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Resumo

Este estudo analisou, de 2015 a 2019, a performance e a alocação de quatro fundos de previdência 
complementar fechada de servidores públicos federais (Funpresp-Exe e Funpresp-Jud) e dos estados 
do Rio de Janeiro (RJPrev) e Espírito Santo (PREVES). O desempenho de todos os fundos pelo índice 
Sharpe mostrou-se superior ao calculado para os índices do mercado de ações brasileiras. Isso se deu 
por conta da baixa volatilidade apresentada pelos fundos, com retornos ligeiramente superiores ao CDI 
e inferiores ao Ibovespa. Foram investigadas as carteiras por Análise Estática e Dinâmica de Estilo, 
observando-se oito fatores de risco: renda fixa prefixada, pós-fixada e híbrida (inflação), investimentos 
imobiliários, ações bolsa Brasil, ações exterior, câmbio e dívida externa. Os dois últimos fatores não 
apresentaram significância para nenhum fundo e saltou aos olhos a altíssima exposição à renda fixa, 
principalmente dos tipos pós-fixada (de menor volatilidade e menor retorno esperado) e híbrida, em 
menor grau. Ficou evidente a baixíssima exposição à renda variável (isto é, a risco) por parte de todos os 
fundos analisados, o que pode ser um indicativo do setor. Se considerarmos a característica fundamental 
do longo prazo nesses fundos, tal baixa exposição sugere falta de diversificação e ineficiência, sendo, 
portanto, não benéfico aos participantes. Além disso, em alguns períodos, o modelo apresentou baixos 
coeficientes de determinação, que podem advir da parte da carteira com ativos marcados na curva do 
papel, como na renda fixa híbrida, a exemplo das NTN-B (IPCA+) com duration longa: essa prática reduz 
artificialmente a volatilidade do fundo, inflando o índice Sharpe. 
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Abstract

This study analyzed, from 2015 to 2019, the performance and allocation of four private pension funds 
from federal public servants (Funpresp-Exe and Funpresp-Jud), and from the states of Rio de Janeiro 
(RJPrev) and Espírito Santo (PREVES) . The performance of all funds, as measured by the Sharpe index, 
proved to be superior to that calculated for the Brazilian stock market indices. This was due to the low 
volatility presented by the funds, with returns slightly higher than the CDI (riskless) rate but lower than 
the Ibovespa. The portfolios were investigated by Static Analysis and Style Dynamics, observing eight 
risk factors: fixed, post fixed and hybrid fixed income (inflation), real estate investments, stock exchange 
in Brazil, foreign shares, foreign exchange and external Brazilian debt. The last two factors were not 
significant for any fund, and the extremely high exposure to fixed income was significant, especially to the 
post-fixed types (with less volatility and lower expected returns), and to the hybrid fixed income to a lesser 
extent. The very low exposure to variable income (that is, to risk and upside) was evident on the part of 
all the funds analyzed, which may be an indication of the whole sector. If we consider the fundamental 
premise of long term in these funds, such low exposure suggests a lack of diversification and therefore 
inefficiency, which is not beneficial to participants. Furthermore, in some periods, the model showed 
low determination coefficients, which may come from the part of the portfolio with assets marked on the 
interest rate curve, as in hybrid fixed income such as NTN-B (IPCA +) with long duration: such practice 
artificially reduces the fund’s volatility and it inflates the Sharpe index.
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Resumen

Este estudio analizó, de 2015 a 2019, el desempeño y la asignación de cuatro fondos de pensiones 
privados de servidores públicos federales (Funpresp-Exe y Funpresp-Jud) y de los estados de Río de 
Janeiro (RJPrev) y Espírito Santo (PREVES). El rendimiento de todos los fondos por el índice Sharpe 
demostró ser superior al calculado para los índices bursátiles brasileños. Esto se debió a la baja 
volatilidad presentada por los fondos, con rendimientos ligeramente más altos que el CDI y más bajos 
que el Ibovespa. Las carteras fueron investigadas por Static Analysis y Style Dynamics, observando ocho 
factores de riesgo: renda fija, no fija e híbrida (inflación), inversiones inmobiliarias, bolsa de valores del 
Brasil, acciones extranjeras, divisas y deuda externa. Los dos últimos factores no fueron significativos 
para ningún fondo y la exposición extremadamente alta a los ingresos fijos fueron significativas, 
especialmente la de los tipos post-fijos (con menos volatilidad y menor rendimiento esperado) e híbridos, 
en menor medida. Fue evidente la muy baja exposición a renta variable (es decir, en riesgo) por parte 
de todos los fondos analizados, lo que puede ser indicativo del sector. Si consideramos la característica 
fundamental del largo plazo en estos fondos, una exposición tan baja sugiere una falta de diversificación 
e ineficiencia y, por lo tanto, no es beneficiosa para los participantes. Además, en algunos períodos, 
el modelo mostró bajos coeficientes de determinación, que pueden provenir de la parte de la cartera 
con activos marcados en la curva de papel, como la renta fija híbrida, al ejemplo de NTN-B (IPCA +) 
con larga duración: tal práctica reduce artificialmente la volatilidad del fondo y infla el índice Sharpe.
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1. Introdução Um grande marco para o regime de previdência complementar dos 
servidores públicos ocorreu em 18 de fevereiro de 2013, com a 
entrada no mercado do maior plano de previdência complementar 
patrocinado pela Administração com natureza jurídica de direito 
público, o Funpresp-Exe, contemplando os servidores do Poder 
Executivo federal. O fundo de pensão contava com 91.701 participantes e  
R$ 2,22 bilhões em patrimônio ao final do ano de 2019 (PREVIC, 2019).  
Mesmo após tantos anos desde a permissão constitucional e da vigência 
da Lei Complementar 108, de 29 de maio de 2001, havia, até o ano de 
2013, apenas dois fundos de previdência complementar dessa natureza, 
porém muito menores, exclusivos para os servidores das Assembleias 
dos estados da Bahia (ALBAPREV) e de Pernambuco (ALPEPREV), 
iniciados em março de 2006 e janeiro de 2009, respectivamente.

 Com o sucesso das atividades do Funpresp-Exe, alguns estados, 
municípios e o governo do Distrito Federal se viram motivados a iniciar 
seus fundos e planos, uni ou multipatrocinados, com gestão própria, 
terceirizada ou mista: SP-PREVCOM, do estado de São Paulo, em 
23 de março de 2013; RJPrev, do estado do Rio de Janeiro, em 04 de 
setembro de 2013; Funpresp-Jud, dos servidores federais dos Poderes 
Legislativo, Judiciário e Ministério Público, em 21 de novembro de 
2013; PREVES, do estado do Espírito Santo, em 19 de dezembro  
de 2013; PREVCOM-MG, do estado de Minas Gerais, em 19 de 
setembro de 2014;  PREVNORDESTE, do estado da Bahia, em 09  
de março de 2016; RS-PREV, do estado do Rio Grande do Sul, em 
26 de abril de 2016; SCPREV, do estado de Santa Catarina, em 02 de 
maio de 2016; PREVCOM-BRC, do estado de Goiás, em 05 de abril  
de 2017; CURITIBAPREV, do município de Curitiba, em 01 de outubro de 
2018, e o DF-PREVCOM, do Distrito Federal, em 11 de outubro de 2018.  
Com previsão de funcionamento a partir do ano de 2020, foram autorizados 
pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) 
o ALPREV, do estado de Alagoas, o Funpresp/PA, do estado do Pará, 
o SP-Previdência, do município de São Paulo, e o CE-PREVCOM, do 
estado do Ceará.

 Por terem sido constituídos recentemente, os fundos de pensão em 
funcionamento têm obtido expressivo crescimento, e contavam, no 
encerramento de 2019, com R$ 4,8 bilhões em ativos transacionados 
no mercado financeiro e de capitais (PREVIC, 2019). Eles compõem o 
universo das entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), 
este com patrimônio consolidado de R$ 956 bilhões em novembro de 
2019 (ABRAPP, 2019). As EFPC estão entre os principais investidores 
institucionais no mercado brasileiro, representando 18% da indústria 
de fundos em dezembro de 2019, ou o equivalente a 13% do PIB 
brasileiro (ANBIMA, 2019), e fomentando a formação de poupança, 
que financia o desenvolvimento econômico de longo prazo do Brasil.  
Os fundos de pensão asseguram mais de 7,6 milhões de vidas, de acordo 
com a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar – ABRAPP. O relatório consolidado estatístico da 
entidade traz a relevância econômico-social do setor em números: 
2,7 milhões de participantes ativos e 0,9 milhão de assistidos ou 7,6 
milhões de assegurados no país, quando incluídos seus 4,0 milhões 
de dependentes, distribuídos em 622 planos de 261 fundos de pensão. 
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 O objetivo principal deste estudo é a investigação de como a política de 
investimentos dos fundos de pensão de servidores públicos tem sido 
posta em prática, com o uso do modelo de Análise de Estilo criado 
por Sharpe (1988,1992). Corroborando essa visão, desde os estudos 
seminais de Brinson, Singer e Beebower (1991), Sharpe (1992) e Brinson, 
Hood e Beebower (1995), já se evidenciava que a devida alocação dos 
pesos nas classes de ativos (asset allocation) respondia pela maior 
parte da explicação dos retornos obtidos, portanto mais que a escolha 
dos papéis dentro de uma classe de ativos (security selection ou 
picking skill) ou o momento correto de compra e venda (market timing).  
No entanto, Ibbotson e Kaplan (2000) afirmam que, para o caso de fundos 
de pensão, o percentual de explicação dos retornos em decorrência do 
asset allocation é menor, se comparado aos fundos não previdenciários. 
Concluem também que o percentual de explicação é mais impreciso para 
o setor, e pode facilmente chegar a 40%, 90% ou praticamente 100%.

 Existem diversos artigos acadêmicos com aplicação de análise de estilo 
ao mercado brasileiro de fundos mútuos em geral (YOSHINAGA et al., 
2009; PIZZINGA et al., 2012; SCHUTT; CALDEIRA, 2013; SCOLESE 
et al., 2015; ORENG; EID JUNIOR; YOSHINAGA, 2017; MAESTRI; 
MALAQUIAS, 2017), mas poucos sobre os fundos do segmento de 
previdência (MARQUES; PIZZINGA; VEREDA, 2012; AMARAL, 2013; 
CAMPANI; BRITO, 2018) e nenhum, até onde é de nosso conhecimento, 
focado na previdência complementar de servidores públicos. A partir 
desse ineditismo, visa-se a preencher a lacuna de pesquisa.

 Se por um lado não há mais dificuldades para obter índices de mercado 
representativos dos fatores na análise de estilo, conforme em Varga 
e Valli (1998), por outro lado, este trabalho foi delimitado à análise de 
quatro dos oito fundos de pensão de servidores públicos que contam 
com mais de cinco anos de atividade. Como os valores das cotas ainda 
não são obrigatoriamente públicos e, principalmente, com apuração 
diária, apenas Funpresp-Exe, Funpresp-Jud, RJPrev e PREVES 
foram selecionados por disporem de dados com quotização ao dia útil.  
Dessa forma, partindo-se dos dados para o período de 01 de janeiro 
de 2015 a 31 de dezembro de 2019, buscou-se responder à seguinte 
questão: como alocam e performam os gestores do Funpresp-Exe, 
Funpresp-Jud, RJPrev e PREVES?
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2. A previdência Desde o ano de 2003, por força da primeira alteração no parágrafo 15 
complementar do artigo 40 da Constituição Federal, os fundos de pensão de servidores 
de servidores públicos estão impedidos de oferecer planos na modalidade de benefício 
públicos definido (BD). Nos planos BD, o valor do benefício tem relação com 

o salário do empregado ou tempo de serviço, e o risco dos ativos 
financeiros é suportado também pela empresa patrocinadora do fundo de 
pensão, pois assume a responsabilidade de que o benefício assegurado 
pelo regulamento do plano seja pago na época devida, independente 
de fatores de rentabilidade da carteira (HAINAUT, 2014).

 Segundo Davis (2005), na modalidade de plano por contribuição definida 
(CD), os riscos relacionados aos ativos financeiros são suportados 
unicamente pelos participantes, de forma individualizada, pois o valor  
dos benefícios depende principalmente do desempenho dos 
investimentos e, secundariamente, da longevidade de si próprios. 
Nesse sentido, em um plano CD, o benefício é a variável dependente, 
e as contribuições e juros são as variáveis independentes. Nos planos 
CD não há ocorrência de subsídios cruzados intrageracionais ou 
intergeracionais durante o estágio de contribuições, dado que os 
participantes são os únicos titulares dos recursos acumulados, e suas 
provisões são calculadas pelos saldos de contas individuais acumuladas. 
O participante, através do extrato, individualizado, tem conhecimento 
do montante que compõe seu fundo, podendo, em tese, acompanhar 
sua valorização diariamente. Com isso, dá-se maior importância ao 
desempenho de cada classe de ativos e da carteira. Além da perseguição 
do desempenho do benchmark para cada classe, é importante que o 
fundo obtenha resultados compatíveis com planos de características 
semelhantes, como risco da carteira e grau de maturidade populacional 
(divisão do número de assistidos – aposentados e pensionistas –  pela 
soma dos participantes e assistidos).

 Os planos CV, por sua vez, são aqueles que apresentam uma combinação 
entre as características de contribuição definida na fase de acumulação 
de recursos e benefício definido na fase de percepção de benefícios 
(TRAJANO; WELTER; SOUZA, 2018). Por causa da proibição para 
a criação de planos BD, adotam-se atualmente os formatos CD ou 
CV, que se assemelham aos planos americanos 401(k), cujo nome faz 
referência à respectiva parte do código tributário dos Estados Unidos. 
Para comparação detalhada entre os planos BD e CD, sugere-se a leitura 
do estudo referência de Bodie, Marcus e Merton (1988), considerando-se 
as particularidades brasileiras detalhadas por Pinheiro (2007).
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 A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais (ANBIMA) define os fundos “Previdência Balanceados Data-Alvo” 
como aqueles que têm por objetivo buscar retorno num prazo referencial, 
ou data-alvo, por meio de investimento em diversas classes de ativos 
(renda fixa, ações, câmbio etc.), ou seja, como os fundos mútuos da 
categoria “multimercado” pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
mas com a estratégia de rebalanceamentos periódicos sob compromisso 
de redução da exposição ao risco (de volatilidade das cotas) em função 
do prazo a decorrer para a data-alvo. Assim pretende-se fazer com que 
o participante não tenha grandes surpresas em momentos próximos à 
sua aposentadoria, quando então converterá o saldo da conta individual 
em benefício. A estratégia se inicia de forma mais arrojada e termina 
de modo conservador, aumentando a rentabilidade e, paralelamente, 
a previsibilidade do valor da aposentadoria, com o passar do tempo. 
Essa lógica de alocação dinâmica em função da data de aposentadoria 
remonta à teoria econômica do ciclo de vida, desenvolvida por Modigliani 
e Brumberg na década de 1950. A justificativa é que os trabalhadores 
mais novos possuem maior capital humano (valor presente das rendas 
do trabalho) que os mais velhos e, portanto, maior capacidade de 
diversificar e diluir os riscos ao longo de sua vida laboral.

 Os planos de previdência “data-alvo” (“target date”) ou ciclo de vida 
(“lifetime” ou “life cycle”) pertencem à categoria dos planos CD ou 
CV, amplamente utilizados no mercado americano, onde a cultura de 
investimentos em renda variável já está consolidada pelos poupadores. 
No mercado brasileiro, porém, existem há menos de duas décadas 
para o segmento das Entidades Abertas de Previdência Complementar 
(EAPC), e ainda estão em processo de popularização, como uma 
estratégia específica de gestão entre os planos mais populares, os da 
família PGBL e VGBL. Apenas mais recentemente essa estratégia tem 
sido adotada em alguns fundos de pensão, e somente no ano de 2020 
chegou aos fundos de pensão de servidores públicos.

 Em janeiro de 2020, o Funpresp-Exe abriu com pioneirismo a 
possibilidade de o participante escolher seu perfil de investimentos de 
acordo com faixas etárias definidas (até 40 anos; 41 a 50 anos; e 51 a 
60 anos). Caso faça a opção, parte da carteira preservação (aplicada em 
renda fixa, investimentos imobiliários e empréstimos a participantes) será 
direcionada para ativos de uma carteira com maior risco (denominada 
“carteira performance”), com proporção inversa à faixa etária (de 30% a 
45% em renda variável, exterior e operações estruturadas para idades 
até 40 anos; de 15% a 30% para a faixa de 41 a 50 anos; e até 15% para 
pessoas de 51 a 60 anos). Isso coloca em prática o modelo de gestão 
conhecido como “data-alvo” ou “ciclo de vida”. Para os demais fundos 
de pensão de servidores públicos, permanece a situação-problema de 
os participantes ainda não poderem escolher um fundo de acordo com 
seu perfil.
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3 Referencial  Cadoni, Melis e Trudda (2017) ilustram que a regulamentação tem por
teórico objetivo assegurar a solvência dos planos, mas traz o efeito negativo
 de diminuir as possibilidades de aumento na diversificação e redução
3.1 Teoria de do risco não sistemático da carteira, para um determinado nível de 
carteira e  risco de mercado, deslocando, então, a fronteira eficiente para baixo.
restrições  Além disso, o desempenho pode ser afetado, indiretamente, como
legais ou resultado da incerteza sobre a realocação em função das futuras 
gerenciais mudanças nas regras de restrições de investimento. Isso altera o Asset 

Liability Management (ALM) do plano, ou seja, a gestão integrada entre 
ativo e passivo atuarial, pela qual são impostas diversas políticas de 
investimento, conforme aborda Duarte (2017). 

 A norma das EAPC divide os investimentos nos segmentos de renda 
fixa, renda variável, imóveis, investimentos sujeitos à variação cambial 
e outros, enquanto a das EFPC classifica em: renda fixa, renda variável, 
investimentos imobiliários, investimentos estruturados, investimentos 
no exterior e operações (empréstimos) com participantes. Apesar de 
a legislação brasileira ter, em princípio, evoluído desde as primeiras 
publicações na década de 70, somente com a Resolução CMN 
3.792/2009 (CMN, 2009) os fundos de pensão passaram a poder 
investir no exterior, por exemplo. A Resolução CMN 4.661/2018 (CMN, 
2018), atualmente em vigor para as EFPC, alterou alguns limites 
máximos, como a redução do percentual máximo de investimentos 
no Fundo de Investimento em Participações (FIP) de 20% para 15%, 
com os fundos imobiliários sendo reclassificados e deslocados do 
segmento de investimentos estruturados para investimentos imobiliários, 
e aumentando-se o percentual desse segmento de 8% para 20%.  
Em suma, para renda fixa, foram estabelecidos os sublimites de  
20%, 80% ou 100% (títulos públicos). Para renda variável, 3% (certificado 
de ouro físico), 10% (BDR – Brazilian Depositary Receipts) e 50% ou 
70% em ações negociadas na bolsa de valores brasileira, dependendo 
do nível de governança; investimentos estruturados (multimercado 
institucional), em até 20%; investimentos imobiliários também em até 
20%; operações com participantes alcançando 15%; e investimentos 
no exterior indo até 10%. Existem também limites de alocação e 
de concentração por emissor, além de restrições quanto ao uso de 
derivativos, que apesar de relevantes não foram destacados aqui por 
não influenciarem na metodologia e resultados deste estudo.

3.2 Encargos A taxa de administração (financeira) é o valor cobrado pela gestão 
do plano e a dos recursos aplicados nos fundos de previdência. É estabelecido um 
quotização  percentual anual que incide diariamente (base 252 dias úteis) sobre
dos fundos todo o patrimônio do fundo. A taxa de performance, assim como a 

de administração, é utilizada para fundos com gestores que atuam 
de forma ativa e incide sobre o patrimônio do fundo, mas somente na 
faixa que exceder um determinado benchmark. A taxa de carregamento 
tem como objeto a administração do passivo do plano, para garantir as 
despesas ocasionadas na comercialização e prestação de serviços, 
cobrando-se um percentual que geralmente decresce conforme o tempo 
de permanência no plano (CAMPANI et al., 2020). O carregamento, 
quando antecipado (na entrada), é arrecadado na data de pagamento 
da contribuição ou, quando postecipado (na saída), sobre o valor 
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pago no instante do resgate, portabilidade ou benefício. A maioria dos 
relatórios de países da América Latina gera cotas ou retornos brutos 
de taxas, enquanto alguns países da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), além do Brasil, os relatam 
líquidos de taxas de administração (TAPIA, 2008).

 A questão da escolha da metodologia de apuração do preço dos ativos 
que compõem as cotas da carteira do fundo também é relevante. 
Conforme Tapia (2008), a maioria dos sistemas de previdência funcional 
dos países da OCDE e da América Latina utiliza a marcação a valor 
de mercado. A exceção ocorre na República Tcheca e na Estônia que, 
como regra geral, seguem critérios diferentes de avaliação. Nas EFPC 
brasileiras, ainda persiste a questão da discussão acerca de qual 
metodologia é utilizada para a marcação de parte dos ativos, se a valor 
de mercado (títulos para negociação ou títulos disponíveis para venda) 
ou na curva do papel (títulos mantidos até o vencimento), o que influencia 
diretamente o valor das cotas e, consequentemente, a rentabilidade do 
plano em curto e médio prazos. Independente do critério adotado, o valor 
do ativo no vencimento será idêntico e sabe-se que a marcação na curva 
de vencimento reduz a volatilidade, além de, praticamente, impossibilitar 
retornos negativos, por se basear na remuneração contratada, e não 
no valor de mercado atual do ativo (FERREIRA; BARBOSA, 2013).  
De acordo com a regulamentação dos órgãos supervisores, Circular 
Banco Central do Brasil 3.068, de 08 de novembro de 2001, e Resolução 
CGPC 4, de 30 de janeiro de 2002 (BCB, 2001; CGPC, 2001), a marcação 
na curva pode ser utilizada quando não há a intenção de negociação 
(venda) do ativo antes do vencimento e quando pode ser comprovada 
a capacidade financeira de liquidez com sua manutenção definitiva em 
carteira, respeitados os compromissos com os benefícios do plano.  
Isso ocorre, inclusive, com frequência para os títulos públicos federais 
que, não obstante, são líquidos e possuem marcação a mercado.

 Tavares (2016) afirma que a manutenção de papéis marcados na curva 
implica transferência indevida de riqueza entre os participantes do 
plano, sendo essa transferência sua maior crítica. O autor argumenta 
que a marcação na curva se mostra inadequada, mesmo para os planos 
em início de operação, que oferecem menor risco de liquidez, pois 
diferentes participantes efetuam aportes (ou eventualmente resgates 
e portabilidade) em momentos distintos, o que vai de encontro à 
característica de ausência de mutualismo nos planos CD e CV na fase 
de contribuições. Ainda segundo o autor, verifica-se um problema no 
caso de aquisição de novos ativos idênticos aos existentes em carteira, 
pois seriam comprados pelo preço de mercado diferente daquele 
registrado contabilmente. Da mesma forma, o resgate de cotas se daria 
por quantidades divergentes, tendo como consequência a transferência 
de riqueza entre os membros. Tais observações nos permitem concluir 
que a marcação a mercado ofereceria maior transparência, credibilidade 
e fidedignidade ao plano e às entidades. 
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3.3 Estudos A Análise de Estilo de Sharpe (1988, 1992) objetiva demonstrar, a partir 
seminais e  da série histórica de retornos, a exposição do fundo a diferentes ativos e
nacionais  riscos, sem a necessidade do constante monitoramento da composição
recentes das carteiras, que nem sempre está publicamente disponível nas
sobre análise EFPC. O estilo do fundo é definido pelas classes de ativos que melhor 
de estilo explicam a variação do retorno da carteira, possibilitando entender a 

efetiva alocação dos ativos eleita pelo gestor. O modelo multifatorial de 
Análise de Estilo de Sharpe (1988, 1992) foi utilizado para determinar 
a exposição dos fundos aos índices de mercado escolhidos, que são 
proxies das diversas classes de ativos que melhor reproduzem os 
retornos obtidos por uma carteira diversificada em um determinado 
momento. Em seu estudo seminal, o autor utilizou um modelo estático 
de 12 fatores aplicado a dados no período de 60 meses.

 Pode ser implementado por uma regressão linear multivariada, conforme 
equação (1), com n observações no tempo t = 1,2, ..., n, onde Rt é o 
retorno do fundo no tempo (t; t+Δt), e F1,t, F2,t, ..., FK,t são os retornos 
no tempo (t; t+Δt) dos k fatores, e β1,t, β2,t, ..., βK,t, seus respectivos pesos, 
além de et representar o resíduo da equação, ou seja, a parcela não 
explicada pelo modelo. Pela teoria proposta para análise de estilo forte, 
o modelo deve ser exaustivo – isto é, todos os ativos são mapeáveis 
pelas classes – e mutuamente exclusivo – ou seja, as classes não se 
sobrepõem –, além de não haver problemas de colinearidade.

 Rt = β1,t F1,t + β2,t F2,t + … + βk,t Fk,t + et  (1)

 Segundo Ter Horst, Nijman e De Roon (2004), de acordo com o tipo  
de restrição aos fatores do modelo, a análise de estilo pode ser 
classificada como análise de estilo forte, devido à imposição simultânea 
de restrições da soma dos betas ser igual a um e de cada beta ter um 
valor entre zero e um. Quando nenhuma das restrições é imposta, 
classifica-se como análise de estilo fraca. Já quando apenas é adotada 
a restrição de os betas somarem um, intitula-se “análise de estilo 
semiforte”. Sharpe (1992) afirma que, se o modelo não sofre de má 
especificação ou outros problemas, o R2 baixo pode refletir, mas não 
necessariamente, a gestão ativa no critério de seletividade do gestor, 
tendo em vista que um fundo passivo é dedicado a replicar índices de 
mercado, e o R² ajustado indicará o quanto da rentabilidade pode ser 
explicada pelo modelo através da gestão passiva.

 A análise de estilo não captura a habilidade do gestor para selecionar 
os melhores ativos em uma determinada classe ou o momento ótimo 
de compra e venda, que representam justamente os fundamentos da 
gestão ativa ao buscar superar um benchmark indicado. Por outro lado, 
permite identificar fundos que se classificam como ativos mas que de fato 
atuam de forma passiva frente aos índices, replicando o benchmark, e 
cobrando, por exemplo, taxas de administração maiores do que o serviço 
efetivamente contratado pelos cotistas, conforme apurado recentemente 
por Campani e Brito (2018) para fundos de previdência complementar 
aberta. 
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 Entre os primeiros estudos com fundos previdenciários, Amaral (2013) 
comparou o estilo dos fundos de previdência de renda fixa com os 
fundos tradicionais de mesmo perfil, concluindo que, à época, os fundos 
de previdência não alocavam seu patrimônio em renda fixa atrelada 
à inflação e cobravam taxas de administração maiores, chegando a 
performances inferiores. Porém, a estratégia de alocação do gestor pode 
mudar no tempo, invalidando a análise tradicional baseada na situação 
estática.

 Nesse sentido, destacamos alguns estudos nacionais recentes que 
optaram por modelar a forma de espaço de estado por Filtro de 
Kalman. Marques, Pizzinga e Vereda (2012) analisaram de forma 
dinâmica quatro fundos brasileiros de renda fixa de previdência aberta 
no período de 2004 a 2008, concluindo que o uso do filtro promove 
estabilidade nos fatores, utilizando inicialmente seis índices, mas 
apontando apenas para três índices representativos de renda fixa 
prefixada, pós-fixada e inflação, e que, para o período em análise, 
os fundos alocavam seus patrimônios, principalmente, nessa última 
categoria. Com a mesma metodologia, Schutt e Caldeira (2013) 
verificaram, no período de 2006 a 2011, quais os maiores riscos entre 
sete fatores eleitos e atribuídos aos retornos de 388 fundos multimercado, 
concluindo que a exposição à renda fixa foi crescendo a partir da crise 
deflagrada no ano de 2008. Os autores sugeriram, também, a utilização 
da técnica de janelas móveis (window regression), mas ressaltando 
que a iniciativa sofreria da subjetividade quanto à escolha de seu 
tamanho. Por fim, Campani e Brito (2018) analisaram, no período de 
2009 a 2015, fundos de previdência aberta das cinco principais EAPC, 
utilizando nove índices representativos do mercado, e indicando que o 
câmbio, imóveis e, surpreendentemente, os índices atrelados a juros 
prefixados não se apresentaram relevantes. Quando analisaram dez 
fundos compostos com renda variável, encontraram fortes indícios de 
passividade aliada à cobrança de taxas de fundos supostamente ativos. 
Com isso, construíram uma carteira passiva teórica, porém realista, 
que os replicavam em estilo e com retornos não significativamente 
distintos, sob uma taxa de administração relevantemente menor.  
A carteira, rebalanceada mensalmente, adotou uma estratégia simples, 
combinando o fundo conservador comercializado pela própria EAPC 
com um Exchange Traded Funds (ETF) de ações.
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4. Procedimentos Foram utilizados dados secundários a partir das cotas de quatro 
metodológicos fundos de pensão públicos, obtidas com o apoio da Lei de Acesso
 à informação (RJPrev), o contato com a diretoria de investimentos e
4.1 Coleta presidência (PREVES), com a diretoria de investimentos e conselho 
de dados deliberativo (Funpresp-Jud), ou o acesso à área do participante na 

internet (Funpresp-Exe). Os fundos de pensão analisados detinham, ao 
final de 2019, patrimônio de R$ 2,22 bilhões (Funpresp-Exe), R$ 734 
milhões (Funpresp-Jud) e aproximadamente R$ 90 milhões (RJPrev) e 
R$ 55 milhões (PREVES). Nenhum dos quatro fundos possui ou possuía 
taxa de administração, apenas taxa de carregamento. Foram utilizados 
retornos logarítmicos diários de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro 
de 2019. Com o uso da plataforma Economática, foram obtidos diversos 
índices representativos das classes de ativos, conforme detalhado na 
seção seguinte. Cabe ressaltar que os missing values, por questões 
de feriados divergentes dentro e fora do país, foram substituídos pela 
média aritmética simples entre as cotas adjacentes.

4.2 Modelo O poder explicativo da análise de estilo de uma carteira está diretamente 
econométrico relacionado à qualidade das classes de ativos adotadas, assim como dos 

dados e proxies utilizados para representá-las (BUETOW; JOHNSON; 
RUNKLE, 2000). A divisão de classes promovida pelo órgão regulador 
foi o ponto de partida do modelo. A norma brasileira das EFPC 
classifica os ativos em seis principais classes: renda fixa, renda variável, 
investimentos estruturados, investimentos imobiliários, investimentos no 
exterior e operações com participantes. Este estudo baseou-se nessas 
segmentações com algumas adaptações, subdividindo a categoria de 
renda fixa em pós-fixada, prefixada e inflação. A classe de investimentos 
no exterior foi segregada em ações, câmbio (dólar ou euro) e dívida 
externa. Identificaram-se, então, diversos índices que pudessem 
representar as classes de ativos ou fatores de riscos eleitos, desde que 
contassem com periodicidade diária e histórico desde 01 de janeiro de 
2015.

 Uma premissa do modelo estatístico é que os fatores não devem ser 
altamente correlacionados, de forma que se procura afastar o problema 
de (multi)colinearidade. Para representar a classe de investimentos 
estruturados, o único índice que se mostrou adequado foi o Índice  
de Hedge Funds ANBIMA (IHFA). Entretanto, este foi descartado 
devido à sua preeminente multicolinearidade apresentada para com os 
outros índices. Com isso, não se utilizou o fator de risco representativo 
de investimentos estruturados. As operações com participantes não 
são transacionadas em mercado, mas por outro lado são altamente 
correlacionadas com as taxas praticadas pelas classes de renda fixa 
prefixada e inflação. Assim, o dado foi interpretado como constante 
dessas classes. O rearranjamento das classes levou, portanto, à criação 
de oito fatores de risco, conforme resumo na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Proxies dos modelos para cada fator de risco, em comparação às classes de ativos das EFPC 
de renda fixa (RF), renda variável (RV), operações estruturadas (OE), operações com participantes 
(OP), investimentos imobiliários (II) e investimentos no exterior (IE)

Fator de Risco
Classes de Ativos

Proxy
RF RV OE OP II IE

1. Curva de juros  
pós-fixada

X X DI-OVER (B3), TBF (Banco 
Central do Brasil), IMA-S 
(ANBIMA)

2. Curva de juros 
prefixada

X X X IRF-M 1, IRF-M 1+, IRF-M P2,
IDkA Pré 3M, IDkA Pré 1A,
IDkA Pré 2A, IDkA Pré 3A,
IDkA Pré 5A (ANBIMA)

3. Curva de juros híbrida 
(prefixada e inflação)

X X X IMA-B 5, IMA-B 5+, IMA-B 5 
P2, IDkA IPCA 2A, IDkA IPCA 
3A, IDkA IPCA 5A, IDkA IPCA 
10A, IDkA IPCA 15A, IDkA 
IPCA 20A, IDkA IPCA 30A 
(ANBIMA)

4. Imóveis X X IFIX (B3)

5. Ações – nacional X X Ibovespa, IBrX 50, IBrX 100, 
IBrA (B3)

6. Ações – exterior X X X BDrX (B3), S&P500 (NYSE)

7. Câmbio 
(dólar ou euro)

X X PTAX, EURO/R$  
(Banco Central do Brasil)

8. Dívida externa X X X EMBI+ (J.P. Morgan Chase)

 Definidos os oito fatores de risco de mercado, justifica-se utilizar a 
análise de estilo fraca, na qual a soma dos coeficientes (betas) dos 
fatores não é restringida para necessariamente atingir valor igual a um, 
e nem estes são forçados a tomarem individualmente valores entre zero 
e um. Investigaram-se os betas com o objetivo de interpretá-los como 
a sensibilidade do retorno do fundo em relação aos mesmos, a fim de 
serem identificadas mudanças na estratégia de alocação do fundo do 
plano. Entende-se que a situação da soma dos betas forçada igual ao 
valor unitário apenas refletiria o percentual de composição da carteira 
se o modelo obtivesse 100% de poder de explicação, ou muito próximo a 
isso, o que, na prática, geralmente não ocorre. Diante das características 
do estudo e nossa avaliação, utilizar análise de estilo forte poderia 
levar a resultados artificiais, com vieses resultantes de um modelo mal 
especificado.
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 Como método, perfez-se uma análise estática de estilo com regressão 
linear múltipla calculada por mínimos quadrados e critério de seleção 
em eliminação backward de variáveis com grau de significância de 
5%, a fim de selecionar os fatores representativos utilizados nas 
equações. Previamente, o coeficiente de correlação de Pearson foi 
calculado para a seleção dos índices que representassem melhor 
cada um dos fatores, variando-se também para cada um dos fundos 
analisados. Os pressupostos do modelo de regressão foram avaliados 
pelos testes estatísticos de linearidade dos fatores, normalidade, 
heterocedasticidade e correlação serial dos resíduos, além da 
verificação de multicolinearidade.

 Utilizou-se, posteriormente, na análise dinâmica de estilo, a regressão 
móvel calculada por mínimos quadrados ordinários a partir de janelas 
móveis (rolling window), com o deslocamento de subamostras de 
tamanho quadrimestral ao longo de toda a amostra temporal. A escolha 
do tamanho da janela é justificada, pois os índices divulgados pela B3 
(bolsa de valores oficial do Brasil) são rebalanceados a cada quatro 
meses. A técnica dinâmica permite o monitoramento dos investimentos 
de um fundo ao longo do tempo, dando sinais do quanto a gestão do 
fundo contribui para o seu retorno.

5 Análise dos Na comparação entre o desempenho dos fundos (Tabela 2), os 
resultados retornos acumulados variaram no intervalo entre 71% (PREVES) e 81% 

(RJPrev), frente a 60% do CDI, 134% do Ibovespa e 144% do IBrA.  
As volatilidades anualizadas foram mais díspares, como a do RJPrev 
(σ = 4,6%) registrada bem acima dos fundos do Funpresp-Exe  
(σ = 1,6%), Funpresp-Jud (σ=1,5%) e PREVES (σ=1,9%). Por sua vez, 
o CDI apresentou volatilidade anualizada de 0,2%, o Ibovespa, 21,8%, 
e o IBrA, 20,7%, no mesmo período. Com isso, o fundo do RJPrev 
apresentou a pior relação retorno/risco pelo índice Sharpe (0,61), 
apesar de contar também com o maior retorno e maior risco entre todos.  
Não obstante, todos os fundos tiveram índice Sharpe superior aos índices 
de ações analisados (que variaram de 0,36 a 0,45).

 A Figura 1 apresenta a relação risco-retorno para os quatro fundos 
e para os oito fatores de risco. Nota-se que os fundos apresentaram 
risco-retorno bem mais próximos do risco-retorno do CDI do que 
de qualquer outro índice, com exceção do RJPrev, pois demonstra 
volatilidade bem mais alta que os demais. Ademais, todos os quatro 
fundos encontram-se bem distantes dos fatores de renda variável, 
o que pode indicar concentração em renda fixa. Essa concentração 
sugere ineficiência ao revelar baixíssima diversificação, algo capaz de 
comprometer os retornos de longo prazo em prol de baixa volatilidade no 
curto prazo. Como tais fundos têm todos um perfil de participante com 
foco no longo prazo, esse resultado chamou bastante nossa atenção e 
será verificado em mais detalhes a seguir, com análises de estilo estática 
e dinâmica.
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Tabela 2 – Resultados de desempenho para os fundos selecionados.

Funpresp-Exe Funpresp-Jud RJPrev PREVES

Retorno acumulado
(2015-2019) e volatilidade 
anualizada (σ)

79,5%
σ = 1,6%

75,4%
σ = 1,5%

81,1%
σ = 4,6%

70,8%,
σ = 1,9%

Índice Sharpe de 
Israelsen (anual) 1,56 1,39 0,61 0,77

Beta 2015-2019 (risco 
sistemático)
sobre o IBrA

0,056 0,037 0,048 0,048

Retorno anualizado
sobre o CDI 102,3% 101,9% 102,5% 101,3%

Retorno anualizado
sobre o IMA-B 5 e IMA-B 
5+, respectivamente

99,2%-94,7% 98,8%-94,3% 99,4%-94,9% 98,3%-93,8%

Retorno anualizado 
sobre o Ibovespa e IBrA, 
respectivamente

94,8%-94,0% 94,4%-93,6% 95,0%-94,2% 93,9%-93,1%

Spread anualizado sobre 
o IPCA 6,5% 6,0% 6,7% 5,4%

Figura 1 – Desempenho dos fundos e índices representativos das classes de ativos no período 2015-2019

Nota: Elaborado pelos autores. O ponto relativo ao fator de dívida externa brasileira não foi plotado 
porque prejudicaria a escala do gráfico.
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 Na análise de estilo estática para o período 2015-2019 (Tabela 
3), testou-se o modelo com e sem intercepto, sendo que a retirada 
deste implicou sempre em aumento do R2 ajustado (coeficiente de 
determinação). Isso ficou confirmado após as regressões em análise 
dinâmica, quando os alfas (interceptos) oscilavam sempre em torno do 
valor zero, se considerado o intervalo de confiança de 95%. Outrossim, 
retirar o intercepto nas regressões dinâmicas fez o fator de risco 
renda fixa pós-fixada se tornar mais significante para quase todas as 
regressões calculadas.

Tabela 3 – Resultados da análise de estilo estática para os fundos no período 2015-2019

Modelo: Mínimos Quadrados, com e sem intercepto, 1253 observações diárias.
Variáveis dependentes (colunas): Funpresp-Exe, Funpresp-Jud, RJPrev e PREVES.
Variáveis independentes (linhas): Proxy, acompanhada de coeficiente e grau de significância.
Significância: ***** < 0,1%; **** < 1%; *** < 5%; ** <10%; * não significante a 10% (NS).

R2 ajustado
Funpresp-Exe Funpresp-Jud RJPrev PREVES

0,8201 0,8485 0,5538 0,6351 0,2753 0,2936 0,6419 0,6827

Intercepto 0,000153***** não utilizado 0,000141*** não
utilizado

0,000297
*****

não utilizado -0,000044* não
utilizado

Renda  
Fixa Pós

CDI
0,573633*****

CDI
0,939416*****

CDI
0,353308***

CDI0, 
674481*****

NS* CDI0, 
741263*****

CDI0, 
979059*****

CDI0, 
874967*****

Renda  
Fixa Pré

IRF-M 1+
0,029290*****

IRF-M 1+
0,021966*****

IDkA Pré 3A
0,033531*****

IDkA Pré 3A
0,031356****

não 
significante

não 
significante

IRF-M 1+ 0, 
030160*****

IRF-M 1+
0,030195***

Renda Fixa 
Inflação

IMA-B 5+
0,087365*****

IMA-B 5+
0,087609*****

IMA-B 5
0,267377*****

IMA-B 5
0,268757*****

IMA-B 5+
0,242898*****

IMA-B 5+
0,243397*****

IMA-B 5+
0,107605*****

IMA-B 5+
0,107535*****

Investimentos 
Imobiliários

NS* NS* IFIX
-0,010437***

NS* NS* NS* NS* NS*

Ações 
(nacional)

IBrA
0,031711*****

IBrA
0,031797*****

IBrA
0,020360*****

IBrA
0,019891*****

IBrA
0,033504*****

IBrA
0,033797*****

IBrA
0,019033*****

IBrA
0,019009*****

Ações 
(exterior)

NS* NS* BDrX
0,020579*****

BDrX
0,020936*****

NS* NS* NS* NS*

Câmbio
(dólar ou euro)

NS* NS* NS* NS* NS* NS* NS* NS*

Dívida 
Externa

NS* NS* NS* NS* NS* NS* NS* NS*

Nota: Variance Influence Factor (VIF) < 5 para todos os fatores em todas as equações (não evidenciando problemas 
de multicolinearidade, de acordo com ZUUR et al., 2009). Teste RESET de subespecif icação (Ramsey Regression 
Equation Specification Error Test). P-valor < 0,0001 para todas as equações (indicando que há relações quadráticas 
ou cúbicas significantes). Teste de normalidade dos resíduos (Jarque-Bera). P-valor < 0,0001 para todas as equações 
(indicando erros sem Normalidade). Teste de Breusch-Pagan para a heterocedasticidade. P-valor > 0,05 para 
todas as equações (não apontando erros heterocedásticos). Teste de Ljung-Box para correlação serial – lag=5.  
P-valor > 0,05 para todas as equações (não apontando autocorrelação após cinco dias úteis).
Nota 2: Para o Funpresp-Exe e Funpresp-Jud, não houve diferença estatística significante entre suas correlações com o CDI ou a 
TBF. Elegemos o CDI como proxy para melhor comparação entre os quatro fundos e por se tratar da taxa referência de mercado.



R. Bras. Risco e Seg., Rio de Janeiro, v. 15, n. 27, p. 21-46, Jan. 2020/Dez. 2020 37

Fábio Garrido Leal Martins e Carlos Heitor Campani

 Dos oito fatores propostos por este estudo, o cambial e o de dívida externa 
não foram significantes em nenhum modelo para os quatro fundos.  
As exposições a ações no exterior e a investimentos imobiliários foram 
detectadas apenas no fundo Funpresp-Jud e, mesmo assim, de forma 
branda (e com o segundo fator desaparecendo ao se excluir o intercepto 
da regressão). Contudo, o principal resultado que decorre da análise 
acima é que todos os fundos analisados estão concentrados em renda 
fixa pós-fixada e renda fixa protegida contra inflação. Os resultados 
corroboram as indicações da Figura 1: tendo em vista o longo horizonte 
de investimento que caracteriza a maioria dos participantes de fundos de 
pensão, tal resultado pode indicar carteiras desalinhadas dos interesses 
de seus beneficiários.

 Cabe ressaltar igualmente que o modelo para o RJPrev apresentou poder 
explicativo baixo (R2 ajustado = 0,3) quando comparado aos demais. 
Tal ponto sugere maior diversificação através de outros fatores de risco 
não verificados aqui e/ou uma gestão mais ativa do fundo, gerando 
correlação baixa para os mercados examinados. 

 Um ponto relevante que precisa ser destacado neste momento é que 
grande parte da carteira desses fundos possui marcação na curva do 
papel (em detrimento da tradicional marcação a mercado), conforme 
os relatórios financeiros disponibilizados. Isso diminui artificialmente a 
exposição aos fatores de risco de mercado e, consequentemente, sua 
volatilidade, sobrestimando, assim, o desempenho calculado pelo índice 
Sharpe. A marcação na curva torna esse mercado opaco em relação 
aos demais, sendo um ponto de limitação da análise.

 As Figuras 2 (Funpresp-Exe), 3 (Funpresp-Jud), 4 (RJPrev) e 5 
(PREVES) apresentam os resultados para a análise de estilo dinâmica. 
Para o Funpresp-Exe (Figura 2), houve um pico da sensibilidade da 
carteira ao risco da curva de juros prefixada em meados do ano de 
2018, o que pode indicar que o gestor agiu mais ativamente diante 
da antecipação do último período de queda dos juros SELIC (a partir 
de agosto de 2019) do que do penúltimo (outubro de 2016 a março de 
2018). No ano de 2015, houve pouca exposição a ações nacionais, o 
que se justifica por ter sido um ano de baixa, principalmente no bimestre 
final, com os rumores de impeachment na presidência do país, que 
ocorreu de dezembro de 2015 a agosto de 2016. A bolsa apresentou 
alta consistente desde fevereiro de 2016 e, junto com isso, a exposição 
do fundo a ações praticamente dobrou ao longo de todo aquele ano, 
mas se manteve estável desde o seu final até o encerramento de 2018, 
quando, a partir de então, veio aumentando fortemente, sinalizando 
que o gestor foi simultaneamente reduzindo a exposição em renda fixa 
híbrida (inflação) como compensação. Porém, no final do ano de 2019 
houve comportamento oposto, no sentido do incremento da sensibilidade 
à renda fixa híbrida (inflação), em detrimento da diminuição da renda 
variável (ações).
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Figura 2 – Exposições dos fatores de risco do Funpresp-Exe com intervalos de confiança a 95%
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 Para o Funpresp-Jud (Figura 3), fato instigante ocorre com a queda 
abrupta do R2 ajustado da casa de 0,80-0,90 para a casa 0,40-0,50 
em meados de 2017, o que pode representar alto grau de atividade 
pelo gestor no período. Logo, nota-se a partir de meados de 2017 o 
aumento da sensibilidade da carteira a investimentos de renda fixa 
prefixada e híbrida (inflação), acompanhado pela redução ao fator de 
juros pós-fixado. Isso se apresenta, assim como no Funpresp-Exe, com 
ligeiro atraso em relação ao início de redução da taxa básica de juros 
da economia, ocorrida já desde outubro de 2016. Desde meados de 
2017 e meados de 2019 houve grande aumento da sensibilidade aos 
fatores de risco de ações nacionais. Quanto às ações estrangeiras, o 
Funpresp-Jud parece ter atuado com exclusividade dentre os fundos de 
pensão analisados. Conjectura-se que, a partir de meados de 2018, o 
gestor optou por reduzir a exposição aos riscos “ações exterior” e “renda 
fixa prefixada” para elevar a exposição aos riscos “ações nacionais” e 
“renda fixa pós-fixada”.

Figura 3 – Exposições dos fatores de risco do Funpresp-Jud com intervalos de confiança a 95%
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 Para o RJPrev (Figura 4), tanto a análise de estilo estática quanto 
a dinâmica apresentaram baixo poder explicativo, com R2 de 0,3 na 
análise estática, e que oscilou na análise dinâmica entre valores sem 
significância estatística nos anos de 2017 e 2018 até valores próximos 
a 0,9 nos anos de 2015 e 2016, bem como no fim de 2018 e início 
de 2019, quando, a partir de então, não houve uma tendência clara.  
Não foram encontradas explicações específicas para tamanha 
alternância, mas as possibilidades vão desde a subespecificação 
do modelo – como o fundo possuir ativos ou classe de ativos não 
contemplados pelo modelo, uma grande atividade do gestor, alta 
alavancagem ou até mesmo mudanças de critérios na apuração dos 
valores das cotas (marcação na curva versus marcação a mercado). 
Verificou-se que o baixo valor de R2 encontrado ao final do ano de 
2019 foi acompanhado de 28,3% da carteira, sob gestão própria, com 
marcação na curva em papéis NTN-B (IPCA+), de acordo com os 
demonstrativos obtidos no site da instituição.

Figura 4 – Exposições dos fatores de risco do RJPrev com intervalos de confiança a 95%
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 Para a PREVES (Figura 5), o coeficiente de determinação ajustado 
permaneceu quase sempre acima de 0,6, com exceção do período 
próximo à virada dos anos 2017/2018, que apresentou valores sem 
significância. Isso pode ocorrer, por exemplo, com mudanças no critério 
contábil de apuração dos valores dos ativos a partir do ano de 2018.  
O segmento “renda fixa inflação” apresentou um formato de “U” invertido, 
com elevação durante o ano de 2015 e queda em 2016. Posteriormente, 
houve pequena exposição nos anos de 2017 a 2019, mas semelhante 
ao nível de investimentos em ações nacionais para o período de 2016 
a 2018, com grande elevação ao longo do último ano (2019). A tática 
de não investir em ações nacionais no ano de 2015 apresentou-se 
adequada diante do bear market à época. No entanto, somente no 
ano de 2019 houve aumento significativo nessa alocação, apesar de 
a bolsa brasileira já apresentar boas rentabilidades desde fevereiro 
de 2016. Verificou-se, também, que apenas a partir do início de 2019 
houve aumento no segmento de renda fixa prefixada, diante do cenário 
em que a taxa SELIC se manteve constante (março de 2018 a julho de 
2019) ou no segundo momento de queda (a partir de agosto de 2019). 
Além disso, o gestor optou por diminuir ou deixar permanecer constante 
a exposição ao segmento “renda fixa híbrida” desde o ano de 2016.

Figura 5 – Exposições dos fatores de risco da PREVES com intervalos de confiança a 95%
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6 Considerações Os fundos de pensão analisados (Funpresp-Exe, Funpresp-Jud, RJPrev 
finais	 e PREVES) mostraram, de 2015 a 2019, retornos ligeiramente maiores 

que o CDI, porém menores que a maioria das outras classes analisadas. 
Não obstante, todos os fundos apresentaram índice Sharpe superior 
ao calculado para os principais índices do mercado de ações nacional.  
No entanto, esse melhor desempenho pode ser explicado pela 
baixíssima volatilidade dos fundos (entre 1,5% e 4,6%), decorrente da 
alta proporção de aplicação no mercado de renda fixa e pela marcação 
na curva (e não a mercado, reduzindo artificialmente a volatilidade do 
fundo). A baixíssima exposição dos fundos às classes de renda variável 
também chamou muito a nossa atenção, principalmente se lembrarmos 
do caráter de longo prazo que esses fundos possuem. Isso pode ser um 
indicativo de que o setor não é eficientemente diversificado, destruindo, 
portanto, rentabilidade de seus participantes no longo prazo.

 Comparando-se com os resultados encontrados por Marques, Pizzinga e 
Vereda (2012), os fundos de pensão assemelharam-se mais aos fundos 
de renda fixa das entidades de previdência aberta, visto que essa classe 
de ativos explica a maior parte da carteira, principalmente a com juros 
pós-fixados e híbrida (atrelada à inflação), nessa ordem. Assim como 
nos fundos de previdência aberta avaliados por Campani e Brito (2018) 
para o período de 2009 a 2015, não houve exposição significativa ao 
fator de risco cambial, mas, diferentemente do que foi encontrado pelos 
autores, o risco de juros prefixados apresentou-se relevante para todos 
os fundos, exceto o do RJPrev, cujo modelo exibiu baixo poder explicativo 
e instabilidade no R2 ajustado. 

 Uma limitação importante deste estudo resulta do fato de parte 
considerável da carteira dos fundos de pensão ser marcada na curva, 
o que reduz artificialmente a volatilidade das cotas, prejudicando o 
poder explicativo das análises de estilo e de performance. Pretendemos 
estimular, com este artigo, mais estudos acadêmicos a respeito 
de fundos de pensão, principalmente aqueles que investiguem as 
consequências para o participante da marcação na curva e da baixa 
diversificação presente na amostra aqui analisada. 
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