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RESUMO 

 

Com o intuito de pagar os benefícios assumidos junto aos seus participantes, as Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) investem os recursos recebidos em forma de 

contribuição pelos participantes do plano ao longo dos anos. Sendo assim, a rentabilidade 

atingida através dos investimentos realizados pelas EFPC é fundamental para o cumprimento 

de suas obrigações futuras com os pagamentos de benefícios. A partir 2002, em um cenário de 

taxa Selic elevada, as EFPC investiam a maior parte de seus recursos no segmento de Renda 

Fixa, por oferecerem um baixo risco junto a uma boa rentabilidade, entretanto, o atual cenário 

de redução da taxa Selic ao menor patamar histórico pode impulsionar alterações na carteira de 

investimento das EFPC. Com a redução da taxa Selic, a rentabilidade dos investimentos 

realizados no segmento de Renda Fixa pode ser insuficiente para que as EFPC possam honrar 

o pagamento dos benefícios pré-estabelecidos. Neste contexto, o presente trabalho tem por 

objetivo analisar a composição da carteira de investimento das EFPC e verificar possíveis 

alterações quanto aos segmentos de aplicação por elas realizadas mediante cenário de redução 

da taxa Selic. Deste modo, espera-se que este trabalho, além de identificar o comportamento 

das EFPC em períodos onde a taxa Selic não apresenta grande atratividade, também possa 

contribuir para uma melhor compreensão a respeito dos investimentos realizados por estas 

entidades.  

 

Palavras-chave: Entidades Fechadas de Previdência Complementar; Taxa Selic; 

Investimentos; Renda Fixa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In order to pay the benefits agreed on with their participants, the Pension Funds invest the 

resources received in the form of contributions made by the participants of the plan over the 

years. Therefore, the profitability achieved through the investments performed is fundamental 

to comply with the plan obligations. Since 2002, in a high Selic rate scenario, the Pension Funds 

applied most of their resources in the Fixed Income segment, as they offer a low risk with good 

profitability; however, the current scenario of reduction of the Selic rate to the lowest level can 

boost changes in the Pension Funds investment portfolio. With the reduction of the Selic rate, 

the profitability of the investments made in the Fixed Income segment may be insufficient for 

the Pension Funds honor the payment of the benefits taken. In this context, the present study 

aims to analyze the composition of the investment portfolio of the Pension Funds and to verify 

potential variations in the segments of application made by Pension Funds through a scenario 

of reduction of the Selic rate. Thus, it is expected that this work, in addition to identifying the 

Pension Funds behavior in periods where the Selic rate is not very attractive, may also 

contribute to a better comprehension of the investments made by the Pension Funds. 

 

Keywords: Pension Funds. Selic Rate. Investments. Fixed Income.  
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INTRODUÇÃO 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

O termo previdência, em geral, está relacionado à precaução e, no âmbito financeiro e 

econômico, não é diferente. A previdência consiste em um mecanismo de manutenção da renda 

do trabalhador em situações de aposentadoria, ou em casos de doença ou invalidez – onde a 

pessoa não possua condições de manter seus proventos, garantindo, desta forma, a sua 

sobrevivência financeira. Neste sentido, a previdência complementar surge para garantir ao 

trabalhador, facultativamente, o recebimento de uma remuneração adicional, complementando 

sua aposentadoria e assegurando-lhe uma melhor qualidade de vida. 

No Brasil, o regime previdenciário é regulamentado por diversas Emendas, Resoluções, 

Leis Complementares e Instruções Normativas, tendo como principal norma de regulamentação 

a Constituição Federal (CF) de 1988, na qual fundamenta os três regimes que compõem o 

sistema, o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), o Regime Próprio da Previdência 

Social (RPPS) e o Regime de Previdência Complementar (RPC).  

Conforme estabelecido no art. 201 da CF de 1988, a Previdência Social é organizada 

sob a forma de regime geral de caráter contributivo e de filiação obrigatória, ou seja, destina-se 

a todos aqueles que exercem atividade remunerada. Deste modo, a principal diferença entre o 

RGPS e o RPPS é que o primeiro se destina aos trabalhadores da iniciativa privada e o segundo 

aos servidores públicos de cargo efetivo, onde ambas operam de forma pública, contributiva e 

obrigatória.  

A Previdência Complementar é organizada de forma autônoma à previdência pública, é 

de natureza contratual privada e de filiação facultativa, tendo em vista que funciona como um 

benefício opcional, proporcionando um complemento facultativo conforme a necessidade do 

contratante. O RPC é baseado na constituição de reservas1 que garantam o pagamento de 

benefícios futuros, sendo organizada sob forma de regime financeiro de capitalização2. 

O RPC é subdivido em dois grupos, as Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (EFPC), também conhecidas como Fundos de Pensão, e as Entidades Abertas 

                                                           
1 Corresponde ao valor de contribuições a serem efetuadas por um período, com o objetivo de gerar cobertura para 

encargos acumulados, como, nestes casos, os benefícios pleiteados. Disponível em: 

<http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_111006-094552-172.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2018.  
2 “No regime financeiro de capitalização são arrecadadas contribuições (geralmente individuais), ao longo de 

determinado período para posteriormente, com o montante acumulado haver o desembolso para o pagamento dos 

benefícios” (DOMENEGHETTI, 2009, p. 8).  
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de Previdência Complementar (EAPC). De acordo com Domeneghetti (2009), as EAPC são 

administradas, principalmente, por sociedades comerciais (anônimas) e algumas associações 

civis criadas antes da Lei Complementar (LC) nº 109/2001 entrar em vigor, e está disponível 

para qualquer pessoa interessada, com planos individuais e coletivos. Enquanto as EFPC são 

organizadas sob forma de fundação e sociedade cível, sendo operada por pessoas jurídicas sem 

fins lucrativos, constituindo-se exclusivamente por funcionários de determinada empresa ou 

grupo de empresas, sendo elas públicas ou privadas (DOMENEGHETTI, 2009). Ressalta-se 

que a atual estrutura das EFPC teve como marco regulatório as LC nº 108/2001 e LC nº 

109/2001, que estabelecem as regras de organização e de funcionamento das entidades 

previdenciárias.  

Tendo em vista que o principal objetivo das EFPC é garantir aos funcionários de 

determinada empresa, mediante o pagamento de contribuições ao longo de sua vida laborativa, 

benefícios previdenciários no momento de sua aposentadoria, as EFPC gerenciam os 

investimentos decorrentes do patrimônio formado pelas contribuições das patrocinadoras3 e dos 

participantes4 do plano, com o propósito de acumular recursos para o pagamento futuro dos 

benefícios. 

As atividades realizadas pela EFPC são reguladas por diversos normativos a fim de 

garantir a segurança, atratividade e expansão do sistema fechado de previdência complementar, 

e, ainda, estabelecendo requisitos mínimos para a garantia do equilíbrio atuarial5 dos planos 

(CHAN; SILVA; MARTINS, 2010). O equilíbrio de um plano previdenciário ocorre quando o 

valor das contribuições recebidas e demais receitas forem suficientes para cobrir o pagamento 

dos benefícios. Neste contexto, o Conselho Monetário Nacional (CMN) é o responsável por 

estabelecer as diretrizes seguidas pelas EFPC quanto à aplicação dos recursos dos planos, de 

modo que possam cumprir com os compromissos assumidos.  

A Resolução CMN nº 3.792/2009, que sofreu algumas alterações promovidas pela 

Resolução CMN nº 4.661/2018, dispõe sobre as diretrizes de aplicação dos recursos 

                                                           
3 Empresa ou grupo de empresas, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas autarquias, 

fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas que instituam, para seus empregados ou 

servidores, Plano de Benefícios de caráter previdenciário, por intermédio de EFPC. Disponível em: 

<http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_111006-094552-172.pdf>. Aceso em: 09 jul. 2018. 
4 Pessoa física que adere ao plano de benefícios administrado por uma EFPC. Disponível em: 

<http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_111006-094552-172.pdf>. Aceso em: 09 jul. 2018.  
5 Corresponde a equivalência entre o total dos recursos garantidores de um plano de benefícios, incluindo as 

contribuições futuras, e o total dos compromissos atuais e futuros desse plano. Disponível em: 

<http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_111006-094552-172.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2018. 
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garantidores6 dos planos administrados pelas EFPC. Segundo o art. 4º da Resolução CMN nº 

3.792/2009, as EFPC devem observar os princípios de segurança7, rentabilidade8, solvência9, 

liquidez10 e transparência na aplicação dos recursos dos planos. 

A interferência do Estado, de modo a fixar um padrão de regulação desse mercado, está 

relacionada a obtenção de um cenário estável. Segundo Bedê (2002, apud CHAN; SILVA; 

MARTINS, 2010), as frequentes mudanças de regra e, algumas vezes, interferências externas 

de uma economia em desenvolvimento que busca estabilidade política aumentam as 

dificuldades na gestão dos ativos11 das EFPC. Deste modo, destaca-se que o investimento dos 

recursos oriundos das contribuições dos participantes necessita de um cenário de estabilidade 

econômica, permitindo um planejamento a respeito das circunstâncias futuras. 

O Comitê de Política Monetária (Copom) é o órgão decisório da política monetária12 do 

Banco Central (BACEN), tendo como uma de suas atribuições a definição da meta para a taxa 

Selic, denominada Selic Meta. A definição da Selic Meta está diretamente relacionada à 

conjuntura econômica do país, deste modo, as alterações econômicas podem ocasionar o 

aumento ou redução da meta definida pelo Copom. A Selic Meta funciona como um balizador 

para a taxa Selic, deste modo, ambas apresentam valores bem semelhantes.  

A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia no Brasil, servindo como parâmetro 

para as práticas de mercado. De acordo com a Circular BACEN nº 2.900/1999, a taxa Selic 

corresponde a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais. Deste modo, a rentabilidade dos 

investimentos em títulos públicos é determinada pela taxa Selic. 

                                                           
6 De acordo com o art. 3º da Resolução CMN nº 3.792/2009, os recursos garantidores de uma EFPC correspondem 

aos recursos dos planos administrados pela EFPC, formados pelos ativos disponíveis e de investimentos. 

Disponível em:  

<https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachment

s/47507/Res_3792_v1_O.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2018. 
7 “A segurança dos investimentos está intrinsecamente ligada ao gerenciamento dos riscos envolvidos nas 

operações a serem realizadas pelos administradores e gestores responsáveis pela aplicação dos recursos 

acumulados em planos de benefícios administrados por fundos de pensão” (PAIXÃO, PINHEIRO E CHEDEAK, 

2005, p. 3). 
8 Taxa de retorno de um investimento calculada pela razão entre o valor do acréscimo obtido e o valor inicial do 

investimento. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_111006-094552-172.pdf>. 

Acesso em: 09 jul. 2018. 
9 “Capacidade para honrar as suas obrigações no longo prazo” (PAIXÃO, PINHEIRO E CHEDEAK, 2005, p. 3).  
10 Maior ou menor facilidade de se negociar um título, convertendo-o em dinheiro. Disponível em: 

<http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_111006-094552-172.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2018. 
11 Correspondem aos bens e direitos de qualquer sujeito econômico. Disponível em: 

<http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_111006-094552-172.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2018. 
12 A política monetária é baseada nas ações do BACEN, que atua de modo a controlar a oferta de reservas, de 

moeda e de crédito na economia (SECURATO E SECURATO, 2009). 
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Tendo em vista que as EFPC adotam o regime financeiro de capitalização, que é baseado 

no investimento das contribuições previamente recebidas, as políticas monetárias do governo, 

principalmente a definição da Selic Meta, influenciam diretamente estas entidades, pois a 

rentabilidade dos investimentos realizados pelas EFPC pode sofrer alterações de acordo com a 

política monetária adotada pelo governo.  

Neste contexto, a Resolução CMN nº 4.661/2018, atualmente em vigor, estabelece que 

os investimentos realizados pelas EFPC podem ser classificados nos segmentos de: Renda Fixa; 

Renda Variável; Estruturado; Imobiliário; Operações com Participantes; e Exterior. 

 

SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Mediante análise dos Consolidados Estatísticos13 fornecidos pela Associação Brasileira 

das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), em fevereiro de 2018, 

73,1% dos investimentos realizados pelas EFPC foram aplicados em Renda Fixa14, sendo 

53,2% alocados em Fundos de Investimentos de Renda Fixa e 17,3% em Títulos Públicos15. 

Deste modo, tendo em vista que a maior parcela do capital das EFPC está investida no segmento 

de Renda Fixa, cuja rentabilidade é balizada pela taxa Selic, o desempenho destas entidades é 

favorecido por um cenário de taxa Selic elevada. 

A fim de manter uma conjuntura de estabilidade econômica no país, o Governo, 

comumente, adota como política a redução da Selic Meta, o que resulta na redução da taxa 

Selic. Logo, tendo em vista que a taxa Selic está fortemente atrelada aos investimentos de Renda 

Fixa, a iniciativa do Governo em reduzir a taxa Selic pode vir a interferir diretamente na política 

de investimentos16 das EFPC. Isto porque, em um cenário de taxa Selic reduzida, a rentabilidade 

dos investimentos em Renda Fixa pode ser insuficiente para arcar com os benefícios assumidos 

junto aos participantes dos planos.  

                                                           
13 Corresponde a uma fotografia mensal do mercado, contendo principais estatísticas da Previdência 

Complementar Fechada – dados de investimentos, rentabilidade, população, entre outros. Disponível em: 

<http://www.abrapp.org.br/Paginas/consolidadoestatistico.aspx>. Acesso em: 09 jul. 2018.  
14 Ativos cuja remuneração ou retorno de capital é definida no momento de sua contratação. Disponível em: 

<https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/IRPF/2006/perguntas/AplicFinanRenFixaRenVariavel.htm>.  

Acesso em: 10 jul. 2018. 
15 Correspondem a instrumentos financeiros de renda fixa emitidos pelo Governo Federal para obtenção de 

recursos junto à sociedade. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/conceitos-basicos-faq>. Acesso 

em: 10 jul. 2018. 
16 Corresponde a um conjunto de diretrizes e medidas que norteiam a gestão de longo prazo dos ativos dos planos 

de benefícios. Disponível em: <http://www.previ.com.br/investimentos/politicas-de-investimento/>. Acesso em: 

26 out. 2018.  
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Segundo Domeneghetti (2009), em um ambiente de juros reais17 menores, o montante 

de reservas das EFPC pode não ser suficiente para honrar o pagamento dos compromissos 

atuariais, levando em consideração uma política de investimentos baseada em Renda Fixa. 

Desta maneira, uma significativa alteração na taxa Selic pode impulsionar variações na 

rentabilidade dos planos das EFPC, o que poderia ocasionar uma modificação na composição 

de seus investimentos, diminuindo a procura por ativos de Renda Fixa.  

Ainda, de acordo com Oliveira, Silveira e Nunes (2014), nos períodos onde ocorreram 

crises ou instabilidades econômicas há tendência para um maior investimento no segmento de 

Renda Fixa, pois, as taxas de juros ficam mais elevadas, propiciando maiores retornos junto a 

uma proteção contra os riscos de um mercado instável. Entretanto, nos anos de maior 

crescimento e estabilidade, percebe-se migração dos investimentos para o segmento de Renda 

Variável18 como forma de se aproveitar as maiores rentabilidades desse mercado.  

Nos últimos anos, a taxa Selic apresentava crescimento, onde a Selic Meta chegou a 

14,25% no ano de 201619, confirmando o posicionamento de Oliveira, Silveira e Nunes (2014). 

Entretanto, em março de 2018, o BACEN reduziu a Selic Meta ao menor patamar da história, 

alcançando a marca de 6,5%20. De acordo com o Copom (Ata da 213ª Reunião21), o conjunto 

de indicadores da atividade econômica mostra recuperação consistente da economia brasileira, 

e a evolução do cenário básico tornou adequada a redução da Selic Meta para 6,5% na 213ª 

Reunião do Copom, em 21/03/2018.  

Segundo estimativa da consultoria Aditus, divulgada pelo O Globo22,a queda da taxa 

Selic impõe mudança nos investimentos das EFPC, visto que os títulos públicos já não rendem 

o suficiente para pagar os benefícios no longo prazo. Conforme a estimativa da Aditus, realizada 

com base em 250 planos – desconsiderando os maiores fundos estatais, o volume investido em 

segmentos mais arrojados, como, por exemplo, os investimentos em Renda Variável, crescerá 

R$ 66,5 bilhões até 2022. Em contrapartida, o economista Bruno De Conti, professor da 

                                                           
17 Corresponde ao rendimento descontado a inflação. Disponível em: 

<https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/12/18/O-que-%C3%A9-a-taxa-de-juros-reais.-E-o-que-ela-diz-

sobre-a-economia-do-Brasil>. Acesso em: 11 nov. 2018. 
18 Ativos cuja remuneração ou retorno de capital não pode ser dimensionado no momento da aplicação. Disponível 

em: 

<https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaFisica/IRPF/2006/perguntas/AplicFinanRenFixaRenVariavel.htm>.  

Acesso em: 10 jul. 2018. 
19 Ref. Bibliográficas: BRASIL. Banco Central. Histórico das taxas de juros. 
20 Ref. Bibliográficas: BRASIL. Banco Central. Histórico das taxas de juros. 
21 Ref. Bibliográficas: BRASIL. Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (COPOM). Ata da 213ª 

Reunião. 
22 Ref. Bibliográficas: ÉPOCA NEGÓCIOS. Com queda de juros, fundos de pensão investirão R$ 66 bi a mais 

em aplicações de risco. 
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Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), estudou o comportamento das EFPC no último 

ciclo de queda da taxa Selic, de 2012 a 201323, e constatou que a busca por ativos de maior 

risco, como os de Renda Variável, só responde aos juros baixos quando há maior movimentação 

econômica, o que não ocorreu no período de análise, ocasionando poucas mudanças nas 

carteiras de investimentos24.  

Desta forma, no cenário atual, diante do contexto de redução da taxa Selic, tem-se o 

seguinte problema atrelado à pesquisa:  

Qual a influência da queda da taxa Selic na composição da carteira de investimento 

das Entidades Fechadas de Previdência Complementar? 

 

 

OBJETIVO 

Objetivo geral 

 

Analisar a composição da carteira de investimentos das EFPC mediante cenário de 

redução da taxa Selic. 

 

Objetivos específicos 

 

 Averiguar a regulação dos investimentos nas EFPC e o impacto de suas alterações 

sobre o modelo de investimento das entidades; 

 Identificar os principais tipos de investimentos realizados pelas EFPC e suas 

mudanças no decorrer dos anos; 

 Analisar a composição da carteira de investimentos das EFPC Complementar ao 

longo dos anos; 

 Verificar a influência da taxa Selic sobre os investimentos das EFPC no Brasil; 

 

 

 

                                                           
23 Ref. Bibliográficas: DE CONTI, Bruno. Os fundos brasileiros de previdência complementar: Segmentações 

analíticas e estudos preliminares sobre a alocação de seus recursos. 
24 Conjunto dos títulos ou valores monetários que são objeto de negociação. Disponível em: 

<http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_111006-094552-172.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2018. 
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DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a alocação dos investimentos realizados pelas 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar, deste modo, a análise foi realizada com os 

dados fornecidos pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar - ABRAPP, representante dos interesses comuns das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, entre os anos de 2001 a 2018.  

 Assim, os dados utilizados para o desenvolvimento da pesquisa levam em consideração 

uma fotografia geral das EFPC, sem apresentar dados específicos sobre nenhuma entidade 

classificada como sendo de previdência complementar fechada. 

 

 

RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

De acordo com a Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(PREVIC)25, responsável pela fiscalização das EFPC, a Previdência Complementar Fechada 

integra o sistema previdenciário brasileiro, constituindo um mecanismo de proteção adicional 

ao trabalhador e formação de poupança interna de longo prazo. Dessa forma, as EFPC ocupam 

importante espaço na economia nacional devido a sua grande concentração de recursos 

financeiros.  

Em dezembro de 2017, em termos absolutos (ativos totais), o Brasil correspondia ao 

8º maior sistema de Previdência Complementar no mundo26, contando com um total de 306 

EFPC, 2.692 patrocinadores, 413 instituidores27 e cerca de 1.140 planos de benefícios 

previdenciários28, protegendo, aproximadamente, 7,5 milhões de brasileiros29, entre 

                                                           
25 Ref. Bibliográficas: MINISTÉRIO DA FAZENDA. Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(PREVIC). Sobre o setor.  
26 Ref. Bibliográficas: MINISTÉRIO DA FAZENDA. CNPC: Conselho aprova resolução referente à auditoria 

independente. 
27 Pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial que oferece aos seus associados planos de benefícios 

de caráter previdenciário administrado por uma EFPC. Disponível em: 

 <http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_111006-094552-172.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2018. 
28 Ref. Bibliográficas: MINISTÉRIO DA FAZENDA. Informes Estatísticos – SPPC.   
29 Ref. Bibliográficas: MINISTÉRIO DA FAZENDA. CNPC: Conselho aprova resolução referente à auditoria 

independente. 
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participantes ativos, assistidos30 e dependentes31. O patrimônio acumulado das EFPC ultrapassa 

o montante de R$ 800 bilhões, representando quase 13% do Produto Interno Bruto (PIB)32. 

Portanto, as EFPC necessitam formar e acumular as reservas que serão elegíveis a 

longo prazo, de modo que possam cumprir com as obrigações firmadas com os seus 

beneficiários. Assim, é de grande importância avaliar o desempenho dos investimentos das 

EFPC e sua rentabilidade, visto que a gestão dos investimentos é um elemento fundamental no 

equilíbrio financeiro-atuarial das entidades.  

Ressalta-se ainda que as EFPC passam por um período de considerável déficit no 

resultado agregado, atingindo seu ápice em 2015, quando o déficit somou R$ 77,8 bilhões. O 

déficit das EFPC ocorre quando seus ativos são inferiores aos passivos (obrigações do plano) 

e, desta forma, seus recursos poderão não ser insuficientes para pagar todos os benefícios 

previstos33.  

Segundo o Ministério da Fazenda (MF)34, no ano 2017 o déficit acumulado das EFPC 

reduziu consideravelmente, refletindo a melhora da rentabilidade dos planos e o 

equacionamento do déficit35 feito pelas EFPC. As expectativas para o segmento de previdência 

complementar são positivas, tendo em vista a recuperação gradual da atividade econômica e 

manutenção de índices de inflação em patamares historicamente baixos. Entretanto, a redução 

da taxa Selic provoca menor rentabilidade dos títulos públicos, exigindo atenção das EFPC 

quanto à rentabilidade dos investimentos, pois caso esta seja inferior à rentabilidade mínima 

necessária para cumprir com as obrigações dos planos, poderá ocasionar grandes prejuízos a 

estas entidades. 

Tendo em vista a grande relevância das EFPC para a economia do país, a saúde da 

carteira de investimento destas entidades e a solvência de seus planos são pontos categóricos 

tanto de ponto de vista atuarial quanto econômico. Além da grande importância do presente 

trabalho frente a economia nacional, destaca-se também sua relevância no âmbito acadêmico, 

                                                           
30 Participante de plano de venefícios, ou seu beneficiário, em gozo de benefício de prestação continuada. 

Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_111006-094552-172.pdf>. Acesso em: 09 jul. 

2018. 
31 Beneficiário do participante, ou pessoa por ele designada, inscrito no plano de benefícios nos termos do 

respectivo Regulamento, para fins de recebimento de benefícios por ele oferecidos. Disponível em: 

<http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_111006-094552-172.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2018. 
32 Ref. Bibliográficas: MINISTÉRIO DA FAZENDA. Informes Estatísticos – SPPC.   
33 Ref. Bibliográficas: ASSOCIÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DA PREVIDÊNCIA E DA 

SEGURIDADE SOCIAL (ANASPS). Fundos de pensão têm rombo de R$ 70,6 bilhões. 
34 Ref. Bibliográficas: MINISTÉRIO DA FAZENDA. Resultado agregado do sistema melhora R$ 36 bi em 2017. 
35 O equacionamento do déficit tem como objetivo retomar o equilíbrio entre os recursos disponíveis (ativos) e a 

provisão de benefícios a serem pagos (obrigações) das EFPC. Disponível em: 

<http://www.economus.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=360 >. Acesso em: 22 nov. 2018. 
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contribuindo para uma melhor compreensão sobre as Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar.  

 

 

METODOLOGIA 

 

Com respeito às categorias de pesquisa, este trabalho de conclusão de curso pode ser 

enquadrado nas seguintes modalidades, estabelecidas por Gil (2002): quanto aos objetivos, o 

presente trabalho se classifica como pesquisa exploratória, uma vez que busca aprimorar o 

conhecimento sobre os investimentos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

buscando evidenciar os tipos de aplicação realizados pelas EFPC quanto aos seus 

investimentos. 

Em relação ao método utilizado para delineamento de pesquisa, o trabalho se classifica 

como pesquisa bibliográfica, uma vez que irá fazer uso de livros, artigos, teses e dissertações. 

Também se enquadra como pesquisa documental, pois se valerá de relatórios de empresas do 

mercado, tabelas estatísticas, leis, circulares, e outros materiais oriundos de fontes 

diversificadas.  

 

 

ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Nesta parte inicial, relativo à introdução, estão descritos a contextualização do tema, a 

situação do problema, os objetivos a serem alcançados, a relevância da pesquisa, as 

delimitações, bem como a metodologia de pesquisa utilizada durante o trabalho. 

O primeiro capítulo expõe a fundamentação teórica necessária para o entendimento dos 

conceitos importantes relacionados ao tema, apresentando um panorama geral das EFPC. O 

segundo capítulo aborda as diretrizes normativas para a aplicação dos recursos das EFPC. O 

terceiro capítulo apresenta uma análise das aplicações dos investimentos realizados pelas EFPC 

a partir de 2001. O quarto capítulo traz conclusões sobre a pesquisa desenvolvida. Após este 

capítulo são apresentadas as referências utilizadas para a fundamentação do presente trabalho. 
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CAPÍTULO 1  

 

1.1. Panorama da Previdência Complementar no Brasil 

O desenvolvimento de novos mecanismos de proteção previdenciária, como a 

Previdência Complementar, surgiu através do revés Estatal em propiciar uma aposentadoria 

segura à população, promovendo a manutenção da qualidade de vida do trabalhador (CHAN; 

SILVA; MARTINS, 2010). Segundo Domeneghetti (2009), a Previdência Complementar no 

Brasil iniciou-se com a criação das caixas de previdência no final do século XIX e teve como 

marco a instituição da Lei Eloy Chaves em 1923, que definiu a constituição das primeiras caixas 

de aposentadorias e pensões para funcionários das companhias ferroviárias, firmando o que se 

conhece atualmente como uma EFPC. 

De acordo com Afonso (1996, apud CHAN; SILVA; MARTINS, 2010), na década de 

60 surgiram entidades como os montepios36 e companhias de seguro que tinham o objetivo de 

oferecer uma complementação de renda aos participantes após alguns anos de contribuição, 

comprometendo-se a pagar-lhes uma renda vitalícia37. O autor segue esclarecendo que, no 

entanto, “como os pagamentos eram fixos em termos nominais, a inflação acumulada corroía o 

valor real dos benefícios”. Para Chan, Silva e Martins (2010), este cenário, junto a presença de 

fraudes nos montepios, incentivou a intervenção do Governo na regulamentação da previdência 

privada através da Lei nº 6.435/1977.  

No que se refere à citada lei, a mesma foi responsável por classificar as entidades de 

previdência complementar em fechadas e abertas, estabelecendo que as entidades fechadas são 

destinadas aos funcionários de uma empresa ou grupo de empresas e não possuem finalidade 

lucrativa, enquanto as entidades abertas não apresentam estas ressalvas. Segundo Chan, Silva e 

Martins (2010), a década de 1970 foi um período de expansão para as EFPC, principalmente 

para aquelas com vínculo estatal. Outro período importante para as EFPC ocorreu em 1994, 

onde o controle inflacionário e a estabilização econômica permitiu que estas entidades 

apresentassem equilíbrio atuarial frente aos passivos futuros (DOMENEGHETTI, 2009).  

Em 2001, ocorreu um importante marco regulatório para as EFPC através da 

promulgação da LC nº 108/2001, que dispõe sobre a relação da União, Estados e Municípios 

                                                           
36 Instituição formada com a intenção de dar às pessoas, que para ela contribuírem, assistência em caso de doença, 

invalidez, ou pensão à família em caso de morte. Disponível em:  

<http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_111006-094552-172.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2018.  
37 Prestação mensal paga vitaliciamente pelo plano de benefícios ao assistido, considerando sua sobrevivência ou 

de seu grupo familiar. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_111006-094552-

172.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2018. 
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com as EFPC, e da LC nº 109/2001, a qual revogou a Lei nº 6.435/1977, estabelecendo, entre 

outros pontos, a forma de regulamentação e fiscalização destas entidades (DOMENEGHETTI, 

2009).  

 

1.2. Objetivo das EFPC 

O principal objetivo das EFPC é garantir aos funcionários de determinada empresa 

benefícios previdenciários no momento de sua aposentadoria mediante o pagamento de 

contribuições ao longo de sua vida laborativa. Conforme Nobre (2001, apud CHAN; SILVA; 

MARTINS, 2010), com o intuito de garantir o pagamento futuro dos benefícios oferecidos aos 

participantes do plano, as EFPC gerenciam os investimentos decorrentes do patrimônio 

formado pelas contribuições das patrocinadoras e dos participantes.  

Desta forma, para conseguir honrar as obrigações assumidas e manter-se sustentável, as 

EFPC administram os recursos de terceiros durante o prazo estipulado, através do regime 

financeiro de capitalização, com o propósito de acumular recursos para o pagamento futuro dos 

benefícios. 

De acordo com a LC nº 109/2001 “o regime financeiro de capitalização é obrigatório 

para os benefícios de pagamento em prestações que sejam programadas e continuadas” 

(BRASIL, 2001). Deste modo, os planos de previdência das EFPC são baseados no regime de 

capitalização, onde é indispensável o prévio custeio para o pagamento dos benefícios (REIS, 

2017). No regime financeiro de capitalização são arrecadadas contribuições ao longo de 

determinado período, para que o montante acumulado retorne como fonte de pagamento dos 

benefícios (DOMENEGHETTI, 2009).  

A essência do regime de capitalização está na prévia constituição de reservas para a 

garantia dos benefícios contratados, deste modo, para cada plano de benefícios há um plano de 

custeio que deve estabelecer as fontes de financiamento dos benefícios, indicando o montante 

de contribuições a ser pago pelo patrocinador e pelo participante, além da rentabilidade que 

deverá ser buscada pelos investimentos (REIS, 2017). Deste modo, o custeio dos planos de 

benefícios previdenciários pode ser financiado pelos próprios participantes, assistidos e 

patrocinadores, de acordo com o estabelecido pelo plano (REIS, 2017). 

Com o objetivo de futuramente garantir o pagamento dos benefícios previamente 

assumidos, as EFPC devem buscar resultados reais para os investimentos realizados (CLARO, 

2012). Sendo assim, os investimentos realizados pelas EFPC devem observar as definições 

estabelecidas no plano de custeio, principalmente quanto a rentabilidade que deverá ser buscada 

pelos investimentos. 
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Deste modo, com o intuito de garantir o pagamento futuro dos valores previamente 

acordados, as EFPC estabelecem uma meta atuarial, que, de acordo com Ferreira et al (2010), 

é o retorno mínimo que a EFPC deve ter para que cumpra suas obrigações e se mantenha 

sustentável, principalmente no que diz respeito ao regime de capitalização. Assim, a meta 

atuarial refere-se a taxa de juros acrescida de um indexador, ou seja, um índice de inflação, 

logo, a rentabilidade mínima da EFPC deve ser sua meta atuarial. Neste contexto, a alocação 

adequada dos recursos dos planos de benefícios administrados pelas EFPC é fundamental para 

garantir que a meta atuarial seja alcançada e que os compromissos assumidos pelas EFPC sejam 

honrados. 

 

1.3. Regulamentação das EFPC 

Tendo em vista a preocupação acerca da solvência das EFPC, estas possuem um sistema 

de regulação e regulamentação vasto e complexo, originado, segundo Domeneghetti (2009),  na 

Constituição Federal de 1988 e contemplando diversos órgãos de gestão e controle, onde, 

atualmente, de acordo com Reis (2017, p. 25), as EFPC são regulamentadas e supervisionadas 

através dos seguintes órgãos: 

• Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, responsável pela 

fiscalização; 

• Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC, responsável pela 

regulação (tal órgão sucedeu o Conselho de Gestão da Previdência Complementar – 

CGPC); 

• Câmara de Recursos da Previdência Complementar – CRPC, responsável pela 

apreciação de recursos administrativos contra decisões da Previc relativa à aplicação 

de penalidades por infração à legislação; 

• Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, na qual há uma Subsecretaria 

do Regime de Previdência Complementar. 

 

Ainda segundo Reis (2017), os órgãos de regulação e supervisão passaram a integrar 

o Ministério da Fazenda após a extinção do Ministério da Previdência Social (MPS), ainda, 

Reis (2017) destaca a ABRAPP como sendo a entidade de classe do setor, que representa os 

interesses comuns das EFPC. 

De acordo com Chan, Silva e Martins (2010), as atividades realizadas pelas EFPC são 

reguladas por diversos normativos a fim de garantir o equilíbrio atuarial dos planos por ela 

fornecidos. As EFPC também são regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) 

e pelo Banco Central (BACEN), que corresponde ao predominante realizador das políticas e 

diretrizes originadas pelo CMN (DOMENEGHETTI, 2009).  

Segundo Paixão, Pinheiro e Chedeak (2005), a fixação das diretrizes de aplicação dos 

recursos dos planos administrados pelas EFPC esteve sob responsabilidade do CMN desde sua 
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instituição através da Lei nº 4.595/1964. O CMN é o órgão máximo do sistema financeiro 

nacional, tendo como uma de suas atribuições a orientação da política monetária brasileira.  

Deste modo, o CMN é o órgão responsável pela fixação das diretrizes de aplicações dos 

recursos dos planos das EFPC, onde estabelece limites de aplicações por plano previdenciário 

(REIS, 2017). Segundo Reis (2017), o plano previdenciário corresponde à universalidade de 

direitos e obrigações relacionadas aos participantes, assistidos, patrocinadores e instituidores, e 

suas regras são estabelecidas no regulamento do plano, onde constam as regras de 

funcionamento de cada plano de previdência.  

 

1.4. Os Planos de Benefícios das EFPC 

Com o intuito de promover a complementação do benefício de aposentadoria a ser 

recebido pelo participante do plano, as contribuições recebidas pelas EFPC são vertidas aos 

respectivos planos de benefícios. Os planos previdenciários podem ser definidos nas 

modalidades de Benefício Definido, Contribuição Definida e Contribuição Variável de acordo 

com a Resolução CGPC nº 16/2005, onde, anteriormente do advento da Resolução CGPC nº 

16/2005 não haviam definições claras a respeito das modalidades dos planos de aposentadoria 

(CHAN; SILVA; MARTINS, 2010).  

Conforme disposto no art. 2º da Resolução CGPC nº 16/2005, entende-se por plano 

previdenciário na modalidade Benefício Definido (BD): 

Aquele cujos benefícios programados têm seu valor ou nível previamente 

estabelecidos, sendo o custeio determinado atuarialmente, de forma a assegurar sua 

concessão e manutenção. 

 

Um plano previdenciário de modalidade BD é aquele cujo participante sabe 

antecipadamente qual será o valor recebido no momento da aposentadoria, onde as 

contribuições são calculadas em função do rendimento futuro (DE CONTI, 2016). De acordo 

com Winklevoss (1993, apud Corrêa, 2018), o custeio deste plano e de suas contribuições são 

determinados atuarialmente, de modo a assegurar que o benefício será concedido e mantido ao 

longo dos anos conforme determinado no regulamento do plano. 

Para De Conti (2016), trata-se de um fundo mais seguro para o participante que tem a 

previsão do benefício que receberá futuramente, onde a EFPC tem a obrigação de cumprir com 

o compromisso assumido.  

Ainda segundo disposto da Resolução CGPC nº 16/2005 em seu art. 3º, um plano de 

benefício de caráter previdenciário na modalidade de Contribuição Definida (CD) corresponde: 
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Aquele cujos benefícios programados têm seu valor permanentemente ajustado ao 

saldo de conta mantido em favor do participante, inclusive na fase de percepção de 

benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados e 

os benefícios pagos. 

 

Deste modo, na modalidade de CD, segundo De Conti (2016, p. 15) “os pagamentos 

realizados pelo participante durante a vida ativa que têm seu valor previamente estabelecido e 

a renda futura dependerá da valorização dessa aplicação financeira”. Ou seja, a determinação 

do benefício futuro ocorrerá em função do montante de contribuições acumulado na fase de 

capitalização (DOMENEGHETTI, 2009).  

O plano de previdência na modalidade de Contribuição Variável (CV) é definido no art. 

4º da Resolução CGPC nº 16/2005 como “aquele cujos benefícios programados apresentem a 

conjugação das características das modalidades de contribuição definida e benefício definido”. 

Sendo assim, a modalidade CV corresponde a uma junção das modalidades 

anteriormente vistas, onde necessitam apresentar características de ambas as modalidades para 

receber esta classificação (DOMENEGHETTI, 2009). Para De Conti (2016), em geral, a 

modalidade CV apresenta como característica da modalidade BD a cobertura de riscos e, em 

sua gestão de carteira, assemelha-se à modalidade CD. 

Domeneghetti (2009) afirma que apesar da legislação permitir que sejam constituídos 

planos nas três modalidades (BD, CD e CV), há maior tendência na instituição de planos CD, 

tendo em vista que o participante recebe o benefício conforme as contribuições realizadas. Isto 

porque, de acordo com Chan, Silva e Martins (2010), nos planos CD, as EFPC não possuem 

obrigação legal de arcar com contribuições adicionais se o fundo não possuir recursos 

suficientes para o pagamento dos benefícios previstos. Desta forma, segundo Reis (2002, p. 21) 

“nesses planos não há um benefício previamente definido e não se pode tecnicamente falar em 

déficit nem tampouco em superávit, mas apenas em ‘saldo em conta’”.  

Sendo assim, segundo De Conti (2016), as EFPC iniciaram tendência de interrupção na 

oferta dos planos BD em prol daqueles classificados como CD e CV, que se assemelham em 

sua gestão. Atualmente, conforme Consolidado Estatísticos ABRAPP referente ao mês de 

fevereiro de 2018, existem 269 planos na modalidade BD, 378 planos na modalidade CD e 308 

planos na modalidade CV.  
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De acordo com Reis (2017), nos planos de previdência BD e CV o plano de custeio é 

realizado com base em hipóteses atuariais38, sendo uma delas a taxa de juros. Para Reis (2017), 

o plano previdenciário deve atingir a meta atuarial estabelecida, que consiste na estimativa do 

desempenho dos investimentos realizados pelo plano, deste modo, o plano de previdência busca 

uma meta atuarial de inflação (índice de correção do plano) somada à taxa de juros (projeção 

do retorno real dos investimentos39).  

Segundo Chan, Silva e Martins (2010), o ponto inicial para estabelecer uma política de 

investimentos adequada é compreender as características e particularidades de cada plano. Para 

De Conti (2016), as diferenças nas regras de cada modalidade de plano previdenciário 

determinam maneiras distintas na gestão desses planos. No caso dos planos BD, pode-se 

observar um conjunto de obrigações mais rígido, já que suas obrigações não oscilam conforme 

o movimento do mercado, o que acaba ocasionando metas de rentabilidades mais ousadas do 

que as adotas por planos CD, que por não possuírem obrigações fixas, o pagamento a ser feito 

aos assistidos dependerá da rentabilidade dos investimentos (DE CONTI, 2016).  

Segundo Cerqueira et al (2017), os planos BD exigem maior atenção quanto a aplicação 

dos recursos, tendo em vista sua obrigação com os compromissos firmados junto aos 

participantes, deste modo, tais planos necessitam de um percentual mínimo de rentabilidade a 

ser alcançado para arcar com os compromissos futuros. Para De Conti (2016 p. 30), “a gestão 

das carteiras de planos CD e CV é, em geral, muito mais conservadora que aquela dos planos 

BD”, ainda, segundo o autor: 

Os planos CD e CV, por sua vez, costumam oferecer perfis de investimento aos 

participantes (conservador, moderado, arrojado etc.), e a maioria opta pelo perfil 

conservador, já que os eventuais prejuízos recaem sobre a própria carteira, 

comprometendo a renda a ser recebida no futuro – diferentemente do que ocorre nos 

planos BD. 

 

Ressalta-se que, segundo Rodarte (2001), em qualquer perfil oferecido aos participantes 

do plano haverá um tipo de risco envolvido, onde o grau desde risco dependerá do percentual 

aplicado em cada segmento de aplicação, Renda Fixa ou Renda Variável, por exemplo.  

                                                           
38 Correspondem a premissas ou hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras utilizadas pelo 

atuário na elaboração da avaliação atuarial do Plano de Benefícios, adequadas às características do conjunto de 

participantes e ao respectivo Regulamento. Devem levar em consideração a legislação vigente e as variáveis 

macroeconômicas. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_111006-094552-172.pdf>. 

Acesso em: 09 jul. 2018. 
39 Corresponde ao retorno real obtido com os investimentos em determinado período, ou seja, equivale à diferença 

entre os Valores de Mercado do Patrimônio ao final e ao início do período, descontadas as contribuições recebidas 

e os benefícios pagos. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_111006-094552-

172.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2018. 
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Assim, as características gerais de cada uma das modalidades dos planos previdenciários 

(BD, CD e CV) são apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Principais características das modalidades dos planos previdenciários. 

Modalidade Característica Vantagem Desvantagem Efeito 

Benefício 

Definido 

Contribuição é 

função do 

benefício 

- Valor do 

benefício 

conhecido desde o 

início pelo 

participante.  

- Mais baratos 

(mutualismo). 

Risco para ente 

empregatício; 

solvência 

 condicionada à 

concretização das 

premissas atuariais. 

Incentiva 

aposentadorias 

logo que 

atingidos os 

critérios de 

elegibilidade. 

Contribuição 

Definida 

Benefício é 

função da 

Contribuição  

Menor risco para 

ente empregatício  

Valor do benefício 

só é conhecido no 

início do 

recebimento. 

Reajuste anual dos 

benefícios (pode 

aumentar ou 

diminuir). 

Incentiva o 

adiamento da 

aposentadoria. 

Contribuição 

Variável 

Características 

de CD e BD 

Menor risco para 

o ente 

empregatício 

Valor do benefício 

só é conhecido no 

início do 

recebimento. 

Incentiva o 

adiamento da 

aposentadoria. 

Fonte: Adaptação de CORRÊA, 2018. 
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CAPÍTULO  2 

 

2.1.  Introdução as Diretrizes Normativa quanto aos Investimentos das EFPC 

Para que as EFPC possam honrar seus compromissos relacionados aos planos 

previdenciários, os recursos geridos pelas entidades devem ser capitalizados ao longo do tempo 

para se converterem em benefícios, onde a aplicação destes recursos deve ser realizada de modo 

a alcançar a meta atuarial estabelecida (REIS, 2017). 

De acordo com Paixão, Pinheiro e Chedeak (2005), por mais que as EFPC sejam de 

caráter privado, sua atividade é disciplinada pelo Estado, que tem como objetivo proteger os 

interesses dos participantes e assistidos dos planos previdenciários, visto que as atividades 

destas entidades devem observar os padrões mínimos de segurança econômico-financeira e 

atuarial, com o objetivo de preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos. Deste 

modo, Reis (2017) destaca que os investimentos realizados pelas EFPC em seus planos de 

benefícios devem ser pautados pelos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez 

e transparência, conforme disposto no art. 4º da Resolução CMN nº 3.792/ 2009. 

Conforme anteriormente citado, de acordo com a LC nº 109/2001, o CMN é órgão 

especificamente responsável pela disposição das diretrizes para as aplicações dos recursos das 

EFPC, ou seja, é responsável pela determinação das regras quantos aos investimentos realizados 

por estas entidades. Pode-se afirmar, segundo Paixão, Pinheiro e Chedeak (2005), que a 

regulação dos investimentos das EFPC apresentou duas fases: a primeira, que ocorreu no 

período de 1978 até 1994, e a segunda, que dura até os dias de hoje. A primeira norma que 

regulou os investimentos das EFPC foi a Resolução CMN nº 460/1978, que estabelecia limites 

quantitativos mínimos e máximos para aplicação em títulos públicos federais, ações de 

empresas e imóveis. Neste período, era objetivo do governo da época o desenvolvimento e o 

fortalecimento do mercado de capitais40, tornando-se necessária a criação de uma expressiva 

poupança nacional (PAIXÃO; PINHEIRO; CHEDEAK, 2005).  

Com a publicação da Resolução CMN nº 2.109/1994, iniciou-se a segunda fase da 

regulação dos investimentos das EFPC, visto que esta resolução encerrou a limitação mínima 

para os investimentos, baseando-se somente em limites máximos de alocação de recursos 

(PAIXÃO; PINHEIRO; CHEDEAK, 2005). Para Reis (2017), com a evolução da previdência 

complementar, a imposição de limites mínimos de alocação tornou-se inaceitável, prejudicando 

                                                           
40 Corresponde à estruturação de operações e produtos para intermediação de recursos de investimentos a longo 

prazo. Este mercado também contempla as operações com valores mobiliários, como ações e debêntures, de médio 

e longo prazo (SECURATO E SECURATO, 2009). 
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os interesses dos participantes e assistidos dos planos, isto porque, segundo Paixão, Pinheiro e 

Chedeak (2005), a imposição de limites mínimos, vinha causando, em muitos casos, distorções 

alocativas que não otimizavam a relação risco e retorno. Ainda, de acordo com Paixão, Pinheiro 

e Chedeak (2005), neste período o mercado de capitais já havia sido alavancado e o governo 

passava a ter interesse em financiar a dívida pública nacional, onde as EFPC eram vistas como 

potenciais clientes dos títulos e valores mobiliários emitidos pelo Tesouro Nacional41.  

Deste modo, a LC nº 109/2001 abonou definitivamente a utilização de limites mínimos 

em seu art. 9 § 2º: “é vedado o estabelecimento de aplicações compulsórias ou limites mínimos 

de aplicação”. Segundo Paixão, Pinheiro e Chedeak (2005), o CMN editou a Resolução nº 

3.121/2003, estabelecendo a necessidade de elaboração anual de uma política de investimentos, 

cujo objetivo é orientar os investimentos de acordo com as características e perfil das obrigações 

do plano de benefício, avaliando os cenários macroeconômicos de curto, médio e longo prazo. 

Tendo em vista que a rentabilidade a ser alcançada pelas EFPC deve levar em 

consideração a cobertura das obrigações atuariais assumidas junto aos participantes dos planos, 

a alocação dos recursos deve ser realizada de modo a obter uma rentabilidade que sustente o 

pagamento dos benefícios firmados (CERQUEIRA et al., 2017). O longo ciclo de vida da 

previdência complementar pode ocasionar situações de déficits e superávits (situações de 

desequilíbrio atuarial), originadas por momentos de flutuações do mercado ou por origens 

estruturais, como: rentabilidade dos investimentos menor que a meta atuarial, hipóteses atuarias 

ou biométricas42 não refletindo a realidade da massa de participantes/assistidos, ou ainda, erros 

estratégicos na alocação de seus investimentos (DOMENEGHETTI, 2009). 

No que se refere ao assunto em questão, Monteiro e Spritzer (2010, p. 12) destacam que 

“as mudanças no cenário econômico sugerem a adoção de estratégias mais diversificadas na 

busca pela minimização do risco e por melhores rentabilidades”. A partir de 1994, a alteração 

na regulação dos investimentos dos planos de benefícios das EFPC resultou em uma 

modificação do perfil dos investimentos destas entidades, onde um ambiente macroeconômico 

de juros altos contribui para um deslocamento dos recursos investidos para o segmento de 

Renda Fixa e queda nas aplicações de Renda Variável (PAIXÃO; PINHEIRO; CHEDEAK, 

2005). 

                                                           
41 Órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal e do Sistema de Contabilidade Federal, 

pertencente a estrutura do Ministério da Fazenda. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/sobre-o-

tesouro-nacional>. Acesso em: 10 jul. 2018. 
42 Os eventos de natureza biométrica correspondem aqueles relacionados a mortalidade de ativos, mortalidade de 

inválidos, entrada em invalidez, entre outros (BENELLI, SIVIERO E COSTA, 2016). Disponível em: 

<http://www.rbrs.com.br/arquivos/rbrs_20_7_8.pdf>. Acesso em: 24 nov. 2018. 
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Cerqueira et al. (2017) menciona que a legislação a respeito dos investimentos das EFPC 

vem sofrendo alterações ao longo dos anos como reflexo da conjuntura econômica e financeira 

nacional e internacional, das características demográficas dos planos de benefícios e das 

estratégias definidas na política de investimentos destas entidades, onde, atualmente, a 

Resolução CMN nº 4.661/2018, é a responsável por dispor sobre as diretrizes de aplicação dos 

recursos garantidores dos planos administrados pelas EFPC. 

 

2.2. Diretriz Normativa para a Aplicação dos Recursos das EFPC 

A Política de Investimentos das EFPC norteia as decisões em relação aos investimentos 

por elas realizados. A previsão legal da Política de Investimentos iniciou-se com a Resolução 

CMN nº 2.829/2001, onde o termo foi normatizado pela primeira vez. De acordo com esta 

resolução, as EFPC devem definir a política de investimento de seus recursos, que pode ser 

diferente para cada modalidade do plano de benefícios. 

Assim, será realizada uma breve análise da regulação referente à aplicação dos recursos 

das EFPC ao longo dos anos, com foco nas normas vigentes no período de análise na seção 3.3, 

compreendido entre os anos de 2001 e 2018. 

O primeiro normativo editado pelo Conselho Monetário Nacional, na vigência da Lei 

6.435/1977, foi a Resolução CMN nº 460/1978, que determinava limites mínimos e máximos 

de aplicação dos recursos garantidores das EFPC. Nos anos seguintes várias outras alterações 

dos limites de aplicação foram publicadas pelo Conselho Monetário43, mas, somente em 1994, 

através da Resolução CMN nº 2.109/1994, os limites mínimos de aplicação dos recursos foram 

abolidos, onde, de acordo com Claro (2012), o principal objetivo da regulação dos 

investimentos das EFPC passou a ser o de limitar o risco dos investimentos.  

Em março de 2001 ocorreu a publicação da Resolução CMN nº 2.829/2001, onde a 

alocação dos recursos das EFPC passou a ser dividida em quatro segmentos – Renda Fixa; 

Renda Variável; Empréstimos44 e Financiamentos; e Imóveis. De acordo com Claro (2012), 

este regulamento relacionava os ativos pertencentes às carteiras e fixava sublimites, conforme 

o Quadro 2.  

 

 

                                                           
43 Resoluções CMN 729/1982, 794/1983, 964/1984, 1.025/1985, 1.148/1986, 1.132/1987, 1.512/1988, 1.579/1989, 

1.612/1989, 1.893/1992, 1.985/1993, 2.038/1993. 
44 Corresponde a empréstimo a participantes e assistidos (REIS, 2017).  
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Quadro 2 – Limites de aplicação dos recursos garantidores das EFPC conforme Resolução 

CMN nº 2.829/2001. 

Segmento Carteira Limite Máximo 

Renda Fixa 

Carteira de baixo risco de 

crédito 

Títulos Tesouro Nacional – 100% 

Demais títulos – 80% 

Carteira de médio e alto risco 

de crédito 

Plano de contribuição definida – 

30%  

Demais Planos – 20% 

Renda Variável 

Carteira de Ações em 

mercado 

Plano de contribuição definida – 

60% 

Demais Planos – 40%  

Carteira de participações 

Plano de contribuição definida – 

20%  

Demais Planos – 10% 

Carteira de Renda Variável – 

outros ativos  
3% 

Imóveis 

Carteira de imóveis – 

desenvolvimento  

16% Carteira de imóveis – renda  

Carteira de imóveis – fundos  

Carteira de imóveis – outros 

Empréstimos a 

Participantes 

Carteira de empréstimos a 

participantes 
10% 

Carteira de financiamentos 

imobiliários a participantes  

Fonte: Adaptação de CLARO, 2012. 

 

De acordo com o Quadro 2, é possível observar que os títulos do Tesouro Nacional, 

contidos no segmento de Renda Fixa, são considerados de baixo risco, onde é permitido a 

aplicação de até 100% dos recursos das EFPC de acordo com a Resolução CMN nº 2.829/2001. 

Já no segmento de Renda Variável, o limite de aplicação máximo corresponde a 60%, 

demonstrando o maior risco contido neste segmento em relação ao de Renda Fixa. 

Nos anos seguintes, foram publicadas as Resoluções nº 3.121/2003, 3.305/2005, 

3.357/2006 e 3.456/2007, mas somente em 2009, através da Resolução CMN nº 3.792/2009, 

ocorreu uma grande evolução nas diretrizes dos investimentos das EFPC, flexibilizando alguns 

limites de exposição - como o aumento de alocação em Renda Variável e a criação de dois 
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novos segmentos de aplicação: Investimentos Estruturados45 e Investimentos no Exterior 

(CLARO, 2012).  

Além dos novos segmentos de aplicação, uma importante mudança trazida pela 

Resolução CMN nº 3.792/2009 é o aumento do limite de alocação em Renda Variável que passa 

para 70% dos recursos do plano. Ainda, a nova resolução também eliminou o conceito de 

carteira dentro dos segmentos de alocação. Sendo assim, o limite de aplicação deve observar os 

recursos de cada plano. 

No Quadro 3 é possível visualizar os limites de aplicação das EFPC para os 

investimentos no segmento de Renda fixa. 

 

Quadro 3 – Limites de aplicação dos recursos garantidores das EFPC no segmento de Renda 

Fixa conforme Resolução CMN nº 2.829/2001. 

Renda Fixa Limite de Aplicação 

Títulos da dívida pública mobiliária federal  100% 

Conjunto dos ativos classificados no segmento de 

renda fixa, excluídos os títulos da dívida pública mobiliária 

federal, observados adicionalmente 

os limites estabelecidos no inciso III 

80% 

Cédulas de crédito bancário (CCB), certificados de cédulas de 

crédito bancário 

(CCCB) e notas promissórias 

20% 

Notas de crédito à exportação (NCE) e cédulas de crédito à 

exportação (CCE) 
20% 

Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) e 

cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de 

investimento em direitos creditórios (FICFIDC) 

20% 

Certificados de recebíveis imobiliários (CRI) 20% 

Cédulas de crédito imobiliário (CCI) 20% 

Cédulas de produto rural (CPR), certificados de direitos 

creditórios do agronegócio (CDCA), certificados de recebíveis do 

agronegócio (CRA) e warrant agropecuário (WA) 

20% 

Conjunto dos demais títulos e valores mobiliários de emissão de 

companhias abertas, excetuando-se as debêntures, ou de 

companhias securitizadoras 

20% 

Fonte: Resolução CMN nº 2.829/2001. 

 

                                                           
45 Corresponde a um produto financeiro que resulta da combinação de dois ou mais instrumentos financeiros, onde 

pelo menos um deles é um derivativo, ou seja, é derivado de algum outro ativo (PINTO, 2013). Disponível em: 

<https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/71351/2/25501.pdf >. Acesso em: 11 nov. 2018.  
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Para Reis (2017), a norma pressupõe que os títulos públicos federais apresentam menor 

risco dentre os ativos disponíveis, deste modo, pode-se observar um limite de aplicação elevado 

para o segmento de Renda Fixa, mantendo o percentual de 100% para investimento em Títulos 

Públicos.  

No caso da Renda Variável, nota-se que o percentual de aplicação é inferior àquele 

observado no segmento de Renda Fixa, conforme Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Limites de aplicação dos recursos garantidores das EFPC no segmento de Renda 

Variável conforme Resolução CMN nº 2.829/2001. 

Renda Variável Limite de Aplicação 

Ações de emissões de companhias abertas admitidas à negociação 

no segmento Novo Mercado da BM&FBovespa 
70% 

Ações de emissões de companhias abertas admitidas à 

negociação no segmento Nível 2 da BM&FBovespa 
60% 

Ações de emissão de companhias abertas admitidas à negociação 

no segmento Bovespa Mais da BM&FBovespa 
50% 

Ações de emissão de companhias abertas 

admitidas à negociação no segmento Nível 1 da BM&FBovespa 
45% 

Ações de emissão de companhias abertas não mencionadas nos 

itens I a IV, bem como em cotas de fundos de índice referenciados 

em ações admitidas à negociação em bolsa de valores 

35% 

Títulos e valores mobiliários de emissão de SPE 25% 

Demais investimentos classificados no segmento de 

renda variável 
3% 

Fonte: Resolução CMN nº 2.829/2001. 

 

A determinação de um limite inferior para os investimentos de Renda Variável ocorre, 

pois, este segmento apresenta um risco superior ao segmento de Renda Fixa. Isto porque, 

diferente dos investimentos de Renda Fixa, os investimentos em Renda Variável não possuem 

rentabilidade pré-estabelecida, desta forma, o valor do seu investimento pode variar conforme 

os valores de mercado. De acordo com Martini (2012), os ativos de Renda Variável apresentam 

maior risco do que aqueles de Renda Fixa, pois não há como prever todos os fatores externos 

que possam influenciar em sua rentabilidade. Entretanto, a longo prazo, os investimentos 

variáveis costumam ser mais rentáveis que os investimentos fixos (MARTINI, 2012). 

De acordo com o art. 37 da Resolução CMN nº 3.792/2009, os investimentos 

classificados no segmento Estruturado devem observar, em relação aos recursos de cada plano, 

o limite de até 20%, observados adicionalmente os seguintes limites dispostos no Quadro 5. 
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Quadro 5 – Limite de aplicação dos recursos garantidores das EFPC no segmento Estruturado 

conforme Resolução CMN nº 2.829/2001. 

Estruturado Limite de Aplicação 

Cotas de fundos de investimento imobiliário 10% 

Cotas de fundos de investimento e em cotas de fundos de 

investimento em cotas de fundos de investimento classificados 

como multimercado 

10% 

Fonte: Resolução CMN nº 2.829/2001. 

 

Para os investimentos classificados no segmento Exterior há limite estabelecido de até 

10% dos recursos de cada plano. Os investimentos contidos no segmento Imóveis devem 

observar, em relação aos recursos de cada plano, o limite de até 8%. Já os investimentos no 

segmento Operações com Participantes devem observar o limite de até 15% em relação aos 

recursos garantidores de cada plano de benefícios.  

Além da existência de limites máximos de alocação de recursos por segmento, conforme 

visto acima, a Resolução CMN nº 3.792/2009 também estabelece limites de alocação por 

Emissor conforme os recursos de cada plano administrado pela EFPC, conforme Quadro 6. 

Destaca-se que, de acordo com o § 1º do art. 41 da Resolução CMN nº 3.792/2009: “considera-

se como um único emissor, para efeito deste artigo, os integrantes de um mesmo conglomerado 

econômico ou financeiro, bem como as companhias controladas pelos tesouros estaduais ou 

municipais.” 

 

Quadro 6 – Limites de aplicação dos recursos garantidores das EFPC por alocação por Emissor 

conforme Resolução CMN nº 2.829/2001. 

Alocação por Emissor Limite de Aplicação 

Tesouro Nacional 100% 

Instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil 
20% 

Tesouro Estadual ou Municipal; Companhia aberta com registro 

na CVM ou assemelhada; Organismo multilateral; Companhia 

securitizadora; Patrocinador do plano de benefícios; Fundo de 

investimento em direitos creditórios ou fundo de investimento em 

cotas de fundo de investimento em direitos creditórios; Fundo de 

índice referenciado em cesta de ações de companhias abertas; 

SPE; ou Fundo de investimento ou fundo de investimento em 

cotas de fundo de investimento classificado no segmento de 

investimentos estruturados 

10% 

Demais emissores 5% 

Fonte: Resolução CMN nº 2.829/2001. 
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Destaca-se que o limite de aplicação referente ao Tesouro Nacional corresponde a 

100%, enquanto para os demais emissores, o limite máximo definido conforme a Resolução 

CMN nº 3.792/2009 é de somente 20% do total dos recursos das EFPC. 

Conforme Resolução CMN nº 3.792/2009, outro ponto que cada EFPC deve observar 

quanto à aplicação de seus recursos é no que diz respeito ao limite de concentração por Emissor, 

onde a EFPC deve observar a soma dos recursos por ela administrados, até os limites dispostos 

no Quadro 7 abaixo. 

 

Quadro 7 – Limites de aplicação dos recursos garantidores das EFPC por concentração por 

Emissor conforme Resolução CMN nº 2.829/2001. 

Concentração por Emissor Limite de Aplicação 

Capital total de uma mesma companhia aberta ou de uma mesma 

SPE 
25% 

Capital votante de uma mesma companhia aberta 25% 

Patrimônio líquido de uma mesma instituição financeira 

autorizada a funcionar pelo Bacen 
25% 

Patrimônio líquido de um mesmo: fundo de índice referenciado 

em cesta de ações de companhias abertas; fundo de investimento 

classificado no segmento de investimentos estruturados; fundo de 

investimento constituído no Brasil que tenha em sua carteira 

ativos classificados no segmento de investimentos no exterior; ou 

fundo de índice do exterior admitido à negociação em bolsa de 

valores do Brasil; 

25% 

Patrimônio separado constituído nas emissões de certificado de 

recebíveis com a adoção de regime fiduciário 
25% 

Fonte: Resolução CMN nº 2.829/2001. 

 

Nota-se que o limite estabelecido de acordo com a Resolução CMN nº 2.829/2001 é de 

25% para todos os emissores listados, ou seja, demonstrando similaridade entre o risco ligado a cada 

um dos emissores.   

Além dos segmentos acima destacados – Renda Fixa, Renda Variável, Estruturado, 

Exterior, Imóveis e Operações com Participantes, a Resolução CMN nº 3.792/2009 também 

prevê a aplicação de recursos em Derivativos. De acordo com Securato e Securato (2009), os 

Derivativos correspondem a contratos privados cujo valor é quase todo proveniente de algum 

ativo ou taxa referencial, como ações, títulos ou moedas. 

Atualmente, a Resolução CMN nº 4.661/2018 é a norma vigente que trata a respeito das 

diretrizes de aplicação dos recursos garantidores das EFPC, que também é baseada em limites 

quantitativos de aplicação de recursos. Esta norma mantém os princípios norteados para os 
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investimentos destas Entidades, sendo eles: segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e 

transparência. De acordo com definição de Claro (2012), temos: 

− Segurança: corresponde ao zelo na aplicação dos recursos e está relacionado ao 

gerenciamento de riscos; 

− Rentabilidade: trata-se da identificação da melhor relação entre risco e retorno de cada 

dia, está baseada na remuneração e otimização dos ativos garantidores junto a meta atuarial; 

− Solvência: corresponde a capacidade de honrar as obrigações do plano de benefícios, 

onde os ativos do plano de benefícios devem ser aplicados de tal modo que garantam os 

compromissos assumidos; 

− Liquidez: diz respeito a capacidade de converter ativos em dinheiro, de acordo com o 

vencimento das obrigações assumidas pelo plano, sem comprometer a rentabilidade; 

− Transparência: trata-se de um requisito trazido pela Resolução CMN nº 3.456/2007 

como forma de incentivar o compartilhamento de informações com os participantes, 

patrocinadores, instituidores e órgão de supervisão. 

A Resolução CMN nº 4.661/2018 classifica os investimentos dos recursos dos planos 

administrados pela EFPC nos seguintes segmentos de aplicação: Renda Fixa; Renda Variável; 

Estruturado; Imobiliário; Operações com Participantes; e Exterior. Nota-se que em alteração da 

Resolução CMN nº 3.792/2009, o segmento Imóveis passou a ser denominado Imobiliário. 

A regulação do Estado sobre estes investimentos mantém-se baseada na fixação dos 

limites de aplicação, onde, a partir da Resolução CMN nº 4.661/2018, os principais limites 

quantitativos estabelecidos são: limite por tipo de classe de ativos dentro do segmento de 

aplicação; limite de alocação por Emissor; e limite de concentração por Emissor, passando a 

desconsiderar algumas limitações observadas na Resolução CMN nº 3.792/2009. 

No segmento de Renda Fixa, a Resolução CMN nº 4.661/2018 trouxe maior 

detalhamento quanto ativos pertencentes a este segmento, conforme Quadro 8. 
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Quadro 8 – Limites de aplicação dos recursos garantidores das EFPC no segmento de Renda 

Fixa conforme Resolução CMN nº 4.661/2018. 

Renda Fixa Limite de Aplicação 

Títulos da dívida pública mobiliária federal interna 100% 

Cotas de fundos de investimento admitidas à negociação no 

mercado secundário por intermédio de bolsa de valores, nos 

termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores 

Mobiliários, cujas carteiras visem refletir as variações e 

rentabilidade de índice de referência de renda fixa (Fundo de 

Índice de Renda Fixa) composto exclusivamente por títulos da 

dívida pública mobiliária federal interna 

100% 

Ativos financeiros de emissão com obrigação ou coobrigação de 

instituições financeiras bancárias autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil 

80% 

Ativos financeiros de renda fixa de emissão de sociedade por 

ações de capital aberto, incluídas as companhias securitizadoras 
80% 

Cotas de fundos de investimento admitidas à negociação no 

mercado secundário por intermédio de bolsa de valores, cujas 

carteiras sejam compostas por ativos financeiros que visem 

refletir as variações e rentabilidade de índices de referência de 

renda fixa (Fundo de Índice de Renda Fixa), nos termos da 

regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores 

Mobiliários; 

80% 

Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais, 

desde que emitidos antes da vigência da Lei Complementar nº 

148, de 25 de novembro de 2014 

20% 

Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País 20% 

Ativos financeiros de renda fixa de emissão, com obrigação ou 

coobrigação, de instituições financeiras não bancárias e de 

cooperativas de crédito, bancárias ou não bancárias, autorizadas 

a funcionar pelo Banco Central do Brasil 

20% 

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% 

Cotas de classe de fundos de investimento em direitos creditórios 

(FIDC) e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de 

investimento em direitos creditórios (FICFIDC), cédulas de 

crédito bancário (CCB), certificados de cédulas de crédito 

bancário (CCCB) 

20% 

Cédulas de produto rural (CPR), certificados de direitos 

creditórios do agronegócio (CDCA), certificados de recebíveis do 

agronegócio (CRA) e warrant agropecuário (WA) 

20% 

Fonte: Resolução CMN nº 4.661/2018. 

 

Já no segmento de Renda Variável, ocorreu uma simplificação dos limites, preservando 

o limite máximo de 70% dos recursos garantidores do plano. Ainda, a Resolução CMN nº 
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4.661/2018 trouxe distinção de aplicação entre os ativos admitidos no segmento especial de 

negociação (70%) e aqueles não admitidos em segmento especial (50%), conforme Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Limites de aplicação dos recursos garantidores das EFPC no segmento de Renda 

Variável conforme Resolução CMN nº 4.661/2018. 

Renda Variável Limite de Aplicação 

Ações, bônus de subscrição em ações, recibos de subscrição em 

ações, certificados de depósito de valores mobiliários e em cotas 

de fundos de índice referenciados em ações de emissão de 

sociedade por ações de capital aberto cujas ações sejam admitidas 

à negociação em segmento especial, instituído em bolsa de 

valores, que assegure, por meio de vínculo contratual entre a bolsa 

e o emissor, práticas diferenciadas de governança 

70% 

Ações, bônus de subscrição em ações, recibos de subscrição em 

ações, certificados de depósito de valores mobiliários e em cotas 

de fundos de índice referenciados em ações de emissão de 

sociedades por ações de capital aberto cujas ações sejam 

admitidas à negociação em bolsa de valores e que não estejam em 

segmento especial 

50% 

Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificados como nível II 

e III, observada a regulamentação estabelecida pela Comissão de 

Valores Mobiliários 

10% 

Certificados representativos de ouro físico no padrão negociado 

em bolsa de mercadorias e de futuros 
3% 

Fonte: Resolução CMN nº 4.661/2018. 

 

Ainda, ressalta-se que no segmento de Renda Variável ocorreu a inclusão de ativos que 

antes não eram observados na Resolução CMN nº 3.792/2009, como o Brazilian Depositary 

Receipts, que corresponde a certificados de depósito de valores mobiliários emitidos no Brasil 

cuja emissão provem de companhias abertas com sede no exterior. 

No segmento Estruturado, foi mantido o limite geral de aplicação em 20%, fato que 

também ocorreu no segmento Exterior, com manutenção do limite de 10% em relação aos 

recursos garantidores de cada plano. Já no segmento Imobiliário, houve aumento do limite 

estabelecido, passando de 8% para 20%, demonstrando maior flexibilidade para este segmento 

de aplicação.  

O limite de aplicação em Operações com Participantes também foi mantido em 15% 

pela Resolução CMN nº 4.661/2018. Destaca-se que no segmento Operações com Participantes 

há uma segregação de aplicação por modalidade de plano de benefícios definido na Resolução 

CMN nº 4.661/2018. Neste caso, para a modalidade BD, os encargos financeiros das operações 

com participantes devem ser superiores à taxa mínima atuarial ou ao índice de referência 
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estabelecido na política de investimentos, já para as demais modalidades, os encargos 

financeiros devem ser acrescidos de taxa referente à administração das operações e de taxa 

adicional de risco. A segregação observada pode ser explicada pelo fato da modalidade BD ser 

baseada na meta atuarial, de modo a garantir que o benefício será concedido e mantido ao longo 

dos anos.  

Quanto ao limite de alocação por emissor, a Resolução CMN nº 4.661/2018 traz uma 

simplificação em relação à resolução vigente anterior, conforme Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Limites de aplicação dos recursos garantidores das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar por alocação por Emissor conforme Resolução CMN nº 

4.661/2018. 

Alocação por Emissor Limite de Aplicação 

Tesouro Nacional 100% 

Instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil 
20% 

Demais Emissores 10% 

Fonte: Resolução CMN nº 4.661/2018. 

 

Nota-se que a Resolução CMN nº 4.661/2018 mantém em 100% o limite de alocação 

referente ao Tesouro Nacional por, possivelmente, ser considerado como de baixo risco para as 

EFPC. O Tesouro Nacional corresponde a uma secretaria do Governo Federal, sendo 

responsável pela administração dos recursos financeiros que entram nos cofres públicos. Os 

títulos de emissão do Tesouro Nacional, também conhecidos como Títulos Públicos Federias, 

são, segundo definição do Tesouro Nacional46: “instrumentos financeiros de renda fixa emitidos 

pelo Governo Federal para obtenção de recursos junto à sociedade”, onde o principal intuito 

destes títulos é financiar o déficit orçamentário e realizar operações para fins específicos, 

definidos em lei. 

 Destaca-se que de acordo com Securato e Securato (2009), a taxa Selic é definida 

através das operações com os títulos públicos emitidos pelo Banco Central e pelo Tesouro 

Nacional, onde é definida como sendo a taxa de juros diária formada pelas negociações que 

envolvem os títulos públicos. Deste modo, os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, cuja 

                                                           
46 Ref. Bibliográficas: MINISTÉRIO DA FAZENDA. Tesouro Nacional. FAQ: Dívida Pública - Conceitos 

Básicos. 
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limitação de aplicação estabelecido pela Resolução CMN nº 4.661/2018 é, tecnicamente, 

inexistente, estão fortemente relacionados com a taxa Selic. 

Quanto ao limite de concentração por Emissor, que considera o volume de recursos 

administrados por cada EFPC, a Resolução CMN nº 4.661/2018 mantém a regra geral de 25% 

do limite, exceto para fundos de constituídos no exterior e debêntures47 emitidas por sociedades 

de capital fechado, cujo limite máximo corresponde a 15%. 

Ainda conforme definido na Resolução CMN nº 4.661/2018, também é prevista a 

possibilidade de ativos financeiros, conforme as regras estabelecidas pelo Conselho Monetário 

Nacional e Comissão de Valores Mobiliários, e, ainda, é permitida a realização de operações 

em mercados de derivativos com o objetivo de proteção da carteira. 

Além de apresentar limites de aplicação dos recursos, a Resolução CMN nº 4.661/2018 

também introduz princípios de gestão de risco, enfatizando que todos os profissionais que 

participam do processo de análise, assessoramento e decisão sobre a aplicação dos recursos das 

EFPC são responsáveis por este processo de investimentos. 

De acordo com Domeneghetti (2009), esta interferência governamental a respeito da 

alocação dos recursos das EFPC é um dos fatores que pode prejudicar o sistema de previdência 

complementar, entretanto, ao analisar a possibilidade de um alinhamento aos princípios 

utilizados por outros países, que não possuem limites de aplicação – como o caso dos Estados 

Unidos, o autor defende que não seria razoável uma alteração na legislação de modo a oferecer 

maior liberdade aos gestores das EFPC. O autor justifica o seu posicionando ao esclarecer que 

os limites de aplicação também funcionam como uma proteção aos participantes dos planos 

oferecidos pelas EFPC, buscando garantir que as EFPC possam cumprir com os benefícios 

acordados na contratação de um plano de previdência.  

 

  

                                                           
47 Corresponde a um título de dívida que gera um direito de crédito ao investidor. Disponível em: 

<http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-fixa-privada-e-

publica/debentures.htm>. Acesso em: 11 nov. 2018. 
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CAPÍTULO 3 

 

3.1. Política de Investimento das EFPC 

A política de investimento das EFPC é responsável por nortear as tomadas de decisões 

relacionadas aos investimentos a serem realizados de modo a arcar com os compromissos 

traçados junto aos participantes dos planos. A previsão legal da política de investimentos surgiu 

a partir da Resolução nº 2.829/2001 promovida pelo Conselho Monetário Nacional junto ao 

Banco Central. 

Deste modo, tendo em vista que atualmente a Resolução CMN nº 4.661/2018 é a 

responsável pela definição das diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos de 

benefícios administrados pelas EFPC, a política de investimento destas entidades deve seguir o 

disposto na referida resolução, cujos limites de aplicação foram abordados na seção 2.2. 

De acordo com Domeneghetti (2009), o percentual da carteira de investimentos das 

EFPC era moldado conforme os ciclos econômicos do país, apresentado maior variação quanto 

aos seus investimentos, entretanto, a partir de 2002 pode-se observar um ciclo de estabilidade. 

Desde o referido ano, os investimentos das EFPC mantinham-se concentrados na modalidade 

de Renda Fixa, tendo em vista a boa rentabilidade e segurança proporcionada por esta 

modalidade de aplicação. Destaca-se que a modalidade de Renda Fixa é alavancada pela política 

monetária do governo federal, que proporcionava uma manutenção da taxa Selic, em níveis 

elevados e, deste modo, maximizava o retorno destes investimentos, o que contribuiu para o 

cenário observado a partir de 2002. 

Conforme pode ser observado através do Quadro 11, realizado por Domeneghetti 

(2009), o cenário de aumento do investimento no segmento de Renda Fixa que foi observado 

em 2002 manteve-se, pelo menos, até o ano de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Quadro 11 – Percentual de aplicação dos recursos garantidores das EFPC por segmento de 

aplicação no período de 2002 a 2008. 

Ano 
Renda 

Fixa 

Renda 

Variável 

Investimentos 

Imobiliários 

Operações c/ 

Participantes 

Outros 

Realizáveis 

2002 61,29% 27,70% 6,67% 3,94% 0,40% 

2003 62,20% 28,90% 5,20% 3,40% 0,30% 

2004 63,00% 30,00% 4,00% 3,00% 0,00% 

2005 63,00% 30,00% 4,00% 3,00% 0,00% 

2006 60,70% 33,32% 3,30% 2,50% 0,18% 

2007 58,66% 36,41% 2,63% 2,18% 0,13% 

2008 66,30% 27,95% 3,07% 2,56% 0,12% 

Fonte: Adaptação de DOMENEGHETTI, 2009. 

 

No período observado, apesar da retração nos investimentos no segmento de Renda Fixa 

nos anos de 2006 e 2007, este segmento apresentou crescimento de 8,2%, passando de 61,29% 

em 2002 para 66,30% em 2008. Já o segmento de Renda Variável iniciou tendência de aumento 

no período, entretanto, no ano de 2008 o percentual de aplicação foi de apenas 27,95%, similar 

ao observado em 2002. Assim, para que ocorresse aumento no segmento de Renda Fixa e 

manutenção no segmento de Renda Variável, houve redução dos investimentos das EFPC nos 

segmentos de Investimentos Imobiliários e Operações com Participantes. 

Deste modo, de maneira geral, pode-se observar que no período de análise a política de 

investimento das EFPC manteve-se predominantemente voltada para os ativos de Renda Fixa, 

incentivada, principalmente, por um cenário de taxa Selic elevada, conforme destacado por 

Domeneghetti (2009). 

 

3.2. Influência da Política Monetária Brasileira sobre os Investimentos das EFPC 

Segundo Domeneghetti (2009), o regime de capitalização, utilizado pela previdência 

complementar, é beneficiado em períodos onde os juros reais são positivos, considerando um 

cenário de política de investimento das EFPC baseado em ativos de Renda Fixa, fato que ocorre 

nos dias de hoje.  

Para Arnéz (2015, p. 36), “a determinação da taxa de juros é um fenômeno monetário”, 

sendo assim, para compreensão do impacto da taxa Selic sobre os investimentos das EFPC, 

torna-se necessário entender os mecanismos da política monetária brasileira, que são 

responsáveis pela oscilação da referida taxa. 

Conforme pontuado por Securato e Securato (2009), no Brasil, a política monetária é 

baseada nas ações do Banco Central, que atua no sentido de controlar a oferta de reservas, de 
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moeda e de crédito da economia. Deste modo, através da política monetária é possível promover 

a estabilidade do nível dos preços. 

O Copom é o órgão decisório da política monetária do BACEN, tendo como atribuições 

a definição da Selic Meta e a divulgação do relatório de inflação. Ressalta-se que a Selic Meta 

serve como um balizador para a taxa Selic, deste modo, ambas apresentam valores semelhantes. 

Deste modo, a taxa Selic segue a Selic Meta estabelecida pelo Copom. Sendo assim, um dos 

principais instrumentos a disposição do Copom para o controle da inflação é a taxa Selic, logo, 

esta taxa está diretamente relacionada à conjuntura econômica do país.  

A Selic Meta é definida pelo Copom através de reuniões ordinárias, onde é realizada 

uma análise macroeconômica do país, levando em consideração fatores como inflação, taxa de 

juro externa, câmbio, entre outras variáveis, com o objetivo de estabelecer a porcentagem da 

Selic. A meta estabelecida servirá como base para a taxa Selic, que corresponde à taxa básica 

da economia no Brasil, servindo como referencial para todas as operações de crédito em 

território nacional e parâmetro para as práticas de mercado. 

A decisão quanto à meta estabelecida pelo Copom visa controlar a inflação, visto que 

quanto maior a taxa Selic, maior será o custo dos empréstimos em instituições financeiras, e, 

ainda, irá aumentar o custo do dinheiro no sistema financeiro do país. Entretanto, quando a taxa 

Selic está elevada, as aplicações financeiras tornam-se mais atrativas, tendo em vista que a taxa 

Selic também é utilizada como referência para remunerar os títulos públicos federais. 

Analisando o histórico da Selic Meta e da taxa Selic nos últimos anos, a partir da análise 

do Quadro 12, que corresponde ao período de 2001 a 2016, trazendo como referencial a taxa 

vigente ao final de cada ano, pode-se notar que a referida taxa Selic se manteve em patamares 

elevados durante praticamente todo o período de análise.  
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Quadro 12 – Evolução da Selic Meta e da taxa Selic no período de 2001 a 2016 (% a.a.). 

Reunião Copom 
Período de Vigência 

Selic 

Meta 

Taxa 

Selic nº data 

 203ª 30/11/2016 01/12/2016 - 11/01/2017 13,75 13,65 

 195ª 25/11/2015 26/11/2015 - 20/01/2016 14,25 14,15 

 187ª 03/12/2014 04/12/2014 - 21/01/2015 11,75 11,65 

 179ª 27/11/2013 28/11/2013 - 15/01/2014 10 9,9 

 171ª 28/11/2012 29/11/2012 - 16/01/2013 7,25 7,14 

 163ª 30/11/2011 01/12/2011 - 18/01/2012 11 10,9 

 155ª 08/12/2010 09/12/2010 - 19/01/2011 10,75 10,66 

 147ª 09/12/2009 10/12/2009 - 27/01/2010 8,75 8,65 

 139ª 10/12/2008 11/12/2008 - 21/01/2009 13,75 13,66 

 131ª 05/12/2007 06/12/2007 - 23/01/2008 11,25 11,18 

 123ª 29/11/2006 30/11/2006 - 24/01/2007 13,25 13,19 

 115ª 14/12/2005 15/12/2005 - 18/01/2006 18 18 

 103ª 15/12/2004 16/12/2004 - 19/01/2005 17,75 17,74 

 91ª 17/12/2003 18/12/2003 - 21/01/2004 16,5 16,32 

 79ª 18/12/2002 19/12/2002 - 22/01/2003 25 24,9 

 66ª 19/12/2001 20/12/2001 - 23/01/2002 19 19,05 

 54ª 20/12/2000 21/12/2000 - 17/01/2001 15,75 15,76 

Fonte: Adaptação do histórico das taxas de juros, BACEN. 

 

De acordo com o Quadro 12, destaca-se, no período de análise, a Selic Meta observada 

no ano de 2012, chegou a 7,25% ao ano. Desde o início da séria histórica do BACEN, iniciada 

no ano de 1986, em 2012 a Selic Meta havia atingido o menor patamar histórico, registrado a 

partir de outubro de 2012, na 170ª Reunião do Copom, com o mesmo percentual de 7,25% ao 

ano. Apesar da queda observada no ano de 2012, a partir de 2013 já é possível verificar a 

retomada de crescimento da referida taxa.  

Ressalta-se que quando a inflação se encontra em níveis mais altos, o Copom toma 

como medida o aumento da Selic Meta para, deste modo, conseguir diminuir o consumo e 

consequentemente diminuir a inflação. Entretanto, em períodos em que a inflação está 

controlada, o Copom tende a diminuir a Selic Meta para incentivar o consumo, e, 

consequentemente, gerar mais empregos e aumento dos empréstimos, com o intuito de aquecer 

a economia do país. Logo, a fim de manter uma conjuntura de estabilidade econômica no país, 

o Governo, comumente, adota como política a redução da Selic Meta, e consequentemente, a 

redução da taxa Selic. 

Deste modo, em 2017 iniciou-se, pela primeira vez desde o ano de 2012, um ciclo de 

redução da taxa Selic. O Quadro 13 apresenta a evolução da Selic Meta e da taxa Selic no 
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período de 2016 a 2018 de forma mais completa ao Quadro 12 anteriormente apresentado, pois 

contém todas as alterações ocorridas com a referida taxa durante o período de análise.  

 

Quadro 13 – Evolução da Selic Meta e da taxa Selic no período de 2016 a 2018 (% a.a.). 

Reunião Copom 
Período de Vigência 

Selic 

Meta 

Taxa 

Selic nº Data 

 213ª 21/03/2018 22/03/2018 - 6,5   

 212ª 07/02/2018 08/02/2018 - 21/03/2018 6,75 6,65 

 211ª 06/12/2017 07/12/2017 - 07/02/2018 7 6,9 

 210ª 25/10/2017 26/10/2017 - 06/12/2017 7,5 7,4 

 209ª 06/09/2017 08/09/2017 - 25/10/2017 8,25 8,15 

 208ª 26/07/2017 27/07/2017 - 06/09/2017 9,25 9,15 

 207ª 31/05/2017 01/06/2017 - 26/07/2017 10,25 10,15 

 206ª 12/04/2017 13/04/2017 - 31/05/2017 11,25 11,15 

 205ª 22/02/2017 23/02/2017 - 12/04/2017 12,25 12,15 

 204ª 11/01/2017 12/01/2017 - 22/02/2017 13 12,9 

 203ª 30/11/2016 01/12/2016 - 11/01/2017 13,75 13,65 

Fonte: Histórico das taxas de juros, BACEN. 

 

Observa-se, no Quadro 13, que a taxa Selic sofreu uma queda acentuada em 2017, 

passando de 13,75% ao ano, observado ao final de 2016 para 7,00% do ano ao final de 2017. 

Segundo o Copom, a redução da taxa foi compatível com as expectativas para a inflação de 

2017 e de 2018, onde a redução dos preços dos alimentos registrada em 2017 contribuiu para 

que a inflação permanecesse em patamares baixos. Neste caso, o Governo utilizou-se de uma 

política monetária expansionista, onde a taxa Selic serviu como instrumento para reativar a 

atividade econômica.  

Contudo, o cenário de redução da Selic Meta acentuou-se ainda em março de 2018, 

quando o BACEN reduziu a Selic Meta ao menor patamar da história, alcançando a marca de 

6,5% ao ano. De acordo com o Copom (Ata da 213ª Reunião), o conjunto de indicadores da 

atividade econômica mostra recuperação consistente da economia brasileira, e a evolução do 

cenário básico tornou adequada a redução da meta para 6,5% ao ano, percentual que se mantem 

até os dias atuais.  

A iniciativa do Governo em manter a redução da Selic Meta pode vir a interferir 

diretamente na política de investimentos das EFPC, isto porque, a taxa Selic está fortemente 

atrelada aos investimentos de Renda Fixa. Deste modo, tendo em vista que o segmento de 

Renda Fixa é utilizado pelas EFPC para alocação de seus recursos, a redução da taxa Selic pode 

impactar diretamente a rentabilidade dos investimentos realizados pelas EFPC. 
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Segundo Domeneghetti (2009), em um ambiente de juros reais menores, o montante 

de reservas das EFPC pode não ser suficiente para honrar o pagamento dos compromissos 

atuariais, levando em consideração uma política de investimentos baseada em Renda Fixa. 

Desta maneira, uma significativa alteração na taxa Selic pode impulsionar variações na 

rentabilidade dos planos das EFPC, o que poderia ocasionar uma modificação na composição 

de seus investimentos, diminuindo a procura por ativos de Renda Fixa.  

Ainda, de acordo com Oliveira, Silveira e Nunes (2014), nos períodos onde ocorreram 

crises ou instabilidades econômicas há tendência para um maior investimento no segmento de 

Renda Fixa, pois, as taxas de juros (taxa Selic) ficam mais elevadas, propiciando maiores 

retornos junto a uma proteção contra os riscos de um mercado instável. Entretanto, nos anos de 

maior crescimento e estabilidade, percebe-se migração dos investimentos para o segmento de 

Renda Variável como forma de se aproveitar as maiores rentabilidades desse mercado.  

Neste sentido, segundo Pereira (2013), em um ambiente de taxas de juros reais 

declinantes as EFPC tendem a diversificar suas políticas de investimentos para rentabilizar seus 

ativos de investimentos de maneira a fazer face aos compromissos assumidos com seus 

participantes. A diversificação das carteiras pode aumentar a parcela de investimentos em 

Renda Variável, e, ainda, pode acarretar aumento nos investimentos estruturados e em ativos 

de Renda Fixa e Renda Variável no exterior. 

Segundo Reis (2017), durante a história da previdência complementar brasileira, o 

cenário macroeconômico não contribuiu para a diversificação dos investimentos de longo prazo 

das EFPC, entretanto, um ambiente caracterizado por inflação moderada e taxas de juros em 

queda, estas entidades deverão diversificar seus investimentos, combinando a aquisição de 

títulos públicos com maior exposição ao risco privado.  

Em conformidade com as informações apresentados, destaca-se a relação entre os 

investimentos das EFPC com o cenário de taxa Selic alta no país a partir do ano de 2002. Deste 

modo, um ambiente de queda da Selic Meta e, consequentemente, da taxa Selic, pode estimular 

a diversificação dos investimentos das EFPC, para que as mesmas possam cumprir com as 

obrigações assumidas, principalmente nos planos de modalidade benefício definido, onde há a 

necessidade da EFPC arcar com eventuais prejuízos em função da baixa rentabilidade dos 

investimentos realizados.  

 

 

 



48 

 

3.3. Análise dos Investimentos das EFPC 

Conforme destacado na seção 3.1, a partir de 2002 pode-se observar um ciclo de 

estabilidade quanto ao percentual de aplicação, onde investimentos das EFPC mantinham-se 

concentrados na modalidade de Renda Fixa.  

Sendo assim, será realizada uma análise da alocação dos investimentos das EFPC a 

partir de 2001, onde ocorreu o marco regulatório destas entidades através da promulgação das 

LC nº 108/2001 e LC nº 109/2001, até os dias atuais, onde a Selic Meta encontra-se no menor 

patamar da história. Os dados apresentados referem-se ao mês de dezembro do ano de 2001 a 

2017, e do mês de maio do ano de 2018. 

De acordo com De Conti (2016), as EFPC possuem cerca de dois terços do total dos 

ativos referentes aos fundos de previdência complementar do país. No Gráfico 1 são 

apresentados os dados da carteira consolidada de investimentos das EFPC durante o período de 

análise. 

 

Gráfico 1 – Carteira consolidada das EFPC (2001-2018) - em R$ milhões. 

 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados extraídos do consolidado estatístico ABRAPP –  

(vários anos). 

 

Através do Gráfico 1 é possível observar um significativo crescimento da carteira 

consolidada das EFPC entre os anos de 2001 e 2007, onde os valores quase triplicaram em 6 

anos, passando de R$154.578 milhões em 2001 para R$ 435.770 milhões em 2007.  Em 2008, 

nota-se uma queda no valor dos ativos comparado ao ano anterior, isto ocorre devido à crise 

econômica internacional que teve seu auge no referido ano. Entretanto, a partir de 2009, já é 

possível verificar retomada de crescimento, apresentando pequena queda somente no ano de 
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2013, retomando mais uma vez o crescimento em 2014. Em comparativo, a carteira de maio de 

2018 apresenta baixo crescimento em comparação com dezembro de 2017. 

Conforme visto na seção 2.2, segundo disposto na Resolução CMN nº 4.661/2018, as 

EFPC aplicam seus investimentos nos seguintes segmentos: Renda Fixa; Renda Variável; 

Estruturado; Imobiliário; Operações com Participantes; e Investimentos Exterior. No Gráfico 2 

é apresentada uma análise da participação das EFPC nos referidos seguimentos de aplicação. 

 

Gráfico 2 – Ativos das EFPC – carteira consolidada por segmento de investimento (2001-2018) 

- em % do total da carteira. 

 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados extraídos do consolidado estatístico ABRAPP –  

(vários anos). 
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Nota-se, a partir do Gráfico 2 , que durante o período de análise, compreendido entre 

2001 e 2018, o segmento de Renda Fixa é predominante em toda carteira. Nos anos de 2007 e 

2008 o segmento de Renda Fixa passou de 57,0% para 64,8%, com crescimento de 13,7%, 

enquanto a o segmento de Renda Variável teve queda de 23,9%. As referidas alterações na 

composição da carteira foram realizadas em virtude da crise econômica internacional que teve 

seu auge no ano de 2008. Deste modo, o segmento de Renda Variável apresentou relativa 

estagnação a partir do ano de 2009, após o auge da crise internacional econômica, onde o 

referido segmento foi o mais afetado. 

No ano de 2015, o segmento de Renda Fixa apresentou um expressivo crescimento de 

10,8%, iniciando uma tendência de crescimento observada até os dias de hoje, enquanto o 

segmento de Renda Variável mostrou tendência inversa, ou seja, apresentando queda no ano de 

2015. O segmento de Imóveis, apesar de apresentar percentual relativamente baixo comparado 

aos segmentos de Renda Fixa e Renda Variável, teve leve início de queda a partir de 2003, mas, 

de modo geral, se manteve estável durante todo o período de análise, oscilando entre 3% e 5% 

dos investimentos. 

O mesmo ocorreu para o segmento de Operações com Participantes, que a partir de 2006 

manteve-se em média com 2,5% do total de investimentos. A partir de 2010 é possível observar 

que os segmentos Estruturado e Exterior passaram a ser incluídos no rol de aplicações das EFPC 

a partir da promulgação da Resolução CMN nº 3.792/2009. O segmento Exterior apareceu de 

maneira comedida, representando somente 0,1% durante o período de 2010 a 2013, onde a partir 

desse período, o segmento não representa qualquer significância nas aplicações. Quanto ao 

segmento Estruturado, que também passou a compor os segmentos de aplicação das EFPC, é 

notório que trata-se de uma parcela mais significativa, chegando a 3,3% no de 2014, entretanto, 

iniciando tendência de queda a partir do ano subsequente. 

Após uma análise macro da alocação dos investimentos por segmento de aplicação, o 

estudo foi ampliado de maneira mais específica, expandindo os segmentos de Renda Fixa e 

Renda Variável, aqueles que apresentam maior representatividade no total da carteira de 

investimentos das EFPC, por subgrupos de aplicação. 

Iniciando a análise pelo segmento de Renda Fixa, pode-se subdividi-la em três 

subgrupos: Fundos de Investimento – RF; Títulos Públicos; e Créditos Privados e Depósitos. 

Através do Gráfico 3 é possível observar a distribuição conforme a subdivisão. 
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Gráfico 3 – Ativos das EFPC – ativos de Renda Fixa (2001-2018) - em % do total da carteira. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados extraídos do consolidado estatístico ABRAPP –  

(vários anos). 

 

Os Fundos de Investimentos – Renda Fixa, conforme explicado no consolidado 

estatístico da ABRAPP48, são compostos por fundos de Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, 

Multimercado e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). Os fundos citados, 

excluindo o FIDC – que possui regulamentação própria49, são classificados conforme disposto 

na Instrução CVM n.º 409/2004 e demais alterações. Ressalta-se, ainda, que segundo a 

Instrução CVM nº 409/2004, os fundos de Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa e 

Multimercado estão relacionados à taxa Selic e/ou aos títulos de emissão do Tesouro 

Nacional50. 

Nos Fundos de Investimento de Renda Fixa é possível observar o maior percentual de 

aplicação das EFPC. Conforme observado no Gráfico 3, estes fundos mostraram tendência de 

queda iniciando em 2007, mesmo período que é notório um aumento no percentual de aplicação 

dos Títulos Públicos. Já em 2013, o cenário volta a inverte-se, com aumento das aplicações nos 

Fundos de Investimento e início de queda das aplicações em Títulos Públicos. Entretanto, a 

tendência de queda nos Títulos Públicos é rapidamente cessada em 2015, onde observa-se 

aumento tanto nas aplicações nos Fundos de Investimento quanto nos Títulos Públicos.  

                                                           
48 Ref. Bibliográficas: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR (ABRAPP). Consolidados Estatísticos. 
49 Instrução CVM nº 356/2001 e alterações. Disponível em: 

 <http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst356.html>.  Acesso em: 10 jul. 2018. 
50 Instrução CVM n.º 409/2004. Disponível em: <http://www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst409.html>. 

Acesso em: 10 jul. 2018.  
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Ressalta-se que no final de 2012 a Selic Meta atingiu o patamar de 7,25% ao ano, o que 

explica a maior queda observada nos investimentos em Títulos Públicos, apresentando a 

redução no percentual de investimento deste segmento, passando de 15,4% em 2012 para 10,5% 

em 2013, resultando a queda de 31,8% observada. Em 2018 destaca-se que o percentual de 

aplicação em Fundos de Investimento manteve o mesmo patamar observado em 2017, mas os 

Títulos Públicos mantêm a tendência de crescimento.  

A partir do Gráfico 4 inicia-se a análise referente ao segmento de Renda Variável, que 

é dividia nos subgrupos Ações e Fundos de Investimentos – RV. Conforme disposto no 

consolidado estatístico da ABRAPP51, os Fundos de Investimentos – RV são compostos por 

Cambial, Dívida Externa, Ações - Companhias Abertas - Exterior, Outros Realizáveis, 

Derivativos e Outros. 

 

Gráfico 4 – Ativos das EFPC – ativos de Renda Variável (2001-2018) - em % do total da 

carteira. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados extraídos do consolidado estatístico ABRAPP – 

(vários anos). 

 

Observa-se, a partir de Gráfico 4, que a crise econômica de 2008 corresponde a um 

marco nas tendências de aplicação, isto porque, o dinamismo da economia brasileira no período 

pré-crise, de 2003 a 2007, refletiu-se em aquecimento do mercado acionário e consequente 

elevação dos investimentos das EFPC em Ações. Em 2008, período acentuado da crise 

                                                           
51 Ref. Bibliográficas: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR (ABRAPP). Consolidados Estatísticos. 
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econômica internacional, as aplicações em Ações apresentaram significativa queda, caindo 

37,5%. em relação ao ano de 2007. Apesar do ocorrido em 2008, já foi possível verificar um 

aumento tanto nos investimentos em Ações quanto nos Fundos de Investimentos – Renda 

Variável em 2009, entretanto, em patamares menores ao período anterior à crise de 2008.  

Neste período pós 2009, nota-se também que as aplicações nos Fundos de Investimento 

– Renda Variável passaram a superar as aplicações realizadas em Ações, fato que se manteve 

até 2018, com exceção somente no ano de 2016. Em 2018 é notório que o percentual aplicado 

em Ações, que apresentou uma brusca queda ao longo dos anos, permanece em tendência de 

queda. Entretanto, quanto aos Fundos de Investimentos – Renda Variável é possível verificar 

tendência de crescimento, próximo ao percentual verificado em 2003. 

Conforme disposto na seção 1.4, as características das modalidades dos planos de 

benefícios das EFPC também influenciam significativamente a política de investimento 

adotada. Isto porque, a modalidade de benefício definido exige maior atenção quanto à 

aplicação dos recursos, tendo em vista sua obrigação com os compromissos firmados junto aos 

participantes.  

Para esta análise foram considerados o período de 2016 a 2018, onde o ano de 2018 

também se refere aos dados disponíveis do mês de maio, enquanto nos demais anos são 

analisados os valores correspondentes ao mês de dezembro de cada ano. A análise baseou-se 

neste período para verificar a tendência do total de investimento de cada plano previdenciário 

nos anos mais recentes, onde, posteriormente, a análise será ampliada para o período de 2010 a 

2018, com foco nos segmentos de Renda Fixa e Renda Variável. 

No Gráfico 5 é apresentado o volume de recursos por modalidade de plano. Destaca-se 

que, em maio de 2018, o volume de recursos da modalidade reduziu, enquanto as demais 

modalidades seguiram tendência de aumento do volume de recursos. 
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Gráfico 5 – Volume de recursos das EFPC – por modalidade de plano (2016-2018) – em R$ 

milhões. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados extraídos do consolidado estatístico ABRAPP – 

(vários anos). 

 

O Gráfico 6 traz a quantidade de planos das EFPC por modalidade. É possível observar 

que a mesma tendência pode ser observada no comparativo levando em consideração a 

quantidade de planos de benefícios por modalidade, onde somente a modalidade BD apresenta 

tendência de queda.  

 

Gráfico 6 – Quantidade de planos das EFPC – por modalidade de plano (2016-2018). 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados extraídos do consolidado estatístico ABRAPP – 

(vários anos). 
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O cenário observado no Gráfico 6 reflete o apontamento de De Conti (2016), que afirma 

haver uma tendência de interrupção na oferta dos planos BD em prol dos planos CD e CV nas 

EFPC. Isto porque, nos planos BD o participante sabe antecipadamente o benefício que será 

recebido no momento de aposentadoria, deste modo, as EFPC têm a obrigação de arcar com o 

benefício acordado independente da rentabilidade atingida pelo plano. 

Tendo em vista as diferentes características das modalidades dos planos previdenciários, 

o percentual dos investimentos de cada modalidade de planos também tende a ser divergente. 

Assim, o Gráfico 7 apresenta o percentual de investimento de cada modalidade de plano por 

segmento em maio de 2018, cujos dados apresentados consideram os investimentos dos planos 

previdenciários.  

 

Gráfico 7 – Ativos das EFPC – carteira consolidada por modalidade de plano (2018) - em % 

do total de investimento dos planos previdenciários.  

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados extraídos do consolidado estatístico ABRAPP – (2018). 
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mais elevado no segmento de Renda Variável. Tendo em vista que o segmento de Renda Fixa, 

apesar de mais seguro, apresenta potencial de rendimento inferior ao segmento de Renda 

Variável, este tipo de aplicação é, geralmente, procurado por investidores mais conservadores.  
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junto aos participantes, estes planos possuem tendência de maior investimento em Renda 

Variável, se comparado com as demais modalidades, por apresentar maior rentabilidade. Em 

contrapartida, nas modalidades CD e CV, onde são oferecidos perfis de investimento aos 

participantes, a maioria deles opta pelo perfil conservador, já que os eventuais prejuízos recaem 

sobre a própria carteira, e a EFPC não possui a responsabilidade de reparar reservas mal 

dimensionadas que possam comprometer o valor da renda a ser recebida no futuro.  

Destaca-se que apesar dos investimentos em Renda Fixa, comumente, apresentarem 

rendimento inferior ao de Renda Variável, em um cenário de taxa Selic elevada, os 

investimentos em Renda Fixa tornam-se bastante atrativos, por oferecerem baixo risco e boa 

rentabilidade.  

No Gráfico 8 é apresentada a evolução das aplicações realizadas pela modalidade BD 

nos anos de 2016 a 2018. 

 

Gráfico 8 – Ativos das EFPC – carteira consolidada de modalidade BD (2016-2018) - em % 

do total de investimento dos planos previdenciários BD. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados extraídos do consolidado estatístico ABRAPP – 

(vários anos). 

 

Ao analisar o percentual de aplicação dos planos previdenciários de modalidade BD, 

nota-se no Gráfico 8, a tendência de aumento dos investimentos em Renda Fixa e, em 

contrapartida, queda dos investimentos no segmento de Renda Variável. Ressalta-se que no 

final do ano de 2017, a taxa Selic já iniciava tendência de queda, deste modo, conforme 
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estimativa da consultoria Aditus divulgada pelo O Globo52, esperava-se que as EFPC 

apresentassem mudanças quanto a alocação de seus investimentos, diminuindo a aplicação no 

segmento de Renda Fixa. Entretanto, este comportamento ainda não foi observado nos planos 

de modalidade BD, fato que pode acarretar na composição de uma reserva matemática 

insuficiente para arcar com o pagamento dos benefícios.  

Já nos planos CD e CV, a partir do anos de 2017 já foi possível observar uma leve 

tendência de queda na aplicação de seus recursos no segmento de Renda Fixa, conforme pode 

ser observado através dos Gráficos 9 e 10. 

 

Gráfico 9 – Ativos das EFPC – carteira consolidada de modalidade CD (2016-2018) - em % 

do total de investimento dos planos previdenciários CD. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados extraídos do consolidado estatístico ABRAPP – 

(vários anos). 

 

 Destaca-se que a queda nos investimentos referentes ao segmento de Renda Fixa foi 

mais acentuada no período de 2016 a 2017 do que, de fato, no período de 2017 a 2018, onde se 

iniciou a queda da Selic Meta e, consequentemente, da taxa Selic. 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Ref. Bibliográficas: ÉPOCA NEGÓCIOS. Com queda de juros, fundos de pensão investirão R$ 66 bi a mais 

em aplicações de risco. 
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Gráfico 10 – Ativos das EFPC – carteira consolidada de modalidade CV (2016-2018) - em % 

do total de investimento dos planos previdenciários CV. 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir dos dados extraídos do consolidado estatístico ABRAPP – 

(vários anos). 

 

Ainda, destaca-se que apesar das modalidades CD e CV não possuírem rentabilidade 

mínima a ser atingida para arcar com os compromissos assumidos junto aos participantes, 

ambas as modalidades apresentaram queda de investimentos em Renda Fixa no período de 

queda da taxa Selic. Entretanto, na modalidade BD, onde a queda da referida taxa acarretaria 

maiores prejuízos, não foi possível observar a mesma tendência das modalidades CD e CV.  

Ressalta-se que tendo em vista que os planos na modalidade BD compõem mais de 50% 

dos recursos das EFPC, nota-se que a movimentação observada nestes planos, de aumento de 

aplicação no segmento de Renda Fixa, é refletida na carteira consolidada das EFPC, onde 

também foi possível observar o referido aumento.  

Através do Quadro 14 é possível observar a evolução dos investimentos das EFPC por 

modalidade de plano a partir 2010, ano que o consolidado estatístico da ABRAPP passou a 

divulgar as referidas informações. Os dados referem-se ao mês de dezembro, para os anos de 

2010 a 2017, e ao mês de maio, para o ano de 2018. Ainda, destaca-se que foram apresentados 

os dados somente dos segmentos de Renda Fixa e Renda Variável, por possuírem maior 

representatividade na carteira destas entidades. 
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Quadro 14 – Ativos das EFPC nos segmentos de Renda Fixa e Renda Variável (2010-2018) - 

em % do total de investimento dos planos previdenciários. 

Período 
BD CD CV 

RF RV RF RV RF RV 

Dez/2010 53,4% 38,0% 82,5% 15,3% 78,7% 14,6% 

Dez/2011 54,0% 35,9% 84,6% 11,5% 78,5% 14,2% 

Dez/2012 55,0% 34,1% 84,9% 11,5% 77,5% 14,4% 

Dez/2013 52,9% 35,2% 86,5% 10,6% 76,5% 13,9% 

Dez/2014 56,1% 31,0% 89,1% 8,0% 79,1% 11,3% 

Dez/2015 63,0% 24,0% 91,3% 5,8% 82,3% 8,7% 

Dez/2016 64,3% 24,1% 92,7% 4,9% 83,6% 8,8% 

Dez/2017 66,0% 23,3% 91,2% 6,5% 82,9% 10,2% 

Mai/2018 66,3% 22,8% 91,1% 6,6% 82,7% 10,3% 

Fonte: Consolidado estatístico ABRAPP (vários anos). 

 

Através dos dados apresentados no Quadro 14 é possível observar que no ano de 2014 

houve um significativo aumento no percentual de aplicação dos investimentos das EFPC no 

segmento de Renda Fixa e, em contrapartida, uma queda no segmento de Renda Variável. Esta 

alteração ocorreu nas três modalidades de planos previdenciários e foi ainda mais acentuada no 

ano de 2015. Entretanto, a partir de 2017, somente as modalidades CD e CV inverteram o 

cenário que vinha ocorrendo a partir de 2014, passando a aumentar a aplicação de investimentos 

em Renda Variável e leve queda no segmento de Renda Fixa. Na modalidade BD, entretanto, o 

cenário permanece o mesmo, de queda em Renda Variável e aumento em Renda Fixa, conforme 

anteriormente observado. 

 

3.4. Análise da Rentabilidade Estimada dos Investimentos das EFPC 

No regime de capitalização, a meta atuarial estabelecida pela EFPC corresponde ao 

retorno mínimo necessário para que seja possível o cumprimento das obrigações assumidas por 

estas entidades. Segundo Corrêa (2018), a taxa de rentabilidade corresponde ao retorno dos 

investimentos que garantem o pagamento dos benefícios oferecidos pelo plano. Sendo assim, a 

rentabilidade dos investimentos realizados pelas EFPC deve ser superior à meta atuarial 

estabelecida, para que, desta forma, a EFPC possa manter-se solvente e acumular recursos 

suficientes para a manutenção dos compromissos acordados.  

Nos planos de modalidade BD, cujo participante sabe antecipadamente qual será o valor 

recebido no momento da aposentadoria, a EFPC tem a obrigação de cumprir com o 

compromisso estabelecido junto ao participante do plano. Deste modo, nestes planos, há maior 
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necessidade de atenção quanto à aplicação dos recursos para que a rentabilidade mínima 

necessária para arcar com os benefícios seja atingida. Já nos planos de modalidade CD e CV, 

tecnicamente, não há uma rentabilidade mínima a ser atingida, isto porque, os investimentos 

são realizados com base no perfil de investimento escolhido pelo participante, assim, caso a 

rentabilidade atingida pelos investimentos cause algum prejuízo, este recairá sobre o 

participante, não sendo de responsabilidade da EFPC o ressarcimento ao participante. 

Deste modo, nota-se que a rentabilidade dos investimentos realizados atinge de forma 

mais alarmante os planos de modalidade BD, pois a responsabilidade de possíveis danos atinge 

diretamente a EFPC, podendo comprometer sua sustentabilidade. 

Cabe ressaltar também que, apesar das EFPC não serem responsáveis diretamente pela 

formação de reservas mal dimensionadas acarretadas por investimentos em segmentos que 

apresentem baixa rentabilidade nas modalidades de planos CD e CV, essa questão também deve 

ser levada em consideração na gestão dos planos previdenciários. Afinal, mesmo o participante 

não tendo a garantia do recebimento dos benefícios compatíveis com o seu salário quando 

estava na ativa, o mesmo espera que os benefícios que serão recebidos no momento de sua 

aposentadoria sejam capazes de manter o seu padrão de vida. 

 Assim, os consolidados estatísticos divulgado pela ABRAPP, além de informar a 

alocação dos investimentos realizados pelas EFPC, também apresenta a rentabilidade estimada 

dos investimentos realizados por estas entendidas e, ainda, por cada modalidade de plano. No 

Quadro 15 é possível observar a rentabilidade estimada por modalidade de plano desde 2010, 

onde, ressalta-se que o ano de 2018 corresponde somente ao período de janeiro a maio. Destaca-

se que os dados referentes à rentabilidade dos planos previdenciários passaram a ser 

disponibilizada no ano de 2010, deste modo, foi considerado para a análise o período de 2010 

a 2018. 
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Quadro 15 – Rentabilidade Estimada dos investimentos das EFPC por modalidade de plano 

(2010-2018) - em %. 

Período BD CD CV 

2010 13,79% 9,76% 11,67% 

2011 14,04% 8,62% 9,96% 

2012 15,38% 14,90% 15,56% 

2013 3,96% 0,66% 1,52% 

2014 6,15% 10,22% 8,78% 

2015 3,15% 10,69% 9,32% 

2016 14,10% 16,40% 15,23% 

2017 11,68% 11,95% 10,36% 

2018 2,59% 2,37% 2,81% 
Fonte: Consolidado ABRAPP (vários anos). 

 

Segundo os dados da ABRAPP, nota-se no Quadro 15 que no ano 2012, período de queda 

da taxa Selic, os planos previdenciários apresentaram boa rentabilidade, principalmente para as 

modalidades CD e CV, que apresentaram expressivo crescimento. No entanto, no ano de 2013, 

a rentabilidade alcançada foi inferior ao observado nos anos anteriores, principalmente para as 

modalidades CD e CV. Destaca-se que no ano de 2013 a taxa Selic iniciou recuperação após a 

queda observada em 2012, deste modo, no ano de 2013, a referida taxa ainda se mantinha em 

níveis relativamente baixos.    

Na modalidade BD, durante os anos de 2014 e 2015, a rentabilidade estimada continuava 

em patamares baixos, mostrando recuperação somente a partir de 2016. O oposto ocorreu com 

as modalidades CD e CV, que já mostravam recuperação da rentabilidade a partir de 2014. 

Destaca-se que a partir de 2014, mesmo com a recuperação da taxa Selic e aumento das 

aplicações das três modalidades de plano em Renda Fixa, somente a modalidade BD manteve 

um maior período de baixos níveis de rentabilidade. 

O ano de 2016 resultou boa rentabilidade para as modalidades BD, CD e CV, mas, em 

2017, o nível de rentabilidade não continuou em tendência de crescimento. Ressalta-se que no 

ano de 2017 a taxa Selic iniciava outro período de queda, onde a Selic Meta fechou o ano em 

7,0%. No ano de 2018, analisando os dados do período de janeiro a maio, nota-se que a 

rentabilidade atingida pelas modalidades de plano encontra-se em níveis baixos, cenário similar 

ao ano de 2013. Ainda, destaca-se que para a modalidade BD, a rentabilidade no ano de 2018 

encontra-se no patamar mais baixo desde 2010.  
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CONCLUSÃO 

 

Antes de 2002, a carteira de investimentos das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar era mais flexível aos ciclos econômicos do país, apresentado maior variação 

quanto ao percentual de investimento realizado nos segmentos disponíveis. No entanto, a partir 

de 2002, os investimentos das EFPC passaram a se concentrar no segmento de Renda Fixa, que 

em dezembro de 2017 correspondia a 73,7% do total de investimentos das EFPC.   

A rentabilidade dos ativos de Renda Fixa é balizada pela taxa Selic, sendo assim, esta 

modalidade foi alavancada através da política monetária do Governo em proporcionar uma 

manutenção da taxa Selic em níveis elevados, maximizando o retorno destes investimentos. 

Ainda, por corresponderem a ativos cuja remuneração é definida no momento de contratação, 

proporcionam maior segurança aos investidores.  

O cenário de queda da taxa Selic ao menor patamar da história em março de 2018, 

ocasionado através da determinação do Copom em fixar a Selic Meta em 6,5%, gerou 

expectativa de alteração na alocação dos recursos das EFPC mediante estimativa da consultoria 

Aditus. Assim, iniciando uma tendência de queda de investimento no segmento de Renda Fixa 

de modo a manter a rentabilidade necessária para arcar com os benefícios assumidos pelas 

EFPC. Deste modo, tem em vista isto que a maior parte dos recursos das EFPC está investida 

no segmento de Renda Fixa, a redução da taxa Selic pode impactar diretamente a rentabilidade 

dos investimentos realizados por estas entidades.  

Ao analisar a composição da carteira de investimento das EFPC, de modo a identificar 

possíveis alterações quanto aos seus investimentos, fica evidente que de fato o segmento de 

Renda Fixa é o mais utilizados por estas entidades. Nos anos de 2012 e 2013, onde ocorreu o 

último ciclo de queda da taxa Selic, foram observadas poucas mudanças nas carteiras de 

investimentos das EFPC, que, de maneira geral, mantiveram o percentual de investimento que 

já vinha sendo observado no segmento de Renda Fixa. Este fato pode ser explicado tendo em 

vista que no ano de 2012 a taxa Selic manteve-se em baixo patamar por um período 

relativamente curto de tempo, e, neste caso, seria necessária uma maior movimentação 

econômica para de fato haver mudanças significativas nos investimentos das EFPC. 

Em análise ao período referente a 2018, onde iniciou-se um novo ciclo de queda da taxa 

Selic, também foi possível notar que não ocorreram significativas alterações quanto aos 

investimentos EFPC, ou seja, não foi possível observar queda nos investimentos em Renda 

Fixa, conforme previamente esperado. De maneira oposta ao que havia sido previsto pela 

consultoria Aditus, pode-se observar que o percentual dos investimentos em Renda Fixa ainda 
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apresentou aumento em maio de 2018 se comparado ao ano de 2017, o que gera preocupação 

quanto à solvência das EFPC caso a taxa Selic mantenha-se em patamares baixos. 

Além da análise dos investimentos das EFPC, também foi realizado o mesmo estudo 

referente aos recursos dos planos de benefícios observados, sendo eles segregados nas 

modalidades BD, CD e CV. Destaca-se que entre as modalidades previstas, a BD exige maior 

atenção quanto à aplicação dos recursos, tendo em vista sua obrigação com os compromissos 

firmados junto aos participantes. Deste modo, os planos contidos nesta modalidade necessitam 

de um percentual mínimo de rentabilidade a ser alcançado para arcar com os compromissos 

futuros. Logo, os planos BD possuem tendência de assumir maiores riscos, alocando 

porcentagens maiores de seus investimentos no segmento de Renda Variável.  

Através da análise dos investimentos de acordo com as modalidades de plano, esta 

tendência pode ser comprovada, onde os planos definidos como BD apresentam menor 

percentual de aplicação no segmento de Renda Fixa se comparado as modalidades CD e CV. 

Sendo assim, apesar de menor percentual de aplicação em Renda Fixa, os planos BD são os 

mais prejudicados caso não seja obtida uma rentabilidade mínima através dos investimentos do 

plano, isto porque, nestes casos, é de obrigação da EFPC arcar com o benefício assumido 

independente do resultado obtido através de seus investimentos. 

Entretanto, apesar das EFPC não serem responsáveis diretamente pela formação de 

reservas mal dimensionados acarretadas por investimentos em ativos com baixa rentabilidade, 

as modalidades de planos CD e CV também são impactadas pela queda da taxa Selic. Sendo 

assim, essa questão também deve ser levada em consideração na gestão destes planos 

previdenciários. 

Apesar da análise considerar um curto período do ano de 2018, ao verificar a 

rentabilidade estimada das aplicações das EFPC por modalidade de benefício, observa-se que 

no ano de 2018, rentabilidade estimada atingida pelas três modalidades de planos encontra-se 

em patamares baixos se comparados a períodos anteriores. Deste modo, entende-se que caso a 

taxa Selic seja mantida em patamares baixos a longo prazo, haveriam mudanças nos 

investimentos das EFPC, com redução no segmento de Renda Fixa em busca de ativos mais 

atrativos e que proporcionem maior rentabilidade, principalmente nos planos de modalidade 

BD.  

Neste contexto, destaca-se que com a manutenção da Selic Meta no patamar de 6,5% 

sem que ocorram alterações nas aplicações realizadas pelas EFPC através de busca por ativos 

mais rentáveis em comparação àqueles de Renda Fixa, pode-se esperar que a rentabilidade 

destes entidades venha a ser insuficiente para o pagamento dos benefícios de seus participantes, 
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acarretando em prejuízos de curto e longo prazo para sustentabilidade das EFPC. Ainda 

observando que a manutenção do perfil de investimento dos planos de benefícios resultou uma 

baixa rentabilidade no ano de 2018, acredita-se que caso o cenário observado em maio de 2018 

se mantenha inalterado, a rentabilidade das EFPC pode de fato ficar comprometida. 

Além disto, destaca-se que a Resolução CMN nº 4.661/2018, atual regulamento a 

respeito das diretrizes dos investimentos das EFPC, além de trazer mudanças quanto aos limites 

de aplicação quanto aos investimentos das EFPC, também trouxe princípios de gestão de risco, 

o que contribui para o processo de investimento destas entidades. Deste modo, tendo em vista 

que os dados mais recentes quanto às aplicações dos investimentos das EFPC são referentes ao 

mesmo mês que a nova resolução entrou em vigor, maio de 2018, também é possível pressupor 

que a Resolução CMN nº 4.661/2018 possa trazer novas mudanças quanto aos investimentos 

das EFPC. 

Em vista disto, o presente trabalho buscou analisar a composição dos investimentos das 

EFPC e identificar a influência da queda da taxa Selic sobre a alocação dos investimentos destas 

entidades, visto que a maior parte dos investimentos realizados pelas EFPC está alocado no 

segmento de Renda Fixa e a redução da taxa Selic pode proporcionar uma redução na 

rentabilidade dos investimentos das EFPC. Assim, mediante análise realizada, pode-se 

demonstrar que a queda da taxa Selic ao patamar de 6,5% não trouxe significante alteração nos 

investimentos das EFPC, que mantiveram o percentual investido no segmento de Renda Fixa 

em linha com o que havia sido observado nos últimos anos, o que pode comprometer a 

rentabilidade das EFPC em um cenário de manutenção da taxa Selic em patamares baixos e, 

consequentemente, a sustentabilidade destas entidades.  

Diante de um cenário de manutenção do percentual de investimento no segmento de 

Renda Fixa após a queda da taxa Selic, sugere-se como propostas para pesquisas futuras a 

análise do comportamento dos gestores responsáveis pela determinação da política de 

investimento das EFPC, que não se mostram propensos a realizar mudanças no percentual de 

investimento em Renda Fixa em função queda da taxa Selic. Além disto, sugere-se também 

uma análise do comportamento dos investimentos das EFPC em países onde a taxa básica de 

juros da economia apresente níveis baixos, o que, possivelmente, impulsionaria a busca de 

ativos mais rentáveis em comparação aos de Renda Fixa.  
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