).” (PINHEIRO et al,
2005, p.1)
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Conforme identificado por PINHEIRO et al (2005), a nova regulamentação do

regime de previdência complementar vem sendo construída desde a Constituição de 1988. A

atual normatização traz uma série de vantagens ao mercado, identificando os direitos e

deveres de cada parte envolvida, dando previsibilidade aos atos das empresas e garantias

econômicas aos participantes, assim como vantagens no recolhimento do imposto de renda.

As disposições legais encontradas fazem referência a definição do serviço, sendo bastante

adequadas e identificando principalmente a forma de estruturação das entidades, a forma de

patrocínio e os tipos de empresas que podem oferecer o serviço, mas a definição da forma,

regras e limites de investimento são encontradas nos normativos infra-legais emitidos

principalmente pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), um órgão autônomo criado pela

Lei 4.595 de 31 de dezembro de 1964 (BRASIL, 1964), constituído pelo ministro da fazenda,

o ministro do planejamento e o presidente do Banco Central do Brasil (BACEN). A atuação

do CMN é extremamente importante, pois define as regras pelas quais as EFPC`s devem

atuar, gerando impacto direto no mercado de capitais nacional, assim como na eficiência das

políticas monetárias tomadas pelo Banco Central do Brasil, devido ao enorme montante de

ativos possuídos por estas entidades.

Esta autoridade se faz através da publicação de Instruções Normativa (IN) e

Resoluções, que acabam por definir os detalhes mais importantes do dia-a-dia dessas

entidades, como os limites operacionais de sua atuação no mercado financeiro e de capitais.

Segue então um pequeno histórico das Resoluções implementadas pelo CMN a respeito da

regulamentação de previdência complementar:

� Resolução CMN no.2.324 – 30 out.1996;

� Resolução CMN no.2.405 – 25 jun.1997;

� Resolução CMN no.2.518 – 29 jun.1998;
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� Resolução CMN no.2.716 – 12 abr.2000;

� Resolução CMN no.2.720 – 24 abr.2000;

� Resolução CMN no.2.791 – 30 nov.2000;

� Resolução CMN no.2.829 – 30 mar.2001;

� Resolução CMN no.2.850 – 02 jul.2001;

� Resolução CMN no.2.910 – 29 nov.2001;

� Resolução CMN no.2.922 – 17 jan.2002;

� Resolução CMN no.3.121 – 25 set.2003;

� Resolução CMN no.3.142 – 27 nov.2003;

� Resolução CMN no.3.305 – 29 jul.2004;

� Resolução CMN no.3.357 – 31 mar.2006.

As resoluções acima listadas seguem a lógica jurídica simples, onde uma

resolução com uma lista completa de determinações e regras é emitida inicialmente, sucedida

sempre que necessário pela publicação de resoluções que alterem, cancelem ou substituam

parte ou completamente a resolução anterior. Desta maneira as resoluções mais importantes

são as CMN no.2.324 (implementou as primeiras regras, definições e limitações às estratégias

de investimento das EFPC`s), a CMN no.2.720 (revoga todas as resoluções anteriores e

substituiu completamente a regulamentação, lançando idéias que serão aproveitadas no

futuro), a CMN no.2.829 (revoga todas as resoluções anteriores e define os rumos da nova

legislação de previdência complementar), por fim a CMN no.3.121 (é bastante importante

pois traz importantes alterações à CMN no.2.829, mas não muda sua essência).
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As resoluções mais importantes, do ponto de vista da estratégia atual de

investimentos, são as CMN no.2.829 e CMN no.3.121, com especial atenção para a primeira,

que tem como eixos principais o aperfeiçoamento de regras, visando maior transparência e

segurança na administração de recursos, e estimulo ao aperfeiçoamento do mercado de

capitais brasileiro, mediante incentivo às boas praticas de governança societária das

companhias.

Com relação às medidas implementadas que visaram à promoção de melhores

práticas é necessário o esclarecimento de algumas medidas adotadas como a obrigação de

administradores tecnicamente qualificados, a obrigação de contratação de agentes de custódia

qualificados externos e auditores independentes, responsabilização dos gestores e demais

entes contratados por seus atos e desvios, segregação e controle apartado dos ativos de cada

plano, adoção de medidas adequadas de controle e contabilização, e a proibição de operações

entre planos do mesmo fundo. Algumas obrigações foram impostas para que essas medidas

possam ser controladas como a implementação de uma política de investimentos anual,

apresentação de relatório trimestral com os custos de administração e os resultados apurados,

assim como o envio trimestral à Secretaria de Previdência Complementar (SPC) do

Demonstrativo Analítico de Investimentos e Enquadramento das Aplicações (DAIEA). Com

relação ao estímulo ao mercado de capitais a resolução incentiva o investimento em

companhias abertas que adotam boas práticas de governança societária, ampliando os limites

de investimento em companhias que atendam as categorias Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado

da BOVESPA.

Algumas regras implementadas pela resolução acabam por gerar algumas

inovações importantes como a equiparação dos investimentos feitos na carteira própria,

fundos e carteiras administradas, enfatiza o controle e a limitação do risco de crédito e de

mercado para renda fixa, renda variável, imóveis, empréstimos e financiamentos a



62

participantes, e implementa limites para investimento das EFPC`s, como demonstradas a

seguir:

Participação no PL do
fundo de pensãoRenda Fixa – Baixo risco de Crédito

Até 100%

Títulos emitidos pelo Tesouro Nacional ou Banco
Central, e títulos securitizados pelo Tesouro Nacional. Até 100%

Títulos emitidos por estados e municípios com
classificação de baixo risco, emitidos por empresas

especializadas.
Até 80%

Depósitos em poupança em instituições financeiras
com classificação de baixo risco. Até 80%

Operações com derivativos de Renda Fixa em bolsa
de valores ou em bolsa de mercadorias e futuros. Até 80%

Debêntures de empresa com classificação de baixo
risco Até 80%

CPR's de empresa com classificação de baixo risco Até 10%

Quotas de FIDC e FICFIDC com classificação de
baixo risco de crédito. Até 10%

Quotas de FIEX Até 10%

Tabela 2: Limite de investimento para ativos de Renda Fixa com Baixo risco de Crédito.

Aplicações em ativos de renda fixa cujo emissor seja o governo federal,

BACEN, ou mesmo os ativos securitizados pelo governo federal recebem amplos benefícios,

sendo permitida a alocação de até 100% dos ativos do fundo nesta categoria de ativos. Já no

caso de ativos emitidos por estados e municípios e ativos emitidos por empresas privadas com

classificação de baixo risco de crédito o benefício também é interessante, podendo ocorrer

alocação de até 80% dos ativos. Vale ressaltar que independente da classificação de risco dos

ativos, aqueles que são emitidos por entidades estaduais e municipais possuem baixa liquidez

no mercado.
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Renda Fixa – Médio e Alto risco de Crédito Participação no PL do
fundo de pensão

Títulos emitidos por estados e municípios com
classificação diferente de baixo risco, emitidos por

empresas especializadas.

Depósitos em poupança em instituições financeiras
com classificação diferente de baixo risco emitida por

empresa especializada.
Debêntures de empresa com classificação diferente de

baixo risco
CPR's de empresa com classificação diferente de

baixo risco

Até 20%

Quotas de FIDC e FICFIDC com classificação
diferente de baixo risco de crédito. Até 5%

Tabela 3: Limite de investimento para ativos de Renda Fixa com Médio e Alto risco de Crédito.

Excetuando os títulos emitidos pelo governo federal, que sempre serão ativos

valorizados para o encarteiramento de EFPC`s, os ativos de renda fixa de médio e alto risco

de crédito são os mesmos que os apresentados na categoria anterior, apenas possuem uma

classificação inferior, definida pelas agências nacionais especializadas. Esses ativos devem

atender ainda a algumas regras de diversificação conforme descrito pela resolução CMN

3.121:

� o total de títulos e valores mobiliários de emissão e/ou
coobrigação de um mesmo estado ou município, de uma mesma pessoa
jurídica não-financeira, de seu controlador, de sociedades por ela direta
ou indiretamente controladas e de coligadas ou outras
sociedades sob controle comum não pode exceder 20% (vinte por
cento);

� no caso dos investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão
ou coobrigação de instituição financeira ou de outra instituição
autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (art. 10, inciso III,
e art. 11, inciso II) e dos depósitos de poupança (art. 10, inciso IV, e
art. 11, inciso III), o total de emissão, coobrigação ou responsabilidade
de uma mesma instituição não pode exceder:

o 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido da
emissora, no caso de instituição considerada como de baixo
risco de crédito;
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o 15% (quinze por cento) do patrimônio líquido da emissora, nos
demais casos;

� no caso dos investimentos em quotas de fundos de investimento em
direitos creditórios e em quotas de fundos de investimento em quotas
de fundos de investimento em direitos creditórios (art. 10, inciso VII, e
art. 11, inciso V), o total das aplicações em um mesmo fundo de
investimento não pode exceder 25% (vinte e cinco por cento) do
patrimônio líquido do fundo.

Essas regras adicionais definem uma política muito interessante de

investimento, impedindo que as EFPC`s possam fazer aplicações muito representativas em

determinados empreendimento ou empresas, evitando impactos na governança das empresas.

Participação no PL do
PlanoRenda Variável 1 - Ações em mercado

Até 50%

Ações e seus direitos - Novo Mercado BOVESPA. Até 50%

Ações e seus direitos - BOVESPA Nível 2. Até 50%

Ações e seus direitos - BOVESPA Nível 1. Até 45%

Operações com derivativos de renda variável em bolsa
de valores ou bolsa de mercadorias e futuros. Até 35%

Tabela 4: Limite de investimento para ativos de Renda Variável – Ações em Mercado.

No caso de ativos de renda variável, segmento de ações em mercado, o nível

de aplicação depende das praticas de governança adotadas pelas empresas emissoras de cada

papel, essas práticas são classificadas pela BOVESPA, alocando cada empresa em um

determinado segmento específico.



65

Renda Variável 2 - Participações Até 50%

 
Ações e Debêntures de SPE's (constituida com
finalidade de viabilizar financiamento de projetos).
 

Quotas de fundos em participações

Quotas de fundos em empresas emergentes

Até 20%

Tabela 5: Limite de investimento para ativos de Renda Variável – Participações.

O valor apresentado na primeira linha da tabela, que se iguala as tabela 4 e 6 se

refere ao total de investimentos em renda variável não deve exceder 50% do patrimônio do

fundo. Este tipo de investimento é relativamente novo no mercado nacional, sendo

rotineiramente um investimento que gera rentabilidades mais altas, com uma maior exposição

ao risco, por essa razão o mesmo tem uma alocação reduzida.

Renda Variável 3 – Outros Ativos Até 50%

BDR's (Brazilian Depositary Receipts)

Ações de empresas com sede em países do
MERCOSUL

Debêntures com participação nos lucros que não
sejam preponderantemente oriundos de aplicações

financeiras (emissão deve ser registrada na
BOVESPA).

Certificados de Ouro da BM&F

Até 3%

Tabela 6: Limite de investimento para ativos de Renda Variável – Outros Ativos.

Estes são ativos com origem no mercado internacional ou servem como

derivativo, são ativos com alta exposição ao risco, por isso mesmo tem sua alocação reduzida.

Em adição a essas regras, a resolução impõe as seguintes regras de diversificação:
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� o total das aplicações em ações de uma mesma companhia não pode
exceder:

o 20% (vinte por cento) do respectivo capital votante;

o 20% (vinte por cento) do respectivo capital total;

o 5% (cinco por cento) do total dos recursos dos planos de
benefícios da entidade, podendo esse limite ser majorado para
até 10% (dez por cento) no caso de ações representativas de
percentual igual ou superior a 2% (dois por cento) do Ibovespa,
do IBX, do IBX-50 ou do FGV-100;

� no caso dos investimentos incluídos na carteira de participações (art.
21):

o  os limites estabelecidos no inciso I não se aplicam aos
investimentos em ações de emissão de sociedades de propósito
específico;

o o total da participação da entidade em um mesmo projeto
financiado por sociedade de propósito específico ou de suas
aplicações em um mesmo fundo de investimento não pode
exceder:

� 25% (vinte e cinco por cento) do projeto ou do
patrimônio líquido do fundo, em se tratando das
inversões da própria entidade;

� 40% (quarenta por cento) do projeto ou do patrimônio
líquido do fundo, em se tratando das inversões da
entidade em conjunto com as inversões da(s) própria(s)
patrocinadora(s), de sua(s) controladora(s), de
sociedades por ela(s) direta ou indiretamente controladas
e de coligadas ou outras sociedades sob controle
comum.

Imóveis
Até 2005 – 14%

De 2006 a 2008 – 11%
A partir de 2009 – 8%

Imóveis 1 - Desenvolvimento.
Participação máxima de

até 25% de qualquer
empreendimento.

Imóveis 2 - Alugueis e Renda.

Imóveis 3 - Fundos Imobiliários.
Participação máxima de

até 25% de qualquer
fundo.

Imóveis 4 – Outros - Imóveis próprios, recebidos em
dação, pagamento ou fruto de execução de dívidas ou
garantias, Terrenos e outros imóveis não classificados

acima.

Até 4%

Tabela 7: Limite de investimento em Imóveis.
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Este tipo de ativo é pouco relevante à análise de investimentos desta

dissertação, sendo o seguimento 3 (fundos imobiliários) o mais importante, pois o mesmo é

um ativo financeiro negociado regularmente no mercado financeiro. Com relação às regras de

diversificação da resolução CMN no.3.121, seguem as seguintes definições:

� no caso da carteira de desenvolvimento, cada investimento não pode
representar mais que 25% (vinte e cinco por cento) do empreendimento
correspondente;

� no caso da carteira de fundos imobiliários, o total das aplicações em um
mesmo fundo de investimento imobiliário não pode exceder 25% (vinte
e cinco por cento) do patrimônio líquido do fundo;

� no caso da carteira de outros investimentos imobiliários:
o o total das aplicações em um único imóvel não pode representar

mais que 4% (quatro por cento) dos recursos dos planos de
benefícios da entidade;

o fica vedada à entidade a manutenção de aplicações em terrenos
a partir do ano de 2005, não podendo a entidade efetuar novas
aquisições a partir da data da entrada em vigor desta resolução.

Empréstimos e Financiamentos

EF1 – Empréstimos a participantes.

EF2 – Financiamento Imobiliário a Participantes.

Até 10% do PL do
fundo de pensão

Tabela 8: Limite de investimento em Empréstimos e Financiamentos para participantes.

O segmento de empréstimos e financiamentos funciona como um benefício

oferecido aos participantes, mas as taxas negociadas, segundo a resolução CMN no.3.121, não

pode ser inferior a taxa mínima atuarial de seu plano de investimento. Não faz parte do escopo

deste estudo.

A resolução CMN no.3.121 propõe a utilização de parâmetros de comparação

para as diferentes aplicações financeiras, os chamados benchmarks, índices e indexadores

disponíveis no mercado para os diferentes segmentos como os seguintes:

� Renda Fixa: taxa SELIC, taxa CDI-over e IRF-M;
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� Renda Variável: Ibovespa, IBX, IBX-50 e FGV-100.

Existem ainda, segundo a resolução CMN no.3121, algumas vedações

impostas que devem ser identificadas:

� “atuar como instituição financeira, concedendo [...]empréstimos ou

financiamentos [...], ressalvadas as aplicações e os financiamentos

previstos neste regulamento”;

� “realizar as operações denominadas day-trade, assim consideradas

aquelas iniciadas e encerradas no mesmo dia”;

� “aplicar em fundos de investimento cuja atuação em mercados de

derivativos gere exposição superior a uma vez o respectivo patrimônio

líquido”;

� “atuar na qualidade de incorporadora, de forma direta ou por meio de

fundos de investimento, no caso das aplicações no segmento de

imóveis”.

Essas vedações impedem que a EFPC altere seu foco, investindo diretamente

em mercados que não o financeiro, assim como garante que a mesma não poderá fazer uso de

estratégias de investimento que se valem da variação de preço dentro de um mesmo dia. Esta

última questão é particularmente importante, pois algumas EFPC’s têm a capacidade

financeira de intervir no preço de uma ação, forçando o mercado a gerar ganhos financeiros

indevidos, gerando prejuízos ao mercado.

Ainda com relação aos limites de alocação de investimento imposto pelas

resoluções, é importante reforçar que em caso de descumprimento dos limites, a legislação

não aplica punições imediatas, sendo esta facultada pela apresentação de relatório com as

razões técnicas do desenquadramento e um plano, sem limite de tempo pré estabelecido, para
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o ajustamento da alocação de ativos à lei. Esse caso se aplica a Caixa de Previdência dos

Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), pois a mesma possui importantes investimentos no

mercado de renda variável, conforme a tabela 9, a seguir:

Tabela 9: Composição de investimentos líquidos em dez./2004 e dez./2005.
(Fonte: http://www.previ.com.br/portal/page?_pageid=33,40721&_dad=portal&_schema=PORTAL)

Conforme a tabela 9, verifica-se que a instituição possui alocação irregular de

investimentos em ativos de renda variável, variando entre 61,45% em 2004 e 62,60% em

2005. Para que a entidade se ajuste a legislação, atendendo apenas a regra geral de alocação

de 50,00% do total dos ativos, seria necessário se desfazer de um patrimônio de

R$10.448.279.257,24 em dezembro de 2005. Se isso acontecer de forma rápida, atendendo a

legislação em pequeno espaço de tempo, o mercado pode ser levado a um movimento de

brusco de queda de preços devido a excessiva oferta de títulos públicos, levando a perdas por

parte dos investidores no mercado de ações.

Outra legislação muito importante é a Lei no.9.311 de 24 de outubro de 1996,

que implementou a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores

e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), este imposto incide diretamente nas

movimentações bancárias, tendo seu início em 13 de julho de 1993 através da Lei

Complementar no.77 como imposto provisório e alíquota de 0,25%, sendo efetivado como

definitivo com alíquota de 0,38% em 1996. A CPMF não incide sobre a movimentação

financeira de fundos de investimento, gerando uma vantagem financeira aos gestores, pois

dependendo da taxa de administração cobrada pelo fundo a EFPC deve decidir entre manter
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os seus ativos em sua carteira, com a cobrança do imposto em cada movimentação financeira,

ou transferir os mesmos para o fundo exclusivo com isenção de CPMF.

Isso cria uma possibilidade de negócio chamado aluguel de placa, onde o

gestor do fundo oferece a EFPC a possibilidade de fazer uso dos fundos de investimento

exclusivos em troca de uma taxa de administração baixa o suficiente para gerar ganhos em

relação ao CPMF. Neste caso a EFPC fica responsável pela gestão dos ativos e o gestor do

fundo fica responsável pela liquidação financeira das operações. O gestor tem interesse em

fazer esse tipo de negócio, pois recebe uma remuneração pelo negócio, fideliza um cliente

estratégico e alcança posição melhor no market share. A EFPC também tem interesse em

fazer uso desta opção, pois diminuí seus custos e mantém a gerencia sobre seus ativos.

Apesar das Leis e Resoluções citadas acima, os participantes do mercado

devem atuar conforme a Lei no.4728 de 14 de julho de 1965, que disciplina o mercado de

capitais.

3.2. Implicações da legislação para as estratégias de investimento.

Devido a importância da previdência complementar e as implicações

socioeconômicas que este segmento gera ao país, a legislação é bastante complexa, tentando

ser tão abrangente quanto o possível, desta maneira a mesma está presente em vários níveis

legais, desde o artigo constitucional 202, regulamentado pela Lei Complementar no.109 de

2001, passando pela Lei no.4728 de 1965, que regulamenta o mercado de capitais e seus

participantes, até as resoluções do CMN emitidas a partir de 1996. Recebendo impactos

indiretos da Lei 9311 de 1996, que regulamenta a CPMF.
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A legislação constitucional determina os objetivos e propósitos da previdência

complementar, sendo que as leis complementares regulamentam e definem detalhes gerais, já

as regulamentações conhecidas como infra-legais, as resoluções publicadas pelo CMN

determinam a forma de atuação, determinando os limites. Essas resoluções devem seguir os

princípios constitucionais estipulados, assim como devem ser atuais e manter correlação com

as praticas encontradas e necessidades do mercado. Verifica-se que as regras criadas pelas

resoluções do CMN apresentam dois objetivos distintos, sendo o mais claro aquele que

determina os limites de alocação que as EFPC’s podem ou não adotar com relação a cada

categoria de ativo e sua alocação geral, já o segundo objetivo é inibir praticas de mercado que

possam atrapalhar ou mesmo induzir o mercado devido ao tamanho superlativo de algumas

entidades. Esse segundo objetivo é demonstrado pelas regras de diversificação que impedem a

concentração de investimentos em uma única classe de ativos, ou mesmo de uma única

empresa, impedindo a diversificação da carteira, e aumentando a exposição desnecessária do

fundo ao risco do ativo, conforme verificado por Markowitz (1952), Tobin (1958), Sharpe

(1964), Lintner (1965), Merton (1969, 1971, 1973) e Samuelson (1969), mas também

identifica a necessidade de evitar excessos por parte das EFPC`s que devido ao seu tamanho

superlativo pode induzir o mercado a valorizações sem relação com a realidade, devidos a

movimentos concentrados de compra ou venda. As resoluções tentam ainda impedir desvios

de conduta por parte dos gestores identificando parâmetros para se analisar a eficiência dos

investimentos (os benchmarks), responsabilizam os gestores pessoalmente por eventuais

falhas, e coíbem investimentos concentrados em determinadas empresas, limitando a

participação que a entidade possa ter em uma determinada empresa. Uma análise interessante

sobre a comparação de performance das EFPC`s é apresentado por Savóia et al (2002) onde o

mesmo identifica que apenas a análise de performance de forma simplificada é pouco útil
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devido a heterogeneidade da alocação dos ativos, devendo comparar apenas entidades com o

mesmo perfil de investimento.

Com relação à estratégia de investimento, verifica-se que o Portfolio Selection,

o CAPM e demais modelos devem ser adequados as restrições impostas pela legislação, pois a

soma das participação dos ativos na carteira continua a ser igual a 1 porém, os ativos não

podem assumir qualquer proporção, sendo que mesmo o short selling é dificultado pois o

mesmo só pode ser atingido através de derivativos, que a legislação permite apenas no caso de

hedge (redução de exposição ao risco), e não no caso de investimento. Desta maneira a

melhor alocação possível dos ativos das EFPC`s não necessariamente estará relacionada entre

as carteiras identificadas pela fronteira eficiente, afinal a resolução privilegia a alocação em

ativos menos arriscados, como os de renda fixa.

Apesar das restrições a alocação de recursos imposta as EFPC’s, cabe

identificar qual é a situação atual do mercado, para desta maneira entender se as EFPC’s estão

sendo prejudicadas ou não, para isso se faz necessário identificar a alocação ideal dos ativos.

Esta meta é extremamente ousada, sendo que devido a qualquer conjunto de escolhas e dados

a serem utilizados, os resultados devem se alterar.

No próximo capítulo será efetuada a análise dos dados, e para que isso

aconteça, um conjunto de dados foi coletado sobre o mercado e sobre as EFPC’s, o objetivo

será identificar as características atuais do mercado relativas a movimentação, tipo de ativos

negociados e perfil de vencimento, em seguida será feita a análise do perfil de investimento

de um grupo representativo de EFPC’s, e para que a comparação entre as EFPC’s e o mercado

seja realista, será feita uma análise dos investimentos e perfil de vencimento dos ativos.

Finalmente será possível identificar similaridades entre o perfil de investimento das entidades

e os modelos propostos pela teoria, e então verificar os impactos da regulamentação na

estratégia de investimento.
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4. Análise dos Dados

Conforme relatado no capítulo anterior, será necessário identificar as

características do mercado financeiro nacional, com relação a movimentação média de cada

mercado específico, as características e o perfil de vencimento dos ativos de renda fixa, a

rentabilidade média e variância dos principais índices de mercado, durante um período

representativo de até 4 anos.

Após o mapeamento da situação do mercado de capitais, os resultados

encontrados serão comparados com a situação atual encontrada em um mapeamento de

informações similares em um universo de 35 EFPC’s, com levantamento de tipo e alocação de

diferentes tipos de investimento, perfil de vencimento dos ativos de renda fixa, assim como

alocação em fundos de investimento.

Com relação aos dados coletados na amostra das 35 EFPC’s, é importante

ressaltar que não existe menção ao fluxo das obrigações financeiras de cada entidade, dado

necessário a construção do ALM. Para que isso não seja um empecilho para a identificação de

uma estratégia de investimento ideal, será necessário a utilização de alguns pré supostos,

baseados nos dados fornecidos pela Secretaria de Previdência Complementar, referentes a

taxa de aposentadoria média, taxa de participantes sobre população total atendida pelas

entidades, e tipo de plano de investimento.

Com relação a análise de rentabilidade e risco (variância) dos diferentes

mercados, esta pesquisa fará uso de índices de mercado, conforme determinam as resoluções

do Conselho Monetário Nacional, identificando assim o comportamento ponderado de parte

representativa dos ativos de cada mercado, apresentando uma análise aproximada da realidade

que deve atender as necessidades desta pesquisa.
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4.1. O Mercado Financeiro Nacional.

A partir da implementação do plano Real, em 1993, o cenário macroeconômico

nacional apresentou uma grande mudança, pois foram implementadas coordenadamente

algumas medidas como a desindexação dos contratos e preços, ajuste fiscal e política

monetária restritiva. Essas medidas tiveram o objetivo de controlar e reduzir o nível de

inflação, que alcançou o espantoso patamar de 80% em apenas 1 mês.

Conforme Giambiagi (1999), as medidas foram implementadas em fases,

gerando um ciclo virtuoso contra a inflação. A desindexação rompeu o fator de inércia

inflacionário, onde os aumentos de uma data trariam impacto aos períodos futuros. Já as

políticas fiscal e monetária tiveram por objetivo reduzir a quantidade de moeda na economia e

conjuntamente a velocidade de circulação do meio circulante. Para isso as diferentes políticas

fazem uso de medidas diferentes, conforme Simonsen e Cysne (1989, p.327) e Sachs e

Larrain (1995, p.470), a política fiscal reduz o consumo das famílias devido a redução da

renda disponível, já a política monetária reduz o meio circulante de duas maneiras, o governo

aumenta a taxa de juros de seus títulos de dívida, tornando mais interessante aos indivíduos

aplicar agora e consumir apenas no futuro, assim como impõe aumento no valor do depósito

compulsório e aumenta a taxa do redesconto bancário, medidas que diminuem o volume de

capital das instituições financeiras disponível para empréstimo, reduzindo a quantidade de

moeda na economia.

Das duas opções, a mais interessante é a política fiscal, pois o aumento das

tarifas não gera dividas, e dependendo do tipo de imposto o mesmo deve efetivamente reduzir

o meio circulante, assim como a expectativa de gastos futuros, tem por deficiência a
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dificuldade de implementação e alteração, pois qualquer alteração deve ser planejada com

pelo menos 1 ano de antecedência, gerando dificuldade no ajuste diário das necessidades do

gestor. Já a política monetária é muito mais eficiente do ponto de vista do prazo de

implementação porém, a mesma implica no pagamento de juros aos indivíduos que

comprarem os títulos emitidos pelo governo. Quanto mais agressiva for a política monetária,

isto é, quanto maior for a necessidade de se retirar dinheiro da economia, maior deve ser a

taxa de juros, e maior será o valor a ser pago pelo governo no futuro.

Esse conjunto de medidas acabou por ser implementado, e com uma redução

do montante de moeda no mercado nacional, o real se valorizou em relação as principais

moedas como o dólar e o euro, reduzindo o preço de artigos importados como insumos,

alimentos, petróleo, maquinas e etc. Essa situação ajudou ainda mais a controlar os preços

internos e acabou por terminar com os últimos vestígios da inércia inflacionária.

No decorrer dos anos foi mantida uma política monetária agressiva, mantendo

assim uma alta taxa de juros, em parte devido a necessidade de manter o controle da inflação,

em parte devido a necessidade do governo arrecadar fundos para pagar a enorme divida

interna, assim como os gastos excessivos do governo. Essa situação acaba por elevar

excessivamente o retorno dos ativos de renda fixa, que tem uma medida de variância mais

baixa em relação a ativos de renda variável, alterando a preferência dos indivíduos que devem

dessa maneira alocar maior parte de seus recursos nesse tipo de ativos. Podemos verificar essa

relação no gráfico 7, a seguir:



76

Participação das diferentes Câmaras no Total de Movimentação do Mercado Financeiro 
entre abril de 2002 e junho de 2006
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Grafico 7: Participação das diferentes Câmaras no total de movimentação de ativos de abr/2002 a jun/2006.

As 4 diferentes câmaras de liquidação tem sua movimentação financeira

apresentada no gráfico 7. A Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP) é a câmara

responsável pela liquidação de ativos de renda fixa emitidos por empresas financeiras

(Certificados de Depósitos Bancários – CDB, Fundos de Investimento, Cédulas do Produtor

Rural – CPR, etc.) e sociedades anônimas (principalmente debêntures), a mesma manteve

uma boa participação média de 7,37% no período apurado. A câmara de liquidação da Bolsa

de Mercadorias e Futuros (BM&F) é responsável pela liquidação financeira dos mercados de

futuros, derivativos e comodities, tendo uma participação média no período de 4,94%6. A

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), procede a liquidação de ativos da

Bolsa de Valores de São Paulo como ações e direitos de ações, mantendo uma participação

média de 0,12%. Já o Serviço Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) é um sistema

                                                
6 Apesar da participação média da BM&F chegar 4,94%, vale salientar que os valores mais freqüentes são menos
representativos, ocorrendo picos de negociação entre abril e outubro de 2004, e a partir de fevereiro de 2006,
apresentando participação superior a 10% nestas datas.
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informatizado de liquidação desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, responsável pela

liquidação de ativos emitidos pelo governo federal, tem uma participação média de 87,56% da

movimentação financeira do mercado nacional no período analisado.

Vale ressaltar que a maior parte dos ativos negociados na CBLC não possui

data de vencimento, sendo negociados apenas quando ocorre interesse das duas partes,

podendo inclusive ser encarteirados por períodos indefinidos de tempo. Já os ativos

negociados nas outras câmaras possuem vencimentos diversos. A CETIP faz negociação

rotineira e freqüente de ativos como CDBs com vencimentos relativamente curtos, e pequena

participação de debêntures com vencimentos mais longos. A BM&F negocia ativos com

vencimentos médios de até 24 meses, representando contrato de futuros e de opções. Já o

SELIC apresenta a seguinte evolução dos perfis de vencimento de ativos a partir de 2002,

conforme as tabelas 10, 11, 12, 13 e 14:

CRONOGRAMA DE VENCIMENTOS - TÍTULOS FEDERAIS EM PODER DO PÚBLICO - dezembro de 2002

EMISSÃO
BC EMISSÃO TESOURO

Data de
Vencimento

NBCE/F LTN LFT NTN-
B/C/D ESP. TOTAL

TOTAL
GERAL PART %

Em 12 meses 29.438 13.178 183.146 13295 729 210.348 239.786 41,30

Em 24 meses 19.523 419 51.304 21400 460 73.583 93.106 16,04

Em 36 meses 7.876 0 33.795 24.236 372 58.403 66.279 11,41

Em 48 meses 10.290 0 76.238 7.229 319 83.786 94.076 16,20

Após 48 meses 0 0 28.011 30.240 29.219 87.470 87.470 15,06

T O T A L 67.125 13.596 372.417 96.398 31.101 513.512 580.637 100,00

Participação 11,56 2,34 64,14 16,6 5,36 88,44 100

Tabela 10: Cronograma de Vencimentos referente a dez.2002 (valores em R$ 1.000.000,00)
(fonte: http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/demab/ma200212/cronog.asp acessado em 11 de julho de 2006.)
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CRONOGRAMA DE VENCIMENTOS - TÍTULOS FEDERAIS EM PODER DO PÚBLICO - dezembro de 2003

EMISSÃO
BC EMISSÃO TESOURO

Data de
Vencimento

NBCE/F LTN/
NTN-F LFT NTN-

B/C/D ESP. TOTAL

TOTAL
GERAL PARTICIPAÇÃO

Em 12 meses 15.837 78.619 129.992 17.331 617 226.558 242.396 35,06

Em 24 meses 6.408 12.436 131.406 22.878 353 167.073 173.481 25,09

Em 36 meses 8.413 - 113.926 8.127 298 122.352 130.765 18,91

Após 36 meses - 429 67.856 59.776 16.670 144.731 144.731 20,93

T O T A L 30.659 91.485 443.180 108.115 17.939 660.717 691.376 100,00

Participação 4,43 13,23 64,10 15,63 2,59 95,57 100,00  

Tabela 11: Cronograma de Vencimentos referente a dez.2003 (valores em R$ 1.000.000,00)
(fonte: http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/demab/ma200312/cronog.asp acessado em 11 de julho de 2006.)

CRONOGRAMA DE VENCIMENTOS - TÍTULOS FEDERAIS EM PODER DO PÚBLICO - dezembro de 2004

EMISSÃO
BC EMISSÃO TESOURO

Data de
Vencimento

NBCE/F LTN/
NTN-F LFT NTN-

B/C/D ESP. TOTAL

TOTAL
GERAL PARTICIPAÇÃO

Em 12 meses 5.861 146.665 182.426 21.425 445 350.962 356.823 46,64

Em 24 meses 7.723 13.294 183.902 10.304 372 207.871 215.594 28,18

Em 36 meses - - 60.654 42 2.527 63.223 63.223 8,26

Em 48 meses - 2.776 14.616 17.971 267 35.630 35.630 4,66

Após 48
meses - - 16.159 64.476 13.155 93.790 93.790 12,26

T O T A L 13.584 162.735 457.757 114.219 16.767 751.478 765.062 100,00

Participação 1,78 21,27 59,83 14,92 2,19 98,22 100,00

Tabela 12: Cronograma de Vencimentos referente a dez.2004 (valores em R$ 1.000.000,00)
(fonte: http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/demab/ma200412/cronog.asp acessado em 11 de julho de 2006.)
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CRONOGRAMA DE VENCIMENTOS - TÍTULOS FEDERAIS EM PODER DO PÚBLICO - dezembro de 2005

EMISSÃO
BC EMISSÃO TESOURO

Data de
Vencimento

NBCE/F LTN/
NTN-F LFT NTN-

B/C/D ESP. TOTAL

TOTAL
GERAL PARTICIPAÇÃO

Em 12 meses 6.815 148.894 225.921 9.727 447         384.989 391.805 41,58

Em 24 meses - 92.018 132.139 13.950 2.778         240.884 240.884 25,56

Em 36 meses - 26.088 92.162 25.478 305 144.034 144.034 15,28

Após 36 meses - 5.903 54.430 93.396 11.877 165.606 165.606 17,57

T O T A L 6.815 272.903 504.653 142.552 15.408 935.516 942.332 100,00

Participação 0,72 28,96 53,55 15,13 1,64 99,28 100,00

Tabela 13: Cronograma de Vencimentos referente a dez.2005 (valores em R$ 1.000.000,00)
(fonte: http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/demab/ma200512/cronog.asp acessado em 11 de julho de 2006.)

CRONOGRAMA DE VENCIMENTOS - TÍTULOS FEDERAIS EM PODER DO PÚBLICO – junho de 2006

EMISSÃO
BC EMISSÃO TESOURO

Data de
Vencimento

NBCE/F LTN/
NTN-F LFT NTN-

B/C/D ESP. TOTAL

TOTAL
GERAL PARTICIPAÇÃO

Em 12 meses           6.294 84.098 107.581 7.751 218 199.648 205.942 20,99

Em 24 meses                 - 159.798 140.983 12.309 2.865 315.954 315.954 32,21

Em 36 meses                 - 58.514 99.159 30.108 297 188.078 188.078 19,17

Em 48 meses                 - 3.543 46.794 35.835 284 86.456 86.456 8,81

Após 48 meses                 - 13.638 35.147 124.901 10.843 184.529 184.529 18,81

T O T A L           6.294 319.592 429.664 210.903 14.507 974.667 980.961 100

Participação 0,64 32,58 43,8 21,5 1,48 99,36 100  

Tabela 14: Cronograma de Vencimentos referente a jun.2006 (valores em R$ 1.000.000,00)
(fonte: http://www.bcb.gov.br/htms/infecon/demab/ma200606/cronog.asp acessado em 11 de julho de 2006.)
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Fica claro pela análise das tabelas 10, 11, 12, 13 e 14, que até dezembro de

2005, a maior parte dos títulos emitidos pelo governo possuem vencimento de curto prazo,

sendo que o período de vencimento mais representativo é aquele de até 12 meses, com uma

participação que varia de 35,06% a 46,64% do total de ativos emitidos. Se a estes números

somarmos aqueles ativos com vencimento entre 12 e 24 meses, neste caso a participação será

crescente até 2004, tendo uma retração em 2005 que se reforça em 2006. Este agrupamento de

vencimentos inicia 2002 com uma participação de 57,34% e chega a 2004 com uma

representação de 74,82% do total de títulos emitidos. Já no ano de 2006 essa situação se

altera, ocorrendo um alongamento do perfil da dívida, com o prazo mais comum localizado

entre 12 e 24 meses, com representação de 32,21% do total, e 72,37% do total dos com

vencimentos acontecendo nos primeiros 36 meses. Pode se concluir que o perfil da dívida

pública é bastante curto, tendo parte representativa das suas emissões vencimento de até 48

meses. Isso não atende as necessidades das EFPC`s de securitizar suas carteiras com ativos de

25, 30 ou até 40 anos, como acontece nos Estados Unidos e Reino Unido, sendo necessário

adotar estratégias adaptadas com a recompra regular de ativos de mesma característica. A

evolução do perfil de vencimentos pode ser acompanhada no gráfico 8.
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Evolução do Prazo médio de vencimento dos títulos emitidos pelo governo federal entre 
dez.2002 e jun.2006.
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Grafico 8: Prazo médio de vencimento de títulos emitidos pelo BACEN e STN de dez/2002 a jun/2006.

Outro dado importante a ser analisado se refere aos tipos de títulos e suas

respectivas séries oferecidas pelo governo federal, Seguem alguns dos principais exemplos:

� Notas do Banco Central (NBC) séries E e F - Banco Central do Brasil;

� Letras do Tesouro Nacional (LTN) – Secretaria do Tesouro Nacional;

� Letras Financeiras do Tesouro (LFT) - Secretaria do Tesouro Nacional;

� Notas do Tesouro Nacional (NTN) séries B, C, D e F - Secretaria do

Tesouro Nacional.

Cada um desses títulos tem uma forma específica de correção financeira,

podendo ser divididos em duas categorias, aqueles que fazem pagamento regular de eventos

como juros e amortizações. Os melhores exemplos desta categoria de ativos são as NBC`s,

que são títulos atualizados pelo dólar, e pagam uma taxa de juros adicional de 6% ao ano em

duas parcelas. Já as NTN`s são títulos emitidos pelo Tesouro Nacional que também pagam um
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prêmio de 6% ao ano em adição ao indexador base, que varia conforme a série, como se

verifica a seguir:

� NTN série B – Atualização financeira através do IPC-A;

� NTN série C – Atualização financeira através do IGP-M;

� NTN série D – Atualização financeira através do Dólar;

� NTN série F – Atualização financeira através de taxa Pré-Fixada.

Mas existem os títulos mais simples, que não prevêem o pagamento de eventos

intermediários, apenas o pagamento do montante pago inicialmente atualizado a uma taxa pré

(LTN) ou pós (LFT) fixada, no caso pós-fixado é utilizada a Taxa Média Selic (TMS). Estes

são os títulos mais comuns, representando em junho de 2006 76,38% do volume de títulos

emitidos pelo governo. Estas informações podem ser verificadas no gráfico 9.

Participação dos títulos emitidos pelo governo federal no Perfil da Dívida Pública entre 
dez.2002 e jun.2006.
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Grafico 9: Acompanhamento da participação dos diferentes títulos do governo entre dez/2002 a jun/2006 no total
das emissões.
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Esses dados apresentam uma tendência à troca de ativos atrelados a uma taxa

de juros como a TMS, por ativos pré-fixados como a LTN e a NTN-F (o último ativo ainda é

pouco negociado e contribui com parcela muito reduzida do total), dependendo do cenário

macroeconômico futuro, será possível identificar se esse fato será proveitoso ou não ao

governo federal, pois se a TMS tiver uma redução consistente de suas taxas então o governo

terá um problema pois os ativos pré-fixados não acompanharam esta queda, afinal seus preços

de vencimento já estão definidos, gerando vantagens aos investidores. Porém, se a taxa de

reajuste aumentar, as LTN`s não sofrerão qualquer tipo de alteração, sendo uma situação

favorável ao governo. Atualmente a expectativa do mercado aponta para uma redução da taxa

de juros, mas quem define essa taxa é o Conselho de Política Monetária (COPOM, órgão

ligado ao Banco Central do Brasil), com base no cenário macroeconômico e as metas de

inflação definida pelo CMN. É importante identificar a evolução do volume da dívida pública

junto ao mercado financeiro, conforme o gráfico 10.

Evolução do Valor do Passivo de Títulos emitidos pelo Governo Federal entre 
dez.2002 e jun.2006 (valores em R$ 1.000.000,00).
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Grafico 10: Evolução da dívida pública com títulos emitidos pelo governo federal entre dez.2002 e jun.2006.
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Foi então identificado que o mercado de títulos públicos federais não é apenas

o principal mercado de renda fixa do mercado nacional, mas também o mercado com maior

movimentação financeira, funcionando com importante ferramenta da política monetária. Já o

mercado de renda variável, mais especificamente o de ações (BOVESPA/CBLC), como foi

identificado no gráfico 7, apresenta volumes muito baixos de negociação financeira, em

comparação com os outros mercados porém, conforme ressaltado anteriormente, este tipo de

ativo apresenta característica diversa, não possuindo data de vencimento. O objetivo da ação é

ainda mais distante daquele dos ativos de renda fixa, pois existem dois tipos de ações, as

ordinárias, que apenas garantem os direitos do acionista por sua representatividade junto aos

demais cotistas, e as preferenciais são aquelas que tem direito prioritário em relação a receber

os frutos da rentabilização gerada pela eficiência econômico-financeira da empresa. As ações

ordinárias garantem a representatividade e a definição de controle e gerencia sobre a empresa,

podendo vir a ter uma contrapartida financeira em caso de lucro, já as ações preferenciais

obrigatoriamente recebem contrapartida financeira em caso de lucro da empresa, mas não

geram poder de representatividade, guardando maior relação com atividades de investimento

e rentabilização de carteira.

Como a ação ordinária garante a definição de representatividade e comando

dentro das empresas, os indivíduos que tem por objetivo manter certo grau de gerencia devem

mantê-las indefinidamente até que os cenários ou suas preferências alterem suas escolhas, já

os indivíduos que possuem ações preferenciais por motivos de investimento, devem manter as

mesmas enquanto acreditar que essas possam lhe trazer benefícios. Os indivíduos que fazem

uso de ações por motivos apenas de investimento têm uma movimentação mais freqüente,

pois como o valor de mercado trabalha com base nas expectativas, o mercado é considerado

de alta volatilidade / risco, gerando impacto nas decisões de manutenção ou venda dos ativos.

Verifica-se que o grupo de indivíduos que tem por objetivo o investimento mantém porção
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pouco representativa das ações, pois o movimento mensal representa apenas 0,0367% do

valor total das empresas. Para uma análise mais apurada do mercado, devemos então

comparar o valor da dívida pública federal com títulos financeiros com o valor de mercado

das empresas listadas na BOVESPA, identificando um parâmetro de comparação adequado,

conforme o gráfico 11:

Valor total das empresas listadas na Bovespa entre jan.2005 e jun.2006 
(valores em R$ 1.000.000.000,00).
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Grafico 11: Evolução do valor de mercado das empresas participantes da BOVESPA entre jan.2005 e jun.2006.

Com relação ao valor de mercado das empresas listadas na BOVESPA,

verifica-se que os mercados de renda fixa de títulos públicos e de renda variável de ações se

equivalem, em valor financeiro, com uma vantagem para o mercado de ações, que em junho

de 2006 possuía valor agregado de aproximadamente R$1.283.500.000.000,00, já o valor total

de títulos emitidos pelo governo federal na mesma data era de aproximadamente

R$980.961.000.000,00. Conclui-se então que existe uma relação de quase equivalência entre

o mercado de ações e o de títulos públicos, mas como identificado, o mercado de ações

pressupõe três razões para a baixa movimentação financeira:
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� A necessidade de se manter parte substancial das ações ordinárias

encarteiradas de forma indefinida;

� A rentabilidade do investimento deve atender satisfatoriamente sua

contrapartida de variância (risco);

� O modelo de múltiplos períodos de Merton (1969, 1971, 1973) e

Samuelson (1969), identifica que quanto maior for o horizonte de

investimento, maior será a tolerância a exposição ao risco, garantindo

assim o encarteiramento de ativos por longos períodos de tempo.

Mas esse mercado possui algumas características que devem ser ressaltadas

como a grande concentração de negócios com ações de apenas algumas empresas, conforme a

tabela 15:

Concentração 1º Sem/2005 (%) 1º Sem/2006 (%)

A maior 10,25 13,23

5 maiores 36,17 34,56

10 maiores 53,28 47,56

20 maiores 70,21 64,33

30 maiores 79,24 74,18

40 maiores 85,70 80,89

50 maiores 90,02 85,70

60 maiores 92,96 89,44

70 maiores 95,31 92,11

80 maiores 96,79 94,41

90 maiores 97,77 96,25

100 maiores 98,34 97,56

Tabela 15: Concentração de negociação de ações em 2005 e 2006.
(fonte: http://www.bovespa.com.br  acessado em 11 de julho de 2006.)

As 10 ações mais negociadas representam entre 47,56% e 53,28% dos

negócios realizados na BOVESPA respectivamente em 2005 e 2006, isso representa uma

grande concentração dos negócios realizados, sendo que a empresa que possui as ações mais

negociadas tem participação entre 10,25% e 13,23% dos negócios realizados mensalmente em



87

2005 e 2006. Então conclui-se que as ações tem volume de negociação inferior ao do mercado

de renda fixa, e apesar de ter grande numero de empresas oferecendo ações, as negociações

são extremamente concentradas em poucas empresas.

Essa falta de homogeneidade da negociação de ações mostra a falta de

interesse dos investidores com relação a parte representativa das empresas participantes da

BOVESPA, gerando uma dificuldade aguda de liquidez para essas ações. Neste caso o

investidor evita comprar esse grupo de ações, pois se for necessário se desfazer das mesmas o

mesmo pode encontrar sérias dificuldades, reduzindo ainda mais as ações com possibilidade

de negociação. Por esse motivo, os principais índices do mercado de ações fazem uso de

seleções reduzidas de empresas.

A definição das empresas que devem ou não participar da lista e o peso

relativo de cada empresa no índice é definido pelo valor total de negócios ocorridos em

determinado período de tempo, ocorrendo revisão da lista e revisão dos pesos relativos ao fim

de cada período. Os índices mais utilizados são o IBOVESPA, IBRX, IBRX-50 e o FGV-100.

Destes índices, o mais utilizado é o IBOVESPA, sendo utilizado por boa parte do mercado

como indicador mais confiável de medição de rentabilidade, sendo que a BM&F faz

negociação diária de contratos futuros deste índice.

O IBOVESPA é calculado através da apuração da média de movimentação das

ações negociadas em pelo menos 80% dos pregões de um determinado quadrimestre,

apontando as empresas que devem ter representação e a respectiva participação na carteira

teórica. A clausula de negociação em um número mínimo de pregões se faz necessária para o

caso de uma negociação muito vultuosa de uma empresa pouco negociada faça com que a

mesma apareça na lista das mais negociadas indevidamente. Esse método reforça a

necessidade de manter uma listagem de empresas com ações negociadas regularmente (alto

nível de liquidez). Desta maneira o índice representa uma medida realista da valorização das
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ações negociadas, sendo inclusive reconhecido pelas resoluções do C.M.N., conforme

identificado anteriormente.

Devido a essas características, verifica-se que apesar da movimentação

financeira do mercado de títulos públicos federais ser muito mais relevante do que a do

mercado de renda variável, o valor das empresas registradas na BOVESPA é um pouco

superior ao valor do total dos títulos negociados no mercado nacional. Vale então identificar o

comportamento dos diferentes mercados, verificando a rentabilidade dos principais índices,

conforme o gráfico 12:

Evolução da rentabilização de Indexadores entre 2002 e 2005.
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Grafico 12: Acompanhamento da evolução dos principais índices de mercado entre jan.2002 e dez.2005

Conforme identificado no gráfico 12, podemos agrupar os índices em 3 grupos

distintos, aqueles relacionados ao mercado de renda fixa (TMS, IRF-M e CDI), o IBOVESPA

e o dólar. O grupo de indexadores de renda fixa tem uma evolução quase linear, com

características muito similares. Já a evolução de rentabilidade do IBOVESPA tem

característica inversa a do dólar, identificando uma correlação negativa em todos os períodos
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analisadas, variando de -0,217283 em 2002, até -0,241491 em 2005, com o valor máximo de -

0,453362 em 2004. Neste período o dólar teve uma rentabilidade muito baixa de 0,87%, já o

IBOVESPA teve uma rentabilidade de 146,60%, um pouco superior aquela atingida pelos

indexadores de renda fixa que variaram entre 102,80% (CDI) e 114,23% (IRF-M). Vale então

identificar as características da variância desses indexadores no gráfico 13, abaixo:

Evolução da Medida de Variância dos Indexadores entre 2002 e 2005.
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Grafico 13: Acompanhamento da evolução dos principais índices de mercado entre jan.2002 e dez.2005.

Como identificado no gráfico 12, a evolução da rentabilidade dos indexadores

de renda fixa é quase linear e constante, levando a uma variância próxima de zero, conforme

identificado no gráfico 13. Já a variância do dólar e IBOVESPA apresentam valores muito

mais altos. Esses dados corroboram com a classificação de ativos de renda fixa como de baixa

exposição a risco, e os de renda variável de alta exposição ao risco, cabe então a aplicação do

Portfolio Selection para identificar cenários de alocação de ativos para cada um dos períodos,

e um cenário do período completo com uma alocação alternativa dos ativos. Será então
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permitida a utilização do short selling, sendo que os ativos poderão alcançar uma alocação

máxima de 100% da carteira.

Relação média x variância dos retornos esperados de uma carteira teórica composta de 
IRF-M, Dolar e IBOVESPA em 2002, com short sellig.

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0,
00

01

0,
00

03

0,
00

05

0,
00

08

0,
00

10

0,
00

12

0,
00

14

0,
00

16

0,
00

18

0,
00

21

0,
00

23

0,
00

25

0,
00

27

0,
00

29

0,
00

31

0,
00

34

0,
00

36

0,
00

38

0,
00

40

0,
00

42

0,
00

44

0,
00

47

0,
00

49

Variância dos Retornos

M
éd

ia
 d

os
 R

et
or

no
s 

Es
pe

ra
do

s

Grafico 14: Evolução da Relação média/variância da carteira teórica em 2002.

2002 IRF-M IBOVESPA Dolar

IRF-M 0,00000198 0,00001349 -0,00000823

IBOVESPA 0,00001349 0,00041230 -0,00006779

Dolar -0,00000823 -0,00006779 0,00023608

Média 0,20749547 -0,17006703 0,52271160
Tabela 16: Tabela de variância/covariância e média de 2002.

O gráfico 14 apresenta a evolução da variância dos retornos, a medida de risco

da carteira, em relação a média dos retornos da carteira, sendo que a carteira de mínima

variância, é composta por 91,27% de IRF-M, 3,59% de IBOVESPA e 5,12% de dólar,

alcançando um retorno esperado de 21,00%, com uma variância de 0,0001. Os dados

utilizados constam da tabela de variância/covariância e média dos retornos, apresentados na

tabela 16. Para conseguir retornos maiores, a carteira terá que se desfazer de parcelas de
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IBOVESPA e IRF-M em troca de dólar, sendo que uma carteira com 100% de dólar, 2,66%

de IRF-M e -2,66% de IBOVESPA encontra uma rentabilidade de 53,27% no período e uma

variância de 0,0011, e uma carteira com 100% de dólar, 100% de IRF-M e -100% de

IBOVESPA atinge um retorno de 90,00% e uma variância de 0,0049. Esta última opção não

poderia ser encontrada no mercado, pois nenhum dos ativos alcança retorno tão alto, mas a

variância é bastante alta sendo 10 vezes maior que o do IBOVESPA, sendo então uma

estratégia de alto risco. Vale ressaltar que a variância do IBOVESPA neste período foi de

0,0004123 e a rentabilidade foi de -17,00%, em um cenário sem short selling o investimento

em um ativo destes seria inviável, pois apesar do índice de variância ser mais alto, a

rentabilidade é mais baixa, sendo um investimento inviável.

Relação média x variância dos retornos esperados de uma carteira teórica composta de 
IRF-M, Dolar e IBOVESPA em 2003, com short sellig.
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Grafico 15: Evolução da Relação média/variância da carteira teórica em 2003.
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2003 IRF-M IBOVESPA Dolar

IRF-M 0,00000087 0,00000551 -0,00000342

IBOVESPA 0,00000551 0,00022940 -0,00004924

Dolar -0,00000342 -0,00004924 0,00007266

Média 0,28328978 0,97337593 -0,18229417
Tabela 17: Tabela de variância/covariância e média de 2003.

 Em 2003 o caso é um pouco diferente, o gráfico 15 e a tabela 17 demonstram

que o dólar apresenta um retorno negativo, já os outros índices apresentam um retorno

positivo, sendo que o IBOVESPA apresenta um retorno excepcional de 97,33%. Com os

dados encontrados na tabela identifica-se que com uma exposição muito baixa a variância é

possível alcançar retornos bastante altos, sendo uma carteira com 100% de IBOVESPA, -

0,09% de IRF-M e 0,09% de dólar atinge uma variância de 0,00001 e um retorno de 97,29%,

isso acontece devido a baixa covariância entre os ativos e a alta rentabilidade alcançada pelo

IBOVESPA em relação aos outros ativos, sendo que para que seja alcançada uma

rentabilidade mais alta será necessário se desfazer de volumes cada vez maiores de dólar e

adquirir valores complementares de IRF-M.
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Relação média x variância dos retornos esperados de uma carteira teórica composta de 
IRF-M, Dolar e IBOVESPA em 2004, com short sellig.
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Grafico 16: Evolução da Relação média/variância da carteira teórica em 2004.

2004 IRF-M IBOVESPA Dolar

IRF-M 0,00000084 0,00000837 -0,00000291

IBOVESPA 0,00000837 0,00032399 -0,00004629

Dolar -0,00000291 -0,00004629 0,00003218

Média 0,15498939 0,17808958 -0,08126817
Tabela 18: Tabela de variância/covariância e média de 2004.

Já em 2004 o gráfico 16 e a tabela 18 demonstram que o retorno médio do

IBOVESPA é mais baixo, alcançando o valor de 17,80% com um índice de variância de

0,00032399, o IRF-M tem um retorno de 15,49% e uma variância de apenas 0,00000084, o

dólar apresenta um retorno negativo. Nessa situação a carteira de mínima variância possui

100% de seus ativos alocados em IRF-M, e para que se encontre retornos mais altos, o

indivíduo terá que vender parcelas de IBOVESPA para comprar dólar, chegando a um retorno

de 41,43% com uma variância de 0,008304.
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Relação média x variância dos retornos esperados de uma carteira teórica composta de 
IRF-M, Dolar e IBOVESPA em 2005, com short sellig.
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Grafico 17: Evolução da Relação média/variância da carteira teórica em 2005.

2005 IRF-M IBOVESPA Dolar

IRF-M 0,00000027 0,00000297 -0,00000161

IBOVESPA 0,00000297 0,00024302 -0,00003004

Dolar -0,00000161 -0,00003004 0,00006367

Média 0,19807579 0,27710337 -0,11818113
Tabela 19: Tabela de variância/covariância e média de 2005.

Em 2005 o gráfico 17 e a tabela 19 demonstram que o dólar novamente

apresenta uma rentabilidade negativa, e o IBOVESPA tem uma rentabilidade e índice de

variância superiores aos do IRF-M. A carteira de mínima variância possui 100% de seus

ativos alocados em IRF-M, e para se alcançar valores mais altos de rentabilidade será

necessário adquirir IBOVESPA com a venda de dólar, onde uma carteira teórica com 100%

de IRF-M, 100% de IBOVESPA e -100% de dólar alcança uma rentabilidade de 59,33% com

uma variância de 0,00626.
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Relação média x variância dos retornos esperados de uma carteira teórica composta de 
IRF-M, Dolar e IBOVESPA de 2002 a 2005, com short sellig.
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Grafico 18: Evolução da Relação média/variância da carteira teórica entre 2002 e 2005.

2002-2005 IRF-M IBOVESPA Dolar

IRF-M 0,00000101 0,00000771 -0,00000408

IBOVESPA 0,00000771 0,00030369 -0,00004940

Dolar -0,00000408 -0,00004940 0,00010231

Média 1,14423575 1,46409369 0,00874849
Tabela 20: Tabela de variância/covariância e média de 2002 a 2005.

Ao analisarmos o período como um todo, a carteira de mínima variância possui

100% dos investimentos em IRF-M, com uma rentabilidade anual de 21,01%. Como

aconteceu anteriormente, o gráfico 18 e a tabela 20 demonstram que para alcançar

rentabilidades mais altas é necessário vender dólar para adquirir IBOVESPA, sendo que no

caso limite a carteira possuí 100% de IRF-M, 100% de IBOVESPA e -100% de dólar com

uma rentabilidade anual de 37,74% com uma variância de 0,008548.

Podemos então constatar que em todos os casos apresentados acima o IRF-M

possui um índice de variância muito baixo e uma rentabilidade bastante estável, variando
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entre 15% e 28%, mas sempre positiva, variando conforme a taxa de juros definida pelo

governo federal. Se assumirmos que esses títulos não apresentam risco representativo de

crédito, ou seja, que serão sempre honrados pelo emissor, os mesmo podem ser efetivamente

considerados de baixo risco, dependendo apenas da política monetária. Já o IBOVESPA e o

dólar apresentam uma correlação negativa representativa, sendo que o IBOVESPA apresenta

um índice de variância mais alto em todos os momentos, isso se deve porque o governo evita

a volatilidade do mercado de cambio, garantindo mais tranqüilidade aos exportadores e

importadores. Podem ser considerados bons complementares pois uma estratégia com a

utilização coordenada de ambos pode gerar rentabilidades interessantes com variância mais

baixa.

Esses exemplos servem apenas como um indicativo, pois a legislação proíbe a

utilização de derivativos e mercado futuro com o objetivo de rentabilização da carteira, assim

como o short selling, pois como se verificou, os resultados mais rentáveis são alcançados ao

custo de uma exposição muito mais alta a variância. Desta maneira, o cenário se restringe a

uma composição de ativos de IRF-M e IBOVESPA, sendo que em 2002 essa composição

seria apenas de IRF-M, pois o mesmo possui rentabilidade e variância comparativamente mais

interessantes que os apresentados pelo IBOVESPA.

Como o IRF-M tem apresentado boa rentabilidade, que em certos momentos se

aproxima bastante do IBOVESPA, o mesmo tem se tornado um destino interessante aos

investimentos de indivíduos que tem grande aversão ao risco. No caso das EFPC`s este

cenário se agrava pois a exposição ao mercado de renda variável é limitado ao teto de 50% do

total de investimentos.

Para se chegar a algum tipo de conclusão será necessário identificar o tipo de

plano mais comum entre as EFPC`s e posteriormente uma análise da alocação de

investimentos das entidades de forma individual, identificando padrões e eventuais diferenças,
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e agrupadas, conforme definido anteriormente, por faixas de patrimônio. Esta análise

identificará os tipos de ativos que recebem maior parcela dos investimentos, a qual classe

pertence, o prazo de vencimento, se apresentam ou não algum tipo de relação do tamanho dos

patrimônios com algum tipo de padrão.

4.2. Mercado nacional de EFPC`s.

As EFPC’s são autorizadas a manter estruturas multi plano, podendo gerenciar

os fundos de investimento de diversas empresas diferentes, inclusive com diferentes tipos de

plano de previdência, podendo ser do tipo benefício definido, contribuição definida ou misto.

Atualmente este mercado passa por uma grande reformulação, favorecendo as novas

associações em planos de contribuição definida ou misto, ou mesmo impossibilitando novas

adesões aos planos de benefício definido. Isso pode ser verificado nas tabelas 21:

Tabela 21: Tipos de planos de benefício das EFPC’s em 1997 (Revista Abrapp, 1998, p.45).

Em 1997 existiam apenas 249 planos de benefícios divididos em 163 planos de

benefício definido, representando 65,46% do total, e 86 planos de contribuição definida,

representando 34,54% do total de planos. Já em 2003 a situação se altera conforme a tabela

22:
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Tipo de Plano Quantidade de
Planos %

Benefício Definido 345 36.35%

Contribuição
Definida 154 16.23%

Misto 450 47.42%

Total 949 100.00%

Total de Fundos 360

Tabela 22: Tipos de planos de benefício das EFPC’s em 2003 (REIS, 2004, p.4).

Existem novos planos de previdência de benefício definido, mas o crescimento

mais acentuado é dos planos mistos, que já representam 47,42% do total de planos oferecidos.

Estes planos mistos são muito parecidos com os planos do tipo benefício definido, pois

garantem uma parcela do salário entre 30% e 50%, e se os rendimentos dos investimentos

superarem este patamar mínimo, este fundo elevará o valor da pensão conforme os cálculos

determinados pelo ALM. A grande diferença é que o fundo acumulado e valorizado pertence

ao participante, diferente do que acontece com o plano de benefício definido, onde o fundo

serve apenas como garantia da empresa a lastrear os passivos futuros do plano de benefício, e

pertence a empresa patrocinadora. Apesar das garantias oferecidas serem bastante baixas, as

estratégias de investimento adotadas neste caso se assemelham aquelas relativas a planos de

benefício definido.

Ainda com relação as tabelas apresentadas acima, vale ressaltar que os fundos

mais antigos e representativos do mercado nacional, como PREVI, PETROS, POSTALIS,

entre outros, já implementaram as mudanças estruturais mais importantes e possuem novos

planos de investimentos de contribuição definida, ou misto com obrigações menores. Mas os

planos mais representativos ainda são aqueles de benefício definido, com um histórico de
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obrigações bastante relevante e um fundo representando mais 95% do total dos ativos. Desta

maneira, apesar de não ser possível identificar os dados do passivo atuarial, fundamentais para

uma análise de ALM da entidade, os dados a serem analisados devem atender as necessidades

da estratégia de investimento de benefício definido.

4.3. A alocação de ativos da amostra de EFPC’s.

Os dados de investimento das 35 entidades analisadas, contem informações de

dezembro de 2003, 2004 e 2005, foram fornecidas pela Secretaria de Previdência

Complementar, e se dividem nas seguintes categorias:

� Total de Investimentos – Patrimônio total da entidade;

� Valores a Pagar/Receber – Valores futuros devidos (taxas, débitos,

contribuições, compras, pensões, etc.) ou a receber (receitas, vencimentos

de ativos, restituições, contribuições, etc.);

� Renda Fixa – Títulos Públicos – Informa o tipo do título, emissor,

vencimento e valor atualizado;

� Renda Fixa – Títulos Privados - Informa o tipo do título, vencimento e

valor atualizado;

� Renda Variável - Informa o tipo do título, emissor, vencimento (quando é

o caso) e valor atualizado;

� SWAP;

� Operações Compromissadas – operação de renda fixa com garantia em

ativo financeiro;
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� FIEX – Fundo de Investimento no Exterior;

� FIDC – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios;

� Demais Fundos – Fundos de Investimento em Participação, Empresas

Emergentes, Imobiliário, Renda Fixa e Variável;

� Total Taxa de Administração – Total gasto com pagamento de taxa de

administração.

Essas informações apresentam um retrato da alocação de ativos de uma EFPC

nos períodos relacionados, mas devido a dificuldade de identificação da alocação de ativos

dos fundos de investimento os dados apresentam algumas limitações, para que eles sejam

mais úteis os dados foram reagrupados nas seguintes categorias:

� Renda Fixa – Títulos Públicos;

� Renda Fixa – Títulos Privados;

� Fundos de Investimento em Renda Fixa;

� Ativos de Renda Variável;

� Fundos de Investimento em Renda Variável;

� SWAP;

� Operações Compromissadas;

� FIEX;

� FIDC;

� Fundos de Investimento em Participação;

� Fundos de Investimento em Empresas Emergentes;
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� Fundos de Investimento Imobiliário;

� Valores a Pagar/Receber;

� Total de Investimentos;

� Outros – Diferença entre o somatório das categorias e o total de

investimentos.

A partir destas categorias foram identificadas as características de alocação de

ativos de cada entidade, assim como a alocação de cada entidade em cada tipo de mercado

(renda fixa ou variável) de forma agregada. Posteriormente as entidades foram alocadas em 3

grupos diferentes, definidos pelo tamanho do patrimônio total. Estes grupos apresentam as

mesmas categorias e a mesma análise de alocação por ativos e tipo de mercado. Com o

agrupamento dos dados é possível identificar uma estratégia agregada de investimento do

grupo em determinados vencimentos dos ativos de renda fixa.

Com estas informações é então possível identificar a exposição das EFPC’s a

ativos de renda variável, e comparar estes dados ao cenário do mercado nacional, já

identificado anteriormente.

Podemos então verificar no gráfico 19 a dispersão de alocação das 35

entidades nos mercados de renda fixa, variável e outros ativos (Swaps, operações

compromissadas, fundos de investimento que não o de renda fixa ou variável, valores a pagar

ou a receber, outros ativos não financeiros):
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Alocação dos Ativos das 35 EFPC`s em Renda Fixa, Renda Variável e Outros Ativos em 
2003.
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Grafico 19: Alocação de ativos entre renda fixa, variável e outros ativos em dez.2003.

Pode se identificar no gráfico 19 que a grande maioria das EFPC’s aloca mais

de 70% de seus ativos no mercado de renda fixa (títulos públicos, privados e fundos de renda

fixa), sendo o único exemplo de representativos investimentos em renda variável a entidade

25, estando próximo dos limites impostos pela legislação. Alguns outros casos ainda são

dignos de menção como as entidades 01, 07, 10, 11 e 26. As entidades 27 e 29 mantem parte

relevante de seus ativos alocados em valores a receber e outros ativos como empréstimos,

imóveis, afins.

Já as entidades 15, 20 e 31 apresentam valores negativos de investimento em

outros ativos, e consequentemente valores superiores a 100% em investimentos em ativos de

renda fixa. Estes dados devem ser analisados com cuidado, pois podem ser algum tipo de

falha na origem, ou valores a pagar extremamente altos.
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Fica claro que não existe uma uniformidade de estratégias, mas sim um

universo de situações. No gráfico 20 este mapa se altera um pouco conforme o ambiente

econômico do ano de 2004.

Alocação dos Ativos das 35 EFPC`s em Renda Fixa, Renda Variável e Outros Ativos em 
2004.
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Grafico 20: Alocação de ativos entre renda fixa, variável e outros ativos em dez.2004.

O gráfico 20 demonstra que em 2004, apenas a entidade 25 mantém grande

participação de ativos de renda variável em seu portfolio, já a entidade 29 ainda mantem

grande parte de seus ativos alocados em valores a receber e outros ativos, mas o restante das

entidades adotam uma estratégia similar, com a maior parte dos ativos alocados em renda

fixa, tendo apenas 10 entidades com pelo menos 20% do fundo alocado em renda variável.
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Alocação dos Ativos das 35 EFPC`s em Renda Fixa, Renda Variável e Outros Ativos em 
2005.
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Grafico 21: Alocação de ativos entre renda fixa, variável e outros ativos em dez.2005.

Se verifica no gráfico 21, que em 2005 a entidade 29 continua a alocar parte

representativa de seus ativos em valores a receber e outros ativos, já as outras entidades

alocam valores consideráveis de seus fundos em ativos de renda fixa, tendo uma variação

entre 60% e 100%. Por outro lado apenas 6 entidades têm pelo menos 20% do fundo alocado

em ativos de renda variável.

Pode se verificar que as alocações em renda fixa são mais representativas que

as de renda variável com os dados agregados da 35 entidades entre 2003 e 2005, conforme 0

gráfico 22 a seguir.
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Evolução da Alocação dos investimentos entre Renda Fixa e Renda Variável 
entre 2003 e 2005.
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Grafico 22: Alocação de ativos entre renda fixa e variável entre dez.2003 e dez.2005.

Essa alocação de ativos fica mais clara ao agruparmos as entidades em grupos,

as distorções causadas por especificidades de algumas entidades, conforme os gráficos 19, 20

e 21 devem se diluir, diminuindo a representatividade de pontos específicos, e ponderando os

mesmos pelo total de investimentos de um determinado grupo. Isso fica claro nos gráficos 23

e 24:
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Alocação do patrimônio dos 3 grupos de EFPC's em ativos de Renda Fixa, 
entre 2003 e 2005.
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Grafico 23: Alocação de ativos entre renda fixa, entre dez.2003 e dez.2005.

Verifica-se que o grupo de entidades 03 possuí menor alocação de ativos em

renda fixa, partindo de um valor muito baixo (56,3%) em 2003, para uma alocação mais alta

em 2004 e 2005 (66,1% e 65,1% respectivamente.

Já as entidades 01 e 02 possuem valores mais altos de alocação de ativos em

renda fixa. Deve se verificar a alocação destes grupos em renda variável no gráfico 24, a

seguir.
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Alocação do patrimônio dos 3 grupos de EFPC's em ativos de Renda Variável, 
entre 2003 e 2005.
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Grafico 24: Alocação de ativos entre renda variável, entre dez.2003 e dez.2005.

Os 3 grupos de EFPC’s possuem uma tendência de redução de alocação de

ativos em renda variável, sendo que as entidades do grupo 03 possuem a maior alocação em

renda variável. Fato que já era esperado devido a baixa alocação em renda fixa, identificada

no gráfico 23.

Faz-se necessário identificar a alocação dos grupos de EFPC’s de forma

separada, identificando detalhadamente a alocação de ativos nos diferentes grupos que

compõem os investimentos em renda fixa, renda variável e outros ativos.
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Evolução da Alocação de Ativos do Grupo 01 de EFPC`s entre 2003 e 2005.
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Grafico 25: Evolução de alocações entre 2003 e 2005 do grupo 01.

Como identificado nos gráficos anteriores, os investimentos em renda fixa do

grupo 01 (entidades com patrimônio de mais de um bilhão de reais) representam em 2003

85,58% do portfolio total, não se alterando nos próximos períodos. Dos principais ativos o

que mais se destaca são os fundos de investimento de renda fixa, que representam 62,50% em

2003, com elevação da participação nos períodos seguintes.

Os investimentos em ativos de renda fixa da carteira própria, tanto de emissão

pública quanto privada, têm uma pequena redução na participação ao longo dos períodos,

sendo substituídos pela classe de outros ativos (empréstimos / financiamento a associados,

imóveis, valores a receber, etc). Já os investimentos em renda variável representam 13,65%

do total do portfolio em 2003, divididos igualmente entre ativos da carteira própria e

investimentos em fundos de renda variável, se mantendo constantes ao longo dos períodos.
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Fica clara a preferência destas entidades por ativos negociados no mercado

financeiro e de capitais, evitando alocação em empréstimos/financiamentos e imóveis, ativos

que exigem excessivo controle por parte da entidade, aumentando os custos administrativos.

Evolução da Alocação de Ativos do Grupo 02 de EFPC`s entre 2003 e 2005.
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Grafico 26: Evolução de alocações entre 2003 e 2005 do grupo 02.

No grupo 02 de EFPC`s a situação é semelhante, onde os investimentos em

fundos de renda fixa têm um aumento mais pronunciado porém, os demais investimentos,

diferente do que acontece com o grupo 01, não acontece alteração das características,

mantendo a alocação com poucas alterações.
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Evolução da Alocação de Ativos do Grupo 03 de EFPC`s entre 2003 e 2005.
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Grafico 27: Evolução de alocações entre 2003 e 2005 do grupo 03.

Já o grupo 03 de EFPC’s é o que apresenta a alocação de ativos mais distante

dos outros grupos, tendo boa parte de seus investimentos alocados ainda em fundos de renda

fixa, mas em um patamar inferior, variando entre 52,1% e 64,9%. Sendo que as classificações

de renda variável e outros ativos possuem grande participação, ambos variando entre 13,5% e

22,7% do total de investimentos. É importante ressaltar que o comportamento dessas duas

classes de ativos apresenta forte correlação negativa, atuando de maneira quase

complementar.

Já os investimentos em títulos de renda fixa públicos e privados possuem

características semelhantes, apresentando alta correlação positiva, com uma maior

participação dos ativos privados. Sendo que os investimentos em fundos de renda variável são

muito baixos porém, estáveis.

Esses gráficos apresentam uma contradição, pois os grupos 1 e 2, que possuem

patrimônios maiores, e desta maneira maior possibilidade de desenvolvimento ou contratação
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de pessoal qualificado, possibilitando assim maior concentração de movimentação de ativos

na carteira própria, possuem também as maiores alocações de ativos em fundos de renda fixa.

Isso deve se dar pelo chamado “aluguel de placa”, onde as EFPC’s pagam pela utilização de

um fundo exclusivo, promovendo toda a sua gestão e tomando todas as decisões de

investimento, garantindo a economia do pagamento de CPMF, conforme mencionado

anteriormente. Podemos identificar a evolução do pagamento de taxa de administração feita

pelos diferentes grupos no seguinte gráfico.

Evolução da taxa de administração entre 2003 e 2005 para os 3 grupos de 
EFPC's.
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Grafico 28: Evolução da taxa de administração entre 2003 e 2005 dos 3 grupos de EFPC’s.

Verifica-se que a taxa de administração é decrescente em todos os grupos de

EFPC’s, sendo que o grupo 01 tem a maior redução, isso se deve a mudança na legislação da

CPMF, que permitiu a criação da conta investimento, eximindo os investidores do pagamento

de CPMF. Pode se verificar que até a alteração da legislação em 2005, o grupo 01 pagava as

maiores taxas, sendo beneficiado apenas no último ano, garantindo assim a movimentação

nesses fundos. Já a evolução das taxas dos grupos 02 e 03 são muito parecidas, porém as taxas
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de administração pagas pelas entidades do Grupo 03 são consideravelmente mais altas, devido

ao menor volume movimentado, ou seja, o grupo 02 tem ganhos de escala em relação ao

grupo 03. Essa alteração na taxa de administração do grupo 01 e as reduzidas taxa pagas pelo

grupo 02 explicam a alta alocação em fundos de investimento.

Vale também identificar a evolução de alocação de investimentos por prazo de

vencimento dos ativos de renda fixa da carteira própria, identificando assim como os grupos

de EFPC’s investiram seus patrimônios. Os dados referntes ao grupo 01 podem ser

identificados no gráficos 24 a seguir.

Evolução da alocação de renda fixa por vencimento do Grupo 01 de EFPC's 
entre 2003 e 2005.
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Grafico 29: Evolução de alocação de renda fixa da carteia própria por vencimento entre 2003 e 2005, grupo 01.

Os ativos com vencimento entre 2 e 5 anos e os ativos com vencimento

superior a 5 anos possuem características semelhantes, com pico de alocação em 2004 e

valores inferiores em 2003 e 2005, a participação dos ativos com vencimento entre 2 e 5 anos

é maior, variando entre 45,1% e 62,7%. Já os ativos com vencimentos curtos de até 1 ano
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possui característica contraria, com grande variação entre 12,5% até 33,5%, sendo o piso de

alocação em 2004, com os picos em 2003 e 2005.

Verifica-se que a carteira própria de ativos de renda fixa do grupo 01 possui

um perfil de médio e longo prazos, com ativos mais longos.

Evolução da alocação de renda fixa por vencimento do Grupo 02 de EFPC's 
entre 2003 e 2005.
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Grafico 30: Evolução de alocação de renda fixa da carteia própria por vencimento entre 2003 e 2005, grupo 02.

Conforme se verifica no gráfico 25, as EFPC’s do grupo 02 parecem ter a

mesma estratégia de investimento para os ativos de até 1 ano, ocorrendo um piso de

investimento em 2004 (19,0%) e picos em 2003 (33,4%) e 2005 (37,8%). Já os ativos com

vencimentos entre 2 e 5 anos e os ativos com vencimentos superiores a 5 anos possuem

características opostas, diferente do que ocorre com o grupo 01. O gráfico aponta um troca de

posição passando de uma posição onde as EFPC’s mantinham 90,2% dos ativos em

investimentos com vencimentos de até 5 anos, e em 2005 possuem 85,6% dos investimentos

alocados em papeis de curto prazo (até 1 ano, 38,0%) e longo prazo (acima de 5 anos, 47,6%).
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Evolução da alocação de renda fixa por vencimento do Grupo 03 de EFPC's 
entre 2003 e 2005.
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Grafico 31: Evolução de alocação de renda fixa da carteia própria por vencimento entre 2003 e 2005, grupo 03.

O gráfico 26 demonstra que o grupo 03 de EFPC’s tem uma estratégia muito

parecida aos grupos anteriores com relação aos ativos de curto prazo (até 1 ano) nos primeiros

períodos com uma pequena redução no terceiro período, já os ativos com vencimento de 2 a 5

anos e acima de 5 anos possuem características muito parecidas com o grupo 02 (gráfico 25),

sendo que no grupo 03 as diferenças de alocação entre os ativos são menores.

4.4. Comparação de alocação de ativos entre o mercado e as EFPC’s.

Apesar de se verificar no gráfico 07, que ocorre maior volume de

movimentação no mercado de ativos de renda fixa em relação aos demais mercados, com

especial distinção aos ativos emitidos pelo governo federal, identifica-se que isso não se

traduz em relação direta com o valor total de ativos no mercado, devido principalmente as
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características dos ativos em questão, pois aqueles do segmento de renda variável não

necessariamente possuem data de vencimento podendo ser mantidos em carteiras por tempo

indefinido.

Os gráficos 10 e 11 apontam que os mercado de renda fixa de ativos emitidos

pelo governo federal e o mercado de renda variável possuem volumes de ativos muito

semelhantes, com certa vantagem para o mercado de renda variável.

Através da análise simples dos índices de renda fixa (IRF-M) e de mercado

(IBOVESPA), pode se verificar também que os ativos de renda fixa realmente apresentam um

perfil de exposição a risco muito inferior aquele dos mercados de renda variável. Já os

retornos do mercado de renda fixa se apresentam bastante altos, sendo inclusive superior

aquele atingido pelo IBOVESPA em 2002, muito próximos em 2004 e apenas um pouco

inferior em 2005.

Desta maneira identifica-se que o prêmio pela exposição ao risco (a diferença

de rentabilidade entre renda variável e renda fixa) é muito pequeno frente a diferença de risco

entre os diferentes mercados, podendo ocorrer maior alocação de ativos no mercado de renda

fixa, conforme identificado anteriormente.

Com relação a concentração de investimentos em renda fixa, deve se ressaltar

que as resoluções emitidas pelo Conselho Monetário Nacional são bastante flexíveis,

permitindo ocorrer investimento de até 100% do patrimônio em ativos emitidos pelo governo

federal, já os demais tipos de títulos com baixo risco de crédito podem preencher até 80 % do

patrimônio do fundo, desde que atenda as regras de diversificação.

Desta maneira identifica-se que as EFPC’s atuam conforme a Moderna Teoria

do Portifólio, identificada pelos modelos do Portfolio Selection (MARKOWITZ, 1952) e

Capital Asset Pricing Model (SHARPE et al, 1963). Pois promove a diversificação dos
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investimentos com a maximização dos lucros para um dado nível de risco, sendo que com os

altos rendimentos auferidos pelos ativos de renda fixa boa parte dos investimentos das

EFPC’s são alocados nessa classe de ativos, conforme os gráficos 22, 23 e 24, evitando assim

riscos desnecessários.

Destes ativos, foi possível identificar nos gráficos 26, 27 e 28, que boa parte

dos ativos se encontra em fundos de investimentos, isso se deve principalmente a legislação

da CPMF (BRASIL, 1996) que permite a isenção do tributo para a movimentação de

investimentos dentro do fundo, gerando ganhos aos investidores, conforme relatado

anteriormente, gerando um fenômeno chamado de “aluguel de placa”, sendo que os indícios

dos mesmos são apontados no gráfico 29.

Já com relação ao perfil de vencimento dos ativos de renda fixa, o mercado

nacional possui oferta bastante reduzida de ativos, conforme se verificou anteriormente nas

tabelas 10, 11, 12, 13 e 14, pois os ativos de vencimento de longo prazo (acima de 48 meses)

possuem participação reduzida do total de ativos em negociação, com máximo de 20,93% em

2003 e mínimo de 12,26% em 2004. Já as EFPC’s apresentam situação distinta entre os

grupos, pois o grupo 01 tem uma alocação de ativos de longo prazo semelhante com a

apresentada pelo mercado nacional, variando entre 13,1% e 22,8%, já as EFPC’s dos grupos

02 e 03 apresentam perfil distinto, com crescimento acentuado da participação dos títulos com

vencimentos mais longos, atingindo picos de participação em 2005 de 48,7% e 44,8%

respectivamente.

A alocação dos ativos de vencimento longo das EFPC’s parece atender a

proposta de Fischer (1982), de que por terem horizonte de investimento mais longo, podem

alocar mais recursos em ativos mais longos, garantindo maior rentabilidade e dissolvendo os

riscos ao longo dos períodos. Promovendo uma maior eficiência dos investimentos, devido a

alocações  representativas em ativos com baixo risco e rentabilidade mais alta.
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Com relação ao desvio encontrado no grupo 01, é importante ressaltar que não

existe qualquer tipo de restrição encontrada na literatura que possa identificar a necessidade

de se alterar a tendência encontrada nos outros grupos devido ao tamanho do patrimônio, mas

como o grupo em questão é composto de apenas duas entidades, pode ocorrer algum tipo de

desvio da média, onde estas devem atender a recomendação do ALM, mantendo uma

alocação constante de seus ativos em papeis de longo prazo. Ocorrendo alterações de liquidez

apenas entre ativos de curto (até 1 ano) e médio prazos (de 2 a 5 anos).

Conclui-se então que as EFPC’s do grupo 01 parecem manter um patamar

constante de alocação em ativos de longo prazo, que é muito parecido com o do mercado, fato

que deve atender as necessidades do ALM. Já as entidades dos grupos 02 e 03 apresentam

alocação mais agressiva em ativos de longo prazo, com investimentos diferentes do que

ocorre na média do mercado, atendendo a teoria proposta.

Com relação ao impacto da legislação na alocação de ativos das EFPC’s, não é

possível identificar entidades de qualquer dos 3 grupos com alocação de ativos de renda

variável com valores maiores ou iguais aos definidos pelas resoluções implementadas pelo

CMN. Isso se deve a realidade do mercado, onde existe uma oferta de ativos muito rentáveis

com baixo risco, fato que reduz o interesse dos investidores em aplicar em ativos de renda

variável. A legislação que tem maior impacto na alocação de ativos é CPMF (BRASIL, 1996),

que favorece a alocação dos ativos em fundos de investimento.
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5. Conclusão

Como identificado no levantamento da literatura realizado por este estudo, o

governo tem interesse em favorecer o desenvolvimento do sistema de previdência

complementar, pois gera vantagens ao mercado de capitais e ao bem estar dos indivíduos,

para isso oferece isenções fiscais às empresas em troca da oferta de um produto que favorece

o bem estar e a fidelização dos funcionários, garantindo também o retorno dos investimentos

feitos pela empresa na capacitação dos funcionários, que também se beneficiam de isenções

fiscais. O crescimento das EFPC’s favorece o aumento do nível de poupança de longo prazo,

gerando impactos positivos na própria economia através de investimentos, podendo acarretar

posteriormente no desenvolvimento do país.

O governo federal adota uma política monetária muito austera, reduzindo o

dinheiro em circulação para garantir que a inflação permaneça baixa. Para que isso aconteça o

governo oferece taxas de juros extremamente altas aos investidores, garantindo assim a

captação de recursos necessária não apenas para garantir o nível de inflação, mas também

para honrar ou renovar a enorme divida pública.

Esse desvio no cenário econômico gera impactos consideráveis na alocação de

investimento das EFPC’s, conforme se verificou nesta pesquisa, os gestores destas entidades

tem por objetivo adotar a alocação mais eficiente possível, atendendo as restrições de liquidez

identificadas pelo modelo ALM, enquanto alcança a maior rentabilidade possível para

determinado nível de risco.

O estudo também identificou que a partir de 1996 o Conselho Monetário

Nacional implementou uma série de legislações, promovendo a regulamentação do mercado e

forçando a adoção de melhores praticas de gestão, administração e controle de ativos e
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passivo atuarial. Parte da legislação implementada posteriormente em 2001, impõe uma série

de limites a alocação dos investimos das EFPC’s.

Conforme identificado na introdução deste estudo, essas limitações de

alocação de investimentos são restrições adicionais que dificultam ainda mais o trabalho dos

gestores das EFPC’s, aumentando a possibilidade de perdas financeiras para as entidades,

funcionários e conseqüentemente às empresas, pois a alocação possível pode estar aquém do

nível de eficiência e rentabilidade, necessário à EFPC para garantir o pagamento futuro das

pensões.

Através dos dados das Empresas Fechadas de Previdência Complementar,

fornecidos pela Secretaria de Previdência Complementar e do mercado financeiro nacional,

oriundos do Banco Central do Brasil (http://www.bacen.gov.br), o estudo teve por objetivo

identificar o impacto das legislações na alocação de investimentos das EFPC’s. O estudo pode

verificar que o mercado se encontra em um momento de adequação, passando de uma

situação onde a grande maioria dos planos oferecidos aos funcionários era constituída da

categoria Benefício Definido, sendo que em 2005 os novos planos pertencem as categorias

Contribuição Definida e Misto (um piso mínimo garantido com direito a receber o superávit

financeiro, se este ocorrer). Fato que reduz o risco financeiro das empresas patrocinadoras,

pois não tem responsabilidade de garantir o pagamento de um valor definido de pensão caso

ocorra dificuldade financeira por parte da EFPC.

Já com relação a alocação de ativos, verificou-se que parte considerável dos

ativos estão concentrados em títulos emitidos pelo governo federal, que apresentam baixo

índice de variância e rendimentos comparativamente altos em relação ao mercado. Mas apesar

de parte representativa destes ativos terem perfil de vencimento bastante curto, estando

concentrados em prazos de até 24 meses, as EFPC’s apresentam alocações com perfis
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diferentes dos apresentados pelo mercado, adotando perfis mais longos (principalmente nos

grupos de entidades 02 e 03), conforme prevê a literatura já identificada neste estudo.

Já com relação a alocação entre ativos de renda fixa e renda variável, as

entidades parecem atender aos modelos de carteira como o Portfolio Selection, CAPM e o

modelo de múltiplos períodos afinal, foi possível identificar que os ativos de renda variável

apresentam uma exposição desproporcional ao risco em relação aos ativos de renda fixa,

apresentando retornos superiores aos encontrados no segmento de renda fixa, porem com

retorno negativo em 2002, já os ativos de renda fixa apresentam retornos muito previsíveis e

quase constantes. As EFPC’s têm então alocado a maior parte de seus ativos em títulos de

renda fixa.

Esse cenário favorável ao governo federal reduziu consideravelmente o

impacto da legislação implementada pelo Conselho Monetário Nacional, não ocorrendo casos

de empresas desenquadradas por excesso de investimento no segmento de renda variável, ou

mesmo de ativos de renda fixa não emitidos pelo governo federal. Mesmo que esse fosse o

caso de alguma dessas entidades analisadas, a legislação permite que as entidades

“desenquadradas” esclareçam de forma técnica as razões do fato, emitindo uma meta de

adequação, com prazos definidos e posteriormente negociados com a Secretária de

Previdência Complementar. Isso pode ser verificado na tabela 09, conforme os dados de

alocação da PREVI.

A única legislação que apresenta impacto representativo na alocação de

investimentos não faz menção direta a previdência complementar, mas a movimentação

financeira, pois ao promover vantagens financeiras aos fundos de investimentos com isenção

de recolhimento de CPMF (BRASIL, 1996), as EFPC’s promoveram grandes investimentos

em fundos exclusivos, mantendo o controle gerencial destes, uma situação conhecida no
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mercado como “aluguel de placa”. Os bancos comerciais acabam ganhando uma taxa de

administração reduzida, gerando ganhos ao banco e a entidade.

Pode se concluir então que no atual cenário a legislação criada pelo Conselho

Monetário Nacional, apesar de criar restrições  não traz problemas ao sistema de previdência

complementar, afinal o governo federal oferece altas taxas de juros, tornando seus títulos

muito interessantes ao mercado e também as EFPC’s. Porem no caso de uma alteração de

cenário, com uma redução representativa das taxas de juros, os títulos emitidos pelo governo

pedem perder sua atratividade em relação a ativos de renda variável. Neste caso ainda se deve

entender que a legislação produzida pelo C.M.N. tem caráter infralegal, podendo ser alterada

sem a necessidade de autorização ou mesmo validação por outra entidade, podendo vir a

atender a uma nova necessidade do mercado em questão. Não existindo porem, garantias de

que isso necessariamente ocorra.

Já a isenção de CPMF aos fundos de investimento tem por objetivo promover

o mercado, garantindo que estes possam proporcionar maiores retornos das aplicações devido

aos menores custos de transação. A legislação é extremamente eficiente, alterando inclusive a

alocação dos investimentos das EFPC’s, sendo então benéfica para ambas as partes.

Não foi possível identificar qualquer tipo de prejuízo das legislações atuais

para as Entidades Fechadas de Previdência Complementar com relação a alocação de

investimentos, apesar de ser possível identificar que as legislações criadas e implementadas

pelo Conselho Monetário Nacional obriguem a contratação de serviços que antes eram

facultados como Auditoria Independente, Custodiante Externo Qualificado e gestores

tecnicamente qualificados. Isso certamente deve ter gerado custos extras a maioria das

entidades, fato que se reflete numa maior necessidade de rentabilidade, porem gera maior

controle por parte das empresas, funcionários e órgãos fiscalizadores.
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Fica claro nesta pesquisa porem, que estudos de caso podem e devem ser

conduzidos de forma mais profunda e detalhada, não só com relação a alocação dos ativos de

uma ou mais entidades, mas também o perfil das obrigações financeiras, identificando assim a

adequação das estratégias de investimento e o impacto completo que as principais variáveis

como taxa de juros atual e esperada, expectativa de vida, restrições legais, cenários

macroeconômicos, legislações trabalhistas e previdenciárias assumem na tomada de decisões

de investimento.
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Apêndices

Evolução da alocação de ativos de emissão pública em relação ao total de investimento em 
ativos públicos, entre 2003 e 2005, do grupo 01.
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Grafico 32: Evolução de alocação de emissão pública entre 2003 e 2005, grupo 01.

Evolução da alocação de ativos de emissão privada em relação ao total de investimento em 
ativos privados, entre 2003 e 2005, do grupo 01.
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Grafico 33: Evolução de alocação de emissão privada entre 2003 e 2005, grupo 01.
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Evolução da alocação de ativos de emissão pública em relação ao total de investimento em 
ativos públicos, entre 2003 e 2005, do grupo 02.
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Grafico 34: Evolução de alocação de emissão pública entre 2003 e 2005, grupo 02.

Evolução da alocação de ativos de emissão privada em relação ao total de investimento em 
ativos privados, entre 2003 e 2005, do grupo 02.
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Grafico 35: Evolução de alocação de emissão privada entre 2003 e 2005, grupo 02.
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Evolução da alocação de ativos de emissão pública em relação ao total de investimento em 
ativos públicos, entre 2003 e 2005, do grupo 03.
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Grafico 36: Evolução de alocação de emissão pública entre 2003 e 2005, grupo 03.

Evolução da alocação de ativos de emissão privada em relação ao total de investimento em 
ativos privados, entre 2003 e 2005, do grupo 03.
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Grafico 37: Evolução de alocação de emissão privada entre 2003 e 2005, grupo 03.
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Alocação de Ativos das EFPC's do Grupo 01 em dez/2003
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Grafico 38: Alocação de ativos do grupo de entidades 01 em dez.2003.

Perfil de Vencimento dos ativos de Renda Fixa do Grupo 01 em dez.2003
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Grafico 39: Perfil de vencimento de ativos de renda fixa das entidades do grupo 01 em dez.2003.
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Alocação de Ativos das EFPC's do Grupo 01 em dez/2004

RF Titulos Públicos

RF Títulos Privados

FI Renda Fixa

Renda Variável

FI Renda variável

SWAP

Op. Compromissadas

FIEX

FIDC

FI Participação

FI Empresas Emergentes

FI Imobiliário

Valores a Pagar e a Receber

Grafico 40: Alocação dos ativos do grupo 01 em dez.2004.

Perfil de Vencimento dos ativos de Renda Fixa do Grupo 01 em dez.2004
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Grafico 41: Perfil de vencimento de ativos de renda fixa das entidades do grupo 01 em dez.2004.
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Alocação de Ativos das EFPC's do Grupo 01 em dez/2005
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Grafico 42: Alocação de ativos do grupo de entidades 01 em dez.2005.

Perfil de Vencimento dos ativos de Renda Fixa do Grupo 01 em dez.2005
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Grafico 43: Perfil de vencimento de ativos de renda fixa das entidades do grupo 01 em dez.2005.
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Alocação de Ativos das EFPC's do Grupo 02 em dez/2003
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Grafico 44: Alocação de ativos do grupo de entidades 02 em dez.2003.

Perfil de Vencimento dos ativos de Renda Fixa do Grupo 02 em dez.2003
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Grafico 45: Perfil de vencimento de ativos de renda fixa das entidades do grupo 02 em dez.2003.
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Alocação de Ativos das EFPC's do Grupo 02 em dez/2004
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Grafico 46: Alocação de ativos do grupo de entidades 02 em dez.2004.

Perfil de Vencimento dos ativos de Renda Fixa do Grupo 02 em dez.2004
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Grafico 47: Perfil de vencimento de ativos de renda fixa das entidades do grupo 02 em dez.2004.
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Alocação de Ativos das EFPC's do Grupo 02 em dez/2005
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Grafico 48: Alocação de ativos do grupo de entidades 02 em dez.2005.

Perfil de Vencimento dos ativos de Renda Fixa do Grupo 02 em dez.2005
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Grafico 49: Perfil de vencimento de ativos de renda fixa das entidades do grupo 02 em dez.2005.
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Alocação de Ativos das EFPC's do Grupo 03 em dez/2003
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Grafico 50: Alocação de ativos do grupo de entidades 03 em dez.2003.

Perfil de Vencimento dos ativos de Renda Fixa do Grupo 03 em dez.2003
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Grafico 51: Perfil de vencimento de ativos de renda fixa das entidades do grupo 03 em dez.2003.
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Alocação de Ativos das EFPC's do Grupo 03 em dez/2004
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Grafico 52: Alocação de ativos do grupo de entidades 03 em dez.2004.

Perfil de Vencimento dos ativos de Renda Fixa do Grupo 03 em dez.2004
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Grafico 53: Perfil de vencimento de ativos de renda fixa das entidades do grupo 03 em dez.2004.
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Alocação de Ativos das EFPC's do Grupo 03 em dez/2005
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Grafico 54: Alocação de ativos do grupo de entidades 03 em dez.2005.

Perfil de Vencimento dos ativos de Renda Fixa do Grupo 03 em dez.2005

1 ano
31%

2 - 5 anos
24%

Acima 5 anos
45%

Grafico 55: Perfil de vencimento de ativos de renda fixa das entidades do grupo 03 em dez.2005.
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2003 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

RF Titulos Públicos          686,880,737.98          323,256,694.83            11,830,163.74

Renda Fixa
RF Títulos
Privados          543,217,357.69            73,733,964.25            87,710,774.05

FI Renda Fixa RF       3,390,918,729.75       1,516,120,592.07       1,798,480,485.05

Renda Variável          368,651,624.11          155,774,340.35          673,761,644.98

FI Renda variável RV          368,562,295.21          119,514,141.72            50,152,074.93

SWAP SWAP                                -                                -                                -

Op. Compromissadas                                -                                -                                -

FIEX                                -                                -          133,755,248.72

FIDC              1,137,679.35              6,146,537.63                                -

FI Participação IP              1,496,972.52                                -                                -

FI Empresas
Emergentes EE              9,662,697.26                                -                 113,132.34

FI Imobiliário II            23,171,461.56              5,562,748.73                                -

Valores a Pagar e a Receber            70,976,686.59              1,512,239.07              7,612,946.74

Total de Investimentos       5,399,650,783.33       2,365,879,373.76       3,367,562,894.39

Diferença (Outros Ativos) (65,025,458.70)          164,258,115.11          604,146,423.84

Tabela 23: Alocação de investimentos dos 3 grupos de EFPC’s em dezembro de 2003.
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2004 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Titulos Públicos          575,713,740.69          357,172,672.46          233,997,774.80

Renda Fixa

Títulos Privados          425,166,529.40            83,494,511.75          337,237,532.40

FI Renda Fixa RF       4,283,882,426.78       1,946,386,403.72       2,119,239,390.39

Renda Variável          349,473,790.63          151,140,486.61          732,953,488.83

FI Renda variável RV          451,180,021.88          131,912,118.71            95,886,897.81

SWAP                                -                                -                                -

Op. Compromissadas                                -                                -                                -

FIEX                                -                                -                                -

FIDC            12,164,812.96            21,191,180.43          186,077,101.72

FI Participação IP              2,870,121.51                                -              2,487,640.94

FI Empresas
Emergentes EE              8,280,914.43                                -                 101,590.18

FI Imobiliário II            22,145,618.83              5,245,206.55                                -

Valores a Pagar e a Receber            92,268,856.22              4,164,567.68              8,017,714.00

Total de Investimentos       6,637,338,478.00       2,856,636,008.72       4,065,857,255.71

Diferença (Outros Ativos)          414,191,644.67          155,928,860.81          349,858,124.64

Tabela 24: Alocação de investimentos dos 3 grupos de EFPC’s em dezembro de 2004.
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2005 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Titulos Públicos          751,781,936.08          425,706,668.30          248,629,555.90

Renda Fixa

Títulos Privados          347,613,186.82            92,987,491.72          301,075,890.07

FI Renda Fixa RF       5,179,428,641.27       2,366,002,779.25       2,649,213,727.95

Renda Variável          495,969,332.29          158,600,233.50          650,377,621.79

FI Renda variável RV          443,096,138.37          143,264,150.01          218,640,968.83

SWAP                 525,937.51                                -                                -

Op. Compromissadas            18,401,711.98                                -                                -

FIEX            17,729,200.07                                -          100,755,328.00

FIDC            93,764,860.76            39,881,329.12          230,994,802.56

FI Participação IP            19,593,139.75                                -            25,276,511.43

FI Empresas
Emergentes EE              9,151,195.46                                -                 133,579.03

FI Imobiliário II            23,778,640.57              5,373,653.87                                -

Valores a Pagar e a Receber          139,060,656.79              3,669,144.52              6,488,361.48

Total de Investimentos       7,893,358,123.66       3,414,338,925.28       4,893,303,402.04

Diferença (Outros Ativos)          353,463,545.96          178,853,474.99          461,717,055.00

Tabela 25: Alocação de investimentos dos 3 grupos de EFPC’s em dezembro de 2005.


