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RESUMO 

Esse trabalho de pesquisa analisa o processo de implementação e os impactos resultantes 

da aplicação de um modelo de Asset-Liability Management (ALM) na Fundação de 

Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev). O principal objetivo 

do estudo é encontrar os pesos adequados das alocações das classes de ativos financeiros 

que maximizam o valor final da carteira de investimento da RJPrev, atendendo ao mesmo 

tempo aos compromissos do passivo previdenciário da entidade e as demais restrições 

legais e organizacionais. 

O estudo aplica o método da pesquisa-ação e adota um modelo de ALM que utiliza a 

geração de cenários futuros para projetar os preços futuros dos ativos financeiros da 

RJPrev. A técnica de geração de cenário leva em conta as mudanças no ambiente 

econômico utilizando uma composição híbrida otimizada de modelos de reversão à média 

e de passeio aleatório de projeção de preços dos ativos financeiros. 

A pesquisa-ação proposta utiliza um modelo de ALM estocástico multi-estágios para 

capturar as mudanças nas variáveis econômicas, respeitando ao mesmo tempo a 

legislação dos fundos de pensão no Brasil. O modelo de ALM incorpora restrições 

específicas para as regulamentações legislativas e para os requisitos de solvência. A razão 

de solvência representa a relação de longo prazo entre os ativos financeiros e os passivos 

da RJPrev. 

Os resultados da pesquisa-ação mostram que a tendência de declínio das taxas de juros 

para os próximos anos forçará os gestores da RJPrev a modificar suas estratégias de 

investimento no futuro próximo, assumindo mais risco para entregar os fluxos de caixa 

necessários para a cobrir o passivo e satisfazer as restrições da legislação. 

A principal limitação dessa pesquisa está relacionada ao fato do modelo de ALM não 

indicar uma estratégia para o atingimento da alocação otimizada da carteira de 

investimento da RJPrev. Adicionalmente, o fato da modelagem computacional 

desenvolvida pela consultoria especializada não estar disponível para os pesquisadores e 

para os gestores da RJPrev é outra importante fonte de limitação relacionada a esse 

estudo. 

Como contribuição prática desse estudo, é possível destacar a possibilidade dos gestores 

da RJPrev implementarem uma estratégia de alocação de investimento que atinja o 

objetivo de alcançar a maior rentabilidade possível da carteira de investimento no último 



período de análise, respeitando as restrições do passivo, regulatórias e de risco. Além 

disso, como contribuição social, os resultados desse trabalho aumentam e fortalecem a 

sustentabilidade de longo prazo da RJPrev pela mitigação da probabilidade de ocorrência 

de insolvência do plano de benefícios RJPREV-CD no período analisado. 

Por fim, essa pesquisa tem sua originalidade baseada na aplicação de um modelo de ALM 

em um plano de benefício de contribuição definida, pertencente a um fundo de pensão de 

um ente público, no contexto brasileiro. 

 

Palavras-chave: ALM; RJPrev; Fundos de pensão; EFPC; Otimização de carteira de 

investimento; Estado do Rio de Janeiro; Contribuição definida. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research paper analyzes the implementation process and the resulting impacts of 

applying an Asset-Liability Management (ALM) model at the Fundação de Previdência 

Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev). The main objective of the study is 

to find the appropriate financial asset classes allocation weights that maximize the 

terminal value of RJPrev’s investment portfolio, while meeting the entity's pension 

liability commitments and others legal and organizational constraints. 

The study applies the action-research method and adopts an ALM model that uses 

scenarios generation to project the future prices of RJPrev’s assets. The scenarios 

generation technique employed accounts for changes in the economic environment using 

an optimal hybrid composition of random walk and mean reversion models for 

forecasting of asset prices. 

The proposed action-research uses a multistage stochastic ALM model to capture 

fluctuations in the economic variables and to comply with Brazil’s pension fund 

legislation. The ALM model incorporates constraints specific to legislative regulations 

and to the solvency requirements. The funding ratio represents the long-term relationship 

between RJPrev’s assets and liabilities. 

The action-research results reveal that the decline trend in interest rates in the next few 

years will force RJPrev’s managers to modify their investment strategies in the near 

future, by exposing their portfolios to more risk in order to deliver the cash flows required 

to cover the liabilities and satisfy regulatory constraints. 

The main limitation of this research is that the ALM model doesn´t indicate a strategy to 

achieve the optimal allocation of RJPrev’s investment portfolio. A secondary source of 

limitation is that the computational model developed by the consultancy is not available 

to researchers and entity managers. 

As this study’s practical contribution, it is possible to highlight the possibility of RJPrev’s 

managers might implement an investment allocation strategy that achieves the goal of 

reaching the highest possible accumulated profitability in the investment horizon, 

respecting liability, regulatory and risk constraints. Furthermore, as a social contribution, 

the findings of this work could increase and strengthen the long-term sustainability of 

RJPrev by mitigating the insolvency occurrence probability of RJPREV-CD’s benefit 

plan during the period covered by the ALM model. 



Finally, this research paper has its originality based on the application of an ALM model 

to a defined contribution plan, which belongs to a pension fund of a public entity, in the 

Brazilian context. 

 

Keywords: ALM; RJPrev; Pension funds; EFPC; Investment portfolio optimization; State 

of Rio de Janeiro; Defined contribution. 

Paper category: Master’s thesis/Research paper 
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Introdução 

A solvência e a sustentabilidade financeira das instituições dependem crucialmente do 

casamento entre os fluxos de ativos e passivos dessas entidades ao longo do tempo. 

Todavia, nos dias atuais, a complexidade dos mercados e as sofisticadas dinâmicas dos 

ativos e passivos impõem enormes desafios para essas instituições. As crises econômicas 

ocorridas nas últimas duas décadas mostraram que a instabilidade financeira pode gerar 

impactos relevantes para governos, sociedades, empresas e indivíduos.  

Dessa forma, gestores de risco de todo mundo precisam lidar com a grande 

responsabilidade de garantir a solvência e a sustentabilidade das instituições que 

administram, embasando suas tomadas de decisão em informações claras e transparentes 

por meio de uma gestão coordenada e interativa dos ativos e passivos dessas instituições. 

No Brasil, de acordo com as Leis Complementares nº 108/2001 e nº 109/2001, as 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), também conhecidas como 

fundos de pensão, são entidades administradas por instituições sem fins lucrativos que 

mantêm planos de benefícios previdenciários de natureza coletiva para seus participantes. 

Essas entidades, pertencentes ao Regime de Previdência Complementar (RPC), somente 

são acessíveis para grupos determinados de participantes de entes públicos, empresas e 

entidades de classe, que têm participação ativa na gestão de seus fundos de pensão. 

A adesão a um plano de benefício de previdência complementar fechado, conforme 

disposição do Art. 202 da Constituição Federal, é uma decisão voluntária do indivíduo 

que, isoladamente ou em conjunto com a sua patrocinadora, complementa 

facultativamente seus benefícios previdenciários, de forma autônoma em relação ao 

Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e ao Regime Próprio de Previdência Social 

(RPPS). As EFPC devem gerir seus planos de benefícios baseando-se na constituição de 

reservas que garantam o benefício contratado, conforme legislação aplicada. 

Em 2012, o Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei Estadual nº 6.243, instituiu o 

regime de previdência complementar para seus servidores públicos civis, com o objetivo 

de combater o déficit atuarial crescente de seu RPPS, fixando como limite máximo para 

a concessão das aposentadorias e pensões pagas pelo seu RPPS o mesmo limite máximo 

estabelecido para os benefícios do RGPS. 

Assim, a Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev), 

criada em 02 de fevereiro de 2013, passa a funcionar em 04 de setembro do mesmo ano 
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de sua criação, com o objetivo de complementar os benefícios previdenciários dos 

servidores públicos civis do Estado do Rio de Janeiro e de servir como instrumento de 

mitigação do risco e do déficit financeiro e atuarial do RPPS. 

 No exercício financeiro de 20181, a função previdência social representou quase um terço 

(32,55%) do total de despesas orçamentárias empenhadas pelo governo do Estado do Rio 

de Janeiro, aproximando-se da soma das despesas empenhadas nas funções saúde, 

educação e segurança pública nesse mesmo exercício (37,86%). O déficit técnico atuarial2 

do Plano Financeiro do RPPS estadual no mesmo exercício atingiu o expressivo montante 

de R$ 613 bilhões. 

A RJPrev tem como finalidade precípua administrar e executar o plano de benefícios de 

caráter previdenciário complementar dos servidores públicos civis do Estado do Rio de 

Janeiro. Para que a administração desse plano de benefícios seja solvente e sustentável 

no longo prazo, é necessário que exista uma gestão coordenada dos fluxos de ativos e 

passivos dessa EFPC.  

Dentre os principais instrumentos utilizados pela indústria de fundos de pensão no Brasil 

e no mundo para lidar com essa questão, a ferramenta ALM destaca-se como uma opção 

que propõe um modelo de gestão coordenada de ativos e passivos, que adicionalmente 

busca uma estratégia ótima de alocação dos investimentos, sempre considerando os ativos 

e passivos de forma simultânea e integrada. 

Atualmente, a alocação da carteira de investimento em títulos públicos de renda fixa é 

amplamente predominante nos fundos de pensão, principalmente devido à elevada taxa 

de juros real associada a esse tipo de investimento nos últimos anos, que possibilitou aos 

gestores alcançar a meta de rentabilidade definida na política de investimento dessas 

entidades sem se expor muito a riscos. De acordo com informações da Associação 

Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), 73,4% dos 

investimentos das carteiras dos fundos de pensão estavam alocadas em aplicações do tipo 

renda fixa no encerramento do exercício financeiro de 2018. 

                                                           
1 Contas de Gestão – Exercício 2018. 

http://www.fazenda.rj.gov.br/contabilidade/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/cont

adoria/relatoriosContabeis/relat_conta_gestao/2018/Volume%2001/Volume%2001.pdf?lve Acessado em 

03/08/2019 às 21:30h. 
2 Relatório de Avaliação Atuarial 2019 (Exercício 2018) do RPPS do Estado do Rio de Janeiro. 

https://www.rioprevidencia.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/cnbf/mdi1/~edisp/rp_025829

.pdf  Acessado em 03/08/2019 às 21:33h. 

http://www.fazenda.rj.gov.br/contabilidade/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/contadoria/relatoriosContabeis/relat_conta_gestao/2018/Volume%2001/Volume%2001.pdf?lve
http://www.fazenda.rj.gov.br/contabilidade/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/contadoria/relatoriosContabeis/relat_conta_gestao/2018/Volume%2001/Volume%2001.pdf?lve
https://www.rioprevidencia.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/cnbf/mdi1/~edisp/rp_025829.pdf
https://www.rioprevidencia.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/cnbf/mdi1/~edisp/rp_025829.pdf
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Todavia, conforme os instrumentos de política monetária e as reformas fiscais começam 

a surtir efeito no controle da inflação no Brasil, essas altas taxas reais de juros tendem a 

cair e se estabilizar em um patamar mais baixo. Isso deve obrigar os gestores de fundos 

de pensão no país a mudar de forma significativa as estratégias de investimento de seu 

portfólio e revisar criticamente a meta de rentabilidade definida na política de 

investimento dessas entidades, devido à maior dificuldade de entregar os fluxos de caixa 

necessários para a cobertura de seus passivos previdenciários e atender os limites 

regulatórios impostos pela legislação aplicada aos fundos de pensão. 

O presente trabalho pretende analisar como a implementação da ferramenta ALM em um 

fundo de pensão como a RJPrev pode funcionar como um instrumento para o controle e 

gestão dos riscos relacionados à administração e execução dos planos de benefício da 

entidade. Como resultado, espera-se encontrar elementos que orientem as tomadas de 

decisão quanto às estratégias de diversificação de investimento adotadas pelas EFPC e 

embasem às decisões dos Comitês de Investimento e dos Conselhos Deliberativos dessas 

entidades sobre os parâmetros e as alocações a serem estabelecidas na Política de 

Investimento dos fundos de pensão. 

 

1. Objetivos 

 

1.1. Objetivo geral 

 

Analisar a implementação da ferramenta ALM no regime de previdência complementar 

dos servidores civis do Estado do Rio de Janeiro, fornecendo elementos e identificando 

as variáveis críticas envolvidas na obtenção de uma carteira de investimento otimizada, 

que atenda os compromissos do passivo da RJPrev, possua a liquidez adequada ao plano 

de benefícios e ao mesmo tempo obtenha resultados compatíveis com os objetivos de 

risco e retorno estabelecidos na política de investimento da entidade. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 Estimar a alocação da carteira de investimento ótima obtida com a utilização do 

ALM e compará-la com a alocação atual da carteira de investimento dos ativos do 

Plano RJPREV-CD; 
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 Contribuir com a melhoria da governança corporativa da organização pesquisada, 

por meio da transferência do conjunto de conhecimentos, habilidades e 

procedimentos desenvolvidos ao longo da pesquisa às equipes técnicas da RJPrev; 

 Verificar se o modelo de ALM estudado pode reforçar a governança corporativa 

da RJPrev, atendendo às necessidades particulares da entidade e evitando a adoção 

e reprodução acrítica de modelos de governança que engendrem aumento de 

custos e tensões desnecessárias entre os agentes envolvidos (isomorfismo), 

mantendo a efetiva salvaguarda dos interesses dos participantes e patrocinadores; 

 Analisar os potenciais riscos, desafios e dificuldades para uma efetiva 

implantação da ferramenta ALM na previdência complementar do Estado do Rio 

de Janeiro; 

 Verificar a disponibilidade de instrumentos financeiros adequados para os 

objetivos de investimento da RJPrev, levando em conta a maturação do Plano 

RJPREV-CD, a liquidez exigida pelos compromissos da entidade e a legislação 

aplicada aos fundos de pensão. 

 

2. Justificativa 

Um fundo de pensão tem como objetivo principal proporcionar uma renda complementar 

de aposentadoria ou pensão para seus participantes e dependentes, de acordo com o 

contrato firmado entre os participantes, os patrocinadores e a entidade gestora do plano 

de benefícios. O plano de benefícios recebe recursos mensais – as contribuições dos 

participantes e ou dos patrocinadores – que são aplicados no sistema financeiro, com o 

objetivo de acumular reservas para o pagamento futuro das aposentadorias e pensões 

contratadas. 

O plano de benefícios funciona bem enquanto a soma da rentabilidade dos investimentos 

e os recursos acumulados pelas contribuições dos participantes e patrocinadores fizerem 

frente aos compromissos derivados do passivo dos fundos de pensão, isto é, enquanto os 

recursos garantidores forem iguais ou superiores aos compromissos assumidos pelo plano 

de benefícios. 

No regime de previdência complementar do Estados do Rio de Janeiro, o conjunto de 

direitos e obrigações que constituem o plano de benefícios de seus servidores é afetado 

por diversos fatores conjunturais, demográficos e econômicos, que nos últimos anos têm 
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se apresentado como uma ameaça permanente ao equilíbrio dos planos de benefícios dos 

fundos de pensões.  

As mudanças demográficas que o país vem atravessando nas últimas décadas, pelo lado 

do passivo, e a tendência de queda estrutural das taxas de juros no Brasil e no mundo, 

pelo lado do ativo, estão entre as principais fontes de desequilíbrio dos planos de 

benefícios das EFPC. 

As informações mais recentes publicadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) confirmam uma nova realidade no perfil demográfico da população 

brasileira. Adicionalmente, a taxa de juros básica fixada pelo Comitê de Política 

Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BCB), conhecida como meta para a taxa 

Selic, está na mínima histórica após a implementação do Plano Real em 1994. 

A ocorrência desses fatores pode frustrar as expectativas de milhares de participantes do 

regime de previdência complementar do Estado do Rio de Janeiro, que contribuem por 

muito tempo durante sua fase laboral ativa e correm o risco de perceber um benefício 

previdenciário complementar abaixo do esperado em relação ao originalmente ofertado 

na contratação do plano de benefícios. 

Pelo lado dos passivos, as mudanças demográficas impactam principalmente pelo 

aumento da longevidade, isto é, pelo aumento da expectativa de sobrevida dos 

beneficiários, que prolonga o tempo de recebimento dos benefícios previdenciários. 

Adicionalmente, a taxa de natalidade da população brasileira diminuiu drasticamente nos 

últimos anos. 

No Gráfico 1 é apresentada a evolução da expectativa de vida ao nascer e da taxa de 

natalidade da população brasileira entre os anos de 1960 e 2016. 
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Gráfico 1 - Evolução da expectativa de vida ao nascer e da taxa de natalidade – Brasil 

(1960 – 2016) 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

A conjugação da longevidade dos segurados com a diminuição da taxa de natalidade 

pressiona o equilíbrio de todo o sistema previdenciário brasileiro, principalmente do 

regime geral, que ainda opera em sistema de repartição simples. Com esse novo perfil 

demográfico, a tendência é que nas próximas décadas o Brasil tenha um contingente 

maior de idosos recebendo benefícios previdenciários por mais tempo e um contingente 

menor de jovens entrando no mercado de trabalho. 

É importante destacar a diferença entre expectativa de vida ao nascer e expectativa de 

sobrevida, dado que a esperança da idade máxima que será alcançada, em média, pelos 

indivíduos de uma população depende da idade desse indivíduo. A expectativa de vida ao 

nascer incorpora as taxas de mortalidade infantil e mortes por causas externas na 

população mais jovem, como violência e acidentes de trânsito, por exemplo.  

Dessa forma, a expectativa de vida ao nascer pode ser entendida como a expectativa de 

sobrevida condicional à idade zero. Assim, para as EFPC, a variável relevante que deve 

ser levada em conta é a expectativa de sobrevida na idade de aposentadoria. Com a 

transição demográfica, os indivíduos tendem a viver mais, aumentando o tempo esperado 

de usufruto dos benefícios previdenciários. Avanços tecnológicos e na medicina, adoção 
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de hábitos mais saudáveis, maior acesso a serviços de saúde e melhorias no saneamento 

básico também têm contribuído para o aumento da longevidade e do usufruto das 

aposentadorias e pensões das EFPC. 

A transição demográfica gerada por essas pressões demográficas fica clara quando 

observamos a tendência futura de inversão da pirâmide etária brasileira ao longo do 

tempo, conforme apresentado no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - População por sexo e grupos de idade – Brasil (1980 – 2050) 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – 2008 (Disponível em 

https://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2008/piramide

/piramide.shtm - Acessado em 15/09/2019) 

Do lado dos ativos, a tendência de queda da taxa de juros no Brasil e no mundo, que 

reflete o aumento da integração dos mercados financeiros internacionais, dificulta o 

atingimento dos índices de rentabilidade e das metas atuariais estabelecidos nas políticas 

de investimento dos fundos de pensão.  

Com receio de uma eventual desaceleração do crescimento global, os bancos centrais3 

dos países desenvolvidos têm gerado estímulos monetários por meio de cortes das taxas 

básicas de juros, objetivando incentivar o crescimento econômico pelo aquecimento da 

demanda agregada e com a elevação do consumo da população. 

                                                           
3 https://www.valor.com.br/financas/6372471/fed-realiza-primeiro-corte-no-juro-dos-eua-em-uma-decada 

(Acessado em 01/09/2019) 

https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2019/06/18/bce-sinaliza-que-corte-de-juros-seria-arma-

para-elevar-inflacao.htm (Acessado em 01/09/2019) 

https://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2008/piramide/piramide.shtm
https://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2008/piramide/piramide.shtm
https://www.valor.com.br/financas/6372471/fed-realiza-primeiro-corte-no-juro-dos-eua-em-uma-decada
https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2019/06/18/bce-sinaliza-que-corte-de-juros-seria-arma-para-elevar-inflacao.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2019/06/18/bce-sinaliza-que-corte-de-juros-seria-arma-para-elevar-inflacao.htm
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No Brasil, a taxa Selic atingiu 4,50% a.a em dezembro 2019, o menor patamar histórico 

das últimas três décadas. O aparente controle da inflação e a iminente aprovação de 

reformas estruturais no Congresso Nacional, como a reforma da previdência, a reforma 

tributária e a reforma do Estado, reforçam a credibilidade do Banco Central do Brasil 

(BCB) em perseguir uma redução ainda maior da taxa Selic no futuro. A Tabela 1 

apresenta as principais taxas de juros de referência no Brasil e no mundo. 

Tabela 1 - Taxas de juros de referência no Brasil e no mundo 

  

Fonte: Bloomberg (Acessado em 02/09/2019, exceto Selic, acessada em 30/12/2019). 

Esse novo ambiente macroeconômico de juros mais baixos e alívio fiscal pode ser 

positivo para o crescimento econômico do país, mas é um desafio enorme para os gestores 

de fundos de pensão, acostumados à relativa previsibilidade e aos retornos anuais de dois 

dígitos dos investimentos aplicados em renda fixa lastreados em títulos públicos federais. 

Para garantir o pagamento do benefício contratado sem recorrer ao aumento das 

contribuições, os gestores das carteiras de investimento dos fundos de pensão precisarão 

atingir rentabilidades que façam frente à meta atuarial ou índice de referência definidos 

nas políticas de investimento dessas entidades. 

A estratégia tradicional que vigorou nas últimas décadas entre os gestores de fundo de 

pensão de concentrar as aplicações em ativos de renda fixa dificilmente vai gerar o retorno 

necessário para equilibras os planos de benefícios. A tomada de decisão sobre a alocação 

dos recursos garantidores dos planos de benefício precisa estar orientada por elementos 

que levem em conta a evolução conjunta dos ativos e passivos dos fundos de pensão. 

Por fim, a tomada de decisão e o processo de diversificação das aplicações dos fundos de 

pensão para opções mais arriscadas de investimento exigem uma ferramenta preparada e 

especializada na gestão coordenada de ativos e passivos dessas entidades. 

Localidade Taxa %

Brasil Selic 4,50%

EUA Federal Funds 2,25%

Zona do Euro Refinancing Tender 0,00%

Reino Unido Repo Rate 0,75%

Japão Overnight Call Rate -0,10%

Suiça 3 Month Libor Rate -0,75%

Canadá Overnight Rate Target 1,75%

Austrália Cash Rate 1,00%

Nova Zelândia Official Cash Rate 1,50%



21 
 

Dessa forma, o estudo da ferramenta ALM no contexto do regime de previdência 

complementar do Estado do Rio de Janeiro se justifica por potencializar a utilização de 

um modelo de gestão integrada e coordenada, que busca uma estratégia ótima de 

investimento considerando os ativos e passivos de forma simultânea, contribuindo 

positivamente para a consecução dos objetivos e superação dos desafios atualmente 

impostos ao fundo de pensão dos servidores civis estaduais. 

3. Referencial Teórico 

O conceito de Asset-Liability Management, ou simplesmente ALM, é definido por 

Abbott et al. (2003), que desenvolveram um guia profissional atuarial especializado em 

ALM para a Society of Actuaries (SOA), da seguinte forma4: 

ALM é a prática de gestão de negócios em que as decisões e ações tomadas sobre 

os ativos e passivos são coordenadas. ALM pode ser definido como o processo 

contínuo de formulação, implementação, monitoramento e revisão de estratégias 

relacionadas aos ativos e passivos para o atingimento dos objetivos financeiros 

de uma organização, dada a tolerância ao risco e outras restrições da 

organização. O ALM é relevante e crítico para uma gestão sustentável das 

finanças de qualquer organização que invista para equilibrar suas necessidades 

futuras de fluxo de caixa e de exigência de capital. 

De acordo com esse guia, o ALM preocupava-se originalmente apenas com os riscos 

associados às mudanças nas taxas de juros. Atualmente, a ferramenta ALM considera 

uma ampla gama de riscos como o risco de liquidez, risco de mercado, risco legal, risco 

cambial e o risco soberano ou risco país. 

Desde meados dos anos 1990 diversos pesquisadores estudam modelos de ALM 

aplicados aos fundos de pensão. Dert (1995) escreveu sua tese de pós-graduação sobre 

um modelo de ALM para um fundo de pensão holandês utilizando restrições 

probabilísticas. Boender (1997), que participou do desenvolvimento do modelo de ALM 

conhecido como ORTEC, que utiliza programação estocástica multi-estágio, conclui em 

seu trabalho que os riscos relevantes para os modelos de ALM são melhor captados por 

métodos de geração de cenários do que por meio de distribuições de probabilidade. 

De acordo com Jongwoo e Mina (2000), em 1999 o RiskMetrics Group5 desenvolveu o 

modelo LongRun, com o objetivo de prover medidas de risco robustas de longo prazo. O 

                                                           
4 Tradução do autor. 
5 LongRun e ClearHorizon são marcas comerciais cujos serviços são de propriedade ou licenciados pelo 
Risk Metrics Group. 
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LongRun é baseado em duas das principais abordagens utilizadas para a estimativa de 

retornos futuros. A primeira abordagem é a que se baseia nos preços de mercado corrente, 

com uso intensivo de instrumentos como derivativo, futuros e preços de opções. A 

segunda é aquela que se baseia em séries históricas, podendo ser considerada uma 

abordagem econométrica. 

Como o LongRun fornecia medidas de risco para horizontes de tempo de até dois anos, 

as seguradoras e os fundos de pensão continuaram demandando da RiskMetrics modelos 

que pudessem projetar retornos com prazos mais longos. Foi nesse contexto que a 

RiskMetrics publicou em 2000 o ClearHorizon Technical Document. Esse compêndio, 

conhecido como modelo ClearHorizon, tem como proposta a projeção de cenários 

econômicos para prazos maiores que dois anos (JONGWOO e MINA, 2000). 

O sistema de ALM estudado por Mulvey et al. (2000) é composto por três componentes 

principais: um gerador de cenário, um modelo de simulação de otimização e um módulo 

composto por relatórios financeiros sobre o passivo. Esse sistema, conforme o autor, pode 

ser aplicado em instituições financeiras que utilizam programação estocástica multi-

estágio. 

Ao desenvolver e testar diversos métodos alternativos de geração de cenário para modelos 

de ALM, Kouwenberg (2001) propôs um modelo de programação estocástica multi-

estágio para um fundo de pensão holandês. Para avaliar a performance do modelo 

proposto e os procedimentos para geração de cenários foram utilizadas simulações do tipo 

“rolling horizon”, cujo propósito principal é avaliar os resultados da implementação da 

decisão otimizada do modelo período a período.  

O custo médio e o risco da política relacionada à programação estocástica encontrados 

em Kowenberg (2001) foram então comparados com os resultados de um modelo 

simplificado. Os resultados obtidos nesse trabalho apontaram para evidências de que a 

performance de um modelo de programação estocástica multi-estágio pode ser melhorada 

significativamente por uma escolha apropriada do método de geração de cenário. 

Em seu estudo sobre a validade da generalização das práticas de governança corporativa 

ao ambiente dos fundos de pensão, Fontes Filho (2004) analisou os limites da utilização 

da teoria da agência e a utilização alternativa da teoria institucional para comparar 

resultados obtidos em entidades com perfis diversos quanto ao tipo de plano, origem do 

patrocinador e maturidade das instituições analisadas.  



23 
 

Um dos principais achados desse estudo foi a configuração de um cenário na indústria de 

fundos de pensão que favorece a aceitação acrítica de modelos e tecnologias vigentes 

nessa indústria, principalmente em relação às propostas e utilização de produtos e serviços 

de órgãos de classe e consultorias especializadas, reforçando o isomorfismo nesse 

ambiente. A ideia da pesquisa-ação proposta é evitar o isomorfismo da indústria de fundos 

de pensão por meio da compreensão e reflexão crítica acerca do modelo de ALM aplicado 

no plano de benefícios RJPREV-CD. 

Em Zenios e Ziemba (2006), são apresentados diversos métodos e teorias que sustentam 

os modelos de ALM que integram as atividades operacionais e táticas de uma organização 

em um ambiente com incertezas. Os artigos desse trabalho abordam temas relacionados 

ao ALM como estruturas a termo e volatilidade, taxas de juros, análises de risco e retorno, 

estratégias de alocação dinâmica de ativos em tempo contínuo e discreto, utilização de 

modelos de programação estocástica e gestão de portfólio, detalhando a simbiose entre o 

ferramental de otimização e a tomada de decisão financeira. 

Diversos pesquisadores no Brasil e no mundo estudaram a aplicação do ALM em 

previdência social ou fundos de pensão. Saad e Ribeiro (2006) apresentaram uma 

aplicação de ALM para um fundo de pensão brasileiro com benefício definido e ativos de 

fluxo incerto. O modelo proposto nesse estudo consiste em uma ferramenta de ALM que 

adota uma abordagem estática, na qual a incerteza dos ativos é inserida no modelo na 

forma de uma penalidade que depende de um parâmetro de aversão ao risco e da 

volatilidade dos fatores de risco. 

Zenios e Ziemba (2007) complementaram seu trabalho anterior desenvolvendo e 

organizando estudos focados em aplicações e estudos de caso em ALM, apresentando e 

discutindo as teorias e os métodos que fundamentam os modelos utilizados em bancos, 

seguradoras, tesourarias, planejamento financeiro de investidores individuais, fundos de 

pensão e previdência social. Nesse estudo, os organizadores argumentam que as origens 

do ALM derivam do trabalho seminal de Markowitz (1952), laureado com o prêmio 

Nobel de economia em 1990 e considerado uma das obras fundamentais das finanças 

modernas. 

Uma série de estratégias e metodologias de ALM para planos de benefício definido foram 

analisados e comparados por Hurtado (2008), por meio de uma abordagem financeiro-

atuarial. Após sistematizar o estado da arte das técnicas de ALM para fundos de pensão, 
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o estudo desenvolveu, para uma base de dados real, as principais estratégias de gestão 

coordenada de ativos e passivos de forma analítica e comparada. 

A utilização de programação estocástica em fundos de pensão com benefício definido foi 

estudada por Dupačová e Polívka (2009), que utilizaram em um estudo de caso aplicado 

aos fundos de pensão tchecos um modelo de ALM no qual a qualidade da alocação 

recomendada do capital depende da qualidade dos cenários gerados e que necessita de 

uma validação dos resultados obtidos. 

Giambiagi e Tafner (2010), ao abordarem o tema da reforma da previdência no Brasil, 

caracterizam as pressões demográficas como envelhecimento da população, aumento da 

longevidade e queda da taxa de natalidade como ameaças invisíveis, no sentido de que 

elas não são efetivamente reconhecidas por grande parcela da população e pelos 

governantes. O trabalho apresenta um panorama geral da questão previdenciária no 

Brasil, comparando com o cenário internacional, e apresenta dados e informações 

relevantes sobre esse debate, propondo ao fim uma agenda de reformas previdenciárias 

para o país. 

Ao discorrer sobre as aplicações contemporâneas das técnicas de Markowitz, Ziemba 

(2010) apresenta um artigo que discute seu modelo de ALM envolvendo programação 

estocástica e geração de cenários, derivado da utilização dessas técnicas e influenciado 

também pelo trabalho de outros pioneiros da teoria do portfólio como William Sharpe e 

James Tobin. Ainda segundo esses autores, apesar da complexidade envolvida na 

modelagem de ALM com programação estocástica, essa técnica possibilita uma maneira 

prática de incluir elementos e restrições importantes relacionados com a problemática que 

outros tipos de abordagem não conseguem modelar. 

Assim, pelo fato da problemática relacionada Plano de Benefícios RJPREV-CD envolver 

diversas restrições legais e alocativas, além da observância de elementos importantes 

como o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios objeto do estudo, entende-

se que a adoção de um modelo de ALM que utilize programação estocástica e geração de 

cenários pode potencializar uma melhor adequação e aderência do modelo ao caso 

concreto estudado. 

Com o objetivo de entender como o ALM é utilizado nas diversas áreas de aplicação, 

como bancos, fundos de pensão, companhias de seguro, previdência social, fundos de 

hedge, fundos de mútuo e mesmo nas finanças individuais, Mitra e Schwaiger (2011) 
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reuniram uma coleção de capítulos com a contribuição de experts em ALM do mercado 

e do meio acadêmico. Nesse trabalho, vários modelos de ALM disponíveis na academia 

e no mercado foram analisados, levando em conta na análise, além dos resultados dos 

modelos, os fatores externos podem afetar as decisões deles derivadas. 

Dessa forma, o ALM pode ser visto como uma ferramenta analítica financeira para 

tomada de decisões que visa a maximização do valor das partes interessadas e cujo 

objetivo principal é realizar investimentos de forma criteriosa para aumentar o valor do 

capital, honrar os compromissos relativos ao passivo e proteger-se de eventos financeiros 

desastrosos. Nesse entendimento, o ALM possibilita uma gestão coordenada de ativos e 

passivos por meio da busca da estratégia ótima de investimento, levando em consideração 

o passivo e o ativo da instituição simultaneamente, reduzindo os riscos e aumentando os 

retornos dos investimentos (MITRA e SCHWAIGER, 2011). 

Ao estudar os fatores determinantes que levam os servidores públicos a aderir a planos 

de benefícios previdenciários de natureza complementar, Oliveira (2016) encontrou 

evidências de que a falta de confiança e de informação dos participantes quanto à 

governança do fundo de pensão são questões cruciais nessa tomada de decisão. Dessa 

forma, a pesquisa proposta pretende se utilizar dos resultados gerados pelo modelo de 

ALM aplicado para aumentar a transparência na transmissão das informações e reforçar 

a confiança dos participantes na RJPrev. 

Por meio da utilização de programação estocástica multi-estágio, Oliveira et al. (2017) 

apresentaram um estudo sobre a aplicação de um modelo de ALM, levando em conta as 

regras e condições específicas às quais a indústria brasileira de fundos de pensão está 

submetida. O estudo indicou que, devido à tendência de queda das taxas de juros para os 

próximos anos no país, os gestores de fundo de pensão no Brasil precisarão alterar 

significativamente suas estratégias de investimento.  

 

4. Metodologia 

Para a condução da pesquisa adotou-se o método da pesquisa-ação, conjugando as 

características clássicas desse método com elementos da pesquisa-ação dialógica 

proposta por Mårtensson e Lee (2004) e da pesquisa-ação estatística proposta por 

Durcikova et al. (2018). O método da pesquisa-ação, por fomentar uma maior interação 

entre o pesquisador e o sujeito da pesquisa, possibilita a criação de um trabalho mais útil 
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e potencialmente aplicável no futuro pela organização estudada, aliando teoria, prática e 

relevância. 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que costuma ser 

concebida e realizada de forma associada a uma ação ou a uma resolução de um problema 

coletivo no qual pesquisadores e participantes envolvidos na situação ou problema atuam 

de forma cooperativa ou participativa. Dessa forma, a pesquisa-ação pode ser considerada 

uma forma de pesquisa participante, mas com a característica marcante desse método 

estar mais centrado na intervenção planejada em uma dada realidade pelos agentes 

participantes da pesquisa (THIOLLENT, 1988). 

Na definição de Vergara (2015, p. 195), “a pesquisa-ação é um método de pesquisa que 

visa à resolução de problemas por meio de ações definidas por pesquisadores e sujeitos 

envolvidos com a situação sob investigação. Objetiva, simultaneamente, a intervenção, a 

elaboração e o desenvolvimento da teoria”. Segundo essa autora, o método da pesquisa-

ação possibilita a exploração e o estímulo do processo de aprendizagem dos agentes 

envolvidos na pesquisa por meio da discussão e da disseminação de informações visando 

a condução de trabalhos futuros. 

Reconhecendo a inerente dificuldade presente na comunicação entre o pesquisador e o 

sujeito da pesquisa, o método da pesquisa-ação dialógica propõe o diálogo frequente entre 

o pesquisador e o sujeito pesquisado. Nesse método, o diálogo tem a função de ser a 

interface entre o mundo da ciência, caracterizado pelo rigor científico e pelas teorias, e o 

mundo da prática, marcado pela praxe e pelas atitudes cotidianas das organizações 

(MÅRTENSSON e LEE, 2004). 

Conforme Mårtensson e Lee (2004), por meio desse diálogo os pesquisadores podem 

elaborar reflexões e ações para as questões práticas relacionadas ao sujeito da pesquisa 

pela ótica desses agentes, tornando o relacionamento entre pesquisador e pesquisado mais 

igualitário e utilizando uma linguagem mais compreensível nas propostas de ação a serem 

tomadas pelos sujeitos de pesquisa. 

Partindo do processo cíclico da pesquisa-ação proposto por Susman e Evered (1978) e do 

debate sobre rigor metodológico em pesquisa-ação presente em Kock et al. (1997), 

Durcikova et al. (2018) propõem a utilização da pesquisa-ação estatística como forma de 

reforçar o rigor metodológico de estudos que empregam a pesquisa-ação, pois assim seria 

possível ao mesmo tempo aliar os benefícios e a riqueza das informações qualitativas 
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típicas da pesquisa-ação com o rigor metodológico associado aos estudos estatísticos 

positivistas. 

A principal contribuição metodológica da pesquisa-ação estatística é a introdução e a 

demonstração do uso de técnicas estatísticas em estudos que empregam a pesquisa-ação. 

Por ser uma forma de pesquisa positivista, a pesquisa-ação estatística é uma alternativa 

para aumentar o rigor metodológico e possibilitar a obtenção de novas evidências por 

meio de análises estatísticas e testes de hipóteses (DURCIKOVA et al., 2018). 

Dessa forma, a pesquisa-ação permite a mobilização dos sujeitos para atuarem durante 

todo o processo de investigação e identificação dos problemas prioritários na organização, 

possibilitando assim a efetiva implementação e avaliação das ações derivadas da 

pesquisa. Um aspecto relevante para o sucesso da pesquisa-ação é a adequação da 

linguagem utilizada pelos envolvidos, que deve ser compreensível para todos, dado que 

esse método de pesquisa demanda interação e comunicação. Assim, deve-se buscar 

sempre que possível a disseminação das informações, terminologias e dos achados da 

pesquisa entre todos os participantes, para que o processo seja de fato participativo e 

permita o desenvolvimento de trabalhos futuros (VERGARA, 2015). 

 

4.1. Plano de pesquisa 

Na Figura 1 é apresentado o processo cíclico com cada um dos estágios propostos como 

plano para a condução do trabalho de pesquisa: 

Figura 1 - Estágios do processo cíclico da pesquisa-ação propostos pelo projeto de 

pesquisa 

 

 

Fonte: Susman e Evered (1978) – Adaptação e tradução do autor. 
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Segue abaixo a descrição das principais atividades a serem desenvolvidas em cada estágio 

do processo cíclico proposto como plano de pesquisa: 

I – Diagnóstico: Identificação e definição do problema. 

II – Planejamento da Ação: Consideração das ações alternativas para a solução do 

problema. 

III – Ação: Aplicação da ação selecionada. 

IV – Avaliação: Análise dos impactos da ação selecionada. 

V – Especificação do Aprendizado: Identificação dos principais achados da pesquisa. 

 

5. Sistema Previdenciário no Brasil 

No Brasil, conforme Art. 194 da Constituição Federal, a previdência faz parte da 

seguridade social, que é definida como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 

Poderes Públicos e da sociedade e que tem como função principal assegurar, além do 

direito à previdência social, os direitos relativos à saúde e à assistência social. 

A previdência tem como objetivo reconhecer e conceder direitos aos seus segurados, 

transferindo renda para o contribuinte ou seus dependentes em caso de perda da 

capacidade de trabalho, seja por idade avançada, morte, invalidez, doença, desemprego 

involuntário ou mesmo por motivo de maternidade e reclusão. 

A previdência no Brasil, de acordo com o Art. 40, Art. 201 e o Art. 202 da Carta Magna, 

é dividida entre o sistema de previdência social e o sistema de previdência privada ou 

complementar. A previdência social, formada pelo RGPS e pelo RPPS, possui caráter 

contributivo e é de filiação obrigatória, devendo observar critérios que preservem o 

equilíbrio financeiro e atuarial conforme legislação vigente. 

 A previdência privada possui caráter complementar e é organizada de forma autônoma 

em relação ao RGPS e ao RPPS, com adesão facultativa e baseada na constituição de 

reservas que garantam o benefício contratado conforme legislação vigente, constituindo 

o chamado RPC. 

A Figura 2 apresenta um organograma com o resumo esquemático do sistema de 

seguridade social e dos regimes previdenciários no Brasil, destacando a inserção da 

previdência complementar nesse sistema. 
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Figura 2 - Organograma do sistema de seguridade social e dos regimes previdenciários 

no Brasil 

 

Fonte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – elaboração do autor. 

 

5.1. Regimes Previdenciários 

Regimes de previdência social são sistemas impostos e controlados por entidades 

governamentais com o objetivo de prover benefícios sociais para os membros de uma 

sociedade ou uma parcela específica dessa sociedade. Os regimes de previdência social 

geralmente recebem contribuições compulsórias dos empregados e dos empregadores 

participantes desse regime, e pagam os benefícios de acordo com a legislação determinada 

pelas entidades governamentais (OCDE, 2007). 

 

5.1.1. Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 

O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) é o maior regime previdenciário do Brasil, 

abrangendo a ampla maioria dos trabalhadores do país. O RGPS tem suas políticas 

elaboradas pela Secretaria de Previdência (SPS), vinculada ao Ministério da Fazenda 

(MF), e a operacionalização do reconhecimento dos direitos dos segurados desse regime 

compete ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).  

Conforme informações6 do INSS, em 2017 o RGPS abrangia mais de 50 milhões de 

segurados e cerca de 33 milhões de beneficiários. O RGPS tem caráter contributivo e é 

de filiação obrigatória, possuindo como participante empregados assalariados, 

                                                           
6 https://www.inss.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/ 

Acessado em 06/08/2019 às 17:30h. 
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empregadores, trabalhadores autônomos, contribuintes individuais, contribuintes 

facultativos e os trabalhadores rurais. 

 

5.1.2. Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 

Em seu Art. 40, a Carta Magna assegura aos servidores titulares de cargos efetivos da 

União, estados, distrito federal e municípios um Regime Próprio de Previdência Social 

(RPPS) que observe critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial desses 

regimes.  

Os RPPS são instituídos e organizados pelos respectivos entes federativos conforme as 

normas estabelecidas na Lei nº 9.717/1998, que dispõe sobre as regras gerais para a 

organização e funcionamento desses regimes. A partir da instituição do RPPS, os 

servidores titulares de cargos efetivos são afastados do RGPS. 

Assim, os RPPS podem ser entendidos como um sistema de previdência estabelecido no 

âmbito de cada ente federativo cujo objetivo é assegurar para os servidores titulares de 

cargo efetivo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pelo menos os benefícios 

de aposentadoria e pensão por morte previstos no Art. 40 da Constituição Federal.  

Sua finalidade principal é administrar e executar os planos de benefícios dos servidores 

públicos titulares de cargo efetivo, tanto daqueles em atividade, como dos aposentados e 

dos pensionistas, cujos benefícios estejam sendo pagos pelo ente estatal. As normas 

básicas dos RPPS estão previstas, além do Art. 40 da Constituição Federal e da Lei nº 

9.717/1998, também na Portaria MPS nº 402/2008 e na Portaria MF nº 464/2018. 

 

5.1.3. Regime de Previdência Complementar (RPC) 

A previdência complementar é um benefício de adesão facultativa, que propicia ao 

trabalhador um seguro previdenciário adicional, de acordo com suas necessidades e 

vontade. É um benefício contratado para garantir uma renda extra ao segurado ou seu 

dependente. Além do benefício de aposentadoria, o segurado normalmente também tem 

à sua disposição proteção contra morte, invalidez, doença etc. 

Dessa forma, o RPC possui como finalidade proporcionar ao trabalhador segurado uma 

proteção adicional em relação àquela oferecida pelo RGPS ou pelo RPPS, para os quais 

as contribuições dos segurados têm caráter obrigatório. 
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Conforme previsão do Art. 202 da Constituição Federal, a adesão ao RPC é facultativa e 

desvinculada dos regimes de previdência social (RGPS e RPPS). Assim, pode-se dizer 

que o RPC possui regras próprias e específicas, estabelecidas pela Leis Complementares 

nº 108/2001 e nº 109/2001. No âmbito do RPC, os benefícios previdenciários são pagos 

com base nas reservas acumuladas ao longo dos anos de contribuição, isto é, as 

contribuições vertidas pelos segurados formam uma poupança que será utilizada no futuro 

para o pagamento de seus benefícios. Esse sistema é conhecido como regime de 

capitalização, que pode seguir um modelo de contas individuais ou de contas coletivas. 

De forma resumida, o RPC é formado por dois segmentos: a previdência complementar 

fechada, operada pelas Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC), e a 

previdência complementar fechada, operada pelas Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (EFPC). Cada segmento possui características próprias e é fiscalizado por 

órgãos específicos de governo: as EAPC pela Superintendência de Seguros Privados 

(Susep) e as EFPC pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc). 

Enquanto as EFPC administram planos de benefícios previdenciários para indivíduos que 

possuem vínculo empregatício ou associativo com entes públicos, empresas, sindicatos 

ou associações representativas, as EAPC oferecem planos de benefícios de caráter 

previdenciário prestados de forma contínua ou em pagamento único, que são acessíveis a 

qualquer indivíduo que desejar fazer sua adesão. 

 

5.2. Sistema Previdenciário do Estado do Rio de Janeiro 

5.2.1. O Fundo Único de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro 

Em 1999, o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro 

(Rioprevidência) foi instituído pela Lei Estadual Nº 3.189 sob a forma de autarquia, com 

a finalidade de arrecadar, assegurar e administrar os recursos financeiros e demais ativos 

para o custeio dos benefícios concedidos pelo Regime Próprio de Previdência 

Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RPPS-RJ). 

Com o objetivo de combater o crescente desequilíbrio financeiro e atuarial do RPPS-RJ, 

o governo estadual capitalizou diversos tipos de ativos no Rioprevidência nos últimos 

anos, como imóveis dominiais, Certificados Financeiros do Tesouro (CFT)7, créditos 

                                                           
7 Lei Federal Nº 10.841/2004. 
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tributários parcelados8, créditos da dívida ativa9 e fluxos do FUNDES10. Adicionalmente, 

o governo estadual capitalizou11 em 2005 o Rioprevidência com as receitas advindas dos 

direitos do petróleo, asseguradas pelo Art. 20, § 1º da Constituição Federal, conhecidas 

como royalties e participações especiais. 

Diversas fontes extraordinárias de recursos foram empregadas pelo Rioprevidência na 

última década com o intuito de mitigar o descasamento das receitas e despesas de seu 

fluxo de caixa, como o adiantamento por meio de uma operação internacional de 

securitização12 de parte do fluxo de royalties e participações especiais, utilização de parte 

dos recursos do Fundo de Depósito Judicial do TJRJ13 e até a utilização de recursos 

devolvidos pelo Ministério Público  Federal (MPF)14 ao estado do Rio de Janeiro relativos 

à infrações penais e casos de corrupção envolvendo ex-integrantes da alta cúpula do 

governo estadual. 

Devido à persistência do desequilíbrio financeiro e atuarial do RPPS-RJ e seguindo a 

previsão da legislação aplicada aos RPPS, o Rioprevidência implementou em 2012 a 

segregação de massa de seus segurados, que foi uma reforma estrutural visando o 

equacionamento do déficit financeiro e atuarial de seu sistema previdenciário no longo-

prazo. 

 

5.2.2. Segregação de massa do Rioprevidência 

A segregação de massa criou dois planos de benefícios distintos para o Rioprevidência 

administrar, o Plano Financeiro e o Plano Previdenciário. O Plano Financeiro possui 

elevados passivos previdenciários com vencimento de mais curto prazo, com tendências 

decrescentes no longo prazo e ativos voláteis e de mais baixa liquidez (royalties e imóveis, 

por exemplo). Já o Plano Previdenciário possui passivos com vencimentos crescentes no 

longo prazo e ativos predominantemente financeiros de mais alta liquidez no curto prazo, 

sendo sua carteira de investimento lastreada principalmente em títulos públicos. 

                                                           
8 Decreto Estaduais Nº 36.994/2005. 
9 Decreto Estadual Nº 37.050/2005. 
10 Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social (FUNDES) – Decreto Estadual Nº 40.155/2006. 
11 Decreto Estadual Nº 37.571/2005, revogado pelo Decreto Estadual Nº 42.011/2009. 
12 Leis Estaduais Nº 6.112/2011, Nº 6.168/2012, Nº 6.656/2013 e Nº 7.074/2015. 
13 Lei Complementar Estadual Nº 163/2015, que modificou dispositivos da Lei Complementar Nº 

147/2013. 
14 http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-rj-devolve-ao-estado-r-250-milhoes-

desviados-por-organizacao-criminosa-de-sergio-cabral 

(Acessado em 21 de outubro de 2018) 

http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-rj-devolve-ao-estado-r-250-milhoes-desviados-por-organizacao-criminosa-de-sergio-cabral
http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-rj-devolve-ao-estado-r-250-milhoes-desviados-por-organizacao-criminosa-de-sergio-cabral
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5.2.3. O Regime de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro 

Com o objetivo de buscar o equilíbrio de seu sistema previdenciário, o Estado do Rio de 

Janeiro implementou o regime de previdência complementar para seus servidores, 

fixando o limite máximo para a concessão das aposentadorias e pensões pagas pelo seu 

Regime Próprio de Previdência Complementar (RPPS-RJ) igual ao limite máximo 

estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

Dessa forma, a Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro 

(RJPrev) foi criada pela Lei Estadual nº 6.243/2012, com a finalidade de administrar e 

executar planos de benefícios de caráter previdenciário complementar para os servidores 

públicos civis titulares de cargo efetivo do Estado do Rio de Janeiro, suas autarquias e 

fundações. 

 

6. As Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) 

No Brasil, as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), conhecidas 

popularmente como fundos de pensão, integram o sistema de previdência social brasileiro 

e constituem um importante instrumento de proteção adicional aos trabalhadores, além 

de funcionar como mecanismo de fomento à formação de poupança interna de longo 

prazo, que por sua vez pode potencializar a capacidade de investimento do país e servir 

como alternativa de diversificação das fontes de financiamento do crescimento 

econômico. 

Os fundos de pensão no Brasil são organizados por empresas, entes públicos e associações 

com o objetivo de garantir a seus funcionários ou associados, por meio da administração 

de planos de benefícios, uma complementação da aposentadoria paga pelo RGPS e pelos 

RPPS. Além da complementação da aposentadoria, os planos de benefícios geridos pelas 

EFPC podem garantir proteção contra eventos não programados como doença, morte e 

invalidez, dependendo do regulamento do plano. 

De forma resumida, os fundos de pensão são mantidos pelas contribuições dos 

empregadores e dos empregados, que são vertidas aos planos de benefícios para serem 

investidas no mercado financeiro com o objetivo de gerarem renda aos participantes. Essa 

renda é adicionada às contribuições dos participantes e dos patrocinadores para 

comporem os benefícios pagos no momento da aposentadoria ou pensão. Quando as 
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EFPC são oferecidas por associações ou entidades de classe, as contribuições são vertidas 

apenas pelos participantes, não havendo contrapartida patronal. 

Enquanto os planos de benefício que possuem contribuição patronal são denominados de 

patrocinados e as empresas ou entes públicos são chamados de patrocinadores, as 

associações e entidades de classe que ofertam planos de benefício previdenciário são 

denominadas de instituidoras. 

 

6.1. Tipos de plano de benefício oferecidos pelas EFPC 

De acordo com informações da Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar, os planos de benefícios ofertados pelos fundos de pensão podem ser de 

três tipos: contribuição definida, Benefício definido e contribuição variável. 

6.1.1. Contribuição Definida (CD) 

Nos planos de benefício do tipo contribuição definida, decide-se o valor da contribuição 

que será vertida ao plano e, no momento da aposentadoria ou pensão, é definido o valor 

do benefício do participante, levando-se em conta o montante de recursos que o 

participante acumulou durante todo período em que contribuiu para esse plano. 

6.1.2. Benefício definido (BD) 

Os planos do tipo benefício definido são aqueles em que o valor do benefício do 

participante é decidido no momento da adesão e as contribuições são ajustadas ao longo 

de sua vida laboral para atingir o valor do benefício estabelecido inicialmente. 

6.1.3. Contribuição Variável (CV) 

Com características híbridas dos dois tipos de plano apresentados acima, os planos de 

benefício do tipo contribuição variável possuem várias modelagens sendo a mais comum 

aquela em que os benefícios programados, na fase de acumulação ou de atividade, tenham 

características dos planos do tipo contribuição definida (contas individuais) e, na fase de 

inatividade, tenham características dos planos de benefício definido (rendas vitalícias). 

 

6.2. EFPC dos entes públicos 

Nas últimas décadas, o ambiente institucional das EFPC evoluiu bastante no Brasil, 

permitindo o acesso, que antigamente era restrito apenas a trabalhadores de grandes 

empresas estatais e multinacionais, também para os trabalhadores de pequenas e médias 

empresas, inclusive por meio da criação de planos de benefício instituídos por associações 
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e entidades de classe, além de contemplar também os servidores públicos federais, 

estaduais e municipais. 

Segundo a ABRAPP, atualmente o sistema de previdência complementar fechado possui 

cerca de 300 EFPC que administram aproximadamente 11.000 planos de benefícios que 

oferecem proteção previdenciária para mais de 7 milhões de indivíduos, considerando os 

participantes ativos, dependentes e assistidos. 

Constituídas na forma de sociedade civil ou fundação, sempre sem fins lucrativos, as 

EFPC são instituições criadas com o fim exclusivo de administrar planos de benefícios 

de natureza previdenciária, conforme estrutura definida na forma do Art. 35 da Lei 

Complementar nº 109/2001. O Gráfico 3 apresenta a evolução das EFPC dos entes 

públicos no período entre 2013 e 2018. 

Gráfico 3 - Evolução dos ativos financeiros, do número de planos e da quantidade de 

EFPC dos entes públicos (2013 - 2018) 

 

Fonte: Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

(ABRAPP) – 2018. 

 

6.3. Qualificação e constituição das EFPC 

Quanto à forma de qualificação, as EFPC podem ser classificadas de acordo com os 

planos de benefícios que administram em entidades de plano comum ou entidades 

multiplano. As EFPC são qualificadas como entidades de plano comum quando 

administram plano ou conjunto de planos acessíveis a todos os participantes, enquanto 
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que a qualificação como entidade multiplano é aplicável àquelas entidades que 

administram plano ou conjunto de planos para diversos grupos de participantes, com 

independência patrimonial entre esses grupos. 

A constituição ou criação de uma EFPC está condicionada a motivação do patrocinador 

ou instituidor em oferecer aos seus empregados ou associados planos de benefícios 

previdenciários e por isso são acessíveis exclusivamente aos empregados ou servidores 

dos patrocinadores e aos membros ou associados dos instituidores. Existem condições 

especiais para a constituição das EFPC que estão devidamente regulamentadas na 

legislação aplicada e que devem ser observadas por todas as entidades. 

 

6.4. Patrocinador, Participante e Assistido 

No contexto das EFPC, patrocinador é a empresa ou grupo de empresas, o ente federativo 

(União, Estados e Municípios), suas autarquias e fundações, sociedades de economia 

mista e outras entidades públicas que instituam plano de benefícios previdenciários, 

administrado por EFPC, para seus empregados ou servidores públicos. 

O participante é a pessoa física que efetuou adesão em um plano de benefício de caráter 

previdenciário administrado por EFPC, enquanto que o assistido é o participante, ou 

beneficiário desse participante, que está usufruindo de um benefício previdenciário de 

prestação continuada. 

 

6.5. Regulação e Fiscalização das EFPC 

As EFPC são reguladas pelo o Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo Conselho 

Nacional de Previdência Complementar (CNPC). As políticas públicas para os fundos de 

pensão são formuladas pela Secretaria de Políticas Econômicas (SPE), enquanto que a 

fiscalização e supervisão dessas entidades fica a cargo da Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (Previc) e da Câmara de Recursos da Previdência 

Complementar (CRPC). 

 

6.5.1. Conselho Monetário Nacional (CMN) 

O Conselho Monetário Nacional (CMN), órgão deliberativo máximo do Sistema 

Financeiro Nacional (SFN), é responsável pelo estabelecimento das diretrizes gerais das 

políticas monetária, cambial e creditícia do país, além de ser o responsável pela regulação 
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das condições de funcionamento e fiscalização das instituições financeiras que operam 

no Brasil. 

Para executar sua missão institucional, o CMN é assessorado tecnicamente pela Comissão 

Técnica da Moeda e do Crédito (COMOC), que auxilia o CMN na formulação da política 

monetária e creditícia do país. A Secretaria de Política Econômica (SPE) possui assento 

na COMOC e presta assessoria ao Ministro da Fazenda no CMN através de suas 

secretarias adjuntas de política microeconômica e de política agrícola e meio-ambiente. 

 

6.5.2. Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) 

O conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), nova denominação do 

antigo Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC), é o órgão criado com 

a função de regular o regime de previdência complementar operado pelas EFPC, sendo 

presidido por um representante do Ministério da Fazenda (MF) e composto por 

representantes dos órgãos reguladores do regime de previdência complementar, por 

representantes das EFPC e por representantes dos patrocinadores, instituidores, 

participantes e assistidos dos planos de benefícios das referidas entidades. 

 

6.5.3. Secretaria de Política Econômica (SPE) 

A Secretaria de Política Econômica (SPE) é responsável pelo acompanhamento dos 

mercados das EFPC, da previdência complementar aberta e capitalização, auxiliando a 

formulação de políticas públicas para esses setores.  

Para atingir seus objetivos institucionais, a SPE realiza estudos sobre os setores regulados 

por ela, operando em conjunto com a Secretaria de Políticas de Previdência 

Complementar (SPPC), com a Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc) e com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) na elaboração de projetos de lei 

e normativos infralegais relativos aos setores regulados. 

Conforme o Decreto nº 9.003/2017, cabe à SPE a formulação e avaliação das medidas 

para o desenvolvimento dos mercados de previdência complementar e também a análise 

e elaboração de resoluções do CNPC. 

 Dentre as atribuições a cargo da SPE destaca-se a responsabilidade pela definição das 

diretrizes e limites para aplicação dos recursos do setor de previdência complementar 

aberta e fechada, com o objetivo de promover a segurança e o fomento dessas importantes 
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fontes de poupança de longo prazo, que possuem funções importantes no 

desenvolvimento econômico e no mercado de capitais do Brasil. 

 

6.5.4. Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) 

A fiscalização e a supervisão das atividades das EFPC são realizadas pela Previc, que é 

uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa e financeira e 

possui patrimônio próprio. 

A Previc é vinculada ao Ministério da Fazenda (MF), com sede e foro no Distrito Federal, 

possuindo atuação em todo território nacional. Além das atividades de fiscalização e de 

supervisão, a Previc também é responsável pela execução das políticas para o regime de 

previdência complementar operado pelas EFPC. 

De acordo com o Decreto nº 8.992/2017, a Previc é dirigida por uma diretoria colegiada 

e possui em sua estrutura escritórios de representação nos estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul.  

Dentre as principais competências atribuídas à Previc destacam-se, além da fiscalização 

e supervisão das EFPC, as atividades de apuração e julgamento das infrações, bem como 

a aplicação das penalidades cabíveis; a autorização de constituição e funcionamento das 

EFPC, levando-se em conta a aplicação dos estatutos e dos planos de benefícios; a 

autorização de reorganizações societárias das EFPC; a decretação de intervenção e 

liquidação extrajudicial das EFPC; a promoção de mediação conciliação das EFPC com 

os participantes; e a harmonização das atividades das EFPC com as normas e políticas 

estabelecidas para o segmento. 

 

6.5.5. Câmara de Recursos da Previdência Complementar (CRPC) 

A Câmara de Recursos da Previdência Complementar (CRPC) é o órgão colegiado que 

aprecia e julga as decisões relativas aos autos de infração e aos lançamentos tributários 

da Diretoria Colegiada da Previc.  

As regras de funcionamento da CRPC são disciplinadas pelo Decreto nº 7.123/2010, que 

também prevê as normas para designação e mandato dos seus membros e suas atribuições, 

além de disciplinar as sessões ordinárias e extraordinárias e orientar os procedimentos 

processuais relativos à apreciação dos recursos administrativos interpostos. 



39 
 

Sua composição é formada por quatro servidores titulares de cargos de provimento efetivo 

em exercício no Ministério da Economia, na Previc ou no Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS), por um representante das EFPC, um dos patrocinadores e instituidores de 

planos de benefícios das EFPC e um representante dos participantes e assistidos dessas 

entidades. 

 

7. A indústria de fundos de pensão no Brasil 

No Brasil, os fundos de pensão possuem um relevante papel no sistema financeiro 

brasileiro por fomentarem estabilidade financeira para o futuro de seus participantes. No 

encerramento do exercício de 2018, conforme informações da ABRAPP (2018), o valor 

total da carteira de ativos das EFPC participantes dessa associação girava em torno de R$ 

865 bilhões, distribuídos em 263 fundos de pensão de tamanhos variados. 

Os fundos de pensão são supervisionados pela Previc, que é uma autarquia de natureza 

especial, dotada de autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio, que atua 

como entidade de fiscalização e supervisão das EFPC e de execução das políticas para o 

regime de previdência complementar operado por essas entidades. 

A legislação sobre os investimentos e limites de alocação relativos aos ativos dos fundos 

de pensão brasileiros é disciplinada pelo CMN e permite que as EFPC apliquem os 

recursos de seus participantes nos seguintes segmentos: renda fixa, renda variável, 

investimentos estruturados, investimentos imobiliários, operações com participantes e 

investimentos no exterior (Resolução Banco Central Nº 4.661, de 25 de maio de 2018). 

A definição de limites de alocação para cada segmento de aplicação visa proteger os 

participantes das EFPC e controlar a exposição dos fundos de pensão ao risco financeiro. 

Não existe limite mínimo de alocação para os segmentos de aplicação. A solvência e o 

equilíbrio dos planos de benefícios ao longo do tempo, conforme condições estabelecidas 

pela legislação15, também são fatores cruciais para os fundos de pensão. 

No atual cenário macroeconômico brasileiro, a alocação da carteira de investimento em 

títulos públicos de renda fixa é amplamente predominante nos fundos de pensão, 

principalmente devido à elevada taxa de juros real associada a esse tipo de investimento, 

                                                           
15 Resolução CNPC Nº 30, de 10 de outubro de 2018. 



40 
 

que possibilita aos gestores alcançar a meta atuarial definida na política de investimento 

do desses fundos sem se expor muito a riscos. 

O Gráfico 4 mostra a evolução das alocações dos ativos financeiros das EFPC 

participantes da ABRAPP por tipo de aplicação entre os anos 2011 e 2018. 

Gráfico 4 - Evolução das alocações dos ativos financeiros das EFPC (2011 - 2018) 

 

Fonte: Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

(ABRAPP) – Consolidado Estatístico – Dezembro de 2018. 

De acordo com informações do Banco Central do Brasil, no início de 2017 a taxa de juros 

nominal ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação 

e de Custódia para títulos federais, conhecida como Selic e considerada a taxa básica que 

norteia as demais taxas de juros no Brasil, era de 14,25% a.a., ou seja, um patamar de 

prêmio de risco que muitas vezes desencorajava os gestores dos fundos de pensão a 

assumir alocações em ativos mais arriscados para atingir a meta atuarial ou o índice de 

rentabilidade definidos nas políticas de investimento. 

Entretanto, conforme os instrumentos de política monetária começam a surtir efeito no 

controle da inflação no Brasil e ao passo que são implementadas reformas fiscais 

estruturais no país, como a reforma previdenciária e a reforma tributária, essas altas taxas 

reais de juros tendem a cair e se estabilizar em um patamar mais baixo. 
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Essa tendência de queda da taxa de juros deve pressionar os gestores de fundos de pensão 

no país a mudar de forma significativa as estratégias de investimento de seu portfólio para 

atingir a meta atuarial definida na política de investimento, entregar os fluxos de caixa 

necessários para a cobertura de seus passivos previdenciários e atender os limites 

regulatórios impostos pela legislação aplicada aos fundos de pensão. 

O Gráfico 5 apresenta a evolução da meta da taxa Selic na última década. 

Gráfico 5 - Meta para a taxa Selic (% a.a., dados diários) – (Jan/2009 – Jan/2020) 

 

 

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB) – Posição no dia 15 de janeiro de 2020. 

 

7.1. Diretrizes para aplicação dos recursos garantidores dos fundos de pensão 

Em maio de 2018 passou a vigorar a Resolução CMN nº 4.661, que substituiu e revogou 

a Resolução CMN nº 3.792, de setembro de 2009. A Resolução CMN nº 4.661 dispõe 

sobre as diretrizes que os fundos de pensão devem observar na aplicação dos recursos 

garantidores de seus planos de benefícios. 

Dentre as principais inovações trazidas pela Resolução CMN nº 4.661, destacam-se a 

ampliação do rol de responsáveis pelo processo de gestão de investimento das EFPC, que 

agora também atribui responsabilidades aos profissionais envolvidos no processo de 

análise, de assessoramento e decisório da aplicação dos recursos, e a maior ênfase na 

compatibilização  entre os fluxos do ativo e do passivo dos fundos de pensão, com 
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enfoque especial no risco de liquidez relacionado ao pagamento dos benefícios 

previdenciários (Artigos 4º e 10 da Resolução CMN nº 4.661/2018). 

 

7.1.1. Política de Investimento 

De acordo com o Art. 19 da Resolução CMN nº 4.661/2018, os fundos de pensão devem 

definir uma política de investimento para a aplicação dos recursos de cada um dos planos 

de benefícios por eles administrados. A política de investimento deve ser elaborada pela 

diretoria executiva das EFPC e aprovada pelo conselho deliberativo da entidade antes do 

início do exercício de referência. 

O planejamento da política de investimento das EFPC deve adotar um horizonte de no 

mínimo 5 anos, com revisões feitas anualmente. A elaboração da política de investimento 

deve contemplar informações sobre as operações de ativos financeiros realizadas com 

instituições relacionadas à patrocinadora e deve adotar preferencialmente políticas de 

investimento específicas para cada perfil de investimento estabelecido para os planos de 

benefícios do fundo de pensão. 

 

7.1.2. Controles Internos 

De acordo com a Seção I do Capítulo II da Resolução CMN nº 4.661/2018, os fundos de 

pensão devem adotar regras e procedimentos de controle interno que observem os limites 

e requisitos legais, considerando o porte, a complexidade, a forma de gestão e a 

modalidade dos planos de benefícios administrados por essas entidades.  

O controle interno das EFPC deve definir de forma clara a separação das 

responsabilidades e objetivos relacionados aos mandatos de todos agentes que participam 

da gestão dos investimentos, definindo alçadas de decisão para cada instância do processo 

de tomada de decisão sobre a aplicação dos recursos dessas entidades. 

Caso o fundo de pensão utilize gestão própria de seus investimentos, como é o caso da 

RJPrev, a entidade deve manter registro digital de todos os documentos que subsidiaram 

a tomada de decisão relativa a aplicação dos recursos de seus planos de benefício. 

Por fim, as EFPC devem designar um administrador estatutário tecnicamente qualificado 

(AETQ) como agente principal responsável pela gestão dos recursos garantidores dos 

planos de benefícios, bem como um administrador ou um comitê responsável pela gestão 

de riscos, considerando o porte e a complexidade da entidade. 
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7.1.3. Avaliação e monitoramento de risco 

Os fundos de pensão devem identificar, avaliar e monitorar os riscos de crédito, de 

mercado, de liquidez, operacional, legal, sistêmico e outros relacionados à gestão dos 

recursos garantidores dos planos de benefícios que administram. As EFPC devem 

também monitorar, avaliar e gerir o risco e o retorno esperado das suas carteiras de 

investimento, adotando regras e implementando procedimentos para a seleção e o 

monitoramento da gestão dos investimentos dessas entidades (Art. 10 e 11 da Resolução 

CMN nº 4.661/2018). 

As EFPC devem também avaliar se a segregação das funções de gestão, administração e 

custódia está efetivamente mitigando situações de conflito de interesse, considerando 

sempre que possível em suas análises de risco aspectos relacionados à sustentabilidade 

econômica, ambiental, social e de governança das aplicações dos recursos garantidores 

dos planos de benefícios que administram (Art. 10 e 11 da Resolução CMN nº 

4.661/2018). 

 

7.2. Segmentos de aplicação e limites de alocação 

Conforme disposição do Art. 20 da Resolução CMN nº 4.661/2018, as aplicações dos 

recursos dos planos de benefícios administrados pelas EFPC devem ser classificadas nos 

seguintes segmentos de aplicação: renda fixa, renda variável, estruturado, imobiliário, 

operações com participantes e exterior. A Tabela 2 apresenta os limites de alocação por 

segmento de aplicação. 

Tabela 2 – Limites de alocação por segmento de aplicação 

 

Fonte: Resolução CMN nº 4.661/2018. 

Nas subseções abaixo serão apresentados os segmentos de aplicação e os principais 

instrumentos disponíveis para aplicação das EFPC, com base em conceitos e definições 

Segmento de aplicação Limite de alocação

Renda Fixa 100%

Renda Variável 70%

Estruturado 20%

Imobiliário 20%

Operações com Participantes 15%

Exterior 10%
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utilizados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais (ANBIMA). 

 

7.2.1. Segmento de Renda Fixa 

O segmento de renda fixa é caracterizado por representar uma promessa de pagamento 

ou dívida de uma parte para outra e por remunerar os investidores por meio do pagamento 

de juros fixos ou flutuantes, periódicos ou não. No segmento de renda fixa, a taxa de juros 

do rendimento é determinada no momento da compra do título, podendo ser essa 

remuneração pré-fixada ou pós-fixada. 

Os títulos de renda fixa pré-fixados possuem o valor dos rendimentos conhecido desde o 

início da operação, enquanto que nos títulos de renda fixa pós-fixados o valor dos juros 

do rendimento somente é conhecido no momento do resgate desses títulos. Os juros pagos 

pelos títulos de renda fixa costumam ter seu rendimento atrelado à diversos índices, como 

índices de preço (IPCA, IGP-M, INPC) e taxa referenciais de juros (CDI, Selic, TR). 

Os juros de um título de renda fixa podem ser amortizados por meio de pagamentos 

periódicos, chamados de cupons, ou sem pagamentos periódicos, com principal e juros 

sendo pagos na data de vencimento desses títulos, conhecidos como zero cupom. A Figura 

3 e a Figura 4 apresentam, respectivamente, as modalidades de pagamento supracitadas. 

Figura 3 - Título de renda fixa com pagamento de cupom periódico 

 

Fonte: Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

(ANBIMA) – 2018. 
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Figura 4 - Título de renda fixa zero cupom 

 

Fonte: Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

(ANBIMA) – 2018. 

 

7.2.2. Segmento Renda Variável 

Os produtos e instrumentos do segmento renda variável são aqueles cujos rendimentos 

não são pré-definidos, não sendo possível determinar previamente sua rentabilidade, dado 

que essa depende de eventos futuros incertos influenciados por diversos fatores 

conjunturais. Os produtos de investimento de renda variável geralmente apresentam 

maiores possibilidades de ganho, todavia com maior risco de perdas eventuais associado. 

O produto mais comum de investimento em renda variável são as ações. 

 

7.2.3. Segmento Estruturado 

O segmento estruturado foi uma inovação trazida pela Resolução CMN nº 4.661/2018 e 

contempla fundos de investimentos que possuem características específicas, mesclando 

muitas vezes produtos de renda fixa e de renda variável. De certa forma, o segmento 

estruturado pode ser entendido como uma alternativa que possui opções de investimento 

menos conservadoras que o segmento renda fixa, mas não tão agressivas quanto o 

segmento de renda variável, fazendo com que a relação de risco e retorno desse segmento 

seja diferente dos segmentos tradicionais de renda fixa e renda variável. 

Os produtos de investimento classificados no segmento estruturado as aplicações em 

cotas de Fundo de Investimento em Participações (FIP), cotas de Fundo de Investimento 

Multimercado (FIM) e cotas de fundos de investimentos classificados como “Ações – 

Mercado de Acesso”. 
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7.2.4. Segmento Imobiliário 

Antes da vigência da Resolução CMN nº 4.661/2018, as EFPC podiam adquirir imóveis 

e investir recursos em empreendimentos visando a valorização do imóvel e o recebimento 

de aluguel. Após a vigência da referida resolução, essa opção de investimento direto em 

imóveis foi vedada, sendo permitido apenas a aplicação em Fundos Imobiliários (FI), que 

por sua vez investem em empreendimentos imobiliários e em recebíveis oriundos do 

aluguel desses imóveis. 

Além da alteração supracitada, a resolução do CMN também incluiu no segmento 

imobiliário os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e as Cédulas de Crédito 

Imobiliário (CCI). Adicionalmente, a resolução impôs às EFPC que tenham imóveis em 

sua carteira de investimento o prazo de 12 anos para essas entidades alienarem esses 

ativos. 

 

7.2.5. Segmento Operações com Participantes 

O segmento operações com participantes envolve empréstimos pessoais (consignado) e 

financiamentos imobiliários que as EFPC podem realizar diretamente para os 

participantes de seus planos de benefícios. As vantagens desse segmento residem no alto 

rendimento e baixo risco de crédito, comparativamente aos demais segmentos disponíveis 

aos fundos de pensão, e no benefício econômico ofertado aos participantes. 

 

7.2.6. Segmento Exterior 

Apesar das EFPC não poderem investir diretamente em ativos financeiros emitidos no 

exterior, o segmento exterior permite que os fundos de pensão apliquem seus recursos em 

ativos financeiros estrangeiros por meio de fundos de investimento constituídos no Brasil 

sob a forma de condomínio aberto em Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificados 

como nível I. 

 

8. Principais produtos e instrumentos de investimento 

Nessa seção serão apresentados os principais produtos e instrumentos de investimento 

disponíveis para aplicação dos recursos garantidores das EFPC com base nas informações 

disponíveis pela ANBIMA. 
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8.1. Produtos e Instrumentos de Renda Fixa 

Os principais produtos financeiros de renda fixa disponíveis para aplicação dos recursos 

garantidores dos fundos de pensão são os seguintes: títulos públicos federais, títulos 

privados bancários, títulos corporativos e títulos do segmento imobiliário e agrícola. 

 

8.1.1. Títulos Públicos Federais 

Os títulos públicos federais são papéis emitidos pelo Tesouro Nacional para o público 

investidor, com o objetivo de financiar atividades da administração pública. Os títulos 

públicos federais são compostos por letras e notas de características variadas que 

representam uma dívida da União para com os investidores que compram esses papéis. 

As variações das taxas de juros no mercado financeiro fazem com que o preço dos títulos 

públicos pré-fixados flutue, refletindo isso na posição financeira das carteiras de 

investimento das EFPC, que aumentam ou diminuem de valor conforme esses 

movimentos de mercado.  

Para os títulos públicos federais pré-fixados e marcados a mercado nas carteiras de 

investimento dos fundos de pensão, um eventual aumento da taxa de juros causa 

diminuição dos preços desses papéis, dado que o retorno requerido pelo mercado passa a 

ser maior. De forma inversa, uma eventual queda na taxa de juros aumentará o preço de 

mercado desses títulos, dado que o retorno requerido pelo mercado passa a ser menor, 

pois os investidores estarão dispostos a pagar mais por esses papéis. 

O mesmo processo explicado acima ocorre com a parcela fixa da remuneração dos títulos 

públicos federais atrelados à índices de preços. Os títulos públicos federais pós-fixados 

são caracterizados por possuírem um baixo risco de mercado, pois sua remuneração segue 

uma taxa de juros flutuante e não fixa, que faz com que os preços desses papéis 

apresentem pouca variação relativamente aos pré-fixados. 

Pelo fato dos títulos públicos federais serem emitidos em grande volume e negociados 

por um grande número de participantes no mercado, o risco de liquidez desses papéis é 

reduzido comparativamente aos demais segmentos de aplicação disponíveis aos fundos 

de pensão. Em outras palavras, quando a EFPC deseja aplicar ou precisa resgatar seus 

recursos nesses ativos financeiros ela consegue fazer isso pelo preço de mercado desses 

papéis e de maneira imediata. 
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8.1.2. Características dos Títulos Públicos Federais 

De acordo com informações16 da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os principais 

títulos públicos ofertados pelo Tesouro Nacional são os seguintes: Letras do Tesouro 

Nacional (LTN), Notas do Tesouro Nacional – Série F (NTN-F), Notas do Tesouro 

Nacional – Série B – Principal (NTN-B Principal), Notas do Tesouro Nacional – Série B 

(NTN-B), Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro Nacional – Série C 

(NTN-C). 

 

8.1.3. Letras do Tesouro Nacional (LTN) 

Por ser um título prefixado, a LTN possui sua rentabilidade definida no momento da 

compra e possui um fluxo de pagamento simples por ser um papel zero cupom, isto é, o 

investidor faz o investimento e recebe o valor investido somado à rentabilidade (valor de 

face) na data de vencimento do título, conforme fluxo apresentado na Figura 5. 

Figura 5 - Fluxo de Pagamentos da LTN 

 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN) – 2014. 

 

8.1.4. Notas do Tesouro Nacional – Série F (NTN-F) 

A NTN-F também é um papel prefixado e que possui sua rentabilidade definida no 

momento de sua compra. De forma diferente da LTN, o rendimento da NTN-F é recebido 

ao longo do investimento por meio de pagamento de cupons semestrais de juros, e 

também na data de seu vencimento, quando o valor de face é resgatado e acontece o 

pagamento do último cupom de juros. Na Figura 6 é apresentado o fluxo de pagamentos 

da NTN-F. 

 

                                                           
16 http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/391338/Caracteristicas_Titulos_Publicos.pdf  
Acessado em 22/09/2019. 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/391338/Caracteristicas_Titulos_Publicos.pdf
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Figura 6 - Fluxo de Pagamentos da NTN-F 

 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN) – 2014. 

 

8.1.5. Notas do Tesouro Nacional – Série B – Principal (NTN-B Principal) 

A NTN-B Principal é um papel que possui sua rentabilidade atrelada à variação do Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescida dos juros contratados no 

momento da compra desse título. A NTN-B Principal possui um fluxo de pagamento do 

tipo zero cupom, conforme Figura 7. 

Figura 7 - Fluxo de Pagamentos da NTN-B Principal 

 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN) – 2014. 

 

8.1.6. Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) 

Da mesma forma que a NTN-B Principal, a NTN-B também é um papel com rentabilidade 

atrelada à variação do IPCA, acrescida dos juros contratados no momento de aquisição 

do título. A NTN-B possui um fluxo de cupons semestrais de juros, o que aumenta a 

liquidez por possibilitar o reinvestimento ou a utilização desses recursos para o 

pagamento de compromissos derivados do passivo das EFPC. 

Esse papel permite que o investidor proteja seu investimento ao longo do tempo das 

flutuações do IPCA. É um título indicado para o investidor que deseja fazer poupança de 

médio e longo prazos, como é o caso da maioria dos fundos de pensão. Possui títulos com 

datas de vencimento de mais longo prazo, contando atualmente com papéis com 

vencimento até 2055.  
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O fluxo de pagamento das NTN-B paga cupom semestralmente, sendo que os títulos com 

vencimento em ano par pagam cupom semestralmente nos meses de fevereiro e agosto 

enquanto que os títulos com vencimento em ano ímpar pagam cupom semestralmente nos 

meses de maio e novembro.  

Isso possibilita aos gestores das EFPC a adoção de estratégias de investimento com 

composições de vencimentos de títulos contendo anos pares e ímpares, o que permite que 

o fluxo de caixa da entidade receba cupons de NTN-B de forma trimestral na prática. As 

NTN-B possuem fluxo de pagamentos conforme Figura 8. 

Figura 8 - Fluxo de Pagamentos da LTN 

 

 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN) – 2014. 

 

8.1.7. Letras Financeiras do Tesouro 

As LFT são papéis cuja rentabilidade é atrelada à variação da taxa Selic. Sua rentabilidade 

costuma ser mais baixa que a dos demais títulos públicos federais, mas seu valor de 

mercado costuma apresentar pouca volatilidade, evitando perdas em caso de necessidade 

de venda do papel antes da data de seu vencimento. 

A remuneração das LFT está atrelada à variação da taxa Selic diária registrada entre a 

data da compra e a data de vencimento do título, acrescida de eventual ágio ou deságio 

ocorrido no momento da compra. O fluxo de pagamentos das LFT é do tipo zero cupom, 

conforme Figura 9. 
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Figura 9 - Fluxo de Pagamentos da LFT 

 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN) – 2014. 

 

8.1.8. Notas do Tesouro Nacional – Série C (NTN-C) 

A NTN-C é um papel que possui sua rentabilidade atrelada à variação do Índice Geral de 

Preços do Mercado (IGP-M), acrescida dos juros contratados no momento da compra do 

título. Os rendimentos das aplicações são recebidos ao longo do tempo por meio de 

cupons semestrais de juros, conforme Figura 10. 

Figura 10 - Fluxo de Pagamentos da NTN-C 

 

 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN) – 2014. 

 

8.2. Títulos privados bancários 

 

8.2.1. Certificado de Depósito Bancário (CDB) 

O CDB é um título privado de renda fixa para a captação de recursos de investidores 

pessoas físicas ou jurídicas, por parte dos bancos. O CDB pode ser emitido por bancos 

comerciais, bancos de investimento e bancos múltiplos, com pelo menos uma destas 

carteiras descritas. 
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8.2.2. Letras Financeiras 

As letras financeiras podem ser emitidas por bancos comerciais, de investimento e 

múltiplo; por sociedades de crédito, financiamento e investimento; por caixas 

econômicas; companhias hipotecárias, sociedades de crédito imobiliário e pelo Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

A LF tem prazo mínimo de 24 meses para o vencimento, vedado o resgate, total ou 

parcial, antes do vencimento pactuado. A LF não pode ser emitida com valor nominal 

unitário inferior a R$ 1.000.000,00. 

 

8.2.3. Depósito a Prazo com Garantia Especial (DPGE) 

O DPGE é um título de renda fixa representativo de depósito a prazo criado para auxiliar 

instituições financeiras – bancos comerciais, múltiplos, de desenvolvimento, de 

investimento, além de sociedades de crédito, financiamento e investimentos e caixas 

econômicas – de porte pequeno e médio a captar recursos. Assim, confere ao seu detentor 

um direito de crédito contra o emissor.  

Os DPGEs podem remunerar a taxas pré ou pós-fixadas. O prazo de resgate é determinado 

no momento da contratação, mas não pode ser inferior a 6 meses nem superior a 36 meses. 

Uma característica importante é a não poder resgatar antecipadamente nem parcialmente. 

 

8.2.4. Títulos corporativos 

 

8.2.5. Debêntures 

O Objetivo da emissão de uma debênture é de captação de recursos de médio e longo 

prazo para sociedades anônimas (S.A.) não financeiras de capital aberto. Não existe 

padronização das características deste título. Ou seja, a debênture pode incluir qualquer 

prazo de vencimento e ter sua amortização programada na forma anual, semestral, 

trimestral, mensal ou esporádica, no percentual que a emissora decidir. Sua remuneração 

é feita por meio de correção monetária ou de juros ou por meio de prêmio, podendo ser 

vinculado à receita ou lucro da emissora. 
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8.2.6. Debêntures Incentivadas – DI 

A emissão do título destina-se ao financiamento de projetos voltados para a implantação, 

ampliação, manutenção, recuperação ou modernização, entre outros, do setor de logística 

e transporte, o qual está inserido o segmento portuário. 

As principais diferenças entre uma debênture incentivada e uma debênture tradicional 

são: prazo médio ponderado mínimo de 4 anos, isenção de imposto de renda para pessoa 

física e menor alíquota de imposto de renda para investidor pessoa jurídica (15%). 

 

8.3. Produtos e instrumentos de Renda Variável 

 

8.3.1. Ações 

Uma ação representa a menor fração do capital social de uma empresa, ou seja, a unidade 

do capital nas sociedades anônimas. Quem adquire estas frações é chamado de acionista 

que vai ter uma certa participação na empresa, correspondente a quantas destas frações 

ele detiver. Diferente dos títulos de renda fixa, onde se financia uma dívida ao adquiri-

los, as ações são uma propriedade da empresa e sua remuneração advém do lucro da 

companhia. 

As ações podem ser do tipo ordinária ou preferencial. As ações do tipo ordinária garantem 

aos acionistas o direito a voto nas assembleias, enquanto que as ações preferenciais 

possuem preferência no recebimento de dividendos em relação as ordinárias. 

 

8.3.2. Bônus de Subscrição 

Os bônus de subscrição são títulos negociáveis emitidos por sociedades por ações, que 

conferem aos seus titulares, nas condições constantes do certificado, o direito de 

subscrever ações do capital social da companhia, dentro do limite de capital autorizado 

no estatuto.  

Os bônus de subscrição podem ser atribuídos, como vantagem adicional, aos subscritores 

de emissões de ações e debêntures. No entanto, a emissão pode também ser alienada, em 

que o investidor terá que pagar um preço por esse direito, para que, em futuras emissões, 

possa ter a preferência na subscrição. 
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8.3.3. Depositary Receipts (DR) 

Os Depositary Receipts são títulos negociados em um país que têm como lastro ações de 

uma empresa que está instalada fora deste país. Do ponto de vista do Brasil, os BDR são 

recibos de depósitos lançados por empresas brasileiras que desejam e podem colocar 

ações no mercado internacional. Estes recibos têm como lastro as ações destas mesmas 

empresas. 

 

8.4. Fundos de Investimento 

Fundos de investimento são condomínios que reúnem recursos de um conjunto de 

investidores, conhecidos como cotistas, com o objetivo de auferir ganhos financeiros por 

meio da aquisição de um portfólio de investimento formado por diversos tipos de ativos 

financeiros. 

A comunhão de recursos reunidas nesses condomínios constitui uma pessoa jurídica com 

CNPJ próprio para cada fundo de investimento. As receitas geradas e as despesas 

incorridas para a realização desse empreendimento são repartidas entre os cotistas dos 

fundos de investimento. 

O patrimônio líquido dos fundos de investimento é calculado por meio da soma do valor 

dos títulos e de eventual valor em caixa, deduzido das obrigações devidas pelo fundo, 

incluindo aquelas relacionadas à sua gestão. Os fundos de pensão possuem seu patrimônio 

dividido em cotas com valor calculado diariamente pela divisão de seu patrimônio líquido 

pela quantidade de cotas do fundo. 

Os fundos de investimento devem observar o tratamento igualitário de seus cotistas, ou 

seja, todos investidores devem possuir os mesmos direitos e obrigações perante o fundo. 

Assim, é possível entender os fundos de investimentos como instrumentos financeiros 

organizados com a finalidade de captar e investir recursos no mercado financeiro, de 

forma coletiva, trazendo vantagens principalmente para os pequenos investidores. 

 

8.4.1. Fundo de Investimento (FI) e Fundo de Investimento em Cotas (FIC) 

Basicamente, existem duas formas principais de estruturação de fundos de investimento 

no mercado financeiro, o Fundo de Investimento (FI) e o Fundo de Investimento em Cotas 

(FIC). O FI é um fundo que investe seu patrimônio diretamente em ativos financeiros 
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disponíveis no mercado, como títulos públicos federais, ações, títulos corporativos, 

derivativos, opções etc, enquanto que o FIC compra cotas de um ou mais fundos. 

Um gestor de FI compra ou vende papéis em nome desse fundo sempre que houver 

aplicações ou resgates realizados pelos cotistas que alterem o patrimônio líquido do 

fundo. O FIC deve possuir no mínimo 95% de seu patrimônio líquido aplicado em cotas 

de outros fundos de investimento de uma mesma classe de ativos financeiros, sendo que 

os 5% restantes podem ser aplicados diretamente no mercado de títulos públicos ou 

privados, conforme a necessidade específica do gestor desse FIC. 

Quando um investidor solicita uma aplicação ou regate, o FIC oferece aos gestores maior 

flexibilidade na movimentação de seus recursos, devido ao fato das operações se 

resumirem a compra e venda de cotas de um FI, que são relativamente mais simples do 

que as operações efetuadas diretamente no mercado de títulos públicos ou privados. 

 

8.4.2. Fundos Abertos, Fundos Fechados e Fundos Exclusivos 

Os fundos de investimento podem ser estruturados em condomínios abertos ou fechados. 

Os fundos abertos permitem a entrada de novos cotistas ou mesmo um aumento da 

participação de um cotista antigo por meio de novas aplicações. Analogamente, os fundos 

abertos também permitem o resgate das cotas a qualquer momento. Nos fundos fechados, 

a entrada e saída de cotistas somente é permitida em momentos previamente definidos. 

Assim, os fundos abertos não possuem uma data de vencimento específica, sendo 

desnecessário que os cotistas renovem suas aplicações. Os fundos fechados, por 

possuírem um período definido para o resgate de suas cotas, faz com que os investidores 

somente resgatem seus recursos investidos no caso de liquidação do fundo ou no seu 

vencimento, caso haja. 

Os fundos exclusivos são aqueles destinados para o recebimento de aplicações exclusivas 

de um único cotista. Cabe ressaltar que apenas investidores profissionais podem ter 

acesso a esse tipo de fundo. Muitos fundos de pensão utilizam os fundos exclusivos com 

o objetivo de constituírem fundos que atendam as especificidades em termo de risco, 

retorno e prazo de cada entidade. 

 



56 
 

8.4.3. Taxa de Administração, Taxa de Performance e Taxa de Ingresso ou Saída 

A taxa de administração é caracterizada por um percentual pago pelos cotistas de um 

fundo de investimento com o objetivo de remunerar os serviços prestados para esse fundo. 

Geralmente, a taxa de administração dos fundos de investimento é expressa em termos 

anuais e é calculada e deduzida diariamente, afetando o valor das cotas. A rentabilidade 

divulgada pelos fundos de investimento costuma ser calculada depois de descontar a taxa 

de administração. 

A taxa de performance trata-se de um percentual que pode ser cobrado dos cotistas de um 

fundo de investimento quando a rentabilidade desse fundo superar um indicador de 

referência. A cobrança da taxa de performance geralmente é feita em termos semestrais e 

é calculada após a dedução de todas as eventuais despesas do fundo, incluindo a taxa de 

administração. 

Apesar de não serem cobradas por todos os fundos, alguns fundos instituem taxas para a 

aquisição, conhecidas como taxa de ingresso, ou resgate de suas cotas, chamadas de taxa 

de saída. A taxa de saída costuma ser cobrada quando existe um prazo definido para o 

resgate das cotas, mas o investidor não quer ou não pode aguardar esse prazo para o 

resgate. 

 

8.4.4. Classificação dos fundos de investimento 

A CVM agrupou e tipificou os diversos fundos de investimento existentes, com o objetivo 

de permitir a construção de indicadores de captação e de rentabilidade, que são essenciais 

para a análise do desempenho dos fundos em relação aos demais produtos do mercado 

financeiro. A classificação dos fundos de investimento é uma importante ferramenta de 

monitoramento da indústria de fundos de investimento. Os tipos de fundos de 

investimento classificados pela CVM são os seguintes: fundo de renda fixa, fundo de 

ações, fundo multimercado e fundo cambial. 

 

8.4.5. Fundo de Renda Fixa 

Os fundos de renda fixa são aqueles que investem uma parcela significativa do seu 

patrimônio, sendo o mínimo 80%, em títulos de renda fixa prefixados, que rendem uma 

taxa de juros acordada previamente, ou pós-fixados, que acompanham a variação de 

índices de preço ou da taxa de juros. Os fundos de renda fixa podem utilizar instrumentos 

de derivativos com o objetivo de proteger sua carteira de investimento por meio de hedge. 
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8.4.6. Fundo de Ações 

Os fundos de ações devem aplicar no mínimo 67% de seu patrimônio em ações 

negociadas na bolsa de valores, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito 

de ações, cotas de fundos de ações e cotas dos fundos de índice de ações, e BDR 

classificados como níveis II e III. 

Assim, os fundos de ações estão sujeitos às variações de preços das ações que fazem parte 

da sua carteira. Alguns fundos de ações possuem como objetivo acompanhar a oscilação 

de um índice do mercado de ações, como o Ibovespa ou o IBrX e são indicados para os 

fundos de pensão que buscam investimentos de mais longo prazo. 

 

8.4.7. Fundo Multimercado 

Os fundos multimercado seguem políticas de investimento que podem envolver diversos 

fatores de risco, combinando aplicações em mercados de renda fixa, ações, câmbio etc. 

Adicionalmente, os fundos multimercado utilizam de forma ativa derivativos para 

proteção de suas carteiras e para alavancar suas posições. 

Os fundos multimercado possuem uma gestão mais flexível em relação aos demais fundos 

de investimento por dependerem das estratégias de investimento do gestor do fundo, que 

deve selecionar quais ativos serão alocados na carteira, a parcela do patrimônio que será 

investida em cada segmento do mercado financeiro e o melhor momento para efetuar a 

alocação dos recursos do fundo. 

 

8.4.8. Fundo Cambial 

Os fundos cambiais precisam manter no mínimo 80% de seu patrimônio aplicado em 

ativos financeiros que sejam correlacionados de forma direta, ou indiretamente por meio 

de derivativos, à variação de preços de moedas estrangeiras ou cupons cambiais, que são 

uma espécie de taxa de juros. O fundo cambial mais utilizado pelos fundos de pensão é o 

Fundo Cambial Dólar, que tem como objetivo seguir a variação da cotação da moeda 

norte-americana. 

 

A Tabela 3 sintetiza os ativos elegíveis para cada classe de fundo de investimento, bem 

como os fatores e o grau de risco, os sufixos e as principais características de cada classe. 
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Tabela 3 - Ativos elegíveis, riscos, sufixo e características das classes de fundo de 

investimento 

 

Fonte: Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – 2019. 

 

9. A Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro 

A Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev) é uma 

fundação sem fins lucrativos, de direito privado, com natureza pública e autonomia 

administrativa, financeira e gerencial. A entidade possui personalidade jurídica própria e 

autonomia em relação aos seus patrocinadores, de forma que seu patrimônio não se 

confunde com o patrimônio de seus patrocinadores. 
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Por ter natureza pública, a RJPrev está sujeita à Lei nº 8.666/1993, que dispõe sobre as 

normas para licitações e contratos da Administração Pública, e aos órgãos de controle e 

fiscalização, como o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), devendo 

realizar concurso público para o provimento de quadro de pessoal técnico e 

administrativo. Adicionalmente, a RJPrev também é fiscalizada pela Previc, autarquia 

vinculada ao Ministério da Economia. 

 

9.1. Estrutura organizacional da RJPrev 

De acordo com a Lei nº 6.243/2012, a gestão da RJPrev é realizada pelo Conselho 

Deliberativo, pelo conselho Fiscal e pela Diretoria Executiva, órgãos estatutários com 

competências distintas e complementares. A fundação conta ainda em sua estrutura com 

o Comitê de Investimento, de caráter consultivo. 

 

9.1.1. Conselho Deliberativo 

O Conselho Deliberativo da RJPrev é o órgão máximo da estrutura organizacional da 

entidade e é responsável pela definição da política geral de administração e das diretrizes 

fundamentais da entidade e dos seus planos de benefício, observando sempre os 

princípios, regras, práticas de governança, gestão e controles internos adequados ao porte, 

à complexidade e aos riscos inerentes à entidade. 

Sua composição é formada por seis membros titulares e seis membros suplentes, sendo 

três membros titulares e respectivos suplentes indicados pelo Governador do Estado do 

Rio de Janeiro, representando os patrocinadores, e três membros titulares e respectivos 

suplentes eleitos diretamente pelos participantes e assistidos. 

 

9.1.2. Conselho Fiscal 

O Conselho da Fiscal da RJPrev é o órgão de controle interno da entidade e é responsável 

pela fiscalização e supervisão da gestão administrativa e econômico-financeira da 

Fundação. Sua composição é formada por quatro membros titulares e respectivos 

suplentes, sendo dois membros titulares e respectivos suplentes indicados pelo 

Governador do Estado do Rio de Janeiro para representar os patrocinadores e dois 

membros titulares e respectivos suplentes eleitos diretamente pelos participantes e 

assistidos. 
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9.1.3. Diretoria Executiva 

A Diretoria Executiva da RJPrev é o órgão de administração geral da entidade e é 

responsável pela execução das diretrizes fundamentais e pelo cumprimento da política de 

administração definidas pelo Conselho Deliberativo. Os membros da Diretoria Executiva, 

em número máximo de quatro, são nomeados pelo Conselho Deliberativo mediante 

indicação do Governador do Estado do Rio de Janeiro. 

O mandato da diretoria Executiva é de quatro anos, com possibilidade de recondução e 

seus membros somente perderão o seu mandato em virtude de renúncia, condenação 

criminal transitada em julgado, decisão proferida em processo administrativo disciplinar 

ou decisão fundamentada do Conselho Deliberativo.  

  

9.1.4. Organograma RJPrev 

Na Figura 11 é apresentado o organograma atualmente vigente na RJPrev. 

Figura 11 - Organograma RJPrev 

 

Fonte: Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev) - 

2019. 
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9.2. Planejamento Estratégico da RJPRev 

9.2.1. Missão 

“A RJPREV tem como missão instituir, administrar e executar planos de benefícios de 

previdência complementar, de forma responsável, transparente e eficaz, visando 

contribuir para a qualidade de vida dos participantes, assistidos e beneficiários, por meio 

da excelência dos serviços prestados.” 

 

9.2.2. Visão 

“A RJPREV tem como visão ser referência no segmento de fundos de pensão pela 

excelência na gestão previdenciária, por meio das melhores práticas de governança, 

transparência e qualidade no atendimento aos seus participantes, assistidos, beneficiários 

e patrocinadores.” 

 

9.2.3. Valores 

“As atividades da RJPREV serão realizadas sempre visando o cumprimento de sua 

missão, considerando sua função social, devendo a conduta de seus colaboradores ser 

orientada por padrões éticos que preservem os seguintes valores: 

I. Compromisso com a Excelência; 

II. Transparência; 

III. Integridade, Honestidade e Lealdade; 

IV. Equidade; 

V. Responsabilidade; e 

VI. Respeito.” 

 

9.3. O Plano de Benefício RJPREV-CD 

O RJPREV-CD é o plano de benefício destinado aos servidores civis titulares de cargos 

efetivos e de cargos vitalícios do Estado do Rio de Janeiro, estruturado na modalidade de 

contribuição definida (CD). O plano de benefício RJPREV-CD possui um regulamento 

que estabelece as normas e o detalhamento das condições de concessão e de manutenção 

dos benefícios e direitos aos institutos nele previstos, bem como os direitos e as 

obrigações do patrocinador, dos participantes e de seus respectivos beneficiários. 
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O regulamento do plano de benefícios RJPREV-CD prevê benefícios programados, cuja 

elegibilidade decorre do cumprimento das carências e requisitos estabelecidos no 

regulamento, como a aposentadoria programada, e benefícios não programados, 

decorrentes de eventos não previsíveis, como a pensão por morte, aposentadoria por 

invalidez, benefício sobrevivência do assistido e o benefício suplementar. 

 

9.3.1. Benefício de Aposentadoria Programada 

Conforme o regulamento vigente do plano de benefícios RJPREV-CD, o benefício 

aposentadoria programada consiste em uma renda temporária mensal, com prazo de 

duração definido pela expectativa de sobrevida do participante ou do seu respectivo 

beneficiário vitalício com maior expectativa de sobrevida, na data da concessão do 

benefício (Art. 48 e 49 do Regulamento do plano de benefícios RJPREV-CD).  

O valor inicial desse benefício será determinado em função do prazo e da quantidade de 

cotas acumuladas na Conta Individual de Benefício Programado (CBP) de cada 

participante, de acordo com a equação (9.1).  

𝑉𝐵𝐴𝑃0 =
𝐶𝐵𝑃 − %𝐶𝐵𝑃

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 (𝐸𝑥𝑝)
, 

onde, 

VBAP0 = Valor inicial do benefício de aposentadoria programada;  

CBP = Saldo da Conta Individual de Benefício Programado (CBP) constituída em nome 

do participante; 

%CBP = Parcela da CBP paga à vista ao assistido, em percentual de sua escolha no 

momento da concessão do Benefício, limitada a 15% do saldo da Conta Individual de 

Benefício Programado (CBP) constituída em nome do participante; 

Fator (Exp) = Fator financeiro com prazo em meses igual à expectativa de sobrevida do 

participante ou do seu respectivo beneficiário vitalício com a maior expectativa de 

sobrevida, na data de concessão do benefício, obtida a partir da Tábua de Mortalidade 

Geral segmentada por sexo, adotada para o plano de benefícios. 

 

9.3.2. Benefício de pensão por morte 

Tem direito ao benefício de pensão por morte os beneficiários dos participantes ativos e 

assistidos mediante comprovação do falecimento do respectivo participante a eles 

Equação 1 (9.1) 

 

Equação 2 (9.1) 
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vinculados. O valor mensal do benefício de Pensão por morte será rateado em cotas iguais 

entre os beneficiários do respectivo participante ativo ou assistido e consiste em uma 

renda temporária mensal, com o valor inicial e prazo de duração definido pela equação 

(9.2) (Art. 53, 54, 55 e 56 do Regulamento do plano de benefícios JPREV-CD). 

𝑉𝐵𝑃𝑀0 =
𝐶𝐵𝑃𝑀

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 (𝐸𝑥𝑝)
, 

onde, 

VBPM0 = Valor inicial do benefício de pensão por morte; 

CBPM = Saldo da Conta Individual de Benefício Pensão por Morte (CBPM); 

Fator (Exp) = Fator financeiro com o maior prazo em meses entre a expectativa de 

sobrevida dos beneficiários vitalícios, obtidos a partir da Tábua de Mortalidade de Geral 

segmentada por sexo adotada para o plano de benefícios, e o prazo máximo de 

dependência dos beneficiários temporários, na data da morte do participante, ambos 

cadastrados pelo participante falecido, para o caso de falecimento de participantes ativos; 

ou 

Fator (Exp) = Fator financeiro com o maior prazo em meses entre a expectativa de 

sobrevida dos beneficiários vitalícios, obtidos a partir da Tábua de Mortalidade Geral 

segmentada por sexo adotada para o plano de benefício, e o prazo máximo de dependência 

dos beneficiários temporários, na data da morte do participante, ambos cadastrados pelo 

participante falecido, para o caso de falecimento de participantes assistidos. 

 

9.3.3. Benefício de Aposentadoria por Invalidez 

O benefício de aposentadoria por invalidez consiste em uma renda temporária mensal, 

com prazo de duração definido pela expectativa de sobrevida do participante ou do seu 

respectivo beneficiário vitalício, na data de sua concessão. O valor inicial do benefício de 

aposentadoria por invalidez será determinado em função do prazo e da quantidade de 

cotas acumuladas na Conta Individual de Benefício por Invalidez (CBI), conforme 

equação (9.3) (Art. 50, 51 e 52 do Regulamento do plano de benefícios RJPREV-CD).  

 

𝑉𝐵𝐴𝐼0 =
𝐶𝐵𝐼

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 (𝐸𝑥𝑝)
, 

onde,  

Equação 6 (9.3) 

 

Equação 7 (9.3) 

Equação 5 (9.2) 
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VBAI0 = Valor inicial do benefício de aposentadoria por invalidez; 

Fator (Exp) = Fator financeiro com prazo em meses igual à expectativa de sobrevida do 

participante ou do seu respectivo beneficiário vitalício, na data de concessão do 

Benefício, obtida a partir da Tábua de Mortalidade de Inválidos ou Tábua de Mortalidade 

de Geral, conforme o caso, segmentada por sexo, adotada para o plano de benefícios. 

CBI = Saldo da Conta Individual de Benefício por Invalidez (CBI). 

 

9.3.4. Benefício por Sobrevivência do Assistido 

O benefício por sobrevivência do assistido é concedido ao assistido que sobreviver ao 

prazo de pagamento dos benefícios de aposentadoria programada, de aposentadoria por 

Invalidez e da pensão por morte. Corresponde a uma renda mensal vitalícia, com valor 

equivalente a 100% da última prestação mensal percebida pelo respectivo assistido (Art. 

57 do Regulamento do plano de benefícios RJPREV-CD). 

 

9.3.5. Benefício Suplementar 

O benefício suplementar é concedido ao participante, ou aos seus respectivos 

beneficiários, caso haja saldo na Conta Individual de Benefício Suplementar (CBS) e 

corresponde a uma renda mensal temporária, calculada na data da concessão do benefício, 

cujo valor inicial será obtido de acordo com a equação (9.4) (Art. 58 do Regulamento do 

plano de benefícios RJPREV-CD).  

 

𝑉𝐵𝑆0 =
𝐶𝐵𝑆 − %𝐶𝐵𝑆

𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 (𝐸𝑥𝑝)
, 

 

onde, 

VBS0 = Valor inicial do benefício suplementar; 

CBS = Saldo da Conta Individual de Benefício Suplementar (CBS) constituída em nome 

do participante. 

%CBS = Parcela da CBS paga à vista ao assistido, em percentual de sua escolha no 

momento da concessão do benefício, limitada a 25% do saldo da Conta Individual de 

Benefício Suplementar (CBS) constituída em nome do participante. 

Equação 8 (9.4) 

 

Equação 9 (9.4) 



65 
 

Fator (Exp) = Fator financeiro com prazo a ser definido pelo participante, de no mínimo 

60 meses e no máximo a expectativa de sobrevida no plano do participante na data de 

concessão do benefício, obtida a partir da Tábua de Mortalidade Geral ou da Tábua de 

Mortalidade de Inválidos, segmentada por sexo, conforme o caso, adotada para o plano 

de benefícios. 

 

9.4. Institutos do Plano de Benefícios RJPREV-CD 

Alguns institutos, isto é, direitos previstos no regulamento do plano de benefício RJREV-

CD, podem ser destacados por conferirem maior flexibilidade aos participantes que 

aderem a esse plano de benefício, como a portabilidade, o resgate, o autopatrocínio e o 

benefício proporcional diferido (Art. 59 do Regulamento do plano de benefícios 

RJPREV-CD). 

A portabilidade é um instituto opcional aos participantes do plano de benefícios RJPREV-

CD, que podem portar seus recursos acumulados para outro plano de benefícios operado 

por EFPC ou sociedade seguradora autorizada a operar plano de benefícios de caráter 

previdenciário, desde que preenchidos os requisitos previstos no regulamento, como a 

cessação do vínculo funcional com o patrocinador (Art. 64 e 65 do Regulamento do plano 

de benefícios RJPREV-CD). 

Alternativamente, em caso de cessação de vínculo formal com o patrocinador, os 

participantes do plano RJPREV-CD podem optar pelo instituto do resgate, isto é, pelo 

recebimento dos respectivos recursos individuais alocados no plano de benefícios. O 

valor do resgate corresponde à totalidade de cotas acumuladas na Conta Total de 

Participante existente em nome do participante, excetuando-se as contribuições devidas, 

atualizado pela variação da cota do plano entre a data do cálculo e a do respectivo 

pagamento do resgate (Art. 67, 68 e 69 do Regulamento do plano de benefícios RJPREV-

CD). 

O valor do resgate pode ainda ser acrescido de percentuais incidentes sobre as 

contribuições aportadas pelo patrocinador existentes na Conta de Contribuição Básica do 

Patrocinador, com alíquotas progressivas ao longo do tempo, conforme Tabela 4. 
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Tabela 4 - Alíquotas progressivas para resgate das contribuições aportadas pelo 

patrocinador 

 

Fonte: Parágrafo 2º do Art. 68 do Regulamento do plano de benefícios RJPREV-CD. 

O instituto do autopatrocínio é facultada ao participante que, mesmo mantendo o vínculo 

funcional com o patrocinador, tiver o seu salário de participação reduzido. Esse 

participante pode optar por assumir a sua contribuição e a que seria vertida pelo 

patrocinador, caso houvesse, calculada sobre a diferença entre o que vinha sendo vertido 

e o novo salário de participação, com o objetivo de manter a constituição das reservas no 

mesmo nível de antes da perda parcial de remuneração (Art. 70, 71 e 72 do Regulamento 

do plano de benefícios RJPREV-CD). 

Por fim, por meio do instituto do benefício proporcional diferido (BPD), é facultado ao 

participante que tiver cessação do vínculo funcional com o patrocinador, mas desejar 

manter o os recursos acumulados na entidade e o direito a receber uma aposentadoria 

programada proporcional quando cumpridos os requisitos de elegibilidade, interromper o 

pagamento das suas respectivas contribuições ao plano de benefícios. A opção pelo BPD 

implica na obrigação de pagamento da contribuição administrativa ao plano de benefícios 

RJPREV-CD (Art. 62 e 63 do Regulamento do plano de benefícios RJPREV-CD). 

 

10. Aplicação do ALM na RJPrev 

Um dos desafios mais frequentes na gestão em um fundo de pensão como a Fundação de 

Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev) é a gestão coordenada 

dos fluxos de caixa de receitas, oriundos principalmente dos ativos da carteira de 

investimento e das contribuições dos participantes e dos patrocinadores, e dos fluxos de 

caixa de despesas, originados dos compromissos para com os participantes derivados do 

passivo e das despesas administrativas para o custeio dos planos de benefício. 

Tempo de contribuição para o plano RJPrev-CD %

Menos de 3 anos 0%

A partir de 3 anos 5%

A partir de 6 anos 15%

A partir de 9 anos 25%

A partir de 12 anos 35%

A partir de 15 anos 40%

A partir de 18 anos 50%

A partir de 21 anos 60%

A partir de 24 anos 70%
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Nesse contexto, o ALM pode ser entendido como o método que busca solucionar tal 

questão de forma quantitativa. Dessa forma, o principal objetivo do ALM é encontrar os 

pesos da participação de cada classe de ativo financeiro na carteira de investimento da 

RJPrev, também chamado de macro alocação, que simultaneamente satisfaçam as 

seguintes condições: 

I. Satisfaçam os fluxos de caixa de despesas derivadas do passivo; e 

II. Otimizem algum critério de interesse em termos de retorno esperado e risco. 

 

10.1. Técnicas e estratégias de ALM 

Nesta seção, serão analisadas diversas técnicas e estratégias de aplicação da ferramenta 

ALM, todas elas derivadas de discussões baseadas no manual17 de ALM desenvolvido 

por Mitra e Schwaiger (2011).  

Existem várias técnicas disponíveis para solucionar problemas de ALM, dentre elas 

podemos destacar a programação linear determinística, a programação dinâmica e a 

programação estocástica, que devem ser escolhidas de acordo com o problema enfrentado 

e dependendo do resultado desejado pela entidade. 

Muitos modelos de ALM têm como variáveis de decisão a quantidade de ativos que deve 

ser comprada, vendida ou mantida no portfólio ao longo do tempo para atingir ou superar 

as necessidades do passivo. Outras variáveis de decisão podem estar na modelagem de 

ALM, como a taxa de crescimento o decrescimento das contribuições dos participantes 

do fundo de pensão, o valor pago a título de patrocínio ou mesmo o montante que precisa 

ser emprestado ou reinvestido junto aos bancos. 

Uma série de restrições também são comumente encontradas dentro das diversas técnicas 

de modelagem de ALM. A restrição de equilíbrio do ativo determina as quantidades de 

cada segmento de aplicação de ativo do portfólio que devem ser mantidas na carteira de 

investimento e as quantidades que devem ser compradas e vendidas no mercado 

financeiro. Para o período inicial da análise, por não haver histórico das quantidades 

mantidas em carteira, utiliza-se a posição atual da carteira de investimento. A restrição de 

posição a descoberto garante que não haja mais ativos comprados do que os liquidados e 

nem mais ativos vendidos do que a quantidade existente em carteira. 

                                                           
17 Asset and Liability Management Handbook 
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A restrição que impõe o casamento dos fluxos de caixa equaliza as entradas (ex: juros e 

dividendos de ativos em carteira, venda de ativos ou empréstimo de recursos) e as saídas 

de recursos (ex: ativos comprados no mercado financeiro, recursos emprestados ou 

obrigações com o passivo) ao longo do tempo. Restrições adicionais podem incluir 

exigências legais, limites de alocação e concentração e até mesmo limites de risco, como 

o Value-at-Risk (VaR) ou o Conditional Value-at-Risk (CVaR). 

A função objetiva, e sua maximização ou minimização, podem variar bastante de acordo 

com cada modelo de ALM. As funções objetivas mais clássicas visam a maximização da 

utilidade ou do retorno da carteira (que no contexto da média-variância, é equivalente à 

minimização de risco), a maximização do valor final esperado dos recursos ou a 

minimização dos custos esperados devido a penalizações por déficits. 

Outro tipo comum de função objetiva relaciona-se com a minimização dos descasamentos 

entre os fluxos de ativos e passivos. Existe também funções objetivas para aplicações 

específicas, como as que visam minimizar a volatilidade do crescimento/decrescimento 

das contribuições dos participantes de um determinado fundo de pensão ou mesmo as que 

visam equacionar as necessidades de saques e depósitos ao longo do tempo nos modelos 

de ALM aplicados ao setor bancário. 

A utilização de modelos de ALM envolvendo programação estocástica tem sido cada vez 

mais utilizado por fundos de pensão. Os modelos de ALM que utilizam programação 

estocástica podem ser classificados em modelos de otimização de um estágio, modelos 

de otimização em dois estágios, modelos de otimização multi-estágio e modelos de 

otimização com restrições probabilísticas.  

Os avanços recentes na tecnologia de informação têm potencializado a utilização de 

modelos de ALM com programação estocástica. O progresso tecnológico possibilitou 

também a obtenção, transferência e utilização de grandes bases de dados, enquanto que 

os recursos computacionais disponíveis permitem a resolução de modelos de ALM 

complexos em espaços de tempo cada vez mais curtos. 

 

10.2. Modelos determinísticos e estocásticos 

De acordo com ABRAPP/ICSS/SINDAPP (2008), o mercado de fundos de pensão utiliza 

basicamente duas formas principais de abordagem para a ferramenta ALM, o modelo 

determinístico ou constante e o modelo estocástico ou dinâmico. Enquanto no modelo 
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determinístico o objetivo é a minimização do valor presente dos desvios ocorridos entre 

ativos e passivos do plano de benefícios, o modelo estocástico busca minimizar os desvios 

do valor presente líquido dos ativos e passivos da entidade. 

O modelo de ALM determinístico observa os fluxos de receitas e despesas ao longo do 

tempo de forma estática, isto é, sem variações fundamentadas em alterações nos cenários 

envolvidos, utilizando matematicamente a metodologia de programação linear. O modelo 

de ALM estocástico é caracterizado como uma ferramenta que observa as probabilidades 

de descasamento do ativo e do passivo da entidade considerando a inserção de diversos 

cenários e englobando variados fatores de risco envolvidos, sejam eles econômicos, 

financeiros, biométricos ou demográficos. Matematicamente, os modelos estocásticos 

utilizam a metodologia de programação estocástica, como por exemplo o método de 

Monte Carlo18 (ABRAPP/ICSS/SINDAPP, 2008). 

Conforme Hurtado (2008), os modelos de ALM que utilizam simulações adotando a 

abordagem determinística estática visam representar o estado de um sistema em um 

estante determinado e não levam em conta a variável tempo em sua formulação.  Já os 

modelos que utilizam simulações baseadas na abordagem estocástica dinâmica são 

formulados com o objetivo de representar as alterações de estado desse sistema ao longo 

de todo horizonte de tempo da simulação. 

Os modelos que utilizam simulação determinística não fazem o uso de variáveis 

aleatórias, enquanto que os modelos que utilizam simulação estocástica podem empregar 

uma ou mais variáveis aleatórias. Como a alocação das carteiras de investimento na 

prática dependem de oportunidades de investimentos que variam ao longo do tempo e da 

trajetória dos retornos de cada tipo de aplicação e das médias condicionais desses 

retornos, que são cercadas de incertezas, as condições necessárias para uma alocação 

baseada em modelos determinísticos de ALM ser dinamicamente ótima geralmente não 

se verifica nos casos concretos (HURTADO, 2008). 

 

10.3. ALM em planos do tipo contribuição definida 

Existe um debate entre os gestores de fundo de pensão e na literatura especializada sobre 

a aplicação de ALM em planos de benefícios do tipo CD, como no caso do plano 

                                                           
18 O método de Monte Carlo faz parte dos chamados métodos numéricos e utilizam a simulação de eventos 

para casos onde não se dispõe de uma fórmula matemática que descreva satisfatoriamente o fenômeno 

pesquisado. 
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RJPREV-CD. Planos de benefício do tipo contribuição definida, conforme explicado na 

seção 6.1.1, são planos cujas contribuições para o fundo de pensão são pré-determinadas, 

mas o benefício a ser concedido não é conhecido. As contribuições são vertidas pelos 

participantes e/ou pelos patrocinadores e os recursos são investidos e acumulados para 

serem utilizados no futuro para o pagamento das aposentadorias ou pensões dos 

participantes do plano. 

As discussões sobre o tema giram em torno da aplicabilidade ou não de modelos de ALM 

para planos de benefício do tipo contribuição definida. Alguns grupos entendem que, pelo 

fato do valor do benefício não estar definido, não existe na prática a necessidade de 

satisfazer os fluxos de caixa das despesas derivadas do passivo, restando assim somente 

a questão da otimização da carteira de ativos para ser alcançada. 

Outros grupos de gestores e acadêmicos, como Blake et al. (2011), entendem que é 

possível pensar nos planos do tipo contribuição definida como um plano do tipo benefício 

definido, que promete a entrega de um valor definido para o benefício, mas sem a garantia 

implícita assegurada pelos planos do tipo benefício definido. 

Em outras palavras, um plano do tipo contribuição definida bem desenhado tem como 

objetivo entregar um benefício periódico definido, que geralmente é uma função do valor 

das contribuições vertidas e da rentabilidade prometida, mas sem a garantia efetiva de 

entrega desse benefício periódico desejado (BLAKE et al., 2011). 

Assim, de acordo com esse último entendimento, existe a necessidade de se desenhar os 

planos de benefício do tipo contribuição definida de forma recursiva de trás para frente, 

isto é, definindo inicialmente o valor do benefício periódico desejado para depois definir 

o valor das contribuições e rentabilidade necessários para o atingimento desse objetivo. 

O entendimento acima foi o adotado pela Diretoria de Seguridade da RJPrev na projeção 

do fluxo do passivo da entidade utilizada nessa pesquisa-ação e pela consultoria 

financeira especializada que assessorou a implantação da ferramenta ALM na entidade, 

no que tange ao tratamento desse fluxo do passivo. 

 

10.4. Implementação da ferramenta ALM na RJPrev 

Para atingir o objetivo proposto pelo presente estudo, desenvolveu-se uma pesquisa-ação 

envolvendo diversos agentes participantes envolvidos numa eventual implementação da 

ferramenta ALM no plano de benefícios do regime de previdência complementar do 
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Estado do Rio de Janeiro. A ideia é que os pesquisadores e os participantes envolvidos 

diretamente no problema atuem de forma cooperativa com o objetivo de chegar a uma 

proposta coletiva e dialogada de solução para o problema de pesquisa. 

 

10.5. Fontes de dados 

A pesquisa-ação proposta abrangeu várias áreas técnicas do sujeito da pesquisa, a 

Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev), além de 

uma consultoria financeira especializada em ALM, que assessorou a implementação 

dessa ferramenta, e dos pesquisadores. Dessa forma, foram utilizadas nesse estudo 

informações originadas de diversas fontes, derivadas do diálogo e do contato frequente 

entre os pesquisadores e os participantes envolvidos no problema, o que potencializou 

uma maior integração entre a praxe e as práticas cotidianas da entidade e o rigor científico 

necessário para um trabalho acadêmico. 

As informações sobre a carteira e a política de investimento atuais da RJPrev foram 

fornecidas pela Diretoria de Investimento da entidade, enquanto que as informações sobre 

a governança e contabilidade foram repassadas pela Diretoria de Administração e o fluxo 

do passivo e as estatísticas sobre a massa de participantes e assistidos pela Diretoria de 

Seguridade. 

Nas projeções macroeconômicas, foram utilizados diversos indicadores econômicos do 

Banco Central do Brasil e as curvas de mercado da BM&FBOVESPA. As bases de dados 

dos fundos de investimentos foram obtidas junto à CVM. Algumas séries históricas de 

indicadores macroeconômicos e de preços de ativos foram obtidas em bases proprietárias 

ou de acesso privativo junto à consultoria financeira especializada, como o Sistema 

Economática e a Bloomberg. 

 

10.6. Modelo de ALM utilizado 

Antes de iniciar as análises e discussões sobre o modelo de ALM proposto para essa 

pesquisa-ação, são apresentadas abaixo as principais características do plano de 

benefícios RJPREV-CD, que devem ser levadas em conta quando da especificação do 

modelo: 

 Plano de benefício estruturado em contribuição definida (CD); 

 Contribuições vertidas pelos participantes e pelos patrocinadores; 

 Existência de assistidos em percepção de benefícios; 
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 Aplicação dos recursos garantidores investidos em ativos disponíveis para as 

EFPC marcados a mercado ou na “curva”. 

O modelo de ALM proposto para essa pesquisa-ação – o modelo de programação 

estocástica multi-estágio com utilização de cenários – deriva do trabalho de Kowenberg 

(2001), que desenvolveu e testou um método de geração de cenários para modelos de 

ALM estocásticos. A escolha desse modelo foi determinada pela sua capacidade de 

analisar as probabilidades de descasamento de ativo e passivo considerando a utilização 

de diferentes cenários e de diversos fatores de risco mensuráveis relacionados ao plano 

de benefícios RJPREV-CD, principalmente em relação ao ativo da RJPrev. 

A descrição do processo de otimização do modelo de ALM utilizado foi adaptada de 

Oliveira et al. (2017), que utilizam em seu trabalho a ideia de Kowenberg (2001) de que 

a geração de cenários representativos é um elemento chave em programação estocástica 

multi-estágio. Em seu estudo, Oliveira et al. (2017) propõem um modelo de ALM baseado 

em programação estocástica multi-estágio para fundos de pensão brasileiros, com geração 

de cenários de preços para as classes de ativos financeiros analisadas por meio de 

equações diferenciais estocásticas. 

Outro fator determinante para a escolha do modelo de ALM adotado foi a expertise da 

consultoria de ALM. O método de geração de cenários para modelos de ALM proposta 

por Kowenberg (2001) e o método da programação estocástica multi-estágio apresentada 

por Oliveira et al. (2017) são os mesmos utilizados pela consultoria financeira 

especializada. Esse alinhamento metodológico reforçou o aspecto participativo da 

pesquisa-ação e potencializou o entendimento e a disseminação das informações entre 

todos os participantes envolvidos, conforme recomendação de Vergara (2015). 

A pesquisa-ação adotou um modelo determinístico para a projeção do fluxo do passivo 

do plano de benefícios RJPREV-CD, elaborado pela Diretoria de Seguridade da entidade. 

A utilização de técnicas estatísticas no modelo de ALM estudado nessa pesquisa-ação 

objetiva aumentar o rigor metodológico da análise e possibilitar a obtenção de elementos 

para as tomadas de decisão na RJPrev derivados de evidências sugeridas por análises 

técnicas.  

O modelo de ALM adotado objetiva principalmente a minimização da probabilidade de 

ocorrência de déficit, isto é, do descasamento entre o ativo e passivo em cada período, 
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observando a existência de fluxo de caixa suficiente para o pagamento dos benefícios 

derivados do passivo do plano de benefícios RJPREV-CD.  

Adicionalmente, o modelo também objetiva a minimização do risco da carteira otimizada 

gerada pelo estudo. A solução proposta pelo modelo é fechada, constituindo um ponto de 

ótimo global para o problema da macro alocação dos recursos garantidores do plano de 

benefícios. 

 O programa computacional utilizado pela consultoria que assessora a RJPrev verifica o 

comportamento da carteira de investimento em diversos cenários distintos, gerados pelas 

diversas simulações de cenários econômicos, nas quais os índices de liquidez, solvência 

e rentabilidade são otimizados. 

A consultoria utiliza um modelo proprietário de ALM que permite a parametrização de 

regras e objetivos específicos, conforme o tipo de plano de benefício estudado, 

possibilitando assim e o atendimento dos objetivos de risco e retorno definidos na política 

de investimento do plano RJPREV-CD e uma boa adequação às peculiaridades da 

entidade. O resumo esquemático do funcionamento do modelo de ALM utilizado está 

apresentado na Figura 12. 

Figura 12 - Dinâmica de funcionamento do modelo de ALM utilizado 

 

Fonte: Oliveira (2014), adaptado de Hilli et al. (2007). 

 

10.7. Etapas para a implementação da ferramenta ALM na RJPREV 

Com o objetivo de obter elementos para a tomada de decisão dos gestores da RJPrev sobre 

a macro alocação dos ativos da entidade, o modelo de ALM adotado busca encontrar a 

combinação de ativos financeiros mais compatíveis com as futuras obrigações derivadas 

do passivo do plano de benefícios RJPREV-CD. 
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A carteira ótima selecionada será aquela cujo resultado médio nos cenários projetados 

atender os requisitos de liquidez para o período da simulação e apresentar os melhores 

índices de rentabilidade e solvência para o plano de benefícios, sem comprometer o fluxo 

de caixa futuro da RJPrev. 

As etapas previstas para a implementação da ferramenta ALM na RJPrev estão 

apresentadas abaixo: 

1. Avaliação e simulação de cenários econômicos, com o objetivo de obter uma 

tendência empírica; 

2. Simulação de cenários para a evolução das classes de ativos financeiros a cada 

período, de modo a considerar o curto, o médio e o longo prazo; 

3. Alocação dos recursos disponíveis para aplicação em uma determinada carteira, 

projetando os resultados auferidos no plano de benefícios RJPREV-CD em cada 

um dos períodos ao longo do tempo, combinando os diversos cenários de ativos 

com o fluxo do passivo da entidade. O objetivo dessa etapa é encontrar as 

convergências das distribuições de valores futuros dos resultados acumulados no 

plano de benefícios RJPREV-CD, sendo que cada carteira terá uma distribuição 

intertemporal de probabilidades para o resultado acumulado; 

4. Avaliação e análise dos resultados de cada distribuição intertemporal de 

probabilidades obtida pela função objetiva, atribuindo uma “nota” e ordenando as 

carteiras em relação a sua qualidade medida em termo de risco e retorno, 

concomitantemente analisando a fronteira eficiente e observando a manutenção 

da solvência do plano de benefícios RJPREV-CD. 

5. Obtenção da carteira otimizada, considerando que o processo de otimização 

encontrou a carteira que obteve a maior “nota” entre as elegíveis, observando as 

restrições de alocação da legislação aplicada e da política de investimento da 

entidade; 

6. Tomada de decisões estratégicas dos gestores quanto à macro alocação dos 

recursos disponíveis para aplicação e em relação à formulação da política de 

investimento da entidade. 

Na Figura 13 é apresentada a representação esquematizada das principais etapas 

propostas para a implementação da ferramenta ALM na RJPrev. 
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Figura 13 - Etapas propostas para a implementação da ferramenta ALM na RJPrev 

 

Fonte: elaboração do autor com a colaboração da Diretoria-Executiva da Fundação de 

Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev). 

 

10.8. Otimização da carteira de investimento 

De forma resumida, o problema da otimização de uma carteira de investimento com a 

utilização da ferramenta ALM consiste em encontrar os pesos das alocações para cada 

classe de ativo da carteira ótima no período final analisado (T), de modo que os 

compromissos derivados do passivo previdenciário sejam pagos e ao mesmo tempo 

algum critério de performance seja otimizado.  

Geralmente, o critério de desempenho definido para otimização tem como base uma 

métrica de retorno esperado e de risco tolerado. A consultoria financeira de 

assessoramento utilizou uma ferramenta proprietária que permite a parametrização de 

diversas regras e a definição de objetivos específicos, como meta de rentabilidade e 

volatilidade máxima da carteira, conforme o tipo de plano de benefícios estudado e as 

demais peculiaridades da entidade. 
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10.8.1. Descrição do processo de otimização da carteira de ativos financeiros 

As Diretorias de Investimento, de Administração e de Seguridade da RJPrev forneceram 

à consultoria financeira as informações necessárias sobre sua carteira de ativos e sobre o 

passivo da entidade, como a política de investimento vigente na entidade, o fluxo de caixa 

projetado para as obrigações derivadas do passivo, balancete atualizado do plano de 

benefícios e informações relativas aos fundos investidos e à composição da carteira 

própria, como títulos, taxas e vencimentos. 

A ferramenta proprietária da consultoria verificou o comportamento das carteiras em 

diversos cenários gerados, nos quais os índices de rentabilidade, liquidez e solvência 

foram otimizados. O objetivo principal da ferramenta utilizada é a maximização do valor 

da carteira de investimento da entidade no período final de análise, conjugada com a 

minimização da probabilidade de déficit do plano de benefícios RJPREV-CD, mantendo 

liquidez suficiente para o pagamento das obrigações para com os assistidos derivadas do 

passivo da entidade. 

Com base nas informações disponibilizadas pela entidade, desenvolveu-se uma linha de 

tendência para cada uma das referências ou “benchmarks” das classes de ativos que fazem 

parte da política de investimento da RJPrev. Essa linha de tendência foi a base para a 

geração dos cenários, que utilizou essas expectativas de retorno dos “benchmarks” nas 

simulações estocásticas, considerando sempre a volatilidade histórica de cada classe de 

ativo. A carteira de ativos da entidade foi então testada em cada um dos cenários gerados. 

De acordo com Oliveira (2017), devido à aleatoriedade do preço dos ativos financeiros e 

à dependência temporal das decisões de investimento, a função objetiva do modelo de 

ALM tem as características de um problema de alocação dinâmica estocástica 

intertemporal. 

O modelo de ALM adotado nessa pesquisa-ação tem como objetivo a alocação de uma 

determinada quantidade de recursos em termos de ativos financeiros i = 1, ..., N com o 

objetivo de cobrir os compromissos derivados do passivo lt em cada período t = 1, ..., T. 

A estratégia de investimento envolve as seguintes variáveis: Xit que representa a 

quantidade do ativo financeiro i mantida na carteira de investimento no período t e 

cenários s, Bit que representa a quantidade do ativo financeiro i comprada no período t e 

cenário s e Vit que representa a quantidade do ativo financeiro i vendida no período t e 

cenário s. 
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A variável estocástica é ξit, que representa o preço do ativo financeiro i no período t e 

pode assumir um número finito (s = 1, ..., S) de realizações representadas por Pits. O 

modelo de ALM escolhido envolve restrições regulatórias e de risco e possui a forma de 

um problema de programação estocástica multi-estágio. 

 

Sumário de notações – Otimização da carteira de investimento 

Índices: 

t = período 

i = classe de ativo financeiro 

j = outra classe de ativo financeiro 

s = cenário 

 

Variável aleatória: 

ξit = preço aleatório do ativo financeiro i no período t; 

 

Variáveis de decisão: 

Xits = quantidade do ativo financeiro i mantida em carteira no período t e cenário s; 

Bits = quantidade do ativo financeiro i comprada no período t e cenário s; 

Xi0 = quantidade do ativo financeiro i da carteira de investimentos inicial (t = 0); 

Vits = quantidade do ativo financeiro i vendida no período t e cenário s; 

 

Parâmetros determinísticos: 

Q = Valor inicial da carteira de ativos financeiros da RJPrev; 

αt = grau de confiança no período t; 

K = Razão de solvência; 

Lt = Valor presente do passivo futuro (t = t + 1,..., T); 

lt = Passivo a ser pago no período t; 

Ft = Valor presente das contribuições futuras (t = t + 1,..., T); 

ft = Valor das contribuições no período t; 

ρ = taxa de desconto; 
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πi = peso máximo da classe de ativo i na carteira de investimento, conforme a política de 

investimento vigente da RJPrev; 

pts = probabilidade do cenário s no período t; 

Pits = preço da classe de ativo i no período t e cenário s; 

Pi0 = preço (conhecido) da classe de ativo i no período inicial (t = 0). 

 

A equação (10.1) representa o objetivo principal do modelo de ALM adotado de 

maximizar o valor final esperado da carteira de investimento da RJPrev, que serão os 

recursos garantidores do plano de benefícios RJPREV-CD. O modelo reflete o objetivo 

dos gestores de fundo de pensão que visam auferir a maior rentabilidade possível, 

observando sempre as restrições impostas pelo desembolso necessário para a cobertura 

do passivo, os limites regulatórios e o nível de risco e retorno definidas na política de 

investimento da entidade. 

 

𝑚𝑎𝑥 ∑ ∑ 𝑝𝑇𝑠𝑃𝑖𝑇𝑋𝑖𝑇𝑠

𝑁

𝑖=1

𝑆

𝑠=1

. 

 

Na equação (10.2), Q é o valor inicial da carteira de investimento da RJPrev, que no 

período t = 0 não possui incertezas relacionadas à sua alocação inicial, dado que todos os 

preços Pi0 de cada classe de ativo são conhecidos. 

 

𝑠. 𝑎. : 𝑄 =  ∑ 𝑃𝑖0𝑋𝑖0.

𝑁

𝑖=1

 

 

A equação (10.3) específica que a quantidade de cada classe de ativo financeiro i no 

período t e cenário s é igual a quantidade de ativos financeiros Xi(t-1)s existente no período 

anterior, somada à quantidade comprada Bits e diminuída da quantidade vendida Vits de 

cada classe de ativo financeiro i em cada período t e cenário s. 

𝑋𝑖𝑡𝑠 =  𝑋𝑖(𝑡−1)𝑠 +  𝐵𝑖𝑡𝑠 − 𝑉𝑖𝑡𝑠, .  𝑡 𝜖 1, … , 𝑇, .  𝑖 = 1, … , 𝑁, . 𝑠 = 1, … , 𝑆.   

 

Equação 10 (10.1) 

 

Equação 11 (10.1) 

Equação 12 (10.2) 

 

Equação 13 (10.2) 

Equação 14 (10.3) 

 

Equação 15 (10.3) 



79 
 

A equação (10.4) é a restrição probabilística que representa a razão de solvência do plano 

de benefícios RJPREV-CD, isto é, a relação de longo prazo entre os ativos e passivos da 

entidade. 

                     𝑃𝑟𝑜𝑏 (∑ 𝜉𝑖𝑡𝑋𝑖𝑡  ≥ 𝐾(𝐿𝑡 −  𝐹𝑡)

𝑁

𝑖=1

)  ≥  𝛼𝑡, 𝑡 = 1, … , 𝑇. 

 

A razão de solvência βts do plano de benefícios em cada período t e cenário s é calculado 

conforme a equação (10.5). 

                      𝛽𝑡𝑠 =  
𝐹𝑡 +  ∑ 𝑃𝑖𝑡𝑠𝑋𝑖𝑡𝑠

𝑁
𝑖=1

𝐿𝑡
, 𝑡 𝜖 1, … , 𝑇, 𝑠 𝜖 1, … , 𝑆,  

onde PitsXits é o valor corrente do ativo da entidade em cada período t e cenário s. Lt e Ft 

são, respectivamente, o valor presente do passivo e das contribuições futuros descontados 

à taxa ρ, conforme equação (10.6).  

 

𝐿𝑡 =  ∑
𝑙𝑚

(1 +  𝜌)𝑚−𝑡

𝑇

𝑚=𝑡

 

 

A taxa ρ utilizada pela consultoria nos cálculos do desconto de valores futuros 

relacionados aos ativos financeiros e passivos da RJPrev foi de 4,5% a.a., que é a mesma 

taxa que compõe o índice de rentabilidade (IPCA + 4,5% a.a.) definido na política de 

investimento do plano de benefícios RJPREV-CD. Valores de βts menores do que 1 

significam que os valores dos ativos financeiros podem se tornar insuficientes para a 

cobertura do passivo futuro do plano de benefícios e que esse plano pode se tornar 

insolvente em algum período futuro. 

A restrição probabilística definida na equação (10.4) faz o algoritmo computacional 

utilizado pela consultoria buscar um nível relativamente seguro de razão de solvência, 

não permitindo que esse indicador fique abaixo de um determinado limite K com uma 

razoável probabilidade de certeza definida por αt. Assim, a combinação dos parâmetros 

K e αt representam o grau de aversão ao risco dos gestores da entidade. 

A restrição da equação (10.4) pode ser entendida como uma espécie de restrição de VaR, 

que exige que o valor dos ativos financeiros do fundo de pensão seja no mínimo igual ao 

Equação 16 (10.4) 

 

Equação 17 (10.4) 

Equação 18 (10.5) 

 

Equação 19 (10.5) 

Equação 20 (10.6) 

 

Equação 21 (10.6) 
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fluxo do passivo em cada período t com probabilidade no mínimo igual a αt. Com o intuito 

de observar os requisitos regulatórios e os objetivos em termos de risco e retorno da 

RJPrev, essa pesquisa-ação adotou K = 1 e αt = 95%. 

A equação (10.7) representa a restrição de equilíbrio de caixa e busca modelar o fluxo de 

caixa, isto é, a relação entre as entradas e os desembolsos de caixa da entidade. As 

entradas são formadas pela venda de ativos, pela rentabilidade dos ativos financeiro e 

pelas contribuições vertidas pelos participantes e patrocinadores. Os desembolsos são 

formados pelos pagamentos dos passivos e pela compra de ativos financeiros.  

∑ 𝑃𝑖𝑡𝑠𝑉𝑖𝑡𝑠

𝑁

𝑖=1

−  ∑ 𝑃𝑖𝑡𝑠𝐵𝑖𝑡𝑠

𝑁

𝑖=1

+ 𝑓𝑡 = 𝑙𝑡, .  𝑡 =  1, … , 𝑇, 𝑠 = 1, … , 𝑆. 

 

A restrição (10.8) deriva dos limites máximos de alocação por cada classe de ativo 

financeiro i definidas na política de investimento da RJPrev, que por sua vez observa os 

limites da Resolução do CMN nº 4.661/2018.  

  𝑃𝑖𝑡𝑠𝑋𝑖𝑡𝑠  ≤  𝜋𝑖 ∑ 𝑃𝑖𝑡𝑠𝑋𝑖𝑡𝑠

𝑆

𝑠=1

, . 𝑡 = 1, … , 𝑇, .  𝑖 = 1, … , 𝑁, .  𝑠 = 1, … , 𝑆. 

 

A restrição (10.9) impede que haja descasamento entre o fluxo de ativos e passivos em 

cada período t e cenário s. 

∑ 𝑃𝑖𝑡𝑠
𝑁
𝑖=1 𝑋𝑖𝑡𝑠 ≥ 𝐾(𝐿𝑡 − 𝐹𝑡). 

 

A restrição (10.10) impede que o modelo de ALM assuma posições negativas nas 

quantidades de ativos financeiros mantidas em carteira Xits, compradas Bits e vendidas Vits.  

 

               𝑋𝑖𝑡𝑠, 𝐵𝑖𝑡𝑠, 𝑉𝑖𝑡𝑠  ≥ 0, . 𝑖 = 1, … , 𝑁, .  𝑡 = 1, … , 𝑇, .  𝑠 = 1, … , 𝑆. 

 

11. Geração de cenários futuros e otimização da carteira de investimento 

 

Equação 22 (10.7) 

 

Equação 23 (10.7) 

Equação 24 (10.8) 

 

Equação 25 (10.8) 

Equação 26 (10.9) 

 

Equação 27 (10.9) 

Equação 28 (10.10) 

 

Equação 29 (10.10) 
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11.1. Geração de cenários futuros 

Aplicando o método da pesquisa-ação dialógica proposto em Mårtensson e Lee (2004), 

por meio da utilização dos pesquisadores como facilitadores na comunicação entre o 

ambiente acadêmico e o mundo da prática, definiu-se uma metodologia para a geração de 

cenários aderentes e de acordo com as expectativas da entidade e do mercado para os 

estudos de ALM dessa pesquisa-ação, de forma técnica e estruturada. 

A construção dos cenários foi feita com base nos dados históricos dos preços dos ativos 

financeiros analisados, nas projeções mais atuais do mercado financeiro e por meio de 

indicadores como a volatilidade histórica das classes de ativos e a correlação histórica 

entre dessas classes. Também foram utilizadas  projeções de mercado para as taxas 

nominais e reais de juros, além da meta de rentabilidade do plano, definida na política de 

investimento vigente na RJPrev. 

A partir do histórico de preços das classes de ativos, diversos cenários foram gerados 

levando em conta os possíveis comportamentos desses ativos no futuro por meio de uma 

simulação multivariada. Cada cenário dessa simulação pode apresentar diferentes preços 

e retornos para as diferentes classes de ativos nos períodos futuros. 

O modelo utilizado pela consultoria para a simulação dos preços futuros dos ativos 

financeiros foi o ClearHorizon, publicado e desenvolvido pela RiskMetrics. Trata-se de 

um modelo híbrido, que considera na geração dos cenários uma participação otimizada 

da componente de tendência, fator determinístico que visa a reversão à média, e da 

componente de comportamento aleatório ou “randon walk”, de fator estocástico. 

 

11.2. O modelo ClearHorizon 

De acordo com o ClearHorizon Technical Document, nos anos seguintes ao lançamento 

do RiskMetrics Technical Document, a RiskMetrics passou a receber uma crescente 

demanda por medidas de risco de mercado em prazos mais longos, por parte das 

instituições financeiras e principalmente por parte dos fundos de pensão e das 

seguradoras, que por terem seus passivos com características de longo prazo, estavam 

menos suscetíveis às flutuações de curto prazo. 

O modelo ClearHorizon possui como objetivo a determinação de uma combinação ótima 

de fatores estocásticos ou aleatórios e de fatores determinísticos, que possuem tendência 

de reversão à média dos preços dos ativos financeiros analisados. A combinação 
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otimizada desses fatores obtida pelo modelo ClearHorizon é aquela em que a combinação 

do fator determinístico com o estocástico converge para a razão de variância histórica dos 

preços dos ativos financeiros considerados na projeção. 

A influência desses fatores na simulação pode ser definida de forma resumida da seguinte 

maneira: o fator determinístico busca a reversão à média e é responsável pela 

estabilização da tendência no longo prazo, enquanto que o fator estocástico é um processo 

do tipo passeio aleatório, que representa os choques sofridos pela série histórica de preços. 

Partindo dos resultados obtidos pela combinação dos fatores de tendência e aleatório, o 

modelo adotado é capaz de gerar projeções com comportamento que se aproxima muito 

do comportamento real das classes de ativos analisadas, que apesar de estarem sujeitas a 

choques derivados das incertezas do mercado, preservam suas tendências no longo prazo. 

 

11.3. Modelo híbrido de precificação dos ativos financeiros 

De acordo com o compêndio ClearHorizon Technical Document, é possível gerar 

projeções de cenários de longo prazo dos preços dos ativos financeiros utilizando tanto o 

modelo estocástico (passeio aleatório) quanto o modelo de reversão à média, por meio do 

teste da raiz unitária. Entretanto, diversos estudos de séries temporais apresentaram 

evidências de que os testes de raiz unitária costumam apresentar um baixo poder de teste 

em amostras finitas, o que seria explicado pelo fato de que uma série temporal com raiz 

unitária poder ser decomposta em uma série estacionária e uma série com características 

de passeio aleatório (JONGWOO e MINA, 2000). 

Dessa forma, podemos interpretar o modelo de passeio aleatório e o modelo de reversão 

à média como modelos extremos de uma série de modelos intermediários possíveis. Em 

um extremo, podemos considerar o passeio aleatório como um modelo que faz projeções 

considerando a maior volatilidade possível, enquanto que no outro extremo temos a 

reversão à média como o modelo que fornece a menor volatilidade possível. 

O modelo ClearHorizon assume que o modelo adequado para a projeção de preços de um 

determinado ativo financeiro é um modelo híbrido do modelo de passeio aleatório e do 

modelo de reversão à média, que considera que alguns choques são transitórios enquanto 

outros são permanentes. O desafio então passa a ser como determinar o peso ótimo de 

cada um desses modelos extremos no modelo híbrido de projeção de preços dos ativos 

financeiros. 
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11.4. Descrição do modelo de precificação dos ativos 

De acordo com Oliveira (2017), as vantagens dos modelos de ALM que utilizam 

programação estocástica dependem fortemente da qualidade e da relevância dos cenários 

gerados, cujo objetivo principal é representar o comportamento estocástico dos preços 

dos ativos financeiros. 

 

Sumário das notações – Geração de cenários 

Índices: 

t = período (t = 1,...,T) 

k = incremento de tempo 

i = classe de ativo financeiro 

s = cenário 

g = observação (g = 1,...,n) 

RM = modelo de reversão à média 

PA = modelo de passeio aleatório 

SH = série histórica de preço 

 

Variável aleatória: 

ξit = preço aleatório do ativo financeiro i no período t; 

 

Parâmetros: 

α = coeficiente de tendência 

σ = desvio padrão; 

σ2 = variância;  

Wit = processo ruído branco (Wiener); 

n = quantidade total de observações da amostra; 

Pit = preço do ativo i no período t; 

pit = logaritmo de Pit 

ω = peso da razão de variância do modelo de reversão à média no modelo de geração de 

cenários utilizado; 
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(1 - ω) = peso da razão de variância do modelo de passeio aleatório no modelo de 

geração de cenários utilizado; 

γ = velocidade da reversão à média; 

μ = média; 

ϵit = termo de erro aleatório do ativo financeiro i no período t; 

RV = razão de variância; 

�̅�𝑖1 = retorno médio histórico do ativo financeiro i; 

𝐸(𝜉𝑡+𝑘, 𝛼) = mediana do intervalo de confiança dos preços do ativo financeiro 

projetado; 

𝑈(𝜉𝑡+𝑘, 𝛼) = limite superior do intervalo de confiança dos preços do ativo financeiro 

projetado; 

𝑈(𝜉𝑡+𝑘, 𝛼) = limite inferior do intervalo de confiança dos preços do ativo financeiro 

projetado; 

Zα = valor da distribuição normal padronizada com significância (1 - α). 

 

Nessa pesquisa-ação, a simulação de geração de cenários para os preços futuros dos ativos 

financeiros analisados tem a forma da equação diferencial estocástica (EDE) apresentada 

na equação (11.2): 

 

𝑑ξ𝑖𝑡 =  𝛼(ξ𝑖𝑡, 𝑡)𝑑𝑡 + σ(ξ𝑖𝑡, 𝑡)𝑑𝑊𝑖𝑡 , 

 

onde α é o coeficiente de tendência, σ o desvio padrão e Wit segue um processo ruído 

branco normalmente distribuído com média zero e variância Δ para t < t + Δ. 

Como mais de uma classe de ativos é utilizada na simulação, deve-se levar em conta a 

correlação dos erros dos retornos dessas diferentes classes de ativos. Os coeficientes de 

correlação ρij entre dois ativos financeiros i e j em qualquer período t são definidos da 

seguinte forma: 

 

𝑑𝑊𝑖 . 𝑑𝑊𝑗 =  ρ𝑖𝑗𝑑𝑡,           ρ𝑖𝑖 = 1,          ⩝ 𝑖, 𝑗.    

 

 

Equação 30 (11.1) 

 

Equação 31 (11.1) 

Equação 32 (11.2) 

 

Equação 33 (11.2) 
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Modelo de reversão à média 

Assumindo que o preço de uma classe de ativo financeiro específica siga o processo de 

Reversão à Média Geométrica (RMG), ele pode ser descrito pela equação (11.3):  

 

𝑑ξ𝑡 =  [�́� +  �́�(𝑃0𝑒�́�𝑡 −  ξ𝑡)]ξ𝑡𝑑𝑡 + σ́ξ𝑡
́ 𝑑𝑊𝑡 , 

 

onde o parâmetro �́� tem um valor positivo e representa a velocidade da reversão à média. 

O processo de reversão à média pode ser escrito de forma discreta conforme a equação 

(11.4):  

 

           𝛥𝑝𝑡 =  𝑝𝑡 − 𝑝𝑡−1 =  �́� +  �́�[𝑝0 + �́�(𝑡 − 1) − 𝑝𝑡−1] +  �́�𝜖𝑡, 

então, 

𝑝𝑡 =  �́�(𝑝0 +  �́�𝑡) + (1 − �́�)(�́� + 𝑝𝑡−1) + �́�𝜖𝑡, 

 

𝑝𝑡 =  𝛼 +  𝛽𝑡 +  𝛾𝑝𝑡−1 +  𝜎𝜖𝑡, 

 

onde pt é o logaritmo de ξt e os parâmetros α, β, γ e σ representam, respectivamente, �́�p0 

+ (1 – �́�)ά, �́�ά, (1 – �́�) e �́� na equação (11.4). 

O parâmetro γ (ou  �́�) assume valores entre 0 e 1 e representa a velocidade da reversão à 

média. Caso γ seja significativamente menor que 1 o processo apresenta propriedades 

fortes de reversão à média. Se γ é igual a 1, o processo segue o modelo de passeio 

aleatório. 

O modelo ClearHorizon trata pt como um processo de reversão à média (RM) ou uma 

série de tendência estacionária. A média (μRM,t+k) e a variância (σ2
RM,t+k) de pt+k  são 

calculadas, com o parâmetro t já incluso, da seguinte maneira:  

 

�̂�𝑅𝑀,𝑘 =  
�̂�(1−�̂�𝑘)

1− �̂�
+  

�̂�

1−�̂�
 [(𝑡 + 𝑘) −  𝛾𝑘(𝑡 + 1) − 

�̂�(1− �̂�𝑘−1)

1− �̂�
] + 𝛾𝑘𝑝𝑡, 

 

�̂�𝑅𝑀,𝑘
2 =

�̂�𝑅𝑀,1
2 (1 − 𝛾2𝑘)

1 −  𝛾2
, 

Equação 34 (11.3) 

 

Equação 35 (11.3) 

Equação 36 (11.4) 

 

Equação 37 (11.4) Equação 38 (11.5) 

 

Equação 39 (11.5) Equação 40 (11.6) 

 

Equação 41 (11.6) 

Equação 42 (11.7) 

 

Equação 43 (11.7) 

Equação 44 (11.8) 

 

Equação 45 (11.8) 
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onde �̂�, �̂�, 𝛾 e �̂�𝑅𝑀,1
2  são os parâmetros estimados na equação (11.6). 

A Figura 14 apresenta projeções de preços futuros de um ativo financeiro utilizando um 

modelo de reversão à média. 

Figura 14 - Árvore de Preços CDI simulada por modelo de reversão à média 

 

Fonte: adaptado de Oliveira (2014) 

 

Modelo de passeio aleatório 

Caso o preço de um determinado ativo financeiro siga um Movimento Brauniano 

Geométrico (MBG), é possível estimar a média e a volatilidade desse preço para um 

determinado período de tempo futuro utilizando a mesma EDE apresentada em (11.1), 

sendo que α é o coeficiente de tendência, σ o desvio padrão e Wt segue um processo ruído 

branco normalmente distribuído com média zero e variância unitária. 

Considerando pt como o logaritmo de ξt, é possível estimar os parâmetros μ e σ com base 

nos dados históricos dos preços dos ativos financeiros utilizando uma versão discreta da 

equação (11.1), conforme equação (11.9). 

 

𝛥𝑝𝑡 =  𝑝𝑡 −  𝑝𝑡−1 =  𝛼 −  𝜎𝜖𝑡, 

 

onde ϵt representa o erro aleatório que segue a distribuição normal padronizada.  

O modelo ClearHorizon considera Δpt como um processo de passeio aleatório (PA) e pt 

como uma série diferencial estacionária. A média (μPA,k) e a variância (σPA,k) de pt+k  são 

calculadas, com o parâmetro t já incluso, da seguinte maneira:  

Equação 46 (11.9) 

 

Equação 47 (11.9) 
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�̂�𝑃𝐴,𝑘 =  𝑘�̂� +  𝑝𝑡 

  

�̂�𝑃𝐴,𝑘
2 =  𝑘�̂�𝑃𝐴,1

2 , 

 

onde �̂� e �̂�𝑃𝐴,1
2  representam os mesmos parâmetros estimados na equação (11.1). 

A Figura 15 apresenta projeções de preços futuros de um ativo financeiro utilizando um 

modelo de passeio aleatório. 

Figura 15 - Árvore de Preços Ibovespa simulada por modelo de passeio aleatório 

 

Fonte: adaptado de Oliveira (2014) 

 

Razão de Variância 

Para determinar a velocidade com que a variância dos modelos de reversão à média e de 

passeio aleatório se altera ao longo do horizonte de projeção, calculou-se a razão de 

variância (RV) para cada modelo, conforme equação apresentada abaixo:  

 

𝑅𝑉𝑡+𝑘 =  
�̂�𝑘

2

𝑘�̂�1
2, 

Equação 48 (11.10) 

 

Equação 49 (11.10) Equação 50 (11.11) 

 

Equação 51 (11.11) 

Equação 52 (11.12) 

 

Equação 53 (11.12) 
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De acordo com a equação (11.11), a razão de variância do modelo de passeio aleatório é 

sempre 1, o que significa que a volatilidade ou desvio padrão do passeio aleatório aumenta 

proporcionalmente em relação à raiz quadrada do seu horizonte de tempo. Para o modelo 

de reversão à média, a razão de variância começa em 1 e decresce ao longo do tempo da 

projeção. 

O desvio padrão do modelo de passeio aleatório é sempre maior que o desvio padrão do 

modelo de reversão à média. Adicionalmente, o desvio padrão do modelo de passeio 

aleatório aumenta de forma contínua, enquanto que o desvio padrão do modelo de 

reversão à média é praticamente constante após um determinado período de tempo. Como 

resultado, a diferença entre os desvios padrão dos dois modelos aumenta ao longo do 

tempo da projeção. 

As médias projetadas pelo modelo de passeio aleatório aumentam paralelamente à 

trajetória de longo prazo, o que significa que qualquer tipo de alteração ou choque nos 

preços dos ativos financeiros causados por informações do presente persistem e são 

acumulados de forma contínua, ou seja, os choques são permanentes. Dessa forma, o 

preço futuro dos ativos financeiros no modelo de passeio aleatório é formado pelo 

acúmulo dos movimentos dos preços ao longo do horizonte de projeção. 

Considerando que os choques ocorrem de forma contínua e afetando os preços dos ativos 

financeiros ao longo do tempo no modelo de passeio aleatório, o desvio padrão dos preços 

do modelo de passeio aleatório também aumenta de forma contínua ao longo do tempo 

de projeção. Adicionalmente, o tamanho do intervalo de confiança, que é determinado 

pelos desvios padrão projetados, também aumenta de forma contínua ao longo do tempo 

da projeção. 

De forma contrária, as projeções da média dos preços dos ativos financeiros no modelo 

de reversão à média coincidem com a trajetória de longo prazo, o que significa que 

qualquer alteração de curto prazo nos preços dos ativos financeiros causados por 

informações ou choques no presente é dissipada no longo prazo. A velocidade com que 

esses choques se dissipam é determinada pelo parâmetro γ de reversão à média e esses 

choques não são cumulativos, isto é, os efeitos dos choques são transitórios. 

Assim, no modelo de reversão à média, o preço futuro dos ativos financeiros relaciona-

se aos preços de longo prazo, observados quando o horizonte de projeção é considerado 
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suficientemente longo para capturar a recomposição do nível de preço em relação à sua 

média histórica. Apesar das novas informações e dos choques acontecerem 

continuamente e afetarem o preço dos ativos financeiros ao longo do tempo de projeção, 

seus efeitos são dissipados no longo prazo à medida que o preço tende a seguir sua 

trajetória de longo prazo. Dessa forma, o desvio padrão no modelo de reversão à média 

não aumenta de forma continuamente. 

 

11.5. Determinação dos pesos ideais 

Conforme o ClearHorizon Technical Document, uma forma prática de determinar os 

pesos ideais para um modelo de projeção de preços de um ativo financeiro específico é 

utilizar os pesos que melhor representarem o grau de reversão à média dos dados 

históricos da série de preços analisada.  

Para medir o grau de reversão à média dos dados históricos das séries de preço dos ativos 

financeiros, utilizou-se a razão de variância, conforme equação (11.12), calculando-se a 

variância do k-ésimo período conforme equação (11.13):  

 

�̂�𝑘
2 =

𝑛

(𝑛−𝑘)(𝑛−𝑘−1)
∑ (𝑝𝑡 − 𝑝𝑡−𝑘 − 𝑘�̅�1

)
2𝑛

𝑔=𝑘+1
, 

 

onde n representa a quantidade total de observações, �̅�1 representa o retorno médio 

histórico do ativo financeiro. 

Em seguida, são determinados os pesos ω e (1 – ω) das razões de variância dos modelos 

passeio aleatório e reversão à média, respectivamente, de forma que a razão de variância 

do modelo ótimo represente adequadamente a razão de variância da série histórica de 

preços da amostra utilizada. Na estimação dos pesos ótimos de cada modelo é utilizado o 

método dos mínimos quadrados ordinários, com minimização em relação a ω na equação 

(11.14): 

 

𝑚𝑖𝑛 ∑ [𝑅𝑉𝑆𝐻,𝑘 − (𝜔𝑅𝑉𝑃𝐴,𝑘 + (1 − 𝜔)𝑅𝑉𝑅𝑀,𝑘)]2𝑇
𝑘=1 , 

 

Equação 54 (11.13) 

 

Equação 55 (11.13) 

Equação 56 (11.14) 

 

Equação 57 (11.14) 
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onde RVSH,k representa a razão de variância da série histórica de preços utilizada e T 

representa o período máximo considerado na projeção.  

O tamanho do intervalo de confiança da trajetória ótima proposta pelo modelo 

ClearHorizon é determinado pelo desvio padrão das projeções de preços dos ativos 

financeiros. Assumindo que o logaritmo do preço dos ativos financeiro pt segue a 

distribuição normal conforme apresentado em (11.15): 

 

𝑝𝑡+𝑘 ~ 𝑁(𝜇𝑡+𝑘 , 𝜎𝑡+𝑘
2 ), 

 

o preço do ativo financeiro ξit seguirá a distribuição lognormal. 

Dado a média (μt+k) e o desvio padrão (σt+k) do logaritmo do preço de um determinado 

ativo financeiro, a média [E(ξt+k)] e os limites superior e inferior do intervalo de confiança 

[U(ξt+k, α) e L(ξ,t+k, α), respectivamente] do preço desse ativo são calculados, 

respectivamente, conforme as equações (11.16), (11.17) e (11.18): 

 

𝐸(𝜉𝑡+𝑘) = exp [𝜇𝑡+𝑘 +  
𝜎𝑡+𝑘

2

2
] , 

 

𝑈(𝜉𝑡+𝑘, 𝛼) = exp [𝜇𝑡+𝑘 +  𝑍𝛼𝜎𝑡+𝑘] , 

 

𝐿(𝜉𝑡+𝑘, 𝛼) = exp [𝜇𝑡+𝑘 −  𝑍𝛼𝜎𝑡+𝑘] , 

 

onde Zα representa o valor da distribuição normal padronizada com significância (1 - α). 

A média (mediana do intervalo de confiança?) [E(Pt+k)] do preço do ativo financeiro é 

determinada pelo desvio padrão (σt+k) e pela média (μt+k) do logaritmo do preço desse 

ativo financeiro. 

Baseado no compêndio RiskMetrics Technical Document, Tokunaga (2002) 

esquematizou o processo de geração de cenários do ClearHorizon conforme apresentado 

na Figura 16. 

 

Equação 58 (11.15) 

 

Equação 59 (11.15) 

Equação 60 (11.16) 

 

Equação 61 (11.16) 
Equação 62 (11.17) 

 

Equação 63 (11.17) Equação 64 (11.18) 
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Figura 16 - Resumo esquemático do modelo ClearHorizon 

 

Fonte: Tokunaga (2002) 

Resumidamente, o modelo ClearHorizon estima os parâmetros de um modelo passeio 

aleatório e de um modelo de reversão à média, tomando como base nas séries históricas 

de preços dos ativos financeiros. Em seguida, o modelo calcula a razão de variância 

histórica dessas séries de preços com o objetivo de servir de parâmetro para o 

estabelecimento dos pesos da alocação otimizada a serem atribuídos a cada modelo 

(reversão à média e passeio aleatório). 

Por fim, os pesos que otimizam o modelo devem ser aqueles que fazem com que o 

resultado desse modelo tenha razão de variância o mais próximo possível da razão de 

variância histórica calculada pela série de preços. Esses pesos ótimos foram aplicados na 

determinação das projeções de variância dos preços futuros das classes de ativos 

analisadas nessa pesquisa-ação. 

 

11.6. Árvore de cenários 

Para lidar com as incertezas dos parâmetros do modelo de ALM utilizado na RJPrev, 

tendo como referencial teórico o trabalho de Kouemberg (2001), utilizou-se uma árvore 
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de cenários binária com T estágios e S nós. Com exceção dos nós folhas, cada nó tem 

dois sucessores e cada caminho da raiz até a folha representa um cenário, com os nós 

representando os pontos de decisão. A árvore de cenários é balanceada, isto é, ela possui 

todas as folhas no último período do horizonte de análise. 

A incerteza dos parâmetros analisados é representada pelos estágios, que são a versão 

discreta da realização dos valores desses parâmetros. A mesma probabilidade de 

ocorrência é atribuída a todos os estágios de um mesmo período, sejam eles cenários 

extremos ou não. Conforme Oliveira (2017), essa abordagem conservadora de 

probabilidade uniforme na ocorrência dos cenários é adequada ao contexto do Brasil, que 

possui um mercado financeiro e de capital bem mais volátil comparativamente a 

mercados em países mais desenvolvidos. 

A Figura 17 apresenta uma representação gráfica da árvore de eventos multi-estágio 

utilizada no modelo de ALM. 

Figura 17 - Árvore de eventos multi-estágio 

 

Fonte: adaptado de Oliveira e Filomena (2015) 

A estruturação de dados da árvore de cenários utilizada retrata o fato de que os gestores 

das carteiras de investimento das EFPC fazem suas escolhas no período t e cenário s 

baseando-se apenas nas informações disponíveis no presente e nas expectativas futuras 

dos preços dos ativos financeiros. Em outras palavras, os múltiplos estágios propiciam a 

não antecipatividade, isto é, a garantia de que o modelo considere apenas as informações 

disponíveis em cada estágio na decisão de alocação a ser tomada (OLIVEIRA e 

FILOMENA, 2015). 
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12. Ativo do plano de benefícios RJPREV-CD 

 

12.1.1. Gestão dos ativos 

A RJPrev realiza uma gestão mista dos seus investimentos, isto é, parte da carteira é 

gerida diretamente pela entidade (gestão própria) e outra parte é gerida por meio de 

fundos de investimentos disponíveis no mercado financeiro (gestão terceirizada). 

Na gestão própria, a entidade realiza desde a definição da macro alocação até micro 

alocação do recurso, como por exemplo a compra de títulos públicos no mercado 

secundário. Na gestão terceirizada, apenas a macro alocação é definida pela fundação, 

cabendo aos fundos de investimentos a realização da micro alocação. 

Desde o exercício de 2015, a RJPrev realiza compras diretas de ativos para o seu portfólio 

de gestão própria. As alocações foram feitas basicamente em títulos públicos federais: 

Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B), que são ativos que possuem um forte 

casamento com o passivo da entidade. 

O Gráfico 6 apresenta a evolução da participação da gestão própria na carteira de 

investimentos da RJPrev para o exercício de 2018: 

Gráfico 6 - Evolução tipo de gestão dos ativos financeiros da RJPrev 

 

Fonte: Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev). 

Os títulos públicos que foram adquiridos pela entidade na gestão própria estão sendo 

precificados como ativos mantidos até o vencimento. Essa classificação é possível devido 

à entidade estar em uma fase de acumulação de recursos, sendo que o prazo médio do 
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fluxo de caixa de suas obrigações previdenciárias é mais longo do que o prazo médio 

destes títulos. 

 

12.1.2. Política de Investimento da RJPrev – (2019 – 2023) 

A Tabela 5 apresenta os limites de alocação da política de investimento por classe se ativo 

financeiro vigente na RJPrev no exercício de 2019, bem como os limites legais de 

alocação impostos pela Resolução CMN nº 4.661/2018. 

Tabela 5 - Política de Investimento RJPrev (2019 – 2023) 

ART
. 

INCIS
O 

ALÍNE
A 

MODALIDADES DE INVESTIMENTO 
LIMITES 

LEGAL POLÍTICA 

21 

- - Renda Fixa 100% 100% 

I 

a Títulos da dívida pública mobiliária federal interna 

100% 100% 
b 

ETF renda fixa composto títulos da dívida pública mobiliária 
federal interna 

II 

a 
Ativos financeiros de renda fixa de emissão com obrigação ou 

coobrigação de instituições financeiras bancárias 

80% 50% 
b 

Ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedade por 
ações de capital aberto, incluídas as companhias securitizadoras 

c ETF Renda Fixa 

III 

a Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais 

20% 

0% 

b Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País 0% 

c 
Ativos financeiros de renda fixa de emissão, com obrigação ou 

coobrigação, de instituições financeiras não bancárias e de 
cooperativas de crédito, bancária ou não bancárias 

10% 

d 
Debêntures emitidas por sociedade por ações de capital fechado 
nos termos do art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 

20% 

e FIDC e FICFIDC, CCB e CCCB 10% 

f CPR, CDCA, CRA e WA 5% 

22 

- - Renda Variável 70% 30% 

I - 

Segmento Especial de Listagem: Ações, bônus, recibos, 
certificados de depósito + ETF de sociedade de capital aberto 
admitidas à negociação em segmento especial que assegure 

práticas diferenciadas de governança. 

70% 30% 

II - 

Segmento não Especial: Ações, bônus, recibos, certificados de 

depósito + ETF de sociedade de capital aberto 50% 20% 

III - 
Brazilian Depositary Receipts – BDR classificados como nível II e 

III. 
10% 0% 

IV - 
Certificados representativos de ouro físico no padrão negociado 

em bolsa de mercadorias e de futuros. 
3% 0% 
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23 

- - Estruturado 20% 0% 

I a FIP (cotas de fundos de investimento em participações) 15% 0% 

I b 

FIM (cotas de fundos de investimento classificados como 

multimercado) e FICFIM (cotas de fundos de investimento em 

cotas de fundos de investimento classificados como 

multimercado) 

15% 0% 

I c 
FAMA (cotas de fundos de investimento classificados como 

“Ações – Mercado de Acesso”) 
15% 0% 

II - COE (Certificados de Operações Estruturadas) 10% 0% 

24 

- - Imobiliário 20% 0% 

I - 

FII (cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) e FICFII 

(cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de 

investimento imobiliário)) 

20% 

0% 

II - CRI (certificados de recebíveis imobiliários) 0% 

III - CCI (cédulas de crédito imobiliário) 0% 

- - Estoque imobiliários - 

25 

- - Operações com Participantes 15% 0% 

I - 
Empréstimos pessoais concedidos com recursos do plano de 

benefícios aos seus participantes e assistidos 
15% 

0% 

II - 
Financiamentos imobiliários concedidos com recursos do plano 

de benefícios aos seus participantes e assistidos 
0% 

26 

- - Exterior 10% 0% 

I - 
FI e FICFI classificados como “Renda Fixa – Dívida Externa” 

10% 

0% 

II - 
ETF índice do exterior negociado em bolsa de valores do Brasil 

0% 

III - FI e FICFI com o sufixo “Investimento no Exterior” – 67% 0% 

IV - 
FI e FICFI com o sufixo “Investimento no Exterior” 

0% 

V - 
Brazilian Depositary Receipts – BDR classificados como nível I e 
FIA - BDR nível I (cotas dos fundos da classe “Ações – BDR Nível 

I”) 
0% 

VI - 
Outros ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras 
dos fundos constituídos no Brasil, que não estejam previstos 

nos incisos anteriores. 
0% 

Fonte: Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev). 
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12.1.3. Composição dos ativos 

Além destes títulos, o portfólio de investimentos da RJPrev também é composto de fundos 

de investimentos do segmento de renda fixa. Todos estes fundos são compostos por títulos 

de emissão do Tesouro Nacional e/ou operações compromissadas lastreadas em títulos 

públicos federais e não permitem qualquer aplicação em ativos financeiros que não de 

emissão do Tesouro Nacional.  

É admitido que esses fundos realizem operações nos mercados de derivativos somente 

para proteger posições detidas no mercado à vista e/ou para buscar o nível desejado de 

exposição da carteira ao índice de referência do Fundo. 

O Gráfico 7 mostra a alocação dos recursos por classe de ativos ao longo do exercício 

financeiro de 2018: 

Gráfico 7 - Evolução da composição das classes dos ativos financeiros da RJPrev 

 

Fonte: Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev). 

 

12.1.4. Precificação dos ativos e alocação estratégica 

Para a precificação dos ativos financeiros, a entidade adota a marcação a mercado e 

marcação na curva, seguindo os métodos e as fontes de referência estabelecidos pelo seu 

custodiante qualificado, cuja metodologia19 encontra-se detalhada em manuais de 

precificação de ativos financeiros disponibilizados para a equipe técnica da RJPrev. 

                                                           
19 Manual de Apreçamento - Ano 2019 – V.13 - Início de Vigência – 15/04/2019 

https://custodia.bradesco/portal/layout/temas/custodia/pdf/ManualMarcacaoMercado.pdf 

Acesso em: 20/10/2019. 
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A alocação estratégica é a decisão mais importante que um fundo de pensão pode realizar 

em sua gestão de investimentos. Alocar estrategicamente significa decidir sobre a 

proporção em que os ativos do portfólio serão expostos às diferentes classes de ativos 

existentes. Esta decisão leva em consideração as relações de risco e retorno de cada classe 

de ativo, as correlações existentes entre estas mesmas classes, as perspectivas dos 

cenários econômicos e as características do passivo. 

Por meio dessa decisão, são definidos alvos e/ou faixas percentuais de alocação entre as 

classes de ativos, que, em condições normais de mercado, visam atender as metas de 

retorno de longo prazo da entidade, para um dado nível de risco. De forma a atender a 

legislação, as classes de ativos são agrupadas dentro dos seguintes segmentos: renda fixa, 

renda variável, investimentos estruturados, investimentos no exterior, imóveis e 

operações com participantes. 

 

12.1.5. Enquadramento 

Em relação ao enquadramento dos investimentos, os recursos da RJPREV foram alocados 

de acordo com a Resolução CMN n° 4.661, 25 de maio de 2018 e à Política de 

Investimentos (PI). Para os segmentos de investimento, são definidas na PI metas de 

rentabilidade que, no seu conjunto, estão alinhadas aos objetivos estratégicos da 

Fundação. Estas são definidas de acordo com as características das classes de ativos que 

compõem cada segmento. 

Sendo assim, o índice de referência do segmento de renda variável é o índice IBrX, 

enquanto o índice de referência do segmento de renda fixa é formado pela seguinte 

composição: 40% referente ao desempenho do índice IPCA + 4,50%, 45% referente ao 

desempenho do índice IMA-B e 15% referente ao desempenho do índice IMA-S. 

Conforme determinado na Política de Investimentos de 2018 da RJPrev, aprovada pelo 

Conselho Deliberativo, tendo em vista o porte e a estrutura da entidade nesta fase inicial, 

os únicos segmentos de investimentos permitidos alocação foram os de renda fixa e renda 

variável. Ainda, dentro do segmento de renda fixa, foi aprovado alocação em títulos 

públicos federais, títulos de instituições financeiras (CDB, RDB, DPGE e LF) e 

debêntures. No segmento de renda variável, não foi permitido investimentos em 

debêntures com participações nos lucros, certificados CEPAC, RCE e representativo de 

ouro fixo. 
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A Tabela 6 apresenta a alocação dos recursos da RJPrev, tendo como data base o dia 

31/12/2018. 

Tabela 6 - Alocação dos recursos da RJPrev em 31/12/2018 

 

Fonte: Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev) - 

2019. 

 

 

Data de Referência: 31/12/2018

Renda Fixa Res. 4661 PI 2018 Valor Limite Valor Alocado % Alocado

Total dos recursos em (Inciso I): 100 100 65.518.972,21 65.518.732,07 100,00

Cotas de fundos de investimento de índice RF títulos públicos (Inciso I, alínea b) - - - 40.513.999,04 61,84

LFT - - - 9.439.575,18 14,41

LTN - - - 973.128,57 1,49

NTN-B - - - 30.101.295,29 45,94

NTN-F - - - 0,00 0,00

NTN-A - - - 0,00 0,00

NTN-C - - - 0,00 0,00

Títulos da dívida pública mobiliária federal interna (Inciso I, alínea a) - - - 25.004.733,03 38,16

LFT - - - 0,00 0,00

LTN - - - 0,00 0,00

NTN-B - - - 25.004.733,03 38,16

NTN-F - - - 0,00 0,00

NTN-A - - - 0,00 0,00

NTN-C - - - 0,00 0,00

Total dos recursos em (Inciso II): 80 50 32.759.486,10 0,00 0,00

Ativos financeiros de RF de instituições financeiras autorizadas pelo Bacen (Inciso II, alínea a) - - - 0,00 0,0

CDBs, RDBs, LFs, LHs, LCIs e LCAs - - - 0,00 0,0

DPGEs - - - 0,00 0,0

Poupança - - - 0,00 0,0

Ativos financeiros de RF de sociedade por ações de capital aberto e cias securitizadoras (Inciso II, alínea b) - - - 0,00 0,0

LHs, LCIs e LCAs - - - 0,00 0,0

Debêntures - - - 0,00 0,0

NCEs e CCEs - - - 0,00 0,0

Notas Promissórias - - - 0,00 0,0

Cotas de fundos de investimento de índice RF (Inciso II, alínea c) - - - 0,00 0,0

Total dos recursos em (Inciso III): 20 20 13.103.794,44 0,00 0,00

Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais (Inciso III, alínea a) - 0 0,00 0,00 0,00

Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País (Inciso III, alínea b) - 0 0,00 0,00 0,00

Ativos financeiros de RF de inst. financeiras não bancárias e cooperativas de crédito (Inciso III, alínea c) - 10 6.551.897,22 0,00 0,00

LHs, LCIs e LCAs - - - 0,00 0,00

Notas Promissórias - - - 0,00 0,00

Debêntures - Lei 12.431 (Inciso III, alínea d) - 20 13.103.794,44 0,00 0,00

Cotas de classe de fundos e cotas de FICs em direitos creditórios - FIDCs e FICFIDC (Inciso III, alínea e) - 10 6.551.897,22 0,00 0,00

CCBs e CCCBs (Inciso III, alínea e) - 10 6.551.897,22 0,00 0,00

CPRs, CRAs, CDCAs e WAs (Inciso III, alínea f) - 5 3.275.948,61 0,00 0,00

Demais ativos (§ 3º) - 0 0,00 0,00 0,00

Conjunto de ativos financeiros listados nos incisos II e III (§ 1º) 80 70 45.863.280,54 0,00 0,00

Total Renda Fixa 100 100 65.518.972,21 65.518.732,07 100,00

Renda Variável Res. 4661 PI 2018 Valor Limite Valor Alocado % Alocado

Ações negociadas em segmento especial (Inciso I) 70% 30% 196.556,92       0,00 0,0

Ações negociadas em segmento não especial (Inciso II) 50% 20% 131.037,94       0,00 0,0

Brazil ian Depositary Receipts (BDR) classificadas como nível II e III (Inciso III) 10% 0% -                      0,00 0,0

Ouro físico (Inciso IV) 3% 0% -                      0,00 0,0

Total Renda Variável 70 30 19.655.691,66  0,00 0,0

Recursos Garantidores da RJPrev 65.518.972,21

Limites (%)

Limites (%)

Limites de Alocação
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13. Passivo do plano de benefícios RJPREV-CD 

 

13.1.1. Regimes financeiros e métodos de financiamento dos benefícios do plano 

O Plano de Benefícios RJPREV-CD é um plano classificado como Contribuição Definida 

(CD) que adota os regimes financeiros de capitalização e de repartição de capitais de 

cobertura para financiamento seus benefícios. Na Tabela 7 são apresentados os regimes 

financeiros de todos os benefícios do plano e, para os benefícios custeados pelo regime 

financeiro de capitalização, são mostrados os métodos de financiamento utilizados na 

alocação dos custos anuais, conforme definidos em Nota Técnica Atuarial. 

Tabela 7 - Benefícios por tipo, modalidade, regime financeiro e método de financiamento 

 

Notas: (1) A Conta Individual de Benefício por Invalidez (CBI) e a Conta Individual de 

Benefício Pensão por Morte (CBPM) recebem aporte do Fundo de Cobertura dos 

Benefícios não Programados (FBnP), fundo de natureza coletiva. 

(2) Parte do benefício é custeada pelo saldo da Conta do Participante, financiada pelo 

regime financeiro de Capitalização. 

Fonte: Relatório da Avaliação Atuarial do plano de benefícios RJPREV-CD – Exercício 

2018. 

 

13.1.2. Perfil da massa de participantes do Plano RJPREV-CD 

Conforme informações do Relatório de Avaliação Atuarial da RJPrev, com data base em 

31/12/2018, a entidade possui cerca de 2.226 participantes ativos, distribuídos entre 
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participantes patrocinados, facultativos e autopatrocinados. Na Tabela 8 são mostrados 

os quantitativos e as médias dos salários de contribuição, idades, tempo de plano e tempo 

para elegibilidade dos participantes ativos. 

Tabela 8 - Participantes ativos: estatísticas demográficas por tipo de participante 

 

Fonte: Relatório da Avaliação Atuarial do plano de benefícios RJPREV-CD – Exercício 

2018. 

A Tabela 9 apresenta as estatísticas financeiras dos participantes ativos do plano de 

benefícios RJPREV-CD por tipo de participante. 

Tabela 9 - Participantes ativos: estatísticas financeiras por tipo de participante 

 

Fonte: Relatório da Avaliação Atuarial do plano de benefícios RJPREV-CD – Exercício 

2018. 

Os participantes desse grupo têm, em média, 37,5 anos e o tempo médio para a 

aposentadoria é de 28,6 anos, enquanto que o tempo médio dos participantes contribuintes 

é de 2,9 anos. A média dos Salários de Participação do grupo é de R$ 3,90 mil com 

remuneração média de R$ 6,95 mil. Os saldos das contas individuais do grupo totalizam 

R$ 47.597,64 mil, com média de R$ 21,38 mil. A entidade conta ainda com quatro 

beneficiários de pensão, decorrentes de duas concessões, com médias de benefício de R$ 

1.342,76 e prazo de duração estimado de 53,74 anos, considerando o beneficiário mais 

longevo do grupo. 

A Tabela 10 e o Gráfico 8 apresentam a distribuição da população por sexo e faixa etária, 

onde fica evidenciado a maior concentração da população entre as idades de 30 a 39 anos, 

e que o sexo masculino corresponde a mais de 55% da população total. 
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Tabela 10 - Distribuição da população de participantes ativos por faixa etária e sexo 

 

Fonte: Relatório da Avaliação Atuarial do plano de benefícios RJPREV-CD – Exercício 

2018. 

 

Gráfico 8 - Pirâmide Etária da população de participantes ativos 

 

Fonte: Relatório da Avaliação Atuarial do plano de benefícios RJPREV-CD – Exercício 

2018. 

 

13.1.3. Provisões Matemáticas 

As provisões matemáticas do Plano RJPREV-CD, com data base de 31/12/2018, 

totalizaram R$ 53,9 milhões, sendo R$ 53,1 milhões relativas a benefícios a conceder 

(98,64%), e desses 92,86% em contas individuais do tipo CD e 7,14% em contas 

mutualistas do tipo BD. Em relação ao encerramento do exercício de 2017, as provisões 
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cresceram 49,78% em 2018 e, descontada a variação do IPCA do período de 3,75%, o 

crescimento real das provisões matemáticas foi de 44,37%. 

As provisões matemáticas de benefícios a conceder do plano de benefícios RJPREV-CD 

são da modalidade CD e são mensuradas pelo somatório dos saldos das contas individuais 

dos participantes ativos do plano. O crescimento ocorreu, principalmente, em função das 

contribuições aportadas por participantes e patrocinadores em 2018 e da rentabilidade dos 

investimentos de 10,86% nesse exercício.  

A Tabela 11 apresenta as Provisões Matemáticas do Plano RJPREV-CD. 

Tabela 11 - Provisões Matemáticas do Plano RJPREV-CD – Exercícios 2017 e 2018 

 

Observações: (1) Valores em R$ 1.000,00.  

(2) Valorização real em relação à variação do IPCA de 3,75% ocorrida em 2018. 

Fonte: Relatório da Avaliação Atuarial do plano de benefícios RJPREV-CD – Exercício 

2018. 

 

Em relação à composição do patrimônio de cobertura do plano de benefícios RJPREV-

CD, destaca-se na Tabela 12 que a variação do patrimônio de cobertura no exercício 2018 

(50,8%) é relativamente próxima à variação observada no valor das provisões 

matemáticas (49,78%), apresentadas na Tabela 11, evidenciando a alta relação entre as 

obrigações do plano de benefícios e o patrimônio de cobertura. 
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Tabela 12 - Composição do patrimônio de cobertura do plano de benefícios RJPREV-

CD – Exercício 2017 e 2018 

 

Observação: (1) Valores em R$ 1.000,00.  

Fonte: Relatório da Avaliação Atuarial do plano de benefícios RJPREV-CD – Exercício 

2018. 

 

14. Resultados 

Partindo das informações e metodologias expostas ao longo desse trabalho, apresenta-se 

os resultados apurados da utilização de um modelo de ALM para o plano de benefícios 

RJPREV-CD. Na simulação proposta nessa pesquisa-ação, foram gerados 1.000 (mil) 

cenários s, considerando um horizonte de dez anos como período prospectivo, t = 0, 1, ..., 

10, analisando o comportamento das seguintes classes de ativos financeiros i: Renda Fixa 

(CDI); Renda Fixa (Crédito CDI); Renda Fixa (Crédito Inflação); Renda Fixa (IMA-B); 

Renda Fixa (IMA-B 5+); Renda Variável e Carteira Própria de Títulos. 

 Meta de rentabilidade: IPCA + 4,5% a.a. 

 Data base do ativo e do passivo utilizados: 31/06/2019 

 Taxa de desconto (ρ) = 4,5% a.a. 

 grau de confiança (αt) = 95% 

 Razão de solvência (K) = 1 

 πi = peso máximo da classe de ativo i na carteira de investimento, conforme 

política de investimento da RJPrev; 
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Tabela 13 - Limite de alocação da política de investimento (PI) da RJPrev por classe de 

ativo financeiro (2019 – 2023) 

 

Fonte: Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev). 

Classes de ativos financeiros, benchmark e alocação da carteira Inicial 

A Tabela 14 relaciona as classes de ativos com os benchmarks ou índices de referência 

considerados pela consultoria nos cálculos de otimização da carteira de investimento da 

RJPrev, evidenciando também a alocação inicial da carteira de investimento em cada uma 

das classes de ativos previstas na política de investimento do plano de benefícios 

RJPREV-CD. 

Tabela 14 - Alocação por classe de ativo e benchmark de referência da carteira atual da 

RJPrev 

 

Fonte: Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev). 

Para os fundos de investimento que possuem características e estratégias similares, foram 

utilizadas as classes de ativos definidas na política de investimento da RJPrev. Para cada 

classe de ativo, foi definido um benchmark específico de acordo com sua categoria e 

expectativa de risco e retorno. Os títulos públicos mantidos em carteira própria foram 

considerados quando do casamento entre os fluxos de caixa dos ativos financeiros e do 

passivo da entidade. 

 

Classe de ativo financeiro (i ) Limite de alocação da PI (2019 - 2023) - (π i )

Renda Fixa (CDI) 100%

Renda Fixa (Crédito CDI) 20%

Renda Fixa (Crédito Inflação) 20%

Renda Fixa (IMA-B) 100%

Renda Fixa (IMA-B 5+) 100%

Renda Variável 30%

Carteira Própria de Títulos (NTN-B) 100%

Classe de ativo financeiro (i ) Carteira atual (Q ) % PL Benchmark

Renda Fixa (CDI) R$15.910.430,00 20,31% CDI

Renda Fixa (Crédito CDI) R$0,00 0,00% CDI + 1,00% a.a.

Renda Fixa (Crédito Inflação) R$0,00 0,00% IPCA + 4,50% a.a.

Renda Fixa (IMA-B) R$36.846.310,00 47,04% IMA-B

Renda Fixa (IMA-B 5+) R$10.160,00 0,01% IMA-B 5+

Renda Variável R$0,00 0,00% IBrX

Carteira Própria de Títulos (NTN-B) R$25.561.838,37 32,63% -

Total da carteira R$78.328.738,37 100,00% -
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Outras premissas utilizadas 

Para o reinvestimento dos ativos financeiros, considerou-se uma premissa conservadora 

de que os fluxos derivados dos títulos públicos da carteira própria foram reinvestidos à 

taxa vigente do CDI. A escolha do CDI como opção de reinvestimento considera que a 

RJPrev irá reaplicar os fluxos de caixa e eventuais excessos financeiros em uma aplicação 

de baixo risco e com liquidez adequada às necessidades da entidade. 

 

Comparação entre a carteira atual e a carteira otimizada da RJPrev 

A Tabela 15 apresenta a alocação ótima sugerida pelo estudo de ALM proposto por essa 

pesquisa-ação. A carteira ótima resultante do estudo foi aquela que, na média dos 1.000 

cenários gerados, atendeu aos requisitos de liquidez durante todo período da simulação e 

apresentou os melhores índices de solvência e de rentabilidade para o plano RJPREV-

CD, tudo isso sem comprometer o fluxo de caixa futuro da entidade. 

Tabela 15 - Comparação entre a carteira atual e a carteira otimizada do modelo ALM. 

 

Fonte: Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev). 

Para a carteira de títulos, o resultado da carteira otimizada indicou a manutenção da 

alocação apresentada na carteira atual. Esse resultado deve-se à tendência de fechamento 

das taxas de juros das NTN-B mantidas em carteira própria. A indicação da manutenção 

da posição é apresentada na Tabela 16. 

 

 

 

 

 

Classe de ativo financeiro (i ) Carteira atual (Q ) % PL Carteira otimizada % PL ≠ carteira atual e otimizada

Renda Fixa (CDI) R$15.910.430,00 20,31% R$3.353.737,63 4,28% -R$12.556.692,37

Renda Fixa (Crédito CDI) R$0,00 0,00% R$967.805,82 1,24% R$967.805,82

Renda Fixa (Crédito Inflação) R$0,00 0,00% R$3.325.735,65 4,25% R$3.325.735,65

Renda Fixa (IMA-B) R$36.846.310,00 47,04% R$36.846.310,00 47,04% R$0,00

Renda Fixa (IMA-B 5+) R$10.160,00 0,01% R$1.007.849,76 1,29% R$997.689,76

Renda Variável R$0,00 0,00% R$7.265.461,14 9,28% R$7.265.461,14

Carteira Própria de Títulos (NTN-B) R$25.561.838,37 32,63% R$25.561.838,37 32,63% R$0,00

Total da carteira R$78.328.738,37 100,00% R$78.328.738,37 100,00% R$0,00
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Tabela 16 - Comparação entre a carteira própria atual e a carteira própria otimizada do 

modelo ALM. 

 

Fonte: Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev). 

 

No atual cenário macroeconômico, mesmos os vértices com vencimento de mais longo 

prazo não superam a meta 4,5% de rentabilidade estabelecida na política de investimento 

da RJPrev, conforme apresentado na Tabela 17. 

Tabela 17 - Rentabilidade e vencimento das NTN-B da carteira própria em 15/07/2019. 

 

Fonte: Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev). 

Todavia, é importante destacar que a rentabilidade média da atual carteira de títulos 

públicos é de cerca de 6,5% a.a., superando a meta de rentabilidade estabelecida pela 

entidade e cumprindo uma importante função de mitigação da volatilidade da carteira de 

investimento, dado que esses títulos públicos devem ser mantidos na carteira própria da 

RJPrev até a data de seu vencimento (marcação na curva). 

Ativo financeiro Carteira atual (Q ) % PL % carteira própria Carteira otimizada % PL % carteira própria Diferença

NTN-B 2020 R$0,00 0,00% 0,00% R$0,00 0,00% 0,00% R$0,00

NTN-B 2021 R$0,00 0,00% 0,00% R$0,00 0,00% 0,00% R$0,00

NTN-B 2022 R$0,00 0,00% 0,00% R$0,00 0,00% 0,00% R$0,00

NTN-B 2023 R$0,00 0,00% 0,00% R$0,00 0,00% 0,00% R$0,00

NTN-B 2024 R$0,00 0,00% 0,00% R$0,00 0,00% 0,00% R$0,00

NTN-B 2026 R$0,00 0,00% 0,00% R$0,00 0,00% 0,00% R$0,00

NTN-B 2028 R$0,00 0,00% 0,00% R$0,00 0,00% 0,00% R$0,00

NTN-B 2030 R$0,00 0,00% 0,00% R$0,00 0,00% 0,00% R$0,00

NTN-B 2035 R$1.341.104,03 1,71% 5,25% R$1.341.104,03 1,71% 5,25% R$0,00

NTN-B 2040 R$0,00 0,00% 0,00% R$0,00 0,00% 0,00% R$0,00

NTN-B 2045 R$5.638.408,62 7,20% 22,06% R$5.638.408,62 7,20% 22,06% R$0,00

NTN-B 2050 R$11.291.628,28 14,42% 44,17% R$11.291.628,28 14,42% 44,17% R$0,00

NTN-B 2055 R$7.290.697,44 9,31% 28,52% R$7.290.697,44 9,31% 28,52% R$0,00

Total carteira própria: R$25.561.838,37 32,63% 100,00% R$25.561.838,37 32,63% 100,00% R$0,00

NTN-B Rentabilidade

agosto/2020 1,97%

maio/2021 1,97%

agosto/2022 2,36%

maio/2023 2,53%

agosto/2024 2,77%

agosto/2026 3,03%

agosto/2028 3,28%

agosto/2030 3,33%

maio/2035 3,52%

agosto/2040 3,57%

maio/2045 3,73%

agosto/2050 3,73%

maio/2055 3,72%
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Razão de Solvência 

A razão de solvência representa a relação entre o valor presente dos ativos financeiros e 

o valor presente do passivo previdenciário em cada período, refletindo assim o grau de 

cobertura do passivo pelos ativos financeiros do plano de benefícios RJPREV-CD. No 

Gráfico 9 é apresentada a projeção para o período de análise da razão de solvência da 

carteira de investimentos atual.  

Gráfico 9 – Projeção da Razão de Solvência da carteira de investimentos atual da 

RJPrev 

 

Fonte: Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev). 

O Gráfico 10 apresenta a projeção para o período de análise da razão de solvência da 

carteira de investimentos otimizada. 
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Gráfico 10 – Projeção da Razão de solvência da carteira de investimentos otimizada da 

RJPrev 

 

Fonte: Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro (RJPrev). 

Pela análise dos gráficos acima, nota-se que que a carteira otimizada “força” o algoritmo 

do modelo de ALM a buscar uma razão de solvência igual a 1 para a carteira otimizada. 

 

15. Considerações finais 

Essa pesquisa-ação aplicou um modelo de ALM estocástico multi-estágio com restrições 

regulatórias e de risco na carteira de investimentos da RJPrev. O modelo adotado no 

estudo reflete o objetivo dos gestores da RJPrev de obter a maior rentabilidade possível 

da sua carteira de investimentos, respeitando sempre ao longo do tempo as necessidades 

de desembolso para cobertura do passivo da entidade, os limites regulatórios e o nível de 

risco e retorno definidos na política de investimento da entidade. 

A carteira otimizada resultante do modelo de ALM mostrou evidências de que é possível 

obter um retorno maior da carteira de investimentos da entidade no período de análise por 

meio da diversificação da alocação das aplicações em ativos financeiros de maior risco, 

em especial renda variável e títulos de crédito corporativo. 

A restrição de risco exigiu que os valores dos ativos financeiros da RJPrev fossem no 

mínimo igual ao fluxo do passivo previdenciário ao longo do tempo com uma alta 

probabilidade (95%). O algoritmo do modelo de ALM utilizado também exigiu que a 

carteira otimizada tivesse uma razão de solvência igual a 1 durante todo período de 
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análise, fazendo com que essa carteira ótima também superasse a carteira atual nesse 

requisito. 

Assim, o presente trabalho também mostrou evidências de que a implantação da 

ferramenta ALM na RJPrev pode potencializar a solvência da entidade no curto e no 

longo prazo, melhorando assim a governança dessa instituição por meio da gestão 

coordenada de seus ativos e passivos. Adicionalmente, o modelo ALM se mostrou como 

uma importante ferramenta para o processo de tomada de decisão dos gestores da RJPrev, 

na medida em que ele indica de forma técnica e estruturada uma macro alocação dos 

ativos financeiros capaz de atender os objetivos da entidade e os requisitos da legislação. 

O estudo indicou que, devido ao contexto de juros baixos e aumento da expectativa de 

sobrevida da população brasileira, os gestores da RJPrev precisarão modificar suas 

estratégias de alocação de investimento nos próximos anos, assumindo posições em ativos 

financeiros de maior risco, para entregar os fluxos de caixa necessários para a cobertura 

do passivo da entidade. 

O presente trabalho trouxe como lição a importância de se adequar o modelo de ALM 

utilizado às características e necessidades específicas de cada entidade antes de sua 

implementação, evitando assim a adoção de modelos disfuncionais que não atendem aos 

objetivos da organização. O trabalho mostrou também que a pesquisa-ação pode ser um 

método eficaz em pesquisas aplicadas, contribuindo para uma maior integração dos 

agentes envolvidos na pesquisa e conjugando aspectos práticos e teóricos que podem 

contribuir para que outras EFPC obtenham resultados efetivos na implementação de 

modelos de ALM. 

As principais limitações desse trabalho residem no fato da RJPrev não ter acesso à 

modelagem computacional desenvolvida pela consultoria especializada, o que dificulta a 

transferência integral desse conhecimento para a entidade, e no fato do modelo de ALM 

não indicar uma estratégia para o atingimento da alocação otimizada da carteira de 

investimento. 

Por fim, essa pesquisa trouxe como inovação a aplicação de um modelo de ALM em um 

plano de benefício de contribuição definida, pertencente a uma EFPC de um ente público, 

no contexto brasileiro. Adicionalmente, o presente trabalho buscou evitar a ocorrência do 

isomorfismo característico da indústria de fundos de pensão, por meio da análise crítica 
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do modelo de ALM aplicado, procurando sempre adequar o modelo utilizado às 

especificidades da RJPrev. 

Como sugestão de pesquisa futura pode-se elencar um estudo que desenvolva também a 

modelagem computacional do modelo de ALM aplicado, permitindo assim que o corpo 

técnico da RJPrev internalize de forma plena esse conhecimento na entidade. 
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17. Glossário 

Assistido: O Participante ou o Beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada 

assegurado pelo Plano, nos termos deste Regulamento; 

Atuário: Pessoa física ou jurídica contratada pela Entidade com o propósito de conduzir 

avaliações atuariais e prestar serviços de consultoria atuarial e correlatos, devendo, como 

pessoa física, ser membro do Instituto Brasileiro de Atuária ou, como pessoa jurídica, 

contar em seu quadro de profissionais com, no mínimo, um membro do mesmo Instituto; 

Avaliação Atuarial: Estudo técnico desenvolvido por Atuário, tendo por base a massa 

de Participantes, de Assistidos e de Beneficiários do plano de benefícios, admitidas 

hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras, com o objetivo principal 

de dimensionar os compromissos do plano de benefícios, estabelecer o plano de custeio 

de forma a manter o equilíbrio e a solvência atuarial e definir o montante das provisões 

matemáticas e fundos previdenciais; 

Base de Contribuição: Salário do participante, subsídio ou vencimento do servidor no 

cargo efetivo ou vitalício, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas 

em lei, incorporadas ou incorporáveis, e, mediante opção do servidor, das parcelas 

remuneratórias não incorporáveis, excluídas, as parcelas indenizatórias, tais como, diárias 

para viagem, auxílio-transporte, salário-família, auxílio alimentação e outras, bem como 

o abono de permanência; 

Beneficiário: Dependente do Participante, para fins de recebimento dos benefícios 

previstos neste Regulamento, que deverá atender às condições de reconhecimento como 

dependente no RPPS do Estado do Rio de Janeiro, independentemente da vinculação do 

participante a este Regime Próprio; 

Benefícios: O conjunto de benefícios previdenciários, conforme previsto no regulamento 

do plano de benefícios; 

Benefício Programado: Benefício de caráter previdenciário cuja elegibilidade decorre 

do cumprimento das carências e requisitos estabelecidos neste Regulamento;  

Benefício não Programado: Benefício de caráter previdenciário decorrente de eventos 

não previsíveis, tais como: a morte, a invalidez ou a sobrevivência; 
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CDI: Certificado de Depósito Interbancário trata-se de uma taxa que lastreia as operações 

interbancárias. O CDI é uma taxa que determina o rendimento anual de diversas classes 

de ativos financeiros; 

Cobertura Adicional de Sobrevivência: sobrevivência do Assistido além da previsão 

da tábua biométrica no momento do início do gozo do benefício, nos termos das regras 

deste Regulamento. 

Conselho Deliberativo: Órgão máximo da estrutura organizacional da Entidade, 

responsável pela definição da política geral de administração tanto da Entidade quanto de 

seus planos de benefícios; 

Conselho Fiscal: Órgão de controle interno da entidade fechada de previdência 

complementar que tem papel controlador, fiscalizador e relator, a quem cabe opinar sobre 

a administração da Entidade e seus aspectos organizacionais, contábeis, econômico-

financeiros e atuariais; 

Conta Individual: Conta individualmente mantida no Plano para cada Participante, onde 

serão alocadas as cotas, indispensáveis à formação da reserva garantidora dos benefícios 

previstos neste Regulamento; 

Contribuição Definida: Modalidade do plano de benefícios, em que os Benefícios 

Programados têm seu valor permanentemente ajustado ao saldo da Conta Individual do 

Participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, considerando o resultado 

líquido de sua aplicação, os valores aportados e os benefícios pagos; 

Convênio de Adesão: Instrumento que formaliza a relação contratual entre o 

Patrocinador do Plano e a Entidade, observando‐se os dispositivos do presente 

Regulamento; 

Cota: Unidade de capital representativa de fração do patrimônio do Plano da Entidade, 

calculada com periodicidade mínima mensal com base na valorização patrimonial do 

Plano; 

Déficit atuarial: resultado negativo apurado por meio do confronto entre o somatório dos 

ativos garantidores dos compromissos do plano de benefícios e os valores atuais do fluxo 

de contribuições futuras, do fluxo dos valores líquidos da compensação financeira a 

receber e do fluxo dos parcelamentos vigentes a receber, menos o somatório dos valores 

atuais dos fluxos futuros de pagamento dos benefícios do plano de benefícios; 
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Déficit financeiro: valor da insuficiência financeira, período a período, apurada por meio 

do confronto entre o fluxo das receitas e o fluxo das despesas do RPPS em cada exercício 

financeiro; 

Diretoria Executiva: Órgão de administração geral da Entidade responsável pela 

execução das diretrizes e pelo cumprimento da política de administração estabelecida 

pelo Conselho Deliberativo; 

Equilíbrio atuarial: garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas 

estimadas e das obrigações projetadas, ambas estimadas e projetadas atuarialmente, até a 

extinção da massa de segurados a que se refere; expressão utilizada para denotar a 

igualdade entre o total dos recursos garantidores do plano de benefícios do RPPS, 

acrescido das contribuições futuras e direitos, e o total de compromissos atuais e futuros 

do regime; 

Equilíbrio financeiro: garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as 

obrigações do RPPS em cada exercício financeiro; 

Estatuto: Conjunto de normas que rege a entidade, estabelecendo a sua finalidade, seus 

membros, sua estrutura geral e seus órgãos estatutários com suas respectivas atribuições 

e competências; 

Fator Financeiro: Fator financeiro de renda unitária mensal, considerando 13 (treze) 

pagamentos por ano, de prazo determinado, com início imediato, calculado em função da 

taxa de juros atuarial e da taxa de inflação, de acordo com a Nota Técnica Atuarial do 

Plano; 

IGP-M: o Índice Geral de Preços do Mercado é um índice calculado pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) com base na média ponderada do índice de Preços por atacado, do 

índice de preços ao Consumidor, e do índice de Nacional de Custos e Construção Civil. 

Imóveis dominiais: imóveis de um ente federativo que não são ocupados pela 

Administração Pública desse ente; 

Índice do Plano: Índice econômico de preço adotado para correção do Valor de 

Referência do Plano; 

INPC: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor tem por objetivo a correção do poder 

de compra dos salários, através da mensuração das variações de preços da cesta de 
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consumo da população assalariada com mais baixo rendimento. Esta faixa de renda foi 

criada com o objetivo de garantir uma cobertura populacional de 50% das famílias cuja 

pessoa de referência é assalariada e pertencente às áreas urbanas de cobertura do SNIPC 

- Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor; 

IPCA: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo é o índice oficial de referência 

para o regime de metas de inflação calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e reflete a variação dos preços das cestas de consumo das famílias com 

recebimento mensal de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte de renda, nas 

regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, além de Brasília e Goiânia; 

Marcação a Mercado: é a atualização do valor dos fundos de títulos para o valor do dia 

do preço, ou seja, é fazer refletir nas cotas do fundo os preços de mercado, o que pode 

facilitar as condições para criação de um padrão de comparação para esse fundo; 

Marcação na curva: nesse modelo, os títulos são contabilizados pelo valor de compra 

mais a variação da taxa desde a emissão do papel até o seu vencimento; 

Meta de rentabilidade: é a taxa real anual de retorno esperada dos ativos garantidores 

dos compromissos do plano de benefícios, definida pela política de investimentos do 

fundo de pensão; 

Nota Técnica Atuarial: Documento técnico elaborado por Atuário contendo as 

expressões de cálculo das provisões, reservas e fundos de natureza atuarial, contribuições 

e metodologia de cálculo para apuração de perdas e ganhos atuariais, de acordo com as 

hipóteses biométricas, demográficas, financeiras e econômicas, modalidade dos 

benefícios constantes do regulamento do plano de benefícios, métodos atuariais e 

metodologia de cálculo; 

Parcela Adicional de Risco: Cobertura adicional dos riscos de invalidez e morte do 

Participante que optar por tal cobertura, contratada facultativamente junto à seguradora 

por meio da entidade; 

Participante: Pessoa física que aderir ao Plano e mantiver essa qualidade nos termos do 

regulamento do plano de benefícios; 

Patrocinador: Pessoa jurídica admitida como Patrocinador, conforme previsto no 

regulamento do plano de benefícios; 
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Plano de Benefícios RJPREV-CD: Conjunto de direitos e obrigações com o objetivo de 

pagar benefícios de caráter previdenciários aos seus Participantes e Beneficiários 

conforme condições e requisitos de obtenção previstos neste Regulamento, bem como as 

alterações que lhe forem introduzidas posteriormente; 

Plano de Custeio: Estudo realizado por Atuário, com periodicidade mínima anual, que 

estabelece o nível de contribuição necessário à constituição de reservas garantidoras de 

Benefícios, fundos e provisões, bem como à cobertura das demais despesas do Plano; 

Previc: Superintendência Nacional de Previdência Complementar, autarquia de natureza 

especial vinculada ao Ministério da Previdência Social, responsável pela fiscalização e 

supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar e pela 

execução das políticas para o regime de previdência complementar operado por essas 

entidades; 

Provisão Matemática de Benefícios a Conceder: Corresponde ao valor atual dos 

compromissos relativos aos Benefícios ainda não concedidos, destinado aos Participantes 

que ainda não entraram em gozo de benefício pelo Plano; 

Provisão Matemática de Benefícios Concedidos: Corresponde ao valor atual dos 

compromissos relativos aos benefícios já concedidos aos Assistidos; 

Regulamento do Plano de Benefícios RJPREV-CD: Documento que estabelece as 

disposições do Plano de Benefícios RJPREV-CD, administrado pela Entidade, com as 

alterações que forem introduzidas posteriormente; 

do Plano, nos termos deste Regulamento; 

RPC: Regime de Previdência Complementar; 

RGPS: Regime Geral de Previdência Social; 

RPPS: Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro; 

Regime financeiro de capitalização: regime onde há a formação de uma massa de 

recursos, acumulada durante o período de contribuição, capaz de garantir a geração de 

receitas equivalentes ao fluxo de fundos integralmente constituídos, para garantia dos 

benefícios iniciados após o período de acumulação dos recursos; 
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Regime financeiro de repartição de capitais de cobertura: regime no qual o valor atual 

do fluxo de contribuições normais futuras de um único exercício é igual ao valor atual de 

todo o fluxo de pagamento de benefícios futuros, fluxo esse considerado até sua extinção 

e apenas para benefícios cujo evento gerador do benefício venha ocorrer naquele único 

exercício; 

Regime financeiro de repartição simples: regime em que o valor atual do fluxo de 

contribuições normais futuras de um único exercício é igual ao valor atual de todo o fluxo 

de benefícios futuros cujo pagamento venha a ocorrer nesse mesmo exercício; 

Segregação da massa: a separação dos segurados do plano de benefícios do RPPS em 

grupos distintos que integrarão o Fundo em Capitalização e o Fundo em Repartição; 

Selic: Taxa de juros básica da economia, definida pelo Banco Central, que serve como 

referência para outras taxas de juros da economia brasileira; 

Taxa de Carregamento: Taxa incidente sobre as contribuições e benefícios, destinada 

ao custeio das despesas administrativas da Entidade, na forma definida no Plano de 

Custeio; 

Taxa de Administração: Taxa incidente sobre o montante dos recursos garantidores do 

Plano, inclusive sobre o saldo das contas de natureza individual, destinada ao custeio das 

despesas administrativas da Entidade, na forma definida no Plano de Custeio; 

Termo de Opção: Instrumento adotado para o requerimento de um dos institutos 

assegurados pelo Plano, nos termos deste Regulamento; 

Termo de Repasse de Risco: Contrato firmado com sociedade seguradora e que 

disciplinará as questões relativas à Parcela Adicional de Risco; 

Teto do RGPS: Limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, aplicável às 

aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo RPPS; 

Termo de Repasse de Risco Sobrevivência: Contrato firmado com sociedade 

seguradora e que disciplinará as questões relativas ao Benefício de Sobrevivência do 

Assistido; 

TR: a Taxa de Referência (TR) é calculada pelo Banco Central do Brasil, com base na 

taxa média mensal ponderada ajustada dos CDBs prefixados das trinta maiores 

instituições financeiras do país. É aplicada no cálculo do rendimento de vários 
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investimentos, tais como títulos públicos, caderneta de poupança, empréstimos do 

Sistema Financeiro da Habitação (SFH), pagamentos a prazo e seguros em geral; 

Value-at-Risk:  o VaR é um método para avaliar o risco em operações financeiras que 

representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo e é associado a um 

intervalo de confiança; 

Vínculo Funcional: Vínculo estatutário existente entre o servidor público civil titular de 

cargo efetivo ou vitalício e algum dos Patrocinadores do Plano. 


