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RESUMO 

Esta monografia versa sobre o tema de gestão integrada de ativos e passivos, Asset 

Liability Management (ALM), para Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (EFPC). O tópico do estudo edificou-se na comparação entre dois 

modelos utilizados para precificar a alocação de títulos de renda fixa que compõe a 

carteira de ativos para cumprir com as obrigações dos fundos de pensão. Para tal, 

estabeleceu-se como objetivo geral a análise de um fluxo de passivos e ativos 

futuros, utilizando os modelos de Marcação na Curva de juros e com Marcação a 

Mercado para identificar vantagens e desvantagens associadas a cada um dos 

modelos, adotando como cenário os anos de 2016 a 2024 para simulações. Como 

objetivos específicos: a) Realização de backtesting com taxas ; b) Utilização do 

Modelo Nelson Siegel Svensson para extrapolação e interpolação da Estrutura a 

Termo de Taxa de Juros para estimar taxas de juros futuras; c) Simulações de 

Monte Carlo para comparar diversos resultados possíveis das taxas de juros, 

auxiliando a tomar uma decisão acerca do melhor modelo neste recorte temporal, foi 

possível identificar o melhor modelo para precificação das taxas de juros. A partir de 

uma pesquisa exploratória em uma base de dados de 1.300 participantes 

aposentados, essas simulações, realizadas no Excel, demonstraram que o modelo 

de Marcação a Mercado proporcionou maior vantagens para o período entre 2016 e 

2024. 

Palavras-chave: Marcação na Curva; Marcação a Mercado; Juros; Gestão de Ativo 

e Passivo; Investimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This undergraduate thesis oversees the integrated management of assets and 

liabilities, known as Asset Liability Management (ALM), under perspective of Pension 

Funds. The study theme was built on the comparison between two used models for 

fixed income asset pricing that compose the portfolio to comply with the liabilities of 

pension funds. To achieve the desired goals, a general objective is set: asset-liability 

cashflow analysis, using mark-to-model and mark-to market representations in order 

to identify advantages and disadvantages of each one, embracing the periods 

between 2016 to 2024 as the study scenario and specific objectives such as: a) 

Backtesting for seeing how a model would play out using available historical data; b) 

Nelson Siegel Svensson for extrapolation and interpolation of Forward Structure of 

Interest Rates to evaluate future interest rates; c) Monte Carlo Simulation to compare 

different possible interest rates outcomes, helping to make the best decision about 

the best model. The survey allowed to identify the most suitable pricing model. An 

exploratory research performed in a data base of 1.300 retired attendees in Excel, 

showed that Mark-to-Market had more advantages to the years between 2016 and 

2024. 

Keywords: Mark-to-Model; Mark-to-Market; Interest Rate; Asset Liability 

Management; Investments 
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INTRODUÇÃO 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A Seguridade Social originou-se a partir da necessidade do homem em definir 

métodos de prevenção contra diversos riscos que pudessem prejudicá-lo. No 

contexto mundial, os modelos Bismarckiano de 1883 e Beveridgiano de 1942 são 

considerados um marco inicial.  

De acordo com Boschetti e Salvador (2004), o modelo Bismarckiano foi criado 

pelo chanceler alemão Otton Von Bismarck no final do século XIX, com o objetivo de 

garantir renda aos trabalhadores em momentos de riscos sociais provenientes da 

ausência de trabalho. Os direitos aos benefícios eram assegurados a partir de uma 

contribuição prévia e o valor pago aos trabalhadores eram proporcionais ao 

montante contribuído. O modelo Beveridgiano surgiu na Inglaterra após a Segunda 

Guerra Mundial, com a finalidade de combate à pobreza através de direitos 

concedidos a todos os cidadãos incondicionalmente, inclusive aos que não 

contribuíam ao longo de suas vidas laborais, com financiamento fundamentado por 

tributos e sua gestão era pública. Um modelo baseado na unificação institucional e 

na padronização dos benefícios.  

Para Jardim (2003), a proteção social no Brasil desenvolveu-se de maneira 

análoga aos padrões internacionais. Começou com caráter privado e voluntário, indo 

para o desenvolvimento de planos mutualistas e, por fim, cada vez mais com maior 

interferência do Estado. O marco normativo da Seguridade Social no Brasil foi a Lei 

Eloy Chaves, responsável por difundir nacionalmente as Caixas de Aposentadorias e 

Pensões para trabalhadores ferroviários e, atualmente, é regida pelas Leis 

n°13.427/17 e nº13.135/15, originalmente n°8.080/90 e n°8.212/91 respectivamente, 

que geraram o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Plano de Benefícios da 

Previdência Social. 

De forma a ampliar o entendimento sobre o contexto legislativo da 

Seguridade Social no Brasil, é válido colacionar alguns trechos dos artigos 194, 196 

e 201 da Constituição Federal (CF). 
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Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações 
de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação. 

Art. 201. Os planos de previdência social, mediante contribuição, atenderão, 
nos termos da lei, a: 

        I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte, incluídos os 
resultantes de acidentes do trabalho, velhice e reclusão; 

        II -  ajuda à manutenção dos dependentes dos segurados de baixa 
renda; 

        III -  proteção à maternidade, especialmente à gestante; 

        IV -  proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; 

        V -  pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou 
companheiro e dependentes, obedecido o disposto no § 5º e no art. 202. 

    § 1º Qualquer pessoa poderá participar dos benefícios da previdência 
social, mediante contribuição na forma dos planos previdenciários. 

    § 2º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, 
em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei. 

    § 3º Todos os salários de contribuição considerados no cálculo de 
benefício serão corrigidos monetariamente. 

(BRASIL, 1988) 

 

A atual estrutura previdenciária brasileira compreende um sistema de 

previdência privada, de caráter complementar e optativo, composto por entidades 

abertas, com fins lucrativos e acessíveis a quaisquer interessados, ou fechadas, 

fundos de pensão, sem fins lucrativos e um de previdência pública. 

A Previdência Complementar, de caráter facultativo possui a finalidade de 

garantir uma renda futura adicional à oferecida pelo Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS) ou pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), nos quais as 

contribuições dos trabalhadores são obrigatórias. Em outras palavras, consiste em 

uma forma de poupança de longo prazo, cujo objetivo é proporcionar ao trabalhador 

uma renda adicional aos Regimes de filiação obrigatória. 

A Previdência Complementar é integrada por dois segmentos distintos e com 

atributos próprios: a fechada, também conhecida como fundos de pensão, e a 

aberta. 
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De acordo com o site da Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (Previc) (2019), a Previdência Fechada é definida como: 

 

 

Previdência Fechada é a modalidade em que os fundos de pensão são 
entidades civis sem fins lucrativos e acessíveis a grupos específicos de 
trabalhadores, vinculados a empregadores, chamados Patrocinadores, ou 
vinculados a entidades associativas, denominadas de Instituidores. A 
fiscalização dos fundos de pensão é exercida pela Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (Previc) e sua atividade regulada 
por representantes do governo e da sociedade, integrantes do Conselho 
Nacional de Previdência Complementar (CNPC), ambos vinculados ao 
Ministério da Previdência Social. 

 

 

Enquanto a Previdência Aberta pode ser caracterizada, de acordo com o 

Instituto Infraero de Seguridade Social (InfraPrev) (2019), por: 

 

 

As entidades que operam no segmento aberto são sociedades anônimas, 
que exercem suas atividades sempre com finalidade lucrativa. O acesso a 
esse segmento da previdência é facultado a qualquer cidadão, 
independentemente do vínculo profissional ou associativo. O funcionamento 
das entidades abertas de previdência é autorizado e fiscalizado pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), órgão vinculado ao 
Ministério da Fazenda, e normatizado pelo Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP). 

 

 

Em relação aos marcos legais a respeito da Previdência Complementar no Brasil, 

destaca-se: 

1. Até 1977:  Criação de alguns fundos de pensão precursores, tais como 

Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) e Caixa de Previdência 

dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI).   

2. Lei nº 6.435/77: Primeira lei sobre previdência complementar com ênfase na 

Entidade e fez a categorização das entidades em abertas e fechadas. 

3. 1988: Previsão Constitucional com artigos sobre Previdência Privada. 

4. Lei Complementar nº 108/2001:  Dispõe sobre a relação entre a União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, 
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sociedades de economia mista e outras entidades públicas e suas 

concernentes entidades fechadas de previdência complementar, além de 

outras providências. 

5. Lei Complementar nº 109/2001: Aprimoramento normativo sobre o Regime de 

Previdência Complementar com objetivo de: 

a. Decretar a política de previdência complementar, compatibilizando com 

o desenvolvimento social econômico do Brasil; 

b. Determinar padrões mínimos de segurança, para resguardar a liquidez, 

a solvência e o equilíbrio dos planos; 

c. Fiscalizar e aplicar penalidades; 

d. Assegurar a transparência dos planos em favor dos participantes e 

assistidos, e proteger seus interesses. 

Os planos são fundamentados na criação de reservas, realizadas através de 

contribuições mensais dos empregados e também empregadores. Essas reservas 

são capitalizadas e seus rendimentos acrescentados às contribuições servirão para 

o pagamento dos benefícios aos participantes. 

Elaborados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), 

os planos dispõem sobre a forma de financiamento e pagamento de diferentes 

benefícios previdenciários. Existem três modalidades de planos de benefícios. Suas 

principais características são:  

1. Contribuição definida (CD): neste tipo de plano, decide-se a dimensão da 

contribuição a ser executada ao plano, enquanto o benefício é determinado 

no momento da aposentadoria, com embasamento no montante de recursos 

contribuídos pelo participante ao longo da sua vida laboral, acrescidos de 

suas respectivas rentabilidades. 

2. Benefício Definido (BD): neste tipo de plano, o valor do benefício do 

participante é traçado no momento de sua adesão ao plano e suas 

contribuições variam conforme sua vida de ativo para obter o valor de 

benefício estipulado inicialmente. 
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3. Contribuição Variável (CV): por fim, nesta modalidade, entram os planos que 

possuem características de ambos os tipos de planos citados acima. Trata-se 

de uma mistura entre contribuição e benefício definidos. 

O acesso que antes se restringia aos trabalhadores de estatais e 

multinacionais tem se diversificado de forma relevante e, atualmente, o sistema de 

previdência complementar fechado conta com mais de 330 EFPC que administram, 

aproximadamente, 1100 planos, 3 milhões participantes assistidos e beneficiários, 

com patrimônio de R$ 580 bilhões (PREVIC, 2019). Tais índices colocam o Brasil 

como o oitavo maior sistema de previdência complementar do mundo em termos 

absolutos.  

 De acordo com a Revista de Previdência, nº 3 (2005, p. 45) “para atingir seus 

objetivos, os planos geridos pelos fundos de pensão recebem as contribuições e 

investem os recursos arrecadados”. A partir do acúmulo e rentabilização dos 

mesmos, os planos de previdência realizam o pagamento de benefícios aos 

participantes. Portanto, é de extrema importância que os recursos sejam aplicados 

da forma mais efetiva possível.  

 De forma a evoluir com a gestão dos ativos e passivos da carteira de 

investimentos, o conceito de Asset Liability Management (ALM) tem estado cada vez 

mais presente no mercado financeiro e previdenciário. Ele consiste em traçar as 

melhores estratégias de investimento, levando em consideração aspectos como 

modalidade do plano, situação financeira da carteira, cenários macroeconômicos, 

perfil dos participantes e o grau de aversão ao risco. Assim, permite o 

acompanhamento constante da situação dos investimentos e da expectativa de 

retorno do plano à meta atuarial e aos compromissos atuariais; abordagens 

personalizadas para cada plano e tendências nas carteiras de investimento, 

possibilitando a adequação da expectativa de retorno aos objetivos do plano e nível 

de risco desejado.  

 Neste contexto, destaca-se particularidades contábeis de precificação dos 

ativos, que suavizam ou intensificam as variações dos recursos aplicados desde a 

data da aquisição até o início dos pagamentos, gerando o retorno da aplicação. Dois 
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métodos são utilizados no mercado atualmente de acordo com a disposição ao risco, 

Marcação a Mercado e Marcação na Curva. 

Para Stumpf (2018), a Marcação a Mercado consiste na atualização dos 

títulos de forma diária pelo preço efetivo de mercado, a partir da média dos negócios 

realizados em títulos similares. O objetivo desse método é identificar a quantia em 

que o ativo poderá ser negociado no mercado e possibilitar que ele seja determinado 

em seu valor exato no dia do resgate. Suas principais características serão 

detalhadas posteriormente. 

Ainda de acordo com Stumpf (2018), no caso da Marcação na Curva, os 

títulos são contabilizados pelo valor de aquisição com um adicional da taxa desde a 

emissão do papel até seu vencimento. Em outras palavras, o valor do investimento 

será atualizado diariamente, sem considerar a oscilação de seus preços.  

Considerando os métodos de Marcação a Mercado e de Marcação na 

Curva de juros, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma destas 

metodologias de precificação contábil para uma EFPC?  

HIPÓTESE 

Devido à tendência de redução das taxas de juros na economia brasileira, a 

Marcação a Mercado para uma Entidade Fechada de Previdência Privada é 

vantajosa em relação ao Modelo de Marcação na Curva. 

OBJETIVOS DA PESQUISA 

OBJETIVOS GERAIS 

Analisar, através de testes estatísticos, uma base de fluxo de passivos e 

ativos futuros de uma EFPC, trabalhando com títulos financeiros com Marcação na 

curva de juros e com Marcação a mercado para, dessa forma, identificar vantagens 

e desvantagens associadas a cada um dos modelos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para identificar benefícios e prejuízos vinculados aos modelos de precificação 

contábil analisados, busca-se realizar algumas simulações com quantidade amostral 
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adequada a fim de obter uma base de comparação e previsão estatisticamente 

confiáveis. Algumas das análises a serem realizadas:  

● Realizar de backtesting: Técnica difundida no mercado financeiro para 

predição utilizando dados históricos. 

● Desenvolver simulações de Monte Carlo: Metodologia de uma classe de 

métodos estocásticos, em que amostragens aleatórias massivas são 

utilizadas para obtenção de informações numéricas acerca da variável 

aleatória analisada. Possui como base sucessivas simulações por um alto 

número de tentativas através de cálculos probabilísticos. É considerada uma 

importante ferramenta para simular comportamentos estocásticos em estudos 

do mercado financeiro. 

● Aplicar o modelo Nelson Siegel Svenson: Utilização de Modelo de 

Extrapolação e Interpolação de Estrutura a Termo de Taxa de Juros para 

realizar o backtesting e a simulação de Monte Carlo com o objetivo de estimar 

as taxas de juros futuras. 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para Gil (1999, p. 42), a pesquisa tem um viés pragmático, “é um processo 

formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo 

fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego 

de procedimentos científicos”. A pesquisa pode ser classificada de diversas 

maneiras, dependendo de seu ponto de vista. Em relação a sua finalidade, Gil 

(1991) classifica da seguinte maneira: 

• Pesquisa Exploratória: objetiva proporcionar maior familiaridade com o 

problema, para torna-lo explicito ou para construir hipóteses. Ele consiste em 

levantamento bibliográfico; entrevistas; análises de exemplos que estimulem 

a compreensão do tema; 

• Pesquisa Explicativa: identifica os componentes que determinam o 

contribuem para ocorrência de determinados fenômenos. Ela aprofunda o 

conhecimento da realidade, uma vez que explica a causa dos elementos 
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estudados. Para ciências sociais, ela requer o uso do método observacional1. 

Nas ciências naturais, exige o método experimental2; 

• Pesquisa Descritiva: descreve características de determinada população, 

fenômeno ou estabelece relações entre variáveis analisadas. Envolve uso de 

técnicas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. 

Geralmente assume a forma de Levantamento3. 

No mercado previdenciário, essas metodologias são vitais para manter a 

saúde dos planos e cumprir as obrigações (pagamento de benefícios). O uso eficaz 

dos ativos para cobertura dos passivos, é considerado imprescindível para manter a 

sustentabilidade financeira de uma Entidade de Previdência, sempre considerando 

os riscos adotados dos ativos financeiros a serem investidos. 

Levando em consideração as necessidades e características dos investidores 

e como as aplicações devem ser gerenciadas, a gestão de carteiras tem tido muitas 

alterações ao longo do tempo. Do ímpeto de procurar uma maximização da função 

retorno por unidade de risco, surge a necessidade de aumentar a profissionalização 

dos agentes conectados pela gestão eficiente do capital.  

Para sua gestão, conhecimento prévio em risco, teoria das carteiras, variáveis 

econômicas e demais áreas são essenciais. O conceito de ALM pode ser utilizado 

para qualquer horizonte de investimento, aplicando-se em diferentes prazos e para 

finalidades distintas. 

                                            

1 “Nos experimentos, o cientista toma providências para que alguma coisa ocorra, a fim de observar o 
que se segue, ao passo que, no estudo por observação, apenas observa algo que acontece ou já 
aconteceu.” GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. – 6 ed. – São Paulo: Atlas, 
2008. 220 p. cap. 2, p. 16. 

2 “Consiste essencialmente em submeter os objetos de estudo à influência de certas variáveis, em 
condições controladas e conhecidas pelo investigador, para observar os resultados que a variável 
produz no objeto.” GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. – 6 ed. – São Paulo: 
Atlas, 2008. 220 p. cap. 2, p. 16. 

3 “As pesquisas deste tipo se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento 
se deseja conhecer.” GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. – 6 ed. – São 
Paulo: Atlas, 2008. 220 p. cap. 2, p. 55. 



20 

 

DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O tema geral do trabalho é focado na prática de Asset Liability Management, 

ferramenta de gestão que pode ser utilizada em diversos segmentos financeiros e 

analisado sob diversas óticas. 

Neste estudo, é apresentado como diferentes modelos de precificação de 

uma carteira de títulos de renda fixa pode alterar a estimação do patrimônio 

financeiro de uma entidade de previdência. É realizado através de comparações 

entre os modelos de Marcação a Mercado e de Marcação na Curva de juros, de 

forma a levantar vantagens e desvantagens a partir de uma simulação para uma 

EFPC.  

ESTRUTURA DO ESTUDO 

Dividido em quatro capítulos, inicia-se com um capítulo com o histórico e a 

definição da prática de ALM, bem como diferenças gerais entre ALM e Liability-

Driven Investment (LDI) e características principais dos modelos de marcação na 

precificação dos títulos de renda fixa. Além disso, há uma breve explicação sobre os 

riscos de mercado, liquidez, crédito, subscrição e operacional envolvidos nas 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar, com ênfase em ALM.  

O segundo é dedicado aos modelos de títulos de investimento no Brasil, 

levantando suas vantagens e desvantagens a respeito da dicotomia risco-retorno.  

Posteriormente, o método para a construção do estudo. Nele, há explicação 

sobre a base de dados, seus atributos e os testes iniciais que possibilitaram o 

andamento do trabalho. 

No quarto capitulo, o desenvolvimento das análises realizadas com as taxas 

marcadas a mercado e na curva, durante os anos 2016 a 2024.  

Por fim, nas considerações finais, a escolha do melhor modelo para a 

simulação realizada. 
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1. ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM) 

1.1 HISTÓRICO/CONTEXTUALIZAÇÃO 

Com a constante evolução do mercado financeiro, os gestores devem formar 

estratégias para curto, médio e longo prazo que auxiliem as organizações a 

atingirem retornos satisfatórios com suas decisões de investimento. Cada vez mais, 

eles questionam como desenvolver planos que conciliem a alocação de seus ativos 

com as obrigações ano a ano, objetivando a maximização de suas riquezas 

(KOSMIDOU, 2004). Os próximos parágrafos foram realizados a partir do trabalho 

de Kosmidou (2004). 

 Até a década de 1960 não existia uma cultura de gerenciamento de passivos 

nas instituições financeiras. Na verdade, apenas consideravam como um fator 

limitante para gestão de ativos. O primeiro modelo matemático determinístico para 

gerenciamento de ativos e passivos foi criado por Chambers e Charnes (1961). Ele 

buscava, através de condições realistas e atuais para a época, determinar um 

portfolio4 ótimo para um único banco durante diversos períodos, conforme requisitos 

impostos acerca da relação de risco e retorno aceitável. Eles tentaram encontrar o 

plano de portfolio mais rentável para instituição financeira seguir, de forma a 

satisfazer os avaliadores em todas as possibilidades, mitigando os riscos de crédito 

e de liquidez. 

Diversos modelos estocásticos foram desenvolvidos desde a década de 1970. 

Grande parte origina-se da teoria de seleção de portfolio de Markowitz. Seu artigo 

“Portfolio Selection” (1952) possibilitou a diversificação de investimentos baseada na 

relação risco-retorno, em que o investidor comum espera o maior retorno possível, 

com menor risco atrelado, em medidas estatísticas. O retorno é mensurado pelo 

valor esperado (média) a partir de dados históricos, enquanto o risco, definido pela 

sensibilidade das variações dos retornos, é medido através do desvio-padrão. 

David H. Pyle, em sua publicação “On the Theory of Financial Intermediation” 

(1971), aplicou a teoria de Markowitz para que um banco selecionasse níveis de 

                                            

4 Conjunto de todos os ativos financeiros escolhidos pelo investidor, com objetivo de diversificar a 
relação risco-retorno da carteira de investimentos. 
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ativos e passivos a cada ano. O risco de portfolio foi calculado com a fórmula de 

desvio-padrão de uma carteira de investimento5, sem contabilizar o casamento entre 

ativo e passivo.  

Como um assunto muito importante para as instituições, diversos modelos de 

análise financeira foram criados, como os desenvolvidos por Kvanli (1980) em 

“Financial planning using goal programming-OMEGA”, Baston (1989), Sharma et al. 

(1995) em “Optimal portfolio selection: A goal programming approach”, entre outros. 

Esses estudos tinham como objetivo principal, o desenvolvimento de técnicas de 

programação aplicadas no planejamento e seleção de portfolio para o segmento.  

Com a evolução do gerenciamento de ativos e passivos descrita 

anteriormente, surgiu o conceito de Asset Liability Management (ALM). Para o setor 

previdenciário, ele é útil ao possibilitar tomadas de decisão acerca das melhores 

estratégias de investimento, levando em consideração aspectos como modalidade 

do plano, situação financeira da carteira, cenários macroeconômicos, perfil dos 

participantes e o grau de aversão ao risco. Permite o acompanhamento constante da 

situação dos investimentos e da expectativa de retorno do plano atrelado à meta 

atuarial e aos compromissos atuariais; além de abordagens personalizadas para 

cada plano e tendências nas carteiras de investimento, possibilitando a adequação 

da expectativa de retorno aos objetivos do plano e nível de risco desejado. 

1.2 DEFINIÇÃO 

Expressão de idioma inglês, o Asset Liability Management é interpretado 

como a gestão integrada entre ativos e passivos. 

                                            

5 De acordo com Gitman, o cálculo do desvio-padrão para mais de uma variável é dado por:  

√(𝑋𝑎
2 ∗ 𝜎𝑎

2) + (𝑋𝑏
2 ∗ 𝜎𝑏

2) + (2 ∗ 𝑋𝑎 ∗ 𝑋𝑏 ∗ 𝑐𝑜𝑣𝑎,𝑏), 𝑜𝑛𝑑𝑒:  

𝑋𝑎: % 𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐴 

𝜎𝑎
2: 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 − 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐴  

𝑋𝑏: % 𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐵 

𝜎𝑏
2: 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 − 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐵 

𝑐𝑜𝑣𝑎,𝑏: 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐴 𝑒 𝐵. 
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Para Society of Actuaries (SOA, 2003), o conceito de ALM tem origem nos 

trabalhos de Redington (1952), com a sugestão de que o tratamento de ativos e 

passivos deveriam ser igualitários e paralelos atuarialmente. Pode ser definido como 

o processo contínuo de formulação, implementação, monitoramento e revisão de 

estratégias relacionadas aos ativos e passivos de modo que as metas financeiras 

sejam atingidas, dada tolerância de risco da empresa. 

Essa premissa permitiu que a estruturação do conceito de imunização, 

principal ferramenta de ALM nos anos iniciais. 

Utilizado pela primeira vez por F.M. Redington (1952) em seu artigo “Review 

of the Principles of Life-Office Valuations” para constituir o investimento de ativos de 

uma forma que os negócios existentes fossem imunes a mudanças gerais nas taxas 

de juros. O termo surgiu com a preocupação das seguradoras em garantir solvência. 

Após algumas demonstrações matemáticas, Redington afirmou que uma política de 

imunização satisfatória deve possuir duração dos ativos e passivos idênticas e que a 

volatilidade dos fluxos de caixa do ativo em torno da duração seja maior que as do 

passivo, protegendo o portfolio contra uma variação na curva de juros. O conceito é 

derivado de outra ferramenta financeira, duration (MACAULAY, 1938) que por sua 

vez, é uma medida de variação do preço de um título a alterações na taxa de juros 

que é descontado, ao longo do tempo. Quanto maior a duration de um título, maior o 

risco. 

A partir da década de 1970, novas estratégias de imunização foram 

desenvolvidas com intuito de avaliar riscos associados com mudanças diversas, com 

aplicação de outros conceitos estatísticos, como a análise de componentes 

principais. Técnica de análise multivariada utilizada para encontrar um meio de 

condensar a informação contida em várias variáveis originais em um conjunto menor 

de variáveis estatísticas com a menor perda de informação.  

De acordo com Weiskopf (2003), o processo de imunização pode ser dividido 

em três fases: 

• Planejamento; 

• Implementação; 

• Monitoramento. 
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 Na etapa de planejamento deve-se identificar os objetivos da imunização, 

estabelecer as metas e checar possíveis impasses legais, como a Resolução CMN 

nº4.661/18 sobre diretrizes pertinentes à aplicação dos recursos das Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar.  

Para a implementação, o modelo deve ser escolhido. Pode ser desde o mais 

básico, baseado no conceito de duration de Macaulay a um modelo mais avançado, 

com simulação e otimização. A carteira de ativos deve ser constituída, a partir de 

critérios como crédito, liquidez, solvência, etc.  

Por fim, o monitoramento inicia-se assim que a implementação é concluída. 

Trata-se de uma fase importante, pois garante que a imunização está se 

comportando como esperado e, se não, realiza-se possíveis ajustes para sua 

eficiência. Diferentes óticas são analisadas, como variações demográficas, 

regulamentos, rating dos títulos, mudança no nível da curva de juros, etc. 

Para as EFPC, o ALM é a atividade de modelagem da melhor alocação 

possível dos investimentos dos recursos garantidores dos planos de benefícios, 

tendo em conta os retornos e riscos esperados de cada ramo dos investimentos, 

atendendo às restrições legais e regulamentares, respeitando os compromissos 

atuariais dos planos, representados pelas provisões de benefícios concedidos e de 

benefícios a conceder. 

1.3 RISCOS 

Um dos principais componentes do estudo atuarial é a mensuração e gestão 

de riscos. Para Jorion (2006), risco corresponde à volatilidade de resultados 

inesperados que podem representar o valor de assets (ativos), equity (patrimônio) ou 

ganhos. Podem ser divididos em riscos corporativos e financeiros. Já para Paxson e 

Wood (1997), significa exposição à mudança, a probabilidade de que algum evento 

ou conjunto de eventos futuros aconteçam. Por conseguinte, a análise de risco 

envolve identificação de mudanças potenciais e do impacto esperado como 

resultado na organização. E, segundo Gitman (2009), o risco é visto como a 

variabilidade dos retornos associados a um dado ativo, em que os ativos mais 

arriscados são os que produzem maior retorno esperado, utilizando medidas 
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estatísticas de posição (média) e dispersão (desvio-padrão) como ferramenta de 

mensuração. Por tratar-se da dispersão em torno do valor esperado de um 

determinado acontecimento causador de perdas, é de extrema importância que os 

gestores considerem os potenciais riscos envolvidos no segmento em questão. 

Na ótica das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), o 

gerenciamento do risco tem como princípio garantir os paradigmas de segurança 

econômico-financeira, com objetivos específicos de preservar a liquidez, a solvência 

e o equilíbrio dos planos de benefícios administrados pelas entidades. 

Adotando a divisão realizada por Jorion (2003), os riscos financeiros são 

relacionados a atividades do mercado financeiro. São alguns deles: 

● Mercado: parte do risco que não pode ser eliminada pela diversificação. É a 

incerteza ocasionada por movimentos no nível ou volatilidade dos preços do 

mercado, acarretando em perdas expressivas. Pode-se dizer que o risco de 

mercado é o risco de flutuação de preços dos ativos proveniente da flutuação 

de preços do mercado (CHOUHY, GALAI, MARK, 2008). No que tange a 

gestão de ativos da EFPC, pode-se citar: 

○ Oscilações dos investimentos alocados para honrar com as obrigações 

futuras de aposentadorias. Caso a flutuação dos preços do mercado 

prejudique o ativo projetado, a meta atuarial (rentabilidade mínima 

esperada para cumprir com o passivo do plano) pode não ser atingida. 

● Liquidez: conhecido também como risco de fluxo de caixa, representa a 

impossibilidade de pagamento das obrigações no momento requerido.  

○ Se a Entidade tiver muitos investimentos alocados a longo prazo e um 

evento, como resgate ou pensão por invalidez, ocorrer com maior 

frequência do que o esperado, a EFPC pode não conseguir negociar 

esses títulos para suportar o passivo ou ter que negociá-los a um valor 

inferior ao seu verdadeiro valor de mercado. 

○ Também pode se concretizar caso a duração (vencimento médio dos 

fluxos de caixa) dos ativos for significativamente maior do que a 

duração dos passivos, prejudicando a liquidação de benefícios no curto 

prazo. 
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Ou seja, os principais motivadores do risco de liquidez para os fundos de 

pensão são relativos a complicações com o Asset Liability Management 

realizado, seja em termos de existência do modelo na EFPC, sua eficiência 

ou adequação. 

● Crédito: quando há perdas ao honrar obrigações por alguma das partes 

envolvidas, representado pelo custo de substituir o fluxo de caixa. Dois 

episódios podem ser atrelados ao risco de crédito para EFPC: 

○ Situações em que a empresa patrocinadora do plano não pague os 

prêmios/contribuições definidos. 

○ Caso o rating (classificação de risco sobre a qualidade de crédito) de 

alguma empresa emissora de títulos decline, o retorno exigido pelo 

investimento aumenta. Nesse cenário, o valor presente do título 

diminui. O contexto acima se aplica em investimentos em que a taxa de 

juros do título é marcada a mercado.  

● Subscrição: de acordo com o art.4º da Instrução Normativa Nº 14 da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) de 2007, representa a situação 

econômica adversa que contraria tanto as expectativas da sociedade quanto 

às incertezas na estimação das provisões. São os riscos que uma Entidade 

se expõe ao aceitar os passivos futuros para inválidos, pensionistas e 

aposentados no fundo. Estão vinculados ao risco de subscrição:  

○ Seleção adversa: um dos componentes da informação assimétrica, 

fenômeno resultante da maior probabilidade das pessoas que entram 

no fundo sofrerem sinistros cujas esperanças matemáticas 

(expectativas de indenização) superam os planos que pagam. 

○ Longevidade: casos em que pensionistas e aposentados vivam mais 

do que a expectativa de vida calculada nas tábuas atuariais 

biométricas. 

○ Tarifação: contribuições acumuladas pela EFPC não suficientes para 

honrar com as obrigações contratadas. 
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○ Provisões: parte da gestão atuarial da EFPC diz respeito à constituição 

de reservas que garantam o pagamento no futuro dos benefícios 

contratados com base no que a entidade recebe ao longo do 

pagamento dos planos. Caso ineficientes, constitui um risco de 

subscrição. 

● Operacional: é o risco de perda resultantes de inadequação ou falhas em 

processos internos, pessoas e sistemas ou por fatores externos. 

Determinados riscos operacionais podem acarretar em risco de mercado ou 

de crédito. Se alguma falha de sistema, interferir em uma transação 

financeira, um risco de mercado pode ocorrer devido à eventuais perdas 

provenientes das movimentações nos preços praticados pelo mercado. 

Desde o princípio, a humanidade lida com a incerteza de perdas de diversas 

naturezas. As Entidades Fechadas de Previdência Complementar devem ter uma 

cultura consolidada de classificar, mitigar e administrar os riscos da melhor maneira 

possível a fim de assegurar as normas de segurança econômico-financeira, com fins 

específicos de preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de 

benefícios administrados pelas EFPC. 

1.4 ALM X LDI 

Como visto anteriormente, o ALM é um processo de formulação, 

implementação, monitoramento e revisão da estratégia que auxilia alocação das 

diversas classes de ativos6 de forma a cumprir com suas obrigações, considerando a 

tolerância ao risco da organização e demais restrições. Com o casamento do ativo e 

passivo, é possível mitigar os riscos envolvidos nas operações e garantir a solvência 

do plano.  

Já o Liability-Driven Investment (LDI), técnica derivada do ALM, com objetivo 

de garantir o atingimento de determinadas premissas financeiras como rentabilidade, 

imunização do passivo, entre outros. Pondera os fatores que podem impactar o valor 

dos ativos e, mais importante, o valor do passivo. A abordagem pelo LDI busca 

                                            

6 Sejam de renda fixa ou variável. 
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acrescentar a certeza de que as metas de um fundo de pensões serão atendidas, 

aperfeiçoando o nível de financiamento e reduzindo os riscos. Potter (2011) define 

LDI como uma estratégia fundamentada nos fluxos de caixa indispensáveis para 

financiar os encargos futuros e que funciona porque estas dívidas podem ser 

previstas com algum grau de precisão analisado anteriormente. 

Observando a lista a seguir para o modelo de LDI construído por Silva (2013), 

da consultoria atuarial Gama, pode-se concluir que, mesmo com focos distintos em 

sua implementação, ambos os modelos necessitam das mesmas premissas para 

garantir a sustentabilidade financeira-atuarial de seus planos. 

• preliminarmente, e considerando a legislação previdenciária vigente, 
a realização de Teste de Aderência e Adequação das hipóteses 
atuariais; 

• identificação, avaliação e quantificação dos riscos do passivo e fluxos 
(prioritariamente realizados pelo atuário), por meio de estudos 
estocásticos, com análise de sensibilidade das hipóteses e a duration 
do passivo; 

• identificação de qual a tolerância a risco, objetivos e requerimentos 
pelo modelo e normatização. Na construção do modelo, são feitos 
stress tests, verificando a reação do portfólio idealizado em diversos 
cenários; 

• formulação de estratégia, de modo a reduzir a volatilidade do retorno 
dos investimentos, com a mudança da fronteira eficiente, 
considerando a do passivo; 

• implementação da estratégia; 

• reavaliação do passivo e reestruturação da estratégia, no mínimo, 
anualmente ou quando ocorrer mudanças (demográficas, econômico 
e financeiras). 

Os dois modelos são amplamente difundidos e o que caracteriza qual o mais 

adequado é o cenário econômico do país em questão. Para ilustrar essa afirmativa, 

um artigo de Silva (2013): 

As EFPC no Brasil vinham adotando experiências de Asset Liability 
Manangament ou Modeling – ALM, ou gerenciamento de ativos e passivos, 
como forma de estudo prévio para a gestão e políticas de investimentos, 
porém, segundo indica pesquisa do Raio X da ABRAPP de 2013 divulgada 
no 34º Congresso em Florianópolis-SC, sem uma periodicidade definida. 

Contudo, a constante mudança do cenário demográfico, bem como a 
dinâmica dos mercados financeiro e de capitais, exige uma revisão 
periódica desses estudos, inclusive, cada vez mais voltados para a 
realidade subjacentes das massas populacionais vinculadas aos planos de 
benefícios. 

No Brasil, excepcionalmente, devemos lembrar a grande oportunidade que 
vislumbramos com os títulos emitidos pelo Tesouro, diferentemente da 
realidade de outros países. 
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Por outro lado, o modelo de Liability-Driven Investment – LDI ou 
investimentos orientados pelo passivo, vem sendo muito usado nos EUA e 
Europa, como forma de redução de volatilidade entre ativos e passivos. 

Até mesmo para os planos com baixo grau de solvência, o LDI tem sido 
adotado como política para apenas uma parcela do portfólio, uma vez que o 
restante do portfólio é direcionado a obter um melhor retorno, até que 
determinado nível de solvência seja atingido. 

O LDI tende a ser indicado para a prática e o monitoramento dos 
investimentos em ambiente de gestão baseada em riscos, sendo seu 
principal objetivo perseguir uma “meta” de solvência do plano de benefícios, 
considerando a mudança (avanço) da fronteira eficiente, segundo o modelo 
de Markovitz, por meio da orientação analítica e centrada no passivo. 

 

 Em suma, o objetivo do ALM é realizar o casamento dos fluxos de caixa do 

ativo em relação ao passivo, sem garantir que determinadas premissas financeiras 

serão atendidas, como por exemplo, retorno anual sempre superior à meta atuarial. 

Por outro lado, o LDI busca realizar investimentos que preferencialmente efetuem o 

casamento dos fluxos de caixa do ativo em relação ao passivo e atinja determinadas 

premissas financeiras predeterminadas (atingimento da meta atuarial, não alocação 

em determinadas classes de ativos, entre outros).  

Por fim, diversas EFPC brasileiras continuam adotando o modelo de ALM 

para gerenciar seus investimentos, porém, recentemente, alguns fundos começaram 

a migrar para o modelo de LDI com a justificativa de obterem maior precisão em 

seus cálculos e análises. O objetivo é demonstrar que existem outras ferramentas de 

gestão utilizadas para o casamento de ativos e passivos para uma instituição e que 

a escolha depende dos critérios adotados por seus gestores. O fato de o estudo 

utilizar o ALM não é um limitante, uma vez que o foco é no processo de precificação 

de suas taxas de juros, atividade realizada tanto no ALM quanto no LDI. 

1.5 PRECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS DE RENDA FIXA 

Uma das principais fontes de perdas para as instituições que adotam o padrão de 

ALM é o risco de taxa de juros7. Originado no mercado financeiro, os fundos de 

pensão podem adotar dois tipos de marcação de suas taxas de juros. Elas são 

utilizadas, de acordo com os critérios de decisão dos fundos de pensão, para 

                                            

7 Risco ligado à possibilidade da variação da taxa de juros durante o período de um investimento. 
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atender às necessidades do gestor em relação à liquidez e rentabilidade. Como visto 

anteriormente, alguns autores preferem um modelo em relação a outro, por questões 

como volatilidade, segurança, maior rentabilidade, entre outros. As opções de 

marcação da taxa de juros de investimentos de renda fixa são: Marcação a Mercado 

e Marcação na Curva de Juros. 

Segundo Stumpf (2018), a Marcação a Mercado consiste na atualização dos 

títulos de forma diária pelo preço efetivo de mercado, a partir da média dos negócios 

realizados em títulos similares. O objetivo desse método é identificar a quantia em 

que o ativo poderá ser negociado no mercado e possibilitar que ele seja determinado 

em seu valor exato no dia do resgate. Suas principais características são: 

• Caso o investidor tenha interesse em negociá-lo antes do vencimento, ele 

consegue identificar o preço de venda do título. Dessa maneira, ele consegue 

tomar decisões baseadas no momento atual do mercado a fim de gerar 

maiores retornos do que os previstos na aquisição. 

• Causa volatilidade à carteira, originada pelas oscilações (positivas e 

negativas) do preço do papel. 

• Se mantido até o vencimento, o impacto da desvalorização do papel é neutro, 

uma vez que ele será remunerado à taxa prefixada. 

• Todos os cotistas possuem a mesma rentabilidade diária, livre do momento 

que foi feita a aplicação do dinheiro. Garante que não haja transferência de 

riqueza entre os cotistas, uma vez que na ocasião de saída do fundo, sabe-se 

quanto vale os ativos de cada participante, cultivando transparência e 

confiabilidade ao mercado. 

No caso da Marcação na Curva, os títulos são contabilizados pelo valor de 

aquisição com um adicional da taxa desde a emissão do papel até seu vencimento, 

segundo Stumpf (2018). Em outras palavras, o valor do investimento será atualizado 

diariamente, sem considerar a oscilação de seus preços. Possui as seguintes 

características:  
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• Não congrega volatilidade à carteira já que o título será remunerado à taxa 

prefixada no momento de sua aquisição, evitando surpresas para o investidor 

em momentos de oscilação.  

• Não existe a possibilidade de rentabilidade negativa. 

• Necessita de comprovação junto ao órgão regulador no que tange à 

capacidade do plano de manter o título até seu vencimento, levando em 

consideração o fluxo de pagamento de benefícios. 
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2. INVESTIMENTOS 

Quando falamos sobre investimentos, há inúmeras maneiras de classificá-los, 

como por exemplo: 

• Tipo de Rentabilidade: 

o Renda Fixa 

o Renda Variável 

• Risco: 

o Baixo Risco 

o Médio Risco 

o Alto Risco 

• Prazo: 

o Curto Prazo 

o Médio Prazo 

o Longo Prazo 

• Liquidez: 

o Baixa Liquidez 

o Alta Liquidez 

Para fins didáticos, foi desdobrado por tipo de rentabilidade por ser uma das 

classificações amplamente difundida entre investidores para divisão dos ativos 

financeiros. A rentabilidade neste caso pode ser definida como o percentual de 

remuneração do dinheiro aplicado. 

2.1 TÍTULOS DE RENDA FIXA 

É o investimento realizado diretamente em Títulos Públicos e Privados de 

Renda Fixa. Eles pagam, em períodos definidos, uma certa remuneração que pode 

ser negociada no momento da aplicação ou no momento do resgate. Segundo 

Cerbasi (2008), os investimentos em renda fixa são aqueles que geram rendimentos 

fixos. Em geral, ele rende menos do que aplicações em títulos de renda variável, 

porém os riscos de perda também são menores. Esse tipo de aplicação é 

geralmente procurado por investidores mais conservadores, avessos à perda. 

Andrezo & Lima (1999) apresentam a seguinte definição de mercado de renda fixa: 



33 

 

O mercado de renda fixa caracteriza-se pelo conhecimento do ganho futuro, 
em termos nominais ou reais (taxa pré ou pós-fixada), enquanto, no 
mercado de renda variável, o ganho somente será conhecido na data da 
venda do papel. Não obstante, devemos reconhecer que, no mercado de 
renda fixa, um eventual ganho nominal, considerado na compra do título, 
pode não se concretizar e, até mesmo, transformar-se em perda, em termos 
reais, devido às condições do mercado durante o período, como pode 
ocorrer no caso de uma elevação das taxas de juros do mercado. 
 

A seguir, uma classificação de dos principais títulos de renda fixa foi 

realizada. Todas as classificações basearam-se no artigo de Ferreira (2018): 

2.1.1 CADERNETA DE POUPANÇA 

Um dos investimentos mais tradicionais, devido à segurança que oferece, é 

destinada a pequenos investidores financeiros. Regulamentadas pelo Banco Central 

do Brasil, algumas de suas caraterísticas são: 

• Isenção de taxas administrativas 

• Sem incidência de Imposto de Renda sobre os rendimentos 

• O cálculo da rentabilidade é realizado mensalmente 

• Fundo Garantidor de Crédito para valores de até R$250 mil 

Os valores investidos na caderneta de poupança são utilizados pelas Instituições 

Financeiras para inúmeras finalidades, como empréstimo para outras pessoas 

físicas e jurídicas.  

Sua principal, e para alguns única, vantagem é a facilidade e segurança 

oferecida aos adeptos, devido ao baixo risco envolvido na operação. 

Em contrapartida, há muitas desvantagens atreladas à poupança. Ela pode 

render menos do que a inflação, fazendo com que haja perda do valor investido ao 

invés de ganhos. Embora ela tenha liquidez para resgate, os investimentos só 

rendem a cada 30 dias e, caso saque o dinheiro antes da data de recebimento do 

rendimento, o mesmo não será pago ao investidor. Existem opções melhores que 

garantem maior rentabilidade, com nível de risco similar. 
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2.1.2 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB) 

O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um título emitido pelas 

instituições financeiras que garante ao investidor a devolução do valor pago pelo 

título acrescido de juros ao fim de um período determinado. O montante captado 

através do CDB é utilizado para viabilizar empréstimos aos clientes da instituição 

financeira. Por serem oferecidos diretamente pelos bancos, há uma facilidade e 

comodidade maior por parte do investidor. As características dos rendimentos de um 

CDB são definidas no momento da contratação do título. Eles podem ser pós-fixados 

ou prefixados: 

• CDB Pós-fixado: 

o Atrelado ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI): O CDI é um 

tipo de empréstimo que os bancos tomam entre si diariamente para ter 

um caixa positivo. Quando o banco realiza este empréstimo, a dívida é 

acrescida com a taxa CDI e geralmente acompanha o comportamento 

da taxa Selic, taxa de juros básica da economia.  

o Indexado à Inflação: CDBs vinculados a um índice determinado, como 

o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), por exemplo. Sua 

rentabilidade é composta pela oscilação do índice acrescido dos juros 

reais prefixados. 

• CDB Prefixado: a taxa de juros que incide sobre o título é definida no 

momento da aplicação. O investidor sabe exatamente o quanto poderá 

resgatar no vencimento do título. 

Para investimentos em CDB, não há taxas vigentes para aplicação no título, 

porém há Imposto de Renda e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O 

principal risco para esse tipo de investimento é o de uma potencial falência da 

instituição que emitiu o certificado. Caso ocorra, o CDB também possui o Fundo 

Garantidor de Crédito no valor máximo de R$250mil. Em relação a sua liquidez, 

varia de acordo com o título emitido. Alguns possuem liquidez diária, permitindo uma 

maior autonomia em relação aos resgates, enquanto outros permitem o resgate 

apenas no prazo de vencimento do título. 
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2.1.3 TÍTULOS PÚBLICOS 

Ativos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional para financiar a dívida 

pública nacional. É considerado o investimento livre de risco da economia brasileira, 

pois os títulos públicos são 100% garantidos pelo Tesouro Nacional. O mercado 

financeiro brasileiro considera que o risco do emissor não arcar com as suas dívidas 

é muito baixo. Como o CDB, os Títulos Públicos podem ser prefixados ou pós-

fixados. Eles podem ser: 

• Letra do Tesouro Nacional (LTN) ou Tesouro Prefixado: títulos com 

rentabilidade definida no momento da aquisição. Prefixado, o investidor 

sabe quanto terá de rentabilidade. Com fluxo simples, é composto por 

uma aplicação e um resgate. 

• Nota do Tesouro Nacional – Série F (NTN-F) ou Tesouro Prefixado 

com Juros Semestrais: títulos com rentabilidade definida no momento 

da aquisição. Prefixado, o investidor sabe quanto terá de rentabilidade. 

Com fluxo simples, é composto por uma aplicação, rendimentos 

semestrais e um resgate. 

• Letra Financeira do Tesouro (LFT) ou Tesouro Selic: título público com 

rentabilidade pós-fixada, atrelada à variação da Selic. Considerada a 

opção mais segura e conservadora dos títulos do governo, uma vez 

que sua remuneração é sobre a variação da taxa básica de juros. 

Indicado para momentos em que há esperança de que a taxa Selic se 

mantenha elevada. 

• Nota do Tesouro Nacional – Série B Principal (NTN-B Principal) ou 

Tesouro IPCA sem juros semestrais: é o título que garante o aumento 

do poder de compra do investidor, uma vez que sua rentabilidade é 

mesclada por uma taxa de juros real prefixada e pela variação da 

inflação IPCA. Indicado para investimentos de longo prazo devido a 

datas de vencimentos maiores. Fluxo simples, em que há a aplicação 

no momento inicial e o resgate na data de vencimento do título. 

• Nota do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B) ou Tesouro IPCA com 

juros semestrais: a única diferença entre a NTN-B Principal e a NTN-B 
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é o fato de os juros serem pagos semestralmente na modalidade NTN-

B. 

2.1.4 LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO (LCA) e LETRA DE CRÉDITO 

IMOBILIÁRIO (LCI) 

Ambos funcionam da mesma maneira, porém com finalidades distintas. 

Enquanto o LCA é um título de dívida emitido por instituições financeiras para o 

setor agropecuário, a LCI é voltada para o setor imobiliários para itens como, 

financiamento, construção ou reforma de imóveis. Para obter lucro, os bancos 

pagam uma taxa de juros menor aos investidores do que a que eles cobram dos 

clientes que buscam os empréstimos. Tais títulos possuem um valor mínimo de 

aplicação que podem variar de acordo com o prazo e o emissor do título.  

Outra característica desses tipos de investimentos é o vencimento, bem como 

o prazo de carência. O vencimento é o período após o qual o investidor recebe o 

montante de volta com a rentabilidade negociada. O prazo de carência é um período 

mínimo em que o investidor precisa deixar o dinheiro investido. Durante o prazo de 

carência, o investido não consegue o resgate do montante investido sem que haja 

perda na rentabilidade contratada. Após esse período, a liquidez do título torna-se 

diária. Também pode ter a rentabilidade conforme o CDB, ou seja, prefixado ou pós-

fixado.  

Seu maior atrativo para os investidores é o fato de a operação ser isenta de 

Imposto de Renda para pessoas físicas. Ele também possui baixo risco, devido à 

cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Em contrapartida, seu valor 

mínimo de aplicação é um empecilho para investidores menores, pois ele gira entre 

R$5.000 e R$10.000, enquanto os Títulos Públicos têm uma aplicação mínima de 

R$30,00. Para investidores que preferem investir a curto prazo, eles não são uma 

boa opção, uma vez que muitos títulos têm um prazo de investimento de a partir de 

um ano. 
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2.1.5 LETRA FINANCEIRA 

Uma boa opção para quem busca uma rentabilidade a longo prazo, é uma 

aplicação de renda fixa que procura recursos de, no mínimo, dois anos, com 

investimento mínimo de R$150mil. Geralmente é atrelado ao CDI e não pode ser 

negociada antes de seu prazo mínimo e seu rendimento costuma ser pós-fixado. Ao 

contrário de demais investimentos, a Letra Financeira não possui a cobertura do 

FGC, acarretando em um risco maior para a aplicação. Seus principais atrativos são 

a rentabilidade maior do que outros títulos de renda fixa, facilidade de aplicação e 

menor alíquota do Imposto de Renda (15%), devido ao período do investimento. Em 

contrapartida, possui um alto valor de investimento mínimo, um prazo elevado 

quando comparado a outros tipos de investimento e não há proteção do Fundo 

Garantidor de Crédito.  

2.1.6 LETRA DE CÂMBIO (LC) 

Oferecidas por sociedades de crédito, investimento e financiamento, o 

emitente é o devedor e o beneficiário a pessoa física ou jurídica que investe a 

quantia. Seu rendimento também pode ser prefixado ou pós-fixado, atrelado ao CDI 

ou combinado com uma taxa fixa mais o IPCA. Como a maior parte dos 

investimentos de renda fixa, a Letra de Câmbio também possui a garantia do FGC. É 

indicada para investidores que buscam diversificar sua carteira de forma 

conservadora e rentável. O prazo do investimento pode variar entre um e sete anos, 

dependendo da instituição que emitiu o título. Além do Imposto de Renda, a LC 

possui incidência de IOF para resgates realizados em prazos inferiores a trinta dias 

da concretização do investimento. A principal desvantagem desse tipo de 

investimento é o fato de a maioria dos títulos negociados no mercado não 

apresentar liquidez diária, como em outros títulos. 

2.1.7 DEBÊNTURES 

Título de dívida em que seu investimento se caracteriza por ser um 

empréstimo para uma determina empresa, que não seja instituição financeira, para 
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financiar algum projeto. O investidor vira um credor da empresa e recebe juros fixos 

ou variáveis ao final ou ao longo do período contratado. 

Podem ser conversíveis, que após o período do investimento, podem ser 

convertidas em ações da empresa ou simples, em que não há essa possibilidade. 

Por serem emitidas por empresas em geral, há maior flexibilidade do que em outros 

títulos de renda fixa, com diversas características possíveis em relação às 

rentabilidades, vencimentos e garantias. Seus rendimentos também podem ser 

prefixados ou pós-fixados. O prazo do investimento depende da debênture emitida, 

mas pode ser desde dois a prazos superiores a 10 anos. Por não possuir a 

cobertura do FGC, seu maior risco é o de crédito, em que a empresa emissora não 

paga o contratado pelo investimento. 

2.1.8 FUNDOS DE RENDA FIXA 

Os Fundos de Investimentos são um conjunto de investidores que juntam seu 

capital para realizar aplicações financeiras. Seu objetivo é a realização de 

investimentos para maximizar o retorno dos investidores. No Fundo de Renda Fixa, 

as aplicações são realizadas em ativos de renda fixa. De acordo com sua categoria, 

podem ser: 

• Simples: eles devem possuir 95%, no mínimo, de títulos públicos ou privados 

com o mesmo grau de risco e realizar operações com derivativos somente em 

casos de proteção da carteira de investimentos. 

• Indexados: objetivo de seguir variações de indicadores de referência do 

mercado de renda fixa, tais como o CDI ou IPCA. 

• Ativo Baixa Duração: fundos com duração média dos títulos que compõem a 

carteira inferior a 21 dias, com pouca exposição a volatilidade da taxa de juros 

• Ativo Média Duração: duração média inferior ou igual ao índice baseado nos 

títulos públicos federais prefixados, divulgado pela ANBIMA (IRF-M), apurada 

no último dia útil do mês de junho. 

• Ativo Alta Duração: fundos em que a duração média dos títulos da carteira é 

igual ou superior a um outro índice da ANBIMA (IMA-GERAL), baseado em 

todos os títulos públicos federais. 
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• Ativo Livre Duração: não há exigência em relação aos limites mínimos e 

máximos para a duração do fundo. 

2.2 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 

Diferente dos títulos de renda fixa, nas aplicações realizadas em títulos de 

renda variável o investidor não consegue saber quanto o investimento renderá ao 

longo do tempo, o que traz maior risco, portanto maiores retornos. Os investimentos 

em renda variável, são recomendados para perfis de investidores mais arrojados, 

pessoas que estão dispostas a assumir mais riscos para obter retornos maiores. 

Podem ser: 

2.2.1 AÇÕES 

Ação é a menor parcela de uma empresa, pequenas fatias de uma empresa 

que abre capital na bolsa de valores. A partir do momento que investe nelas, o 

investidor torna-se sócio da empresa. Ele pode ganhar de duas maneiras, pela 

valorização dos papéis ou pela distribuição dos lucros da empresa, dividendos. Elas 

podem ser: 

• Ordinárias: nessa modalidade, o investidor tem direito a voto nas assembleias 

de definições das empresas. 

• Preferenciais: não há direito ao voto, mas há preferência no recebimento de 

dividendos. 

Alguns riscos estão envolvidos neste tipo de operação, tais como risco de 

liquidez, nos casos em que o investidor não consegue vender suas ações e o risco 

de mercado, quando há uma desvalorização da ação.  

Diferente dos títulos de renda fixa, há mais custos envolvidos nessa modalidade, 

os principais são a taxa de liquidação e custódia, cobrada pela Bolsa de Valores de 

São Paulo, taxa de corretagem, quando há uma ordem de compra ou de venda, 

entre outros. 
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2.2.2 EXCHANGE TRADED FUND (ETF) 

São fundos de índices negociados na Bolsa de Valores. Uma carteira que 

replica algum índice do mercado, tal como Ibovespa ou o S&P500 (EUA). Caso o 

índice Ibovespa demonstre um aumento ou queda de 19% em um mês, o ETF do 

Ibovespa terá um comportamento similar. Possuem taxas administrativas menores 

do que investimentos parecidos, como os fundos de investimento. Podem ser 

adquiridos por intermédio de uma corretora de investimentos habilitada a operar no 

mercado financeiro brasileiro.  

2.2.3 FUNDOS IMOBILIÁRIOS 

Formado por grupos de investidores, com objetivo de investir recursos em 

vários tipos de financiamentos imobiliários, ele proporciona diversificação dos 

investimentos por dar acesso a diferentes tipos de imóveis, em distintos segmentos 

do setor. Os fundos imobiliários podem ser negociados na Bolsa de Valores, que 

proporciona liquidez ao investidor. Além disso, não há incidência de Imposto de 

Renda sobre o rendimento periódico distribuído pelo fundo para pessoas físicas, 

contudo, existe a incidência de Imposto sobre a valorização da cota do fundo no 

momento da alienação da mesma. 

2.2.4 FUNDOS DE AÇÕES 

Fundos com objetivo de investir no mercado de ações. Seu maior risco é o 

mesmo do investimento em ações, ou seja, a volatilidade dos preços dos ativos 

investidos, o que reflete diretamente no valor da cota do fundo. Indicados para 

metas de investimento a longo prazo e para investidores que suportam maior 

exposição ao risco, cujo objetivo é obter maior rentabilidade. É uma alternativa para 

investir na Bolsa sem adquirir diretamente as ações das empresas emissoras. O 

investidor, ao optar por esse tipo de aplicação, confia seu capital a um gestor que 

executará uma estratégia de investimento traçada anteriormente. O portfolio deve 

conter, no mínimo, 67% do patrimônio em ações, cotas de fundos de índices de 

ações e recibos de subscrição, de acordo com a ANBIMA (2019).  
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2.2.5 FUNDOS DE MULTIMERCADO 

O Fundo de Multimercado é uma mistura de diferentes tipos de investimento, 

tais como, renda fixa, ações câmbio etc. Também administrada por um gestor do 

fundo, ele realiza os investimentos conforme políticas pré-estabelecidas. Por obter 

títulos de diferentes origens, ele equilibra o fator risco-retorno na carteira. Com 

rentabilidade maior do que títulos de renda fixa, porém risco menor do que uma 

carteira composta por ações. Esta modalidade garante mais liberdade para o gestor 

desenvolver estratégias com ativos de diversas naturezas, a quais podem ser mais 

arrojadas ou conservadoras. 

2.2.6 FUNDOS CAMBIAIS 

Fundos destinados a investimentos de ativos atrelados a moedas 

estrangeiras. Indicados para proteger o capital do investidor contra flutuações de 

moedas como dólar e euro, assim como para lucrar com volatilidade positiva da 

moeda. Seu valor mínimo de investimento não é fixo, abrindo a possibilidade para 

investidores de todos os portes, porém indicados para investidores com perfil 

moderado ou agressivo. Mesmo que a rentabilidade esteja conectada à variação da 

moeda estrangeira, sua rentabilidade e resgate são feitos em reais. 

2.2.7 CLUBES DE INVESTIMENTOS 

De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), é um veículo de 

investimento coletivo com no mínimo três e no máximo cinquenta participantes, cujo 

percentual investido em títulos e valores mobiliários com características de 

participação é de 67%, ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis em 

ações de emissão de companhias abertas; recibos de subscrição; cotas de fundos 

de índices de ações negociados em mercado organizado (ETF's de ações); e 

certificados de depósitos de ações. 

Sua política de investimento é simples para que seja uma porta de entrada 

para o investidor iniciante no mercado de capitais.  
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2.2.8 OPÇÕES 

Denominado como contrato de direito sobre determinado ativo, elas são um 

tipo de investimento que concede o direito, mas não a obrigação, de comprar ou 

vender um ativo em determinado momento futuro, por um preço prefixado, mediante 

pagamento de um prêmio. Nele, os investidores buscam uma alternativa para evitar 

as oscilações do mercado.  

2.2.9 MERCADO FUTURO 

É um ambiente na Bolsa de Valores destinado a negociações de contratos de 

compra ou venda de ativos para uma data futura. Sua principal característica é a 

liquidação de seus compromissos, em que os valores são ajustados diariamente. 

Possui liquidez elevada e negociação transparente através de pregão. Em 

contrapartida, exigida uma elevada movimentação financeira, por causa de seus 

ajustes diários, altos custos e necessidade de depósitos de garantias. 

2.2.10 COMMODITIES 

Funcionam como um tipo de investimento baseado em matéria-prima 

produzida em larga escala, como ouro, petróleo, soja e café, que podem ser 

estocadas por um período determinado sem perda de sua qualidade. O preço 

obedece a lei da oferta e demanda. Como são itens básicos para os consumidores, 

esse tipo de investimento não sofre muito risco em relação a outros de renda 

variável. Mas crises, escassez e demais imperfeições do mercado podem trazer 

riscos de perdas para o investidor. 

2.2.11 CÂMBIO 

De acordo com o Banco Central do Brasil, o mercado de câmbio é o ambiente 

onde se realizam operações de câmbio entre os agentes autorizados pelo Banco 

Central e entre seus clientes, diretamente ou por meio de correspondentes. Esses 

agentes podem ser bancos, corretoras, distribuidoras, agências de turismo e meios 

de hospedagem.  
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3. MÉTODO 

De acordo com sua origem grega, a palavra métodos (met'hodos) significa 

“caminho para chegar a um fim”. Para Gil (1991), ele é composto por um conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento. 

Ainda conforme Gil (1991), a pesquisa pode se dar de três maneiras: 

pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. Para a consecução 

dos objetivos propostos entendeu-se como mais apropriado utilizar o método de 

pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade 

com o problema por querer torná-la explícita ou para construir hipóteses. 

A partir dessa afirmação procurou-se construir hipóteses com o objetivo de se 

identificar os impactos que a introdução da Marcação a Mercado gerou sobre 

risco/retorno e sobre o patrimônio dos títulos de Renda Fixa, bem como identificar se 

houve diminuição na rentabilidade dos fundos de pensão em função da 

contabilização de seus papéis. 

Para testar as proposições formuladas acima será aplicado o método 

habitualmente utilizado, o método de estudo de evento. Paralelamente ao estudo de 

evento, instituir-se-á medidas de avaliação de desempenho dos fundos através dos 

índices estatísticos. 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

Para a construção da pesquisa, a carteira foi composta por mil e trezentos 

participantes que estão usufruindo de um plano específico de aposentadoria que 

garante uma rentabilidade de 5,5% ao ano aos aposentados. As pessoas do plano 

podem se aposentar a partir dos 60 anos de idade e, para fins de projeção do 

passivo atuarial, não foi considerada a possibilidade de concessão de pensão8. 

Algumas características como idade, sexo, e salário podem ser afirmadas a 

partir dos dados de aposentados da EFPC. 

                                            

8 Não foi permitida a divulgação do nome do plano de previdência pela Entidade Fechada de 
Previdência Complementar administradora do plano. 
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Idade: considerando os aposentados na tabela 1, aproximadamente 45% possui 

idades entre 60 e 69 anos. Como esta massa consiste exclusivamente em 

participantes aposentados, o passivo atuarial é decrescente. 

Tabela 1: Aposentados por Faixa Etária e Sexo 

Idades Homens Mulheres Total 

60-69 393 187 580 

70-79 317 66 383 

80-89 209 32 241 

90-110 96 0 96 

Total 1015 285 1300 

Fonte: Elaboração da autora (2019). 

 

Representado graficamente a seguir, a figura 1 ilustra como a base de dados 

está distribuída em relação a faixa-etária e o sexo de seus aposentados: 

Figura 1: Gráfico de Aposentados por Faixa Etária e Sexo 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019). 

Sexo: de acordo com a tabela 2, apenas 22% dos aposentados são do sexo 

feminino, contra 78% do sexo masculino.  
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Figura 2: Gráfico de Aposentados por Sexo 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019). 

Benefício: mais diversificado, apresenta 42% dos benefícios concedidos em 

torno de R$3.000,00 e R$5.000,00. 

Tabela 2: Aposentados por Faixa Salarial e Sexo 

Salários Homens Mulheres Total 

< R$2mil 72 27 99 

R$2mil - R$3mil 152 46 198 

R$3mil - R$4mil 206 43 249 

R$4mil - R$5mil 239 57 296 

R$5mil - R$6mil 166 55 221 

R$6mil - R$8mil 180 57 237 

Total 1015 285 1300 

Fonte: Elaboração da autora (2019). 

Tábua de mortalidade: também conhecida como tábua biométrica, é o modo mais 

simples de explicitar o comportamento estatístico da mortalidade de uma população. 

Conforme Ortega (1987), são arranjos teóricos que permitem medir a probabilidade 

de sobrevivência e de morte de uma população em função da idade.  
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A construção da tábua de mortalidade começa com a escolha de 𝑙0, raiz da 

tábua, que representa a quantidade inicial de pessoas no grupo. Elas podem ser 

estáticas ou geracionais9 . Para grupo de idades (x), serão apresentados diferentes 

resultados, com base nas probabilidades de sobrevivência, morte e invalidez. A 

tábua biométrica utilizada foi a BR-EMSSB de 2010. A sigla “EMS” significa 

“Experiência do Mercado Segurador”, enquanto que as siglas “SB” que complementa 

a nomenclatura da tábua, significa “Sobrevivência”. No estudo em questão, tem-se 

as seguintes nomenclaturas:  

● 𝑙𝑥: número esperado de pessoas vivas na idade x. 

● 𝑑𝑥: número de mortes ocorridas entre as idades x e x+1. 

● 𝑛𝑑𝑥: número de mortes ocorridas entre as idades x e x+n.  

● 𝑝𝑥: probabilidade de um indivíduo na idade x sobreviver, pelo menos, mais um 

ano, isto é, de atingir a idade (x+1). 

● 𝑞𝑥: probabilidade de um indivíduo na idade x morrer em menos de um ano, ou 

seja, não atingir x+1. 

● 𝑞𝑥
𝑎𝑎: probabilidade de um ativo na idade x falecer como ativo antes de 

completar x+1. 

● 𝑖𝑥 : probabilidade de uma pessoa na idade x tornar-se inválida. 

● 𝑑𝑥
𝑎𝑎: quantidade de ativos que falecem como ativos na idade x. 

● �̈�𝑥:  renda antecipada vitalícia para um ativo na idade x. 

                                            

9 “As tábuas geracionais apresentam uma taxa de mortalidade especifica às diferentes gerações, 
representadas pelo ano de nascimento, criando assim tábuas de vida mais dinâmicas. As tábuas 
intergeracionais permitem uma melhor avaliação da mortalidade e sobrevivência, antecipando os 
efeitos do aumento da expectativa de vida, consequências dos avanços tecnológicos, especialmente 
na medicina, da melhoria das condições da vida humana, diminuição do risco laboral, controle sobre 
os efeitos de catástrofes naturais etc. 

As tábuas estáticas são obtidas a partir de dados coletados durante um certo período enquanto as 
tábuas dinâmicas ou geracionais incorporam projeções futuras da mortalidade.” 

SANTOS, Raquel. Dissertação. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-
rio.br/11421/11421_3.PDF>. Acesso em: 05 de jul de 2019. 
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3.2 VALOR PRESENTE DA APOSENTADORIA ESPERADA 

 A partir dos cálculos atuariais, necessários para entender o comportamento 

de sobrevivência esperado dos aposentados do plano, o passivo do fundo de 

pensão foi gerado levando em consideração a sobrevivência esperada dos 

aposentados entre os anos de 2016 e 2074 e o valor da renda vitalícia pactuada por 

eles. 

 A seguir, uma apresentação do fluxo futuro de pagamento de benefícios dos 

1.300 aposentados deste plano, o qual foi fornecido por Gregorio (2016), preenchida 

em uma planilha de Excel, e pela Entidade Fechada de Previdência Complementar, 

como apresentado na figura 3 a seguir. 

Figura 3: Evolução Passivo da EFPC 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019). 

 O fluxo de benefícios exposto na figura 3 foi gerado a partir dos seguintes 

conceitos atuariais: 

Para cada um dos 1.300 aposentados do plano, estimam-se os benefícios a 

serem pagos até que cada participante atinja a idade de 116 anos (𝑥 + 𝑡 = 116) que 

é a última idade disponível na tábua atuarial BR-EMSSB de 2010, através da 

formulação exposta a seguir: 
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𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒çã𝑜 𝐴𝑝𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖( 𝑡 ) = 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒çã𝑜 𝐴𝑝𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖( 𝑡 − 1 ) × (1 −  𝑞𝑥+𝑡−1)10  

Sendo: 

𝑡 = Ano de pagamento de benefícios, em que a folha salarial anual observada em 

2015 é representada por 𝑡 = 0, os custos estimados para o ano de 2016 é 

simbolizado por  𝑡 = 1, os custos estimados para o ano de 2017 é equivalente a 𝑡 =

 2 e assim por diante. 

𝑝𝑥+𝑡−1 = 1 −  𝑞𝑥+𝑡−1 = Probabilidade de um indivíduo na idade x+t-1 sobreviver, pelo 

menos, mais um ano, isto é, de atingir a idade (x+t). 

Após a estimação dos custos futuros individuais de todos os aposentados do 

plano, realiza-se o somatório dos custos de benefícios de todos os participantes por 

ano, conforme exposto a seguir: 

𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒çã𝑜 𝐵𝑎𝐶 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝐴𝑝𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠( 𝑡 ) = ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒çã𝑜 𝐵𝑎𝐶 𝐴𝑝𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑗( 𝑡 )

1.300

𝑗=1

 

Sendo: 

𝑡 =Ano de pagamento dos benefícios 

𝑗 =Cada um dos 1.300 aposentados do plano. 

Assim sendo, aplicando a fórmula para encontrar o valor presente ano a ano 

(de 2016 a 2074), tem-se: 

𝑭𝑽 ÷ (𝟏 + 𝒊)𝒏, em que: 

- FV: Future Value, valor da obrigação do fundo com pagamento de 

benefícios de aposentados no ano futuro em questão; 

- i: taxa de juros real praticada; 

                                            

10 Gregorio (2019). 
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- n: número de períodos entre o valor futuro e o valor presente (ex: Para 

trazer o fluxo de pagamento do ano de 2020 para o ano atual de 2016, 

calcula-se n = 2020-2016 = 4) 

Com os devidos conceitos aplicados à base, o valor presente esperado de 

aposentadoria, para o ano de 2016, foi de R$692.961.088,36, considerando uma 

taxa de juros real de 5,5% ao ano que é a taxa aplicada por esta EFPC.  

3.3 BACKTESTING 

 O backtesting é um modelo estatístico de predição baseado em dados 

históricos. No mercado financeiro, a ferramenta é utilizada para testar alguma 

estratégia de investimento, em que dados passados do mercado são operados para 

estimar como ela teria se comportado, analisando os resultados referentes a risco e 

rentabilidade. Quando modelado corretamente, o framework11 torna-se valioso para 

tomada de decisões quanto à escolha da estratégia simulada. O período de tempo 

explorado é um dos principais componentes, uma vez que os contextos político, 

econômico e social se modificam ao longo dos anos, interferindo nos resultados 

referenciados. 

A motivação do uso para o trabalho é a análise de qual opção simulada 

apresentou melhor benefício em relação à rentabilidade e variabilidade. Para 

precificação dos títulos Marcados à Mercado, espera-se oscilações no 

comportamento da variável, uma vez que consiste na atualização dos títulos de 

forma diária pelo preço efetivo de mercado, a partir da média dos negócios 

realizados em títulos similares. Enquanto que na Marcação na Curva, o desempenho 

será praticamente linear, pois os títulos são contabilizados pelo valor de aquisição 

com um adicional da taxa de juros desde a emissão do papel até seu vencimento.  

A informação esperada do backtesting é a identificação do melhor modelo de 

precificação dos títulos para as EFPC que seja capaz de fazer com que a Entidade 

consiga honrar com suas obrigações ao longo dos anos.  

                                            

11 Termo designado a ferramentas de gestão.  
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3.4 TÍTULOS PARA ALOCAÇÃO DE ATIVOS 

Para garantir que os prêmios recebidos pelos participantes não percam valor no 

tempo, os gestores dos fundos de pensão investem os ativos com o objetivo de 

obterem o valor necessário para as obrigações anuais futuras. 

3.4.1 ESCOLHA DOS TÍTULOS 

 Como o objetivo do presente trabalho é pautado na marcação dos juros dos 

títulos a mercado e na curva, não houve a preocupação em montar uma carteira 

diversificada de investimentos conforme práticas de mercado, e sim a escolha de 

títulos de renda fixa (cinco privados e quatro públicos) com o objetivo de realizar o 

casamento dos fluxos do ativo em relação ao passivo para o período de 2016 a 

2024. Uma breve descrição acerca deles será feita a seguir.  

Para composição dos títulos públicos, escolheu-se a Nota do Tesouro 

Nacional-Série B (NTN-B) e a Nota do Tesouro Nacional-Série B Principal (NTN-B 

Principal). A NTN-B é um título pós-fixado com rentabilidade ponderada por uma 

taxa real anual negociada no momento da compra mais a variação do IPCA, índice 

de inflação oficial do governo brasileiro. Possui fluxos periódicos de pagamento ao 

investidor, a uma taxa de 6% ao ano, pagos semestralmente (2,96% ao semestre). A 

rentabilidade é dada pela taxa anual de juros mais a variação do indexador até o 

vencimento. Já a NTN-B Principal, não possui fluxos periódicos de pagamento ao 

investidor (cupom semestral de juros). As figuras abaixo ilustram os fluxos de 

pagamentos da NTN-B e NTN-B Principal, em relação a compra dos títulos e como o 

investidor é remunerado, de acordo com cada um do ativo:  
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Figura 4: Fluxo de Pagamentos da Nota do Tesouro Nacional - Série B 

 

Fonte: Tesouro Direto (2017). 

Figura 5: Fluxo de Pagamentos da Nota do Tesouro Nacional - Série B Principal 

 

Fonte: Tesouro Direto (2017). 

Além disso, tem-se um demonstrativo dos Preços de Negociação (Preço 

Venda) x Taxa de Juros (Taxa Venda) ao longo dos anos para os títulos públicos 

escolhidos. Em ambas figuras, observa-se que o preço de venda dos títulos 

aumenta ao longo dos anos. 
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Figura 6: NTN-B Principal 150519 

 
Fonte: Gráficos do Tesouro Direto (2019). 

Figura 7: NTN-B 150820 

Fonte: Gráficos do Tesouro Direto (2019). 
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Figura 8: NTN-B 150824 

Fonte: Gráficos do Tesouro Direto (2019). 

Para integrar a carteira de ativos ALM para o período de 2016 a 2024, além dos 

Títulos Públicos explicitados anteriormente, foram alocadas as seguintes 

debêntures. Suas principais características foram retiradas do site da ANBIMA, 

maior banco de dados do Brasil sobre debêntures: 

• FLRY11: Emitida por Fleury S/A, centro de medicina e saúde, em 12/12/2011 

com vencimento em 12/12/2016, seu valor nominal era de R$ 10.000,00, 

pagava juros de 0,94% a cada seis meses a partir de 12/06/2012 e com 

amortização do valor nominal a 33,33% anualmente a partir de 12/12/2014. 

• MANA11: Emitida por Manaus Ambiental S.A., companhia privada de 

saneamento do Brasil, em 08/11/2012 com vencimento em 08/11/2018, seu 

valor nominal era de R$1.000.000,00, pagava juros de 2,75% a cada três 

meses a partir de 08/02/2014 e com amortização do valor nominal a 7,69% 

trimestralmente a partir de 08/11/2015. 

• CLPP13: Emitida por Centrais Elétricas do Pará S.A., empresa de distribuição 

de energia elétrica, em 15/12/2016 com vencimento em 15/12/2021, seu valor 

nominal é de R$1.000,00, paga juros de 6,6971% a cada doze meses desde 

15/12/2017. 
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• LORTA1: Emitida por Localiza Rent A Car S.A., companhia de aluguel de 

carros, em 12/12/2016 com vencimento em 12/01/2022, com valor nominal de 

R$10.000,00, com remuneração de 111,50% da Taxa DI12 semestralmente 

desde 12/06/2017 e com amortização no vencimento do título. 

• AZLAA0: Emitida por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., companhia aérea, 

em 20/12/2018 com vencimento em 20/12/2023, valor de face de 

R$10.000,00. Possui remuneração de 116,90% da Taxa DI semestralmente a 

partir de 22/06/2019 e amortizações sob o valor de face anuais a partir de 

20/12/2021, assim como o título anterior, sua amortização será no vencimento 

da debênture. 

3.4.2 QUANTIDADE DE TÍTULOS 

Uma vez disponibilizados os títulos com vencimento a cada ano entre 2016 e 

2024, utilizou-se a ferramenta de cálculo do Microsoft Excel denominada de “Atingir 

Metas”. Quando há conhecimento sobre o resultado esperado para a variável 

resposta Y de uma equação matemática e se deseja saber o valor que a variável 

dependente X da equação deve assumir, o Atingir Meta é de grande valia. Tal 

ferramenta realiza métodos computacionais para determinar o valor que a variável X 

deve assumir para que Y alcance o valor esperado. Para aplicação no trabalho, 

estavam dispostos o valor do passivo que a EFPC deveria pagar anualmente, os 

valores dos Principais e dos Cupons de cada título escolhido e, para completar o 

cálculo, era necessário a quantidade de cada título a ser investido para compor a 

carteira ALM de forma a atingir o equilíbrio/casamento entre ativo e passivo. O 

número determinado a ser investido em cada título pode ser observado a seguir. 

 

 

 

                                            

12 A taxa DI é uma taxa média das operações no mercado financeiro, constituída a partir da taxa Selic 
projetada para o dia D+1. Ela contempla os custos operacionais, bem como a margem de lucro da 
instituição, além dos custos referentes a impostos na operação. 

Fonte: InfoMoney. Disponível em:< https://www.infomoney.com.br/mercados/noticia/246293/taxa>. 
Acesso em 23 jun. 2019. 
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Tabela 3: Distribuição dos Títulos 

Título 
Quantidade de 

Títulos Adquirida 
Ano de Vencimento 

do Título 

FLRY11 5016 2016 

MANA11 195 2018 

NTN-B P 150519 19128 2019 

NTN-B 150820 18000 2020 

CLPP13 23097 2021 

LORTA1 2859 2022 

AZLAA0 5235 2023 

NTN-B 150824 18274 2024 

Fonte: Elaboração da autora (2019). 
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4. ANÁLISES 

Como visto anteriormente, o estudo de ALM considera alguns fatores, como o 

perfil dos participantes. Conforme Marconi (2016), alguns tipos de ALM podem ser 

descritos a partir dessas características: 

• Otimização de Ativos: utilizado nos planos de benefícios na modalidade de 

contribuição definida. Por não haver um compromisso com o valor do 

benefício na data da aposentadoria, ele é definido com os recursos 

acumulados ao longo das contribuições do participante. A otimização é 

construída sob os pilares da projeção do cenário econômico e das premissas 

de risco e retorno para diferentes classes de ativos. Essas projeções geram a 

fronteira eficiente para diversas carteiras propostas e a escolha é feita pelo 

risco máximo tolerável ou pela rentabilidade oferecida. 

• Casamento do Fluxo de Caixa (Cash-flow Matching): elaboração de uma 

carteira composta por títulos de renda fixa com comportamento similar ao 

fluxo de pagamento de benefícios esperado. Geralmente é utilizado para 

planos com benefício definidos maduros, em que maior parte da massa já 

está recebendo o benefício. 

• ALM Estocástico: para planos de benefício definido, é feita uma gestão dos 

ativos de maneira integrada com o passivo, com objetivo de manter a 

solvência em níveis adequados ao longo dos anos. Enquanto na otimização 

de ativos, o gestor escolhe a partir do risco ou da rentabilidade oferecidos, no 

ALM estocástico, a fronteira eficiente constrói o conjunto de carteiras que 

oferecem o maior nível de solvência para cada nível de risco adotado. 

 

A primeira etapa do estudo foi analisar o comportamento da evolução dos 

fluxos dos benefícios concedidos (aposentadorias) a partir do ano de 2016, até o 

último ano das obrigações da EFPC, isto é, 2074, conforme metodologia 

apresentada na seção 3.2. 
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Figura 9: Evolução do Passivo da EFPC13 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019). 

Na figura 9, pode-se observar que o passivo começa em torno de 

R$73.000.000,00 em 2016 e, ao longo dos anos, apresenta uma queda, pois não é 

considerada a entrada de novos participantes para este fundo. 

Após o fluxo do passivo estar definido, a alocação dos ativos foi realizada 

conforme apresentado no capítulo anterior, gerando a seguinte projeção de ativos e 

passivos para os próximos anos: 

Figura 10: Projeção ALM 

 

                                            

13 Tal gráfico foi apresentado anteriormente na seção 3.2. Sua repetição foi feita com a intenção de 
facilitar a compreensão do leitor em relação ao estudo prático realizado. 
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Fonte: Elaboração da autora (2019). 

Embora o ALM busque o casamento entre ativo e passivo para que ano a ano, 

para que eles se igualem, pode acontecer de haver um descasamento como o 

observado na figura 10, no ano de 2017, em que o passivo ficou em 

R$71.182.407,18 e o ativo em R$76.728.515,10, uma diferença de R$5.546.107,92. 

Isso se deve ao fato de que os títulos comprados apresentam natureza diferente de 

pagamento de cupons, valor nominal ou quantidade investida. Em ocasiões como 

essa, o montante excedido deve ser reinvestido a fim de gerar recurso para 

obrigações futuras. Nessas operações há risco de reinvestimento, que representa a 

chance de não conseguir investir o montante com condições iguais ou melhores do 

que as encontradas no momento do primeiro investimento.  

Neste sentido, cabe explicar o que ocasionou este excedente financeiro no ano 

de 2017, isto é, o fluxo financeiro do ativo a ser recebido neste ano 

(R$76.728.515,10) foi gerado integralmente pelo pagamento de cupons dos títulos 

NTN-B 150820 e NTN-B 150824 e pelas amortizações geradas pelas debêntures 

MANA11, CLPP13, LORTA1 e AZLAA0, que é superior ao fluxo de pagamento dos 

benefícios de aposentadoria em 2017 (R$71.182.407,18). 

Com esses pontos expostos, dois modelos de precificação da taxa de juros para 

títulos de renda fixa serão comparados para entender qual traria maior rentabilidade 

para o fundo de pensão analisado durante os anos de 2015 e 2024.  

4.1 MARCAÇÃO NA CURVA DE JUROS 

O valor presente dos ativos, quando possui precificação pela curva de juros, é 

fácil de ser mensurado, dado que considera a mesma taxa de juros para qualquer 

período de tempo. A EFPC que administra os recursos dos 1.300 aposentados 

analisados neste estudo adota a taxa de juros de 5,5% ao ano, a qual será mantida 

neste trabalho com o objetivo de manutenção da fidedignidade dos resultados. A 

definição da taxa de juros a ser utilizada por uma Entidade de Previdência leva em 

consideração o cenário econômico-político atual, bem como as projeções do 

mercado para os anos seguintes, uma vez que o planejamento de uma EFPC é para 

longo prazo. A seguir é apresentado o valor presente dos ativos financeiros, para os 
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anos entre 2016 e 2023, baseados na Marcação na Curva e taxa de juros de 5,5% 

ao ano. 

Figura 11: Valores Presentes na Marcação na Curva de Juros 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019). 

A figura 11 demonstra o fluxo esperado dos ativos, em duas formas. Primeiro 

em seu valor futuro, o necessário para arcar com as obrigações do plano, e na 

segunda coluna o montante trazido a valor presente com a taxa negociada de 5,5% 

ao ano. 

4.2 MARCAÇÃO A MERCADO 

Ao contrário da Marcação na Curva, a Marcação a Mercado dos títulos de renda 

fixa é calculada em função da taxa de juros do mercado num determinado dia. 

Mesmo que o título não seja negociado no mercado, isto é, que não haja preço 

observável no mercado para ele, o fundo tem que estimar o valor de mercado dele 

baseado em títulos similares. 

Para mensurar o preço de negociação dos títulos de renda fixa, é necessário 

entender o conceito de Estrutura a Termo de Taxa de Juros (ETTJ) que se 

caracteriza por ser uma curva de juros gerada para ativos financeiros com um nível 

específico de risco de crédito. Neste sentido, ela representa a relação entre prazo de 

vencimento e taxa de retorno de títulos de determinado nível de risco de crédito, 

conforme ETTJ exposta pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
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Financeiro e de Capitais – ANBIMA (2019) para títulos NTN-B emitidos pelo Governo 

Federal. 

Figura 12: Estrutura a Termo das Taxas de Juros Estimada 

 

Fonte: ANBIMA14 (2019). 

Para compreender como as ETTJ são geradas, o primeiro passo foi assimilar o 

modelo proposto por Nelson e Siegel (1987), descrito por Franklin et al (2010) que 

estabelece uma fórmula de quatro parâmetros, com o objetivo de aproximar a curva 

de taxas a termo por uma soma de funções exponenciais. Esse modelo é capaz de 

gerar tais estruturas com comportamento semelhante aos verificados no mercado 

financeiro. Para tal, os parâmetros dos modelos são construídos a partir do histórico 

de mercado para as Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B). As taxas à vista 

𝑦𝑡(𝜏) podem ser calculadas através de: 

𝑦𝑡(𝜏) =  𝛽0,𝑡 + 𝛽1,𝑡 ∗ (
1 − 𝑒−𝜆1,𝑡∗𝜏

−𝜆1,𝑡 ∗ 𝜏
) + 𝛽2,𝑡 ∗ (

1 − 𝑒−𝜆1,𝑡∗𝜏

−𝜆1,𝑡 ∗ 𝜏
− 𝑒−𝜆1,𝑡∗𝜏) 

• 𝑦𝑡(𝜏): Taxa de juros 

• 𝛽0,𝑡: por ser multiplicado por uma constante (1), ele é um fator de longo prazo 

                                            

14 Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA. Disponível 
em: <https://www.anbima.com.br/informacoes/est-termo/CZ.asp>. Acesso em: 20 de julho de 2019. 



61 

 

• 𝛽1,𝑡: multiplicado por uma função que começa em 1 e decai rapidamente a 0 com o aumento 

do prazo de maturidade, 𝛽1,𝑡, pode ser interpretado como um fator de curto prazo. 

• 𝛽2,𝑡: multiplicado por uma função que começa em 0, assume valores positivos a médio prazo 

e decaem a 0 quando o prazo de maturidade tende ao infinito. Podem ser considerados como 

parâmetros de médio prazo. 

• 𝜆1,𝑡: caracteriza as velocidades de decaimento dos componentes de médio prazo da curva de 

juros. 

 

A partir do modelo Nelson e Siegel (1987), foi desenvolvido o modelo Svensson 

(1994), o qual se caracteriza em ser uma evolução do primeiro modelo. O modelo 

Svensson (1994) propõe uma forma composta por dois parâmetros adicionais que 

buscam aproximar a curva de taxas a termo por um somatório de funções 

exponenciais. Ele gera estruturas com formatos semelhantes aos observados no 

mercado financeiro. O modelo de Svensson é calculado pela equação: 

𝑦𝑡(𝜏) =  𝛽0,𝑡 + 𝛽1,𝑡 ∗ (
1 − 𝑒−𝜆1,𝑡∗𝜏

−𝜆1,𝑡 ∗ 𝜏
) + 𝛽2,𝑡 ∗ (

1 − 𝑒−𝜆1,𝑡∗𝜏

−𝜆1,𝑡 ∗ 𝜏
− 𝑒−𝜆1,𝑡∗𝜏) − 𝛽3,𝑡 ∗ (

1 − 𝑒−𝜆2,𝑡∗𝜏

−𝜆2,𝑡 ∗ 𝜏
− 𝑒−𝜆2,𝑡∗𝜏) 

• 𝑦𝑡(𝜏): Taxa de juros 

• 𝛽0,𝑡: por ser multiplicado por uma constante (1), ele é um fator de longo prazo 

• 𝛽1,𝑡: multiplicado por uma função que começa em 1 e decai rapidamente a 0 com o aumento 

do prazo de maturidade, 𝛽1,𝑡, pode ser interpretado como um fator de curto prazo. 

• 𝛽2,𝑡  𝑒 𝛽3,𝑡: multiplicados por uma função que começa em 0, assumem valores positivos a 

médio prazo e decaem a 0 quando o prazo de maturidade tende ao infinito. Podem ser 

considerados como parâmetros de médio prazo. 

• 𝜆1,𝑡  𝑒 𝜆2,𝑡: caracterizam as velocidades de decaimento dos componentes de médio prazo da 

curva de juros. 

O modelo de Svensson propõe uma forma simples para descrever toda a 

estrutura a termo das taxas de juros com seus parâmetros. O formato da equação 

permite uma estrutura suave e flexível que acomoda os diversos formatos de ETTJ 

observados na prática (ANBIMA, 2010). Por isso, este modelo é muito usado para a 

interpolação das curvas de juros. Os parâmetros utilizados no cálculo deste estudo 

foram retirados do site da SUSEP (2019) a partir dos dados fornecidos pela 

ANBIMA: 
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Tabela 4: Parâmetros para Desconto Financeiro 

Período Base 𝛽0 𝛽1 𝛽2 𝛽3 𝜆1 𝜆2 

Dezembro/2015 0,0711 0,0178 -0,0683 0,0154 3,8820 0,3021 

Junho/2016 0,0586 0,0494 -0,0608 0,0270 2,1865 0,7783 

Dezembro/2016 0,0555 0,0111 -0,0445 0,0405 1,0097 0,6630 

Junho/2017 0,0562 0,0870 -0,2240 0,0750 1,7884 0,9364 

Dezembro/2017 0,0569 0,0407 -0,1959 0,0353 2,0048 0,8910 

Junho/2018 0,0606 -0,0705 0,0075 0,0201 1,2397 0,6451 

Dezembro/2018 0,0521 -0,0118 -0,0830 0,0141 1,8127 1,0603 

Junho/2019 0,0421 0,0220 -0,0884 -0,0122 1,6625 0,2428 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

Com o levantamento do comportamento histórico dos parâmetros utilizados pelo 

modelo Svensson (1994), o próximo passo foi o de simular vários possíveis novos 

resultados para os parâmetros com base na média e no desvio-padrão de cada um 

dos parâmetros. Essa prática é originada pelo Método de Monte Carlo. Ele pode ser 

descrito como método de simulação estatística que utiliza sequências de números 

aleatórios para desenvolver simulações. Em outras palavras, é visto como método 

numérico universal para resolver problemas por meio de amostragem aleatória.  

Foram geradas sucessivas através da distribuição Inversa15 da Normal Padrão, a 

qual é representada no Excel pela fórmula “INV.NORM.N”, que a partir da média, 

desvio-padrão e probabilidade cumulativa16 retorna o valor que a delimita no eixo 

das abscissas. Utilizou-se uma amostra de 10.000 simulações de parâmetros para 

proporcionar mais confiança ao estudo.  

Para consolidar os valores encontrados, uma distribuição da frequência foi 

realizada. A primeira tabela foi utilizada para delimitar os limites de cada classe. As 

demais tabelas e figuras são a frequência de cada classe, para cada parâmetro, com 

o objetivo de analisar se os valores orbitam em torno da média encontrada.  

                                            

15 Uma distribuição Inversa se caracteriza por a partir de um valor conhecido no eixo das ordenadas 
descobrir o seu valor correspondente no eixo das abscissas 

16 Para a simulação em questão, a probabilidade foi calculada utilizando a fórmula “ALEATÓRIO()”, 
para simular diversos cenários. 
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Tabela 5: Métricas para construção do Histograma 

Medida 
Descritiva 

𝛽0 𝛽1 𝛽2 𝛽3 𝜆1 𝜆2 

Amplitude 0,066 0,364 0,566 0,185 6,416 2,409 

Classes 10 10 10 10 10 10 

Intervalos 0,0066 0,036 0,057 0,018 0,642 0,241 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

Tabela 6: Distribuição de Frequência do β0 

Classe Menor Maior Frequência 

1 0,0226 0,0292 4 

2 0,0292 0,0359 50 

3 0,0359 0,0425 353 

4 0,0425 0,0491 1343 

5 0,0491 0,0558 2764 

6 0,0558 0,0624 3109 

7 0,0624 0,0690 1758 

8 0,0690 0,0757 526 

9 0,0757 0,0823 84 

10 0,0823 0,0889 8 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

Figura 13: Histograma do β0 
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Fonte: Elaboração da autora (2019) 

Para o 𝛽0,𝑡, que determina o comportamento da taxa a longo prazo, observa-se 

que em 76% dos resultados, a taxa fica em torno de 4,91% a 6,24%. 

Tabela 7: Distribuição de Frequência do β1 

Classe Menor Maior Frequência 

1 -0,1521 -0,1158 13 

2 -0,1158 -0,0794 159 

3 -0,0794 -0,0430 779 

4 -0,0430 -0,0067 1993 

5 -0,0067 0,0297 2978 

6 0,0297 0,0661 2605 

7 0,0661 0,1025 1098 

8 0,1025 0,1388 329 

9 0,1388 0,1752 40 

10 0,1752 0,2116 6 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

Figura 14: Histograma do β1 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 
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Tabela 8 Distribuição de Frequência do β2: 

Classe Menor Maior Frequência 

1 -0,3853 -0,3288 16 

2 -0,3288 -0,2722 115 

3 -0,2722 -0,2156 502 

4 -0,2156 -0,1590 1478 

5 -0,1590 -0,1024 2564 

6 -0,1024 -0,0458 2708 

7 -0,0458 0,0108 1741 

8 0,0108 0,0674 695 

9 0,0674 0,1240 159 

10 0,1240 0,1806 22 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

Figura 15: Figura 2: Histograma do β2 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 
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Tabela 9: Distribuição de Frequência do β3 

Classe Menor Maior Frequência 

1 -0,1521 -0,1158 13 

2 -0,1158 -0,0794 159 

3 -0,0794 -0,0430 779 

4 -0,0430 -0,0067 1993 

5 -0,0067 0,0297 2978 

6 0,0297 0,0661 2605 

7 0,0661 0,1025 1098 

8 0,1025 0,1388 329 

9 0,1388 0,1752 40 

10 0,1752 0,2116 6 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

Figura 16: Figura 2: Histograma do β3 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 
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Tabela 10: Distribuição de Frequência do λ1 

Classe Menor Maior Frequência 

1 -0,1521 -0,1158 13 

2 -0,1158 -0,0794 159 

3 -0,0794 -0,0430 779 

4 -0,0430 -0,0067 1993 

5 -0,0067 0,0297 2978 

6 0,0297 0,0661 2605 

7 0,0661 0,1025 1098 

8 0,1025 0,1388 329 

9 0,1388 0,1752 40 

10 0,1752 0,2116 6 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

Figura 17: Histograma λ1 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 
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Tabela 11: Distribuição de Frequência do λ2 

Classe Menor Maior Frequência 

1 -0,1521 -0,1158 13 

2 -0,1158 -0,0794 159 

3 -0,0794 -0,0430 779 

4 -0,0430 -0,0067 1993 

5 -0,0067 0,0297 2978 

6 0,0297 0,0661 2605 

7 0,0661 0,1025 1098 

8 0,1025 0,1388 329 

9 0,1388 0,1752 40 

10 0,1752 0,2116 6 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

Figura 18: Histograma do λ2 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

A ETTJ permite avaliar o preço de diversos ativos, tais como derivativos; realizar 

simulações de gestão de risco; fornecer subsídios para os tomadores de decisão de 

política econômica, dentre outras aplicações. A ETTJ pode ser calculada com a taxa 

à vista, ou spot, ou através da taxa futura, forward. 

A taxa à vista, também conhecida como spot, indica a taxa de juros praticada em 

uma aplicação realizada no momento zero e mantida com o investidor até o 
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momento futuro t. A referência para seu cálculo é o ponto zero ou o ponto analisado. 

Ela é calculada pela seguinte expressão: 

√
𝐹𝑉

𝑃𝑉

𝑡

− 1 = 𝑖 

Em que, 

• FV= Valor Futuro 

• PV= Valor Presente 

• t= Tempo que deseja analisar 

• i= taxa de juros para o período 

A taxa futura, também conhecida como forward, é uma taxa que deve vigorar a 

partir de uma data futura, em relação à data presente analisada. Ela pode ser 

interpretada como uma medida de inclinação da ETTJ, que informa quanto o ativo 

custa para um intervalo de tempo qualquer no futuro. Supondo que, sejam 𝑟1 e 𝑟2 

taxas à vista para 1 e 2 anos. A taxa forward (𝑓2) que represente a taxa de juros que 

se espera que esteja em vigor no ano 2 é: 

(1 + 𝑟2)2 = (1 + 𝑟1) ∗ (1 + 𝑓2) ↔  𝑓2 =
(1 + 𝑟2)2

(1 + 𝑟1)
− 1 

Com a simulação dos parâmetros do modelo Svensson (1994) e, 

consequentemente, a estimação das taxas à vista, foi possível calcular o valor 

presente dos títulos (NTN-B e debêntures) precificados pela Marcação a Mercado 

para os 10.000 cenários simulados. A seguir um gráfico comparando o 

comportamento em três cenários diferentes, o pessimista que considera o primeiro 

quartil da distribuição de valores presentes simulados, o realista, representado pela 

mediana e, por fim, o cenário otimista que foi levantado pelo terceiro quartil. 
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Figura 19: Projeção de Cenários - Marcação a Mercado 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

Tabela 12: Cenários da Marcação a Mercado 

Ano Pessimista Realista Otimista 

2020 96.615.293,90 202.909.187,57 209.622.531,89 

2021 154.016.396,97 155.988.654,87 158.212.943,87 

2022 100.243.557,02 101.287.821,88 102.435.754,34 

2023 50.777.035,72 51.052.346,83 51.342.051,24 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

Nos dois primeiros anos há uma diferença maior entres os valores de cada 

cenário, mais de R$6.000.000,00 no ano de 2020, enquanto que em 2021, a 

diferença diminui para, em média, R$2.000.000,00 entre os cenários traçados. Para 

os anos seguintes, conforme o valor das obrigações da EFPC decresce, a diferença 

entre os diferentes cenários também se atenua. 

4.3 COMPARAÇÃO 

Uma vez que a precificação do ativo foi realizada nos dois modelos 

analisados, uma comparação entre os valores presentes gerados foi necessária. 

Considerando a melhor opção como a que apresenta o maior valor presente, 

representando uma menor taxa de juros, observa-se que nos primeiros dois anos 
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analisados, a Marcação na Curva foi a melhor opção para a EFPC em questão. 

Entre os anos de 2018 e 2023 a precificação pela Marcação a Mercado (cenário 

realista) dos títulos transformou-se na melhor alternativa para o investimento. 

Figura 20:  Marcação na Curva x Cenários Marcação a Mercado 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019) 

 

Figura 21: Projeção Marcação na Curva x Marcação a Mercado 

 

Fonte: Elaboração da autora (2019)  
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Um consolidado com as vantagens e desvantagens de cada modelo de 

precificação é apresentado a seguir: 

Figura 22: Comparativo entre Modelos de Precificação 

 Marcação a Mercado Marcação na Curva 

Vantagens 

Não distorce o valor de mercado do 

título, uma vez que a volatilidade das 

taxas de juros é levada em 

consideração 

Não incorpora volatilidade à carteira 

O gestor não precisa manter os títulos 

até o vencimento, aumentando a 

autonomia. 

Os investimentos não apresentam 

rentabilidade negativa 

Traz maior transparência às 

negociações, uma vez que o gestor 

acompanha diariamente a cotação de 

seus investimentos 

Traz segurança em relação ao valor 

futuro dos títulos 

 

Desvantagens 

Mostra oscilação negativa na 

rentabilidade dos títulos 

Por não apresentar oscilação, o 

mercado pode remunerar mais do que 

a taxa contratada em determinados 

anos. 

Para ser uma boa opção, depende do 

funcionamento eficiente do mercado 

O gestor necessita manter o título até 

seu vencimento, acarretando em custo 

de oportunidades para melhores taxas 

Caso mantenha o título até o 

vencimento, traz uma insegurança 

desnecessária  

Não apresenta a rentabilidade real dos 

títulos. Caso haja necessidade de 

reinvestimento do título, pode ser que 

não consiga nas mesmas condições 

contratadas anteriormente 

Fonte: Elaboração da autora (2019). 

Como os parâmetros para a construção da taxa de juros podem alterar-se 

drasticamente ano a ano, dependendo do contexto brasileiro, preferiu-se delimitar a 

análise até 2024.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para satisfazer os objetivos gerais e específicos da pesquisa, a partir do fluxo 

de pagamento de benefícios de aposentadoria de uma EFPC, foi realizado o 

casamento dos fluxos de caixa do ativo em relação ao passivo, o que diminui 

consideravelmente o risco de liquidez da entidade. Em seguida, foi mensurado o 

valor presente do passivo previdenciário e do ativo financeiro baseado na taxa de 

juros de 5,5% (Marcação na Curva). Além disto, foi calculado o valor presente do 

ativo (NTN-Bs e debêntures) considerando a ETTJ disponibilizada pela SUSEP 

(Marcação na Curva), o que possibilitou a comparação entre os dois modelos de 

precificação de títulos de renda fixa. Cabe destacar que as ETTJ aplicadas para os 

valores presentes calculados para os anos entre 2016 e 2019 se baseiam em dados 

reais disponibilizados pela SUSEP (2019), contudo, as ETTJ aplicadas para os anos 

entre 2020 e 2023 foram estimadas através de simulação de Monte Carlo. 

Nos dois primeiros dois anos (2016 e 2017), a Marcação na Curva de Juros 

ofereceu maior valor presente do que a Marcação a Mercado. Para os anos 

posteriores a 2017, o comportamento alterou-se e a Marcação a Mercado 

proporcionou valor presente superior à Marcação na Curva. Uma causa provável 

para os efeitos observados é a mudança no panorama político-econômico do Brasil 

após os resultados das eleições de 2018. O mercado esperava uma mudança 

positiva, o que acarretou na diminuição das taxas de juros praticadas. 

Neste sentido, conforme os estudos de simulação realizados neste trabalho, a 

tendência futura é que a Marcação a Mercado proporcione valores presentes 

superiores à carteiras que estejam Marcadas na Curva, dado que a taxa de juros de 

mercado no Brasil está em tendência de queda e quanto menor a taxa de juros, 

maior o valor presente dos ativos. Neste sentido, o presente estudo confirma a 

Hipótese inicial deste trabalho, “Devido à tendência de redução das taxas de juros 

na economia brasileira, a Marcação a Mercado para uma Entidade Fechada de 

Previdência Privada é vantajosa em relação ao Modelo de Marcação na Curva”. 

Diante de um cenário em que o contexto político e econômico do país 

apresenta grandes oscilações ao longo dos anos, propõe-se a realização de 

pesquisas futuras para analisar um espaço temporal maior com o intuito de 
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identificar se o Modelo de Marcação à Mercado continua sendo o mais vantajoso. 

Além disto, pode-se desenvolver novas linhas de pesquisa que considerem uma 

gama maior de ativos financeiros no momento de realizar o ALM, como ações, 

imóveis, empréstimo aos participantes, entre outros.  
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