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INTRODUÇÃO 

 
 
 

Os Planos de Previdência para RPPS oferecem taxas mínimas de rentabilidade ao servidor 

(5,89% ao ano) e configura-se hoje como principal risco, no contexto de gestão de ativos e passivos, 

dado o conjunto de opções embutidas que representam direitos do servidor. Tais opções, a projeção 

de seus reflexos no balanço e as alternativas para a mitigação de seus respectivos riscos é o foco 

principal do trabalho de gestão integrada de ativos e passivos. 

 

Os valores dos ativos são suscetíveis às oscilações decorrentes das flutuações de preços e 

cotações de mercado, bem como das taxas de juros. A principal fonte de risco de mercado é a 

variação na estrutura a termo da taxa de juros, que pode ser paralela ou mudança de inclinação. No 

modelo de ALM, as carteiras são analisadas separadamente, o que permite uma visão mais 

detalhada na fase de acumulação e concessão de benefícios. A busca por hedge, prazo e taxa 

gerenciada separadamente permite uma melhor análise e dedicação de fluxos. 

 

Sobre a carteira, avalia-se os fluxos financeiros de saída (benefícios e despesas) estão 

suficientemente cobertos pelos fluxos de entrada (contribuições e resultados dos investimentos), 

assumindo um padrão normal de evolução da base de dados existentes e em situações de 

comportamentos desta, face às mudanças do ambiente macroeconômico. 

 

O ALM também avalia a adequação da atual carteira de investimentos para situações de 

stress de taxas de juros e considera diversas trajetórias para a evolução da taxa de juros. Busca-se 

minimizar riscos de exposição aos prazos de taxas de juros, assim como buscar ativos de 

investimento que tenha fluxos de receitas com perfis semelhantes aos dos passivos. 

 

O estudo não se limita à análise financeira, no casamento dos fluxos de caixa, mas também 

se considera no impacto de possíveis comportamentos da base de dados em relação às premissas 

pré-definidas. Futuramente, pode-se aprimorar os modelos de análises de sensibilidade de modo a 

possibilitar a, cada vez mais, a otimização da alocação de capital e conhecer detalhadamente a fonte 

de rentabilidade e sua volatilidade frente às diversas movimentações do cenário econômico. 
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1. TEORIA E CONCEITOS 

 
 

1.1 Referencial Teórico 

 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Viamão – IPREV: 

A presente ALM (Assets and Liability Management) tem por finalidade proporcionar opções para uma 

gestão eficiente, ativa e evidenciar a necessidade de planejar. Porém, o presente estudo só atingirá 

seu objetivo se for contextualizado dentro das necessidades do IPREV, logo para tal, precisamos 

entender um pouco a realidade do RPPS. De forma sucinta as principais informações e resultados 

do IPREV foram retirados do cálculo atuarial e serão utilizados ao longo deste Relatório. Sendo 

assim utilizamos Avaliação Atuarial do plano de benefícios administrado pelo IPREV, na data focal 

de 31/12/2019. 

A época, o IPREV possuía um contingente de 4.077 segurados, distribuídos entre ativos, 

aposentados e pensionistas. Ademais, o IPREV detinha como o somatório dos bens e direitos 

destinados à cobertura dos benefícios previdenciários assegurados pelo Regime um montante de $ 

377.010.225,19, conforme o cálculo atuarial apresentado. 

Assim, considerados os benefícios garantidos, o plano de custeio vigente, as metodologias de 

cálculo, entre outras variáveis, a avaliação atuarial apurou um déficit atuarial para o Plano 

Previdenciário no valor de -R$ 139.197.286,07, o déficit atuarial deverá ser financiado pelo Ente 

Público, por meio de custeio suplementar (alíquotas de contribuição ou aporte periódico de recursos), 

mantidas as alíquotas de custeio normal de 15,60% para o Ente Público e 14,00% para os 

segurados, conforme ordenamento jurídico. 

O IPREV gere plano de benefícios na modalidade benefício definido (BD), onde os benefícios 

garantidos têm seu valor ou nível previamente definidos e o plano de custeio é determinado 

atuarialmente, de forma a assegurar sua concessão e manutenção, por meio da contribuição dos 

servidores ativos, inativos, pensionistas e entes públicos, de acordo com os limites impostos na 

legislação municipal, respeitada a legislação federal. 

A metodologia para determinar, sob ponto de vista atuarial, o financiamento das responsabilidades 

vinculadas ao plano de benefícios frente aos assegurados denomina-se regime financeiro. Para os 

benefícios do Plano Previdenciário do IPREV, foram adotados os regimes financeiros e método 

atuarial de financiamento, em conformidade com as disposições da Portaria nº 464/2018: a) Regime 

de Capitalização; b) Repartição de capitais de cobertura e; c) Repartição simples. 

Por fim, conforme informado no cálculo atuarial o modelo efetivamente adotado por benefício será o 

REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS POR BENEFÍCIO – PLANO PREVIDENCIÁRIO. 
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1. TEORIA E CONCEITOS 

 
 

1.1.1 Equilíbrio Financeiro e atuarial 

 

A manutenção do equilíbrio financeiro do RPPS é de suma importância, haja vista que sua 

garantia está prevista tanto na Constituição Federal de 1988, quanto em normativos infra legais. 

A Lei 9.717/1998 prevê em seu art. 1º que “Os regimes próprios de previdência social dos 

servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos 

Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade 

e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial...”. Já a Portaria 403/2008 do 

Ministério da Previdência Social (MPS), a qual dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e 

reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, define como equilíbrio financeiro a “garantia de equivalência 

entre as receitas auferidas e as obrigações do RPPS em cada exercício financeiro”. 

O desafio de manter o equilíbrio financeiro e atuarial tem base constitucional e infraconstitucional, 

além de racionalidade econômica e administrativa em uma gestão equilibrada. O equilíbrio financeiro 

ocorre em função do bom equacionamento entre as receitas provenientes das contribuições 

previdenciárias do empregado e do empregador e as despesas referentes a pensões, 

aposentadorias etc. 

 

1.1.2 Solvência 

 

Para que um RPPS seja solvente, é necessário que os seus haveres (receitas provenientes das 

contribuições previdenciárias e das aplicações financeiras) sejam suficientes para cobrir suas 

despesas (benefícios concedidos e a conceder e as despesas administrativas). 

 

1.1.3 Conceito 

 

No ramo da contabilidade, a solvência é conhecida como nada mais do que a capacidade de 

uma empresa de ter as devidas condições de honrar todas as suas obrigações financeiras. 
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1. TEORIA E CONCEITOS 

 
 

O Estudo de Solvência tem por objetivo identificar a razão de solvabilidade do plano de 

benefícios do RPPS, considerando premissas e hipóteses de simulação com base em fluxos de caixa 

atuarial, cenários macroeconômicos e composição atual da carteira de investimento. A intenção é 

propor  composições de carteiras de investimentos que possam suportar e alongar a sobrevida do 

plano de benefícios, e que apresentem melhor relação entre resultado esperado (superávit 

projetado) e risco de déficit no conjunto das combinações entre os cenários adotados para as 

variáveis de mercado e os cenários simulados para o fluxo de caixa líquido de benefícios. 

 

1.1.4 Metodologia 

 

Para o presente estudo, conforme já expomos, será necessário sabermos nosso passivo, 

obrigações futuras e nossa posição atual dos ativos. 

Desta maneira, vamos retirar da Avaliação Atuarial do Exercício de 2019 do INSTITUTO DE 

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VIAMÃO – IPREV o fluxo 

projetado do passivo, as projeções de despesas – PMBC e PMBaC, além de algumas informações 

relevantes para as nossas análises e resultados. 

Quanto ao ativo, utilizaremos algumas premissas que interferem no atual desempenho da 

carteira de investimento e como ela irá se comportar, assim vamos considerar: 

 

a) um resumo das expectativas quanto ao cenário macroeconômico; 

b) Projeções dos indicadores atuais que o RPPS investe e alguns de importância para o 

cenário econômico do país; 

c) Perfil de investidor e;  

d) A fronteira eficiente de Markowitz. 

 

Após tais passos, serão confrontados os estudos do passivo e do ativo, assim será 

evidenciado as necessidades e obrigações do RPPS durante os anos seguintes, em contrapartida, 

será analisado a alocação eficiente para o RPPS nos próximos anos, utilizando a ferramenta da 

fronteira eficiente de Markowitz. Assim será apresentado algumas hipóteses, como recomendações, 

para serem utilizadas pelo IPREV ao longo dos anos, bem como na questão de garantir, através de 

um “hedge de proteção”, as obrigações futuras do RPPS, conforme projetado no cálculo atuarial de 

2019. 

 O termo “hedge” é uma palavra de origem inglesa que significa cobertura. Em termos 

financeiros, ele pode ser definido como uma ferramenta de proteção contra grandes variações. 
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1. TEORIA E CONCEITOS 

 
 

1.1.4.1 O que é Markowitz 

 

 A teoria criada por Markowitz até hoje influência na elaboração de carteiras de investimentos. 

Markowitz é o criador da teoria moderna do portfólio, também conhecida como teoria de Markowitz 

em sua homenagem. Esta teoria revolucionou o método de elaboração de carteira de investimentos. 

Seus estudos foram concentrados principalmente na identificação da melhor maneira de criar 

uma carteira com o maior retorno e o menor risco possível. Se baseando na correlação entre os 

ativos, Markowitz conseguiu de forma empírica comprovar que existem carteiras com os maiores 

retornos possíveis para certos níveis de volatilidade. Essas carteiras estão presentes na chamada 

“fronteira eficiente “. 

 

1.1.4.2 Fronteira eficiente de Markowitz 

 

A alocação de ativos tem sido rigorosamente estudada nos últimos anos, seja por 

economistas, estatísticos ou matemáticos. Ainda que às vezes apresentada de forma bastante 

teórica, a bem da verdade diversas ideias produzidas são aplicáveis. 

A ideia de Markowitz seria construir uma carteira de investimentos que eleve ao máximo a 

relação risco e retorno, o que em termos matemáticos e estatísticos serão representados pela 

variância e pelo retorno médio desses ativos. 

O pressuposto é de que, para montar uma carteira de investimento, é possível e preciso 

combinar ativos com mais ou menos correlação, positivas ou negativas, dando maior ou menor 

importância para alguns ativos, de modo a combinar em uma carteira que maximize o retorno em 

relação ao risco. É isso que irá proteger e maximizar o desempenho ao longo dos anos. 

Pode-se dizer que do estudo de Markowitz se deriva uma máxima popular dos investimentos: 

Não coloque todos os seus ovos em uma cesta só. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.referencia.poa.br/


 

     www.referencia.poa.br   |      Av. Padre Cacique, 320 2º andar Bloco B, Menino Deus | Porto Alegre - RS.  |    51 3207.8059 

 

1. TEORIA E CONCEITOS 

 
 

1.1.4.2.1 Risco 

 

O risco está diretamente associado ao retorno esperado. Quanto menor o risco, menor o 

retorno, e vice-versa. Este risco é medido pelo desvio padrão. 

O desvio padrão mede qual o desvio médio do centro da média de retornos. Este desvio pode 

ser para mais ou para menos. Um alto desvio padrão está associado a uma maior volatilidade, ou 

seja, uma maior incerteza. 

Exemplos: 

a) As ações apresentam um desvio padrão muito alto. Portanto, os seus retornos no curto 

prazo podem oscilar bastante da sua média. 

b) Em 2015 o Ibovespa rendeu -13,3%. Enquanto em 2016 rendeu +38,9%.  

c) Já a poupança possui rendimentos que apresentam variações mínimas. Em 2015 a 

aplicação rendeu 8,15%, e em 2016 8,3%. 

 

1.1.4.2.2 Correlação 

 

No tema da correlação é onde acontece a revolução representada pela fronteira eficiente. A 

correlação de ativos mede o quanto estes ativos se movem conjuntamente e varia de +1 a -1. Onde 

+1 são os ativos que se movem de forma exatamente iguais. Na prática isto é muito difícil de ocorrer, 

mas ocorrem correlações muito próximas a 1. 

Exemplo: 

a) as ações ordinárias da Petrobras se movem de maneira muito similar às suas ações 

preferências, possuindo uma correlação quase igual a +1. 

 

Já os ativos que se movem de maneira completamente oposta possuem a correlação igual a 

-1. Na prática isto é muito difícil de ocorrer, mas existem ativos que se movem de maneira oposta, 

embora não perfeitamente. 

Exemplo: 

a)  é o Ibovespa e o dólar. Quando o Ibovespa cai, o dólar sobe, e vice-versa. 

Ou seja, estes dois ativos possuem uma correlação negativa. 
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1. TEORIA E CONCEITOS 

 
 

A teoria moderna do portfólio revolucionou ao comprovar os benefícios de acrescentar ativos 

que se movem de forma diferente em um só portfólio. Através de modelos matemáticos ficou 

comprovado que o melhor portfólio não seria um composto apenas de renda fixa, ou apenas de 

ações, mas sim de uma composição mista entre essas duas classes de ativos. 

Obviamente que o portfólio também deve se adequar ao perfil de risco do investidor. 

 

1.1.4.2.3 Perfil de risco do RPPS 

 

Como o próprio nome diz, o perfil de investidor pode ser definido por todas aquelas 

características financeiras que o RPPS possui. Após uma análise delas, com os objetivos que se 

quer alcançar, é traçado um perfil. Com base nisso, vai ser possível selecionar qual investimento é 

mais adequado. 

Vale lembrar também, que é considerado se o RPPS gosta ou não de enfrentar desafios e 

correr determinados riscos. Sempre antes de entrar nesse mercado financeiro, é importantíssimo 

que esse perfil esteja muito bem estabelecido. 

O cliente do estudo, o IPREV, possui um perfil moderado quanto aos investimentos, possuindo 

atualmente ativos considerados de risco baixo, alto e médio, com suas variações, conforme colocado 

no gráfico abaixo: 

 

 

 

Lembramos que o grau de risco acima colocado é medido pelo VaR(95%) -  O VaR indica a 

perda percentual máxima esperada para um ativo ou portfólio de investimentos, dado um prazo, com um certo nível de 

confiança. – E sofre alterações em relação as expectativas e tendências que se apresentam na 

questão do mercado financeiro. 
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2. ESTUDO DO PASSIVO 

 
 

2.1 Conceito 

 

Para o presente estudo, referente ao passivo, foi retirado da Avaliação Atuarial do Exercício 

de 2019 do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

VIAMÃO – IPREV o fluxo projetado do passivo e o fluxo de despesas, além de algumas informações 

relevantes para as análises. 

Vale ressaltar que todas as informações coletadas do cálculo atuarial de 2020 se referem as 

projeções de receitas e despesas previdenciárias, plano de custeio proposto pela empresa que o 

elaborou. 

 

2.2 Projeção de Despesas (Benefícios Concedidos - PMBC) 

 

A Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC) representa o compromisso do 

plano previdenciário com seus atuais Assistidos. 

 

 

 

2.3 Projeção de Despesas (Benefícios a Conceder - PMBaC) 

 

O PMBaC dos benefícios estruturados no regime financeiro de Capitalização será calculado 

pela apuração do valor atual dos benefícios futuros (VABF) a serem pagos, de forma proporcional 

ao tempo de serviço passado, cujo custeio é definido pela aplicação do método de financiamento de 

cada benefício. 

 

 

 

Plano

1.
Foram utilizados os valores atuais de benefício para a data 

atual (31/12/2019), em conformidade com a base cadastral 

fornecida pelo RPPS;

-

2. Tábua de Sobrevivência: IBGE 2018 - Homens / Mulheres

3. Tábua de Mortalidade de Inválidos: IBGE 2018 - Homens / Mulheres

4. Taxa de desconto do Cálculo Atuarial: 5,75%

5. Reversão para Pensão: Experiência

6. Periodicidade do Fluxo Projetado: Anual

7.
Os Valores de Contribuição estão de acordo com a Legislação 

Municipal Vigente:
Sim

8. Composição dos Pensionistas: Experiência

Benefícios Concedidos
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2. ESTUDO DO PASSIVO 

 
 

 

 

 

2.4 Fluxo do Passivo 

 

O fluxo do passivo utilizado para o cálculo da duração do passivo (“duration”) é obtido a partir 

de métodos numéricos (modelagem computacional). Baseia-se em uma grande quantidade de 

amostras aleatórias para obter estimativas para os resultados reais, obtidas por experimentação 

computacional. Neste caso, não se conhece o comportamento futuro dos fluxos de pagamentos e 

receitas do passivo atuarial. Dessa forma, através das premissas atuariais utilizadas na avaliação 

atuarial e do cadastro de participantes vinculados ao plano, infere-se, a partir de amostragem obtida 

por métodos numéricos, a distribuição futura do passivo atuarial do plano, até sua extinção. 

Conforme a avaliação atuarial do exercício de 2019, tem-se seguinte o fluxo do passivo, abaixo, 

conforme nos foi encaminhado e exposto no DRAA 2019, também disponível em informação pública, 

no site da Previdência social (www.mpas.gov.br). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano

1.
Idade de Aposentadoria em consonância com os critérios de 

exigibilidade da Portaria do MPS 402/08;
-

2. Tábua de Sobrevivência: IBGE 2018 - Homens / Mulheres

3. Tábua de Mortalidade de Inválidos: IBGE 2018 - Homens / Mulheres

4. Tábua entrada de Invalidez: Álvaro Vindas

5. Hipóteses de Desligamento do Plano: Nula

6. Taxa de desconto do Cálculo Atuarial: 5,75%

7. Periodicidade do Fluxo Projetado: Anual

8. Critério para concessão de aposentadoria pela regra da média: 80% da remuneração projetada

Crescimento dos Proventos: 0,00%

9. Crescimento da remuneração: 1,80%  a.a

Benefícios a Conceder
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Exercício
Despesa 

previdenciária
Exercício

Despesa 

previdenciária

2020 75.568.539,17 2057 10.054.663,10

2021 70.127.545,96 2058 8.968.176,42

2022 70.836.233,28 2059 7.966.244,29

2023 71.212.754,10 2060 7.054.459,08

2024 71.584.933,01 2061 6.227.320,72

2025 71.150.271,17 2062 5.479.341,71

2026 71.373.414,20 2063 4.805.068,35

2027 71.093.729,32 2064 4.199.165,14

2028 70.757.208,94 2065 3.656.595,07

2029 69.643.483,13 2066 3.172.551,41

2030 68.007.199,55 2067 2.742.324,24

2031 65.934.330,18 2068 2.361.369,83

2032 63.795.164,88 2069 2.025.339,68

2033 61.312.359,77 2070 1.730.141,07

2034 58.831.401,95 2071 1.471.878,00

2035 56.378.458,65 2072 1.246.887,46

2036 53.922.394,13 2073 1.051.718,07

2037 51.533.169,26 2074 883.082,73

2038 49.008.502,60 2075 737.917,21

2039 46.415.357,85 2076 613.482,63

2040 43.798.459,59 2077 507.354,50

2041 41.066.015,89 2078 417.301,05

2042 38.430.897,30 2079 341.251,65

2043 35.980.838,43 2080 277.368,32

2044 33.468.597,44 2081 224.029,52

2045 30.943.802,59 2082 179.776,12

2046 28.628.077,26 2083 143.287,38

2047 26.405.236,20 2084 113.384,21

2048 24.354.633,35 2085 89.027,09

2049 22.441.875,65 2086 69.320,59

2050 20.478.544,63 2087 53.489,66

2051 18.765.553,97 2088 40.866,26

2052 17.066.524,04 2089 30.885,70

2053 15.443.886,77 2090 23.069,46

2054 13.939.131,36 2091 17.012,72

2055 12.542.734,93 2092 12.379,02

2056 11.241.446,49 2093 8.891,95

2094 6.318,45
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Como pode ser observado no gráfico abaixo, referente ao passivo, entre os anos de 2026 a 

2030 as reservas do RPPS apresentam o seu limite máximo, sendo assim, os gestores devem se 

programar para que possa ser cumpridos todos os pagamentos. 

 

 

 

Com o passar dos anos o fluxo do passivo tende a diminuir, chegando nas mínimas, ou seja, 

após 2030, final do período das máximas, o fluxo tende a começar uma trajetória de redução, pois 

estamos considerando a base de servidores “fechada”, ou seja, não está sendo admitida a entrada 

de novos servidores. 
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3.1 Conceito 

 

O estudo do Ativo tem a finalidade de rever as alocações, utilizando a estratégia para a 

otimização da carteira de investimentos, no qual foram refletidas mudanças ocorridas nos cenários 

de mercado, preços dos ativos, no conjunto das combinações entre os cenários adotados para as 

variáveis de mercado, tais como (CDI, INPC, IPCA, etc.), além de reduzir a volatilidade dos 

resultados frente aos possíveis cenários das taxas de juros no país. 

 

3.2 Ativos Garantidores e Créditos a Receber (conforme Cálculo Atuarial) 

 

Conforme definições da Portaria nº 464/2018 entende-se por ativos garantidores o montante 

dos recursos já acumulados pelo RPPS, garantidores dos benefícios previdenciários. 

Na produção da avaliação atuarial que nos foi encaminhada, foi informado o valor de R$ 

377.010.225,19 como o somatório dos bens e direitos vinculados ao Plano, posicionado em 

31/12/2019 e, em consonância, com o Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos 

– DAIR, relativo ao mês de dezembro do exercício anterior ao da realização da avaliação atuarial. 

Somando-se aos ativos garantidores do RPPS, considerou-se o saldo devedor dos três (03) 

Termos de Parcelamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Viamão (RS) e o IPREV, 

posicionado em 31/12/2019, equivalente ao montante de R$ 107.399.918,94. 

O referido patrimônio será comparado às provisões matemáticas para se apurar o resultado 

técnico do Plano. Entende-se por provisão matemática o montante calculado atuarialmente, em 

determinada data, que expressa, em valor presente, o total dos recursos necessários ao pagamento 

dos compromissos do plano de benefícios ao longo do tempo, considerando também as 

contribuições futuras. 
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3.3 Cenário Macroeconômicos 

 

3.3.1 Breve retrospectiva e projeções 2021 

 

A economia brasileira chegou ao final de 2019 com alguns sinais de retomada do crescimento. 

Apesar de, ao longo do ano, ocorrerem diversos fatores impactantes – evento Brumadinho; crise na 

Argentina; desaceleração global; Guerra Comercial – que impediram um processo mais firme de 

recuperação, no acumulado do ano o Brasil teve um saldo positivo, com um desempenho econômico 

não uniforme ao longo do ano de 2019.  

O início de 2019 partiu em ritmo lento, recuando 0,01% na margem no 1º trimestre, obteve 

fatores pontuais que impulsionaram o crescimento no 2º semestre, com destaque para a liberação 

dos saques do FGTS/PIS, que estimulou as vendas no varejo, acompanhada da melhoria das 

condições financeiras, que favoreceu a expansão do crédito e impulsionou o consumo das famílias, 

refletindo num crescimento de 0,5% ante o primeiro trimestre. Os investimentos também ganharam 

força, foram beneficiados pela elevação da confiança dos empresários devido à aprovação da Lei 

da Liberdade Econômica, da Reforma da Previdência e ao anúncio de uma agenda de medidas 

comprometidas com o quadro fiscal brasileiro, gerando um crescimento de 0,5% no 3º trimestre e de 

0,4% no 4º trimestre, encerrando o ano com uma taxa de expansão do PIB de 1,1%. 

Adentrando 2020, um ano que pairava uma expectativa de otimismo, devido à conclusão da 

primeira fase do acordo comercial entre China e Estados Unidos, além da mudança de rumo que o 

Brasil tomava, a partir de fevereiro o cenário mudou drasticamente. Os impactos negativos ao 

mercado financeiro iniciaram-se com o ataque americano ao Comandante Iraniano, gerando uma 

instabilidade grande no mercado de petróleo, o que viria a se agravar com o desacordo entre OPEP 

e Rússia mais adiante.  

Contudo, o maior dos riscos teve origem na China, no final de 2019, o Sars-Covid-19 foi 

identificado e se alastrou pelo país, pelo continente e pelo mundo. Em março, mostrou que o 

ambiente para investimentos se tornou muito mais desafiador, com os mercados sendo obrigados a 

reconhecer que a crise causada pelo Novo Coronavírus será muito mais prolongada do que o 

esperado. 

No primeiro trimestre, o impacto econômico foi sentido no mundo todo, Brasil teve recuo na 

atividade de 1,5%, comparado ao 4T 2020, principalmente pelo impacto do fechamento da China, 

que é um dos principais parceiros econômicos do Brasil, junto aos Estados Unidos. Contudo, o maior 

impacto foi observado no 2º trimestre, onde todo o período foi de inatividade e de restrições.  
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Apesar da China ter recuperado seu PIB em 3,2%, EUA recuaram 9,5%, Alemanha 10,1%, 

Reino Unido 2,9% e a União Europeia 12,1% de retração. Aqui no Brasil, já se observa um aumento 

na Taxa de desemprego 13,3%, registrado no segundo trimestre, devido a parcela de desocupados 

que volta a procurar emprego, esta parcela que atinge aproximadamente 20% dos brasileiros. 

Para reduzir os danos da inatividade, as Autoridades monetárias e econômicas adotaram 

Pacotes de estímulos bilionários e reduziram suas taxas de juros para patamares mínimos, como 

jamais se viu na economia global, para tentar mitigar os danos econômicos da pandemia e acelerar 

o processo de recuperação da atividade. Com isso, a questão fiscal, será um problema não só no 

Brasil, mas também no mundo.  

Além da desaceleração econômica e a questão do Covid-19, o Brasil passa por uma terceira 

instabilidade, a política. Com a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, o governo ficou com 

o apoio fragilizado, tendo que adotar medidas a favor do centrão e se distanciando do discurso de 

austeridade e privatizações, o qual é amplamente defendido pelo Ministro da Economia Paulo 

Guedes. Com isso o comprometimento com a recuperação econômica passa pela implementação 

do Auxílio-Emergencial, contudo a questão fiscal terá de ser ainda mais incisiva. Sendo assim, o 

Min. Economia já apresentou ao congresso a primeira parte da Reforma Tributária, pretendendo 

aglutinar e reduzir impostos no primeiro momento. A Reforma Administrativa, com importância 

equivalente a tributária, também entrou em pauta, sendo divulgada no início de setembro de 2020, 

mas poderão existir empecilhos para mexer na máquina pública, o que será um desafio muito maior, 

e pode se estender até 2021. 

As perspectivas econômicas para o Brasil, apontam para uma retração do PIB em 2020 na 

casa dos 5,28%, acompanhada de uma inflação de 1,77%, abaixo da meta, e uma taxa de Câmbio 

próxima dos R$ 5,25/US$, ocasionada pela queda da Selic, a qual deve encerrar o ano em 2,00%a.a 

– Conforme expectativas do Banco Central, Boletim Focus, de 28/08/2020.  

Em relação a questão fiscal, devido a deterioração causada pela pandemia, a dívida bruta em 

proporção ao PIB deve atingir os 93,7% no final de 2020, aumentando os desafios fiscais do país, 

em paralelo ao que acontece ao redor do mundo. O país sairá da crise com uma dívida pública mais 

elevada e níveis de produção e arrecadação ainda mais baixos. Neste contexto, 2021 tende a 

reforçar a manutenção do teto de gastos, bem como o avanço das reformas de cunho fiscal, 

essenciais para termos um crescimento sustentável nos próximos anos. 

De um modo geral, as projeções para 2021 indicam uma continuidade da política monetária 

expansionista, com a taxa Selic em níveis baixos, recuperação da atividade econômica, com o PIB 

acelerando em relação a 2020, situação fiscal difícil e inflação estimada em 3,00%, abaixo do centro 

da meta estabelecida pelo BACEN.  
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No que tange a atividade, as projeções sinalizam uma alta de 3,6% para o PIB em 2021. A 

recuperação da atividade iniciada em meados de 2020 está associada a implementação das medidas 

estimulantes adotadas para enfrentar os efeitos econômicos da pandemia. Cabe ressaltar as 

transferências de renda por meio do auxílio emergencial, que foram ganhando força a partir da 

segunda metade de abril de 2020, provavelmente terão um impacto positivo no setor de serviços de 

maio em diante. 

Por fim, é importante ter em mente que ativos de risco antecipam ciclos econômicos, os quais 

já sofreram perdas significativas antes mesmo dos efeitos reais na economia, verificados através de 

dados econômicos ou resultados de empresas. Da mesma maneira, a recuperação dos mercados 

deve ocorrer antes da real recuperação, pelo fato de as autoridades monetárias e fiscais adotarem 

medidas expansionistas para reduzir o prejuízo da inatividade econômica, influenciando assim, numa 

precificação mais alta nos ativos de risco. Cautela e diversificação são muito importantes em 

momentos como este. Com as experiências de 2008 ainda na memória, tomadores de decisão 

dessas instituições conseguiram ser muito ágeis, e focar sua atuação em medidas focadas nos 

sintomas econômicos do coronavírus. Os estímulos sendo aplicados ajudarão a economia mundial 

a evitar uma depressão, e a retomar o crescimento, contudo a herança fiscal deverá ser o assunto 

principal, logo mais à frente. 

 

3.3.2 Premissas utilizadas 

 

3.3.2.1 Cenário Base 

Para o presente estudo de ALM, foi utilizado o seguinte cenário básico com os 

principiais indicadores que influenciam nossa economia. 

 

 

Ìndice/Período 2020 2021 2022 2023 2024

IPCA 1,77% 3,00% 3,50% 3,25% 3,24%

INPC 2,16% 3,26% 3,44% 3,43% 3,50%

PIB -5,39% 3,34% 2,46% 2,39% 2,37%

DÓLAR 5,20R$         5,00R$         4,80R$         4,80R$         4,80R$         

CDI* 2,15% 2,83% 5,09% 5,15% -

SELIC 2,00% 3,00% 5,00% 6,00% -

Dívida Bruta (%PIB)** 98,20% 98,20% 98,20% 98,20% 98,60%

Taxa Desemprego - Pnad Continua* 13,50% 13,50% 13,00% 12,80% -
Fonte: Sistema de Expectat ivas de M ercado do Bacen

* fonte: Projeções do Banco Bradesco

** fonte: Projeções do Tesouro Nacional

PROJEÇÕES

Indicadores Econômicos - Data Base: 31/08/2020
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Foram utilizadas às projeções estatísticas consolidadas do Banco Central do Brasil 

referenciadas no começo de setembro de 2020 e, algumas projeções, utilizamos informações 

públicas disponibilizadas por instituições financeiras. 

 

3.3.2.2 Histórico Benchmarks 

Outra premissa a ser utilizada no estudo será o comportamento histórico dos principais 

benchmarks que compõem ou podem influenciar a carteira de investimento do IPREV, será 

de suma importância no cálculo da fronteira eficiente de Markowitz. Segue tabela com os 

principais benchmarks utilizados, considerando a carteira de investimento do IPREV na data-

base 31/07/2020: 

 

 

   

3.3.2.3 Projeções Política de Investimento 

A Política de Investimentos estabelece a forma de gerenciamento dos investimentos e 

desinvestimentos dos recursos financeiros e a sua construção ocorre em consonância com 

os dispositivos da legislação específica em vigor, direcionando todo o processo de tomada de 

decisões, gerenciamento e acompanhamento dos recursos previdenciários a fim de garantir 

a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial dos ativos e passivos, levando 

sempre em consideração os fatores de risco, e mais, motivação, segurança, solvência, 

liquidez, transparência, adequação à natureza das obrigações, além de buscar atingir ou 

superar a meta de rentabilidade estabelecida.  

Desta maneira, considerando a taxa de juros e o índice de inflação que hoje o IPREV 

utiliza, projetamos os percentuais de objetivo para este e os próximo quatro anos, para termos 

como base de retorno para nosso cálculo da fronteira eficiente de Markowitz. 

 

 

IRF-M IRF-M 1 IPCA

IDkA 2A IMA-B CDI

IMA Geral IMA-B 5 IRF-M 1+

Ibovespa S&P 500 IFIX

Benchmark

Meta da Política de Investimento 2020 2021 2022 2023 2024

INPC* 2,16% 3,26% 3,44% 3,43% 3,50%

Taxa de juros 5,75% 5,75% 5,75% 5,75% 5,75%

Meta para o Período 8,09% 9,20% 9,39% 9,38% 9,45%

*Fonte: Sistema de Expectat ivas de M ercado do Bacen

PROJEÇÕES
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3.4 Alocação atual por Segmento e Benchmark 

 

O RPPS quer fazer o seu dinheiro render mais e com segurança, uma boa estratégia e diria 

que o segredo do sucesso dos grandes investidores: a carteira diversificada. Uma carteira de 

investimentos nada mais é do que uma seleção de ativos de diferentes tipos e segmentos de acordo 

com cada perfil de investidor. Na prática, a diversificação de investimentos é a formação de uma 

carteira de ativos com uma estratégia que pode mirar diferentes tipos de indexadores, assim para se 

ter uma carteira de investimentos rentável, é preciso criar um equilíbrio entre as aplicações. 

Isso porque essa estratégia simples pode fazer a diferença para quem não tem muita 

segurança para sair dos investimentos mais conservadores, mas quer diminuir os riscos de investir 

em tipos de investimentos com mais volatilidade. 

Seja o RPPS um investidor conservador ou agressivo, o objetivo é sempre o mesmo, ao 

investir de forma diversificada, é possível diminuir os riscos de perda de dinheiro no caso da 

desvalorização de algum ativo. Como diria o ditado popular, é preciso ter muito cuidado na hora de 

investir para jamais colocar todos os ovos na mesma cesta. 

Quanto a questão de perfil de investidor do IPREV, já comentamos no item “Perfil de Risco 

do RPPS” na parte “Teoria e Conceitos”. 

 Dito isto, colocamos a seguir o portfólio do IPREV separado por Segmento e por Benchmark, 

posição referente ao último dia do mês de julho de 2020, conforme abaixo: 

 

3.4.1 Por segmento: 

  No quesito segmento apresentamos os investimentos do IPREV alocados por renda Fixa e 

Renda Variável. 

 No segmento de Renda Fixa são expostos todos os investimentos onde teoricamente é 

possível ter uma boa previsibilidade do retorno. Assim, todos os investimentos enquadrados nessa 

categoria são considerados mais seguros e conservadores, mas podendo existir variações de riscos. 

No Segmento de Renda Variável, diferente da renda fixa onde é possível estimar o retorno, a 

renda variável reúne os investimentos onde existem oscilações imprevisíveis determinadas por 

diversos fatores difíceis de controlar. Dessa forma, o investimento pode performar bem ou até dar 

prejuízo. 

 O IPREV, conforme posição de julho de 2020, está posicionado desta maneira: 
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3.4.2 Por Benchmark: 

 Benchmark é um índice de referência usado para avaliar o desempenho de uma aplicação. 

Cada tipo de investimento deve ser comparado ao benchmark financeiro adequado, de acordo com 

o nível de risco que oferece. 

A renda variável é caracterizada pelo comportamento imprevisível. Porém, mesmo essas 

aplicações possuem referências que facilitam a avaliação do seu desempenho, como também existe 

na Renda Fixa. Dito isto, o IPREV está posicionado por benchmark, conforme posição de julho de 

2020, conforme gráficos abaixo: 

- Renda Fixa 

 

 

Renda Fixa

Renda Variável

91,40%

8,60%

0,39% 12,64%

16,30%

12,06%

11,28%

15,80%

4,80%

4,69% 13,44%

IRF-M IDkA 2A IMA Geral IRF-M 1 IMA-B

IMA-B 5 IPCA CDI IRF-M 1+
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- Renda Variável 

 

 

 

3.5 Estratégia de Investimento 

 

Todos os gastos e decisões de investimento do RPPS precisam estar bem acomodados em 

um plano estratégico personalizado, que deverá ser feito de acordo com os recursos que o RPPS 

terá disponível a cada mês. Ou seja, é de suma importância que o RPPS tenha consciência de 

quanto recurso receberá, quais serão suas obrigações atuais e o que sobrará a cada mês para 

investir no mercado financeiro e assim garantir as obrigações futuras. 

A estratégia de investimentos possui como principal objetivo, a busca por ativos no mercado 

que tragam retorno ao RPPS, para assim não impactar negativamente no passivo e que possa cobrir 

exatamente o fluxo do passivo. 

Como no plano de Benefício Definido (BD) o passivo atuarial é determinado, consegue-se 

projetar a taxa que deve ser obtida ao ano para que o RPPS seja capaz de cumprir suas obrigações. 

Desta maneira, nossa estratégia de investimentos será pela busca de retornos necessários 

para atingirmos nossos objetivos, visando não impactar no passivo atuarial. Em paralelo a essa 

estratégia, também incluiremos uma sugestão de proteção de parte dos ativos, visando cobrir em 

rendimentos o valor das obrigações necessárias do ano, estratégia essa onde utilizamos como base 

o fluxo de caixa apurado.  

Vale ressaltar, como estamos elencando a estratégia de investimento, onde existe uma 

variável muito impactante nos rendimentos obtidos pelo RPPS, que é o cenário econômico e político 

do país, os quais são um determinante em muitas situações no atingimento dos objetivos. 

 

6,72%

1,88%

Ações Multimercado
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3.6 Fluxo de caixa  

 

As projeções atuariais do Plano Previdenciário são desenvolvidas para estimar o fluxo de 

receitas previdenciárias, com contribuições, rentabilidade, despesas com a concessão e pagamento 

dos benefícios cobertos pelo plano, observando uma série de etapas e projeções. 

Com base nas informações recebidas do cálculo atuarial apurado de 2019, considerando o 

ativo garantidor posicionado na data base dos cálculos, ao referido valor são somadas as receitas, 

inclusive com o plano de amortização vigente e deduzidas as despesas anualmente. Considera-se 

também, caso haja, o fluxo financeiro proveniente do financiamento das dívidas já confessadas, bem 

como da compensação financeira. Desta forma, é importante que se busque o recebimento dos 

referidos recursos para que a projeção atuarial sirva como parâmetro para as políticas financeiras 

do Regime. 

 

O fluxo de caixa apresenta os seguintes resultados, como pode ser observado abaixo: 

 

 

 

 

 
*Como já mencionado os números foram projetados a partir do cálculo atuarial apresentado no exercício de 2019 

 

2020 - 2025 2030 2035 2040

Receitas

Previdenciárias

R$ 463.933.462,14 R$ 295.058.231,39 R$ 224.506.355,61 R$ 158.377.898,30

PASSIVO Reserva (despesas) R$ 430.480.276,69 R$ 350.875.035,14 R$ 306.251.715,43 R$ 244.677.883,43

-R$ 430.480.276,69 -R$ 350.875.035,14 -R$ 306.251.715,43 -R$ 244.677.883,43

R$ 33.453.185,45 -R$ 55.816.803,75 -R$ 81.745.359,82 -R$ 86.299.985,13

R$ 410.463.410,64 R$ 354.646.606,89 R$ 272.901.247,07 R$ 186.601.261,94

 Em anos - acumulado

Total

Total (*-)

ATIVO

Saldo (Ativo - Passivo)

Saldo acumulado

R$ 463.933.462,14 R$ 295.058.231,39 R$ 224.506.355,61 R$ 158.377.898,30

2050 2060 2070 2080 2093

Receitas

Previdenciárias

R$ 214.378.118,94 R$ 65.441.128,31 R$ 3.241.010,44 R$ 513.797,07 R$ 40.400,51

PASSIVO Reserva (despesas) R$ 302.198.518,74 R$ 123.042.820,45 R$ 36.399.217,22 R$ 7.548.241,62 R$ 1.011.738,13

-R$ 302.198.518,74 -R$ 123.042.820,45 -R$ 36.399.217,22 -R$ 7.548.241,62 -R$ 1.011.738,13

-R$ 87.820.399,80 -R$ 57.601.692,14 -R$ 33.158.206,78 -R$ 7.034.444,55 -R$ 971.337,62

R$ 98.780.862,14 R$ 41.179.170,00 R$ 8.020.963,22 R$ 986.518,67 R$ 15.181,05

R$ 214.378.118,94 R$ 65.441.128,31 R$ 3.241.010,44 R$ 513.797,07 R$ 40.400,51

 Em anos - acumulado

ATIVO

Total

Total (*-)

Saldo (Ativo - Passivo)

Saldo acumulado
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3. ESTUDO DO ATIVO 

 
  

Por uma questão de visualização, na tabela acima, demonstramos os saldos acumulados dos 

ATIVO e PASSIVO, onde na primeira tabela colocamos de cinco em cinco anos e na segunda de 

dez em dez anos. Porém ressalto que na análise e ponderações que estamos colocando, 

consideramos os valores ano por ano. 

Como pode ser observado no fluxo de caixa acima, o passivo do RPPS nos primeiros dez 

anos apresenta uma constante em valores, enquanto o ativo (Receita Previdenciária) vai 

decrescendo ao longo dos anos. A partir de tal análise, pode-se compreender que o custo normal 

que é praticado atualmente pode vir a sofrer alterações, visto que o saldo a partir do sexto ano, ativo 

versus passivo, apresenta valores negativos e crescentes.  Assim, o saldo acumulado de RPPS 

poderá ficar comprometido. 

 

3.7 Alocação eficiente versus objetivos  

 

Primeiramente foram construídas carteiras com uma distribuição uniforme dos recursos 

disponíveis, isto é, alocação dentro dos benchmarks que utilizamos na análise, tentando formar a 

carteira de fronteira eficiente, ou seja, minimizando o risco e maximizando o retorno através de uma 

alocação que leva em consideração a correlação existente entre os componentes da carteira. Com 

a utilização da ferramenta da empresa, para os investimentos, geraremos uma carteira de fronteira 

eficiente, conforme desejado, para os próximos cinco anos, uma por ano, porém notamos que a 

estratégia das mesmas foram muito similares, visto que os objetivos para os próximos anos giram 

em torno de 8,10% a 9,45%.  

Assim buscando avaliar a relação entre o retorno e o risco de um investimento, o qual mede 

qual é a relação entre o retorno excedente ao ativo livre de risco e a volatilidade. Logo o melhor 

custo-benefício para escolhermos o investimento. 

Desta maneira, colocaremos a seguir três recomendações de investimentos, onde a primeira 

será a carteira com pesos sugeridos mais indicada, conforme a fronteira eficiente de Markowitz. A 

segunda colocaremos a recomendação para um perfil de investidor mais conservador, onde o 

modelo adotado neste estudo coloca os pesos sabendo que não será atingido o objetivo. Por fim, a 

terceira recomendação será uma sugestão ao IPREV, para garantir em rentabilidade, a diferença 

entre as despesas e receitas anuais do RPPS.  

Sendo assim, o próximo capítulo será das recomendações, utilizando os cálculos da fronteira 

eficiente de Markowitz, ou seja, considerando buscar otimizar a composição de um portfólio para um 

dado nível de risco e atingir o retorno desejado. 
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4. RECOMENDAÇÕES 

 
 

 No atual momento, considerando o cenário econômico, político e suas expectativas, conforme 

o modelo usado para elaboração desta ALM, colocaremos na sequência nossas recomendações 

para a melhor distribuição dos ativos (por benchmark), devendo levar em conta o perfil de investidor 

que o RPPS deseja se enquadrar. Tais recomendações são para o presente momento, lembrando 

que na renda variável a gestão, preferencialmente, deve ser ativa e que o cenário pode ser alterado 

mediante mudanças das expectativas e tendências. 

 

4.1 Recomendação 01 - Fronteira Eficiente de Markowitz 

 

 

 

 A carteira de investimentos nada mais é do que um conjunto de ativos que tem como objetivo 

principal a diversificação do patrimônio para diminuição do risco. Como podemos analisar na carteira 

sugerida acima, a questão da diversificação, está presente. 

Ao aplicarmos o princípio da dominância para todas as combinações possíveis de carteiras, 

chegamos a um dos pontos principais da teoria do portfólio de Markowitz: a “Carteira de Mínima 

Variância” (CMV). O processo para encontrar a carteira de mínima variância (CMV) se resume em 

encontrar o portfólio ótimo através de um ponto de mínimo (derivada). Este portfólio será o de menor 

desvio-padrão dentre todas as combinações possíveis. A partir da CMV, se fizermos um ponto em 

todas as combinações de ativos que possuem o menor nível de risco (desvio-padrão) para qualquer 

retorno superior ao da CMV, obteremos a “fronteira eficiente de Markowitz “. 

A recomendação acima, dentro das premissas colocadas no estudo, apresentou a melhor 

reação de desvio padrão, retorno, risco e chegando a CMV. 

 

ATIVOS PESOS R$

Ibovespa 6,00% 23.295.019,46R$      

IDkA IPCA 2 Anos 16,00% 62.120.051,91R$      

IFIX 0,00% -R$                           

IMA Geral 10,00% 38.825.032,44R$      

IMA-B 17,00% 66.002.555,15R$      

IMA-B 5 10,00% 38.825.032,44R$      

IMA-B 5+ 2,00% 7.765.006,49R$        

IRF-M 8,00% 31.060.025,95R$      

IRF-M 1+ 0,00% -R$                           

S&P 500 3,00% 11.647.509,73R$      

IRF-M 1 28,00% 108.710.090,83R$   

TOTAL 100,00% 388.250.324,41R$   

RECOMENDAÇÃO 01
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4.2 Recomendação 02 – Alocação menor risco 

 

Essa recomendação tem como objetivo ser utilizada em momentos de muita cautela, ou seja, tanto 

o cenário econômico político doméstico como o cenário externo podendo estar passando por 

momentos em que mostram uma forte aversão ao risco. 

 

 

 

A premissa utilizada é reduzir o desvio padrão através do processo de encontrar a carteira de mínima 

variância (CMV) que se resume em encontrar o portfólio ótimo através de um ponto de mínimo 

(derivada). Este portfólio será o de menor desvio-padrão dentre todas as combinações possíveis. 

Assim como mencionado a recomendação acima serve para momentos de alta volatidade e 

incertezas. 

 

4.3 Recomendação 03 - “Hedge de Proteção” – Despesas x Receitas 

 

Como o modelo apresentado no item anterior já contemplou um percentual considerável em 

proteção, visto que as projeções e expectativas em relação ao mercado se alteraram em março de 

2020, não existe a necessidade de montarmos um plano visando uma estratégia de proteção, para 

garantirmos o fluxo de despesas e obrigações do RPPS nos próximos quatro anos. 

 

 

 

 

 

ATIVOS PESOS R$

Ibovespa 0,00% -R$                           

IDkA IPCA 2 Anos 15,00% 58.237.548,66R$      

IFIX 0,00% -R$                           

IMA Geral 10,00% 38.825.032,44R$      

IMA-B 10,00% 38.825.032,44R$      

IMA-B 5 8,00% 31.060.025,95R$      

IMA-B 5+ 0,00% -R$                           

IRF-M 0,00% -R$                           

IRF-M 1+ 0,00% -R$                           

S&P 500 0,00% -R$                           

IRF-M 1 57,00% 221.302.684,91R$   

TOTAL 100,00% 388.250.324,41R$   

RECOMENDAÇÃO 02
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Contudo, podemos sugerir para que a partir do quinto ano, 

onde o ativo e passivo já não se equilibram mais, ou seja, o 

passivo, conforme projeção do cálculo atuarial, estará maior. 

Assim poderemos começar a montar uma estratégia para títulos 

públicos que coincidam com todas as obrigações do RPPS, a ideia 

é desenvolvermos uma nova ALM pós esse período. 

Conforme publicado no site do MPS, ou seja, conforme as 

projeções do cálculo atuarial podemos colocar algumas 

informações relativas aos próximos cinco anos. 

 

a) Saldo acumulado (Ativo – Passivo) 

 

Assim, colocamos abaixo a tabela resumidas das Despesas x Receitas dos primeiros cinco 

anos. Contudo notamos que o saldo ainda é positivo no total do período, mas como já 

colocamos no item acima, realmente o saldo é positivo, mas no último ano as despesas 

começam a ficar maiores que as receitas. 

 

 

b) Projeção por ano: 

Conforme demonstrado na tabela abaixo, abrimos o cálculo da saúde financeiro do RPPS 

(Ativo – Passivo) por ano, considerando assim os cinco primeiros anos: 

 

 

 

Desta maneira notamos que no ano de 2025, conforme projeções do cálculo atuarial, os ativos 

não suprem mais as obrigações do passivo, sendo necessário começar a retirar recursos das 

aplicações financeiras do plano previdenciário. 

2020 - 2025

Receitas

Previdenciárias

R$ 463.933.462,14

PASSIVO Reserva (despesas) R$ 430.480.276,69

-R$ 430.480.276,69

R$ 33.453.185,45

Total

Total (*-)

ATIVO

Saldo (Ativo - Passivo)

R$ 463.933.462,14

Ativo - Passivo 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Saldo do ano R$ 3.842.553,71 R$ 6.242.014,18 R$ 4.859.241,41 R$ 15.477.409,08 R$ 5.814.455,35 -R$ 2.782.488,28
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c) Obrigações por ano: 

Mostrado isto, reforça a ideia de preocupação no que já descrevemos no item “3.3.6 Alocação 

eficiente versus objetivos”, ou seja, termos a alternativa de uma receita garantida para pelo menos 

cobrirmos o total de despesas que o IPREV terá durante o ano. Para ilustrar melhor, colocamos o 

valor total das obrigações, por ano, para o mesmo período que já apresentamos: 

 

 

 

 Diante da certa necessidade de mais recursos, considerando minimizar parte dos riscos 

inerentes ao mercado financeiro, uma boa alternativa para essa estratégia, a ser adotada no futuro, 

seria a aquisição de Títulos Públicos Federais direto. Possuem o seu risco baixo, dado a garantia 

que o Tesouro Nacional concede a esses títulos. Lembrando que se trata de um planejamento 

financeiro, onde buscaríamos “garantir” parte de carteira para honrar as obrigações. Podemos utilizar 

por exemplo, título Tesouro IPCA+ que rende a inflação medida pelo índice IPCA e mais uma 

rentabilidade definida, existe também o título Tesouro Selic (LFT) que é pós-fixado e acompanha a 

taxa básica de juros, o que reduz bastante a flutuação de seu valor de mercado. 

Existem várias opções de TP, dentre os ativos disponíveis para casar os fluxos a partir de 

2025, temos os seguintes Títulos Públicos Federais, conforme demonstrado abaixo. 

 

4.3.1 Informações sobre os Títulos Públicos 

 

 

Despesa previdenciária 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Obrigações do ano R$ 75.568.539,17 R$ 70.127.545,96 R$ 70.836.233,28 R$ 71.212.754,10 R$ 71.584.933,01 R$ 71.150.271,17
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4. RECOMENDAÇÕES 

 

Na primeira tabela mostramos alguns papéis disponíveis no mercado para negociação 

atualmente, meramente para exemplificar e conhecimentos de vocês, já na tabela seguinte 

colocamos o conceito dos Títulos Públicos. Colocadas estas informações, se tratando de uma 

operação diferenciada, colocarei na sequência um exemplo para tal operação, seus efeitos e 

algumas considerações. 

 

4.3.2 Legislação específica para investimento em TP (para RPPS) 

 

PORTARIA MPS Nº 402/08 e PORTARIA MF Nº 577/17 

 

Art. 16. Para a organização do RPPS devem ser observadas as seguintes normas de contabilidade: 

 

VIII - os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras do RPPS devem ser registrados pelo 

valor efetivamente pago, inclusive corretagens e emolumentos e marcados a mercado, no mínimo 

mensalmente, mediante a utilização de metodologias de apuração em consonância com as normas 

baixadas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários e parâmetros 

reconhecidos pelo mercado financeiro de forma a refletir o seu valor real (Portaria MF nº 577/17) 

 

§ 2ª: Os títulos de emissão do Tesouro Nacional poderão ser contabilizados pelos respectivos 

custos de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos, desde que atendam cumulativamente os 

seguintes parâmetros, cuja comprovação deverá ser efetuada na forma definida pela Secretaria da 

Previdência Social, conforme divulgado no endereço eletrônico da Previdência Social na rede 

mundial de computadores: 

Títulos públicos são papéis que o governo emite para financiar suas despesas. Na prática, 
ao investir em títulos públicos você está emprestando dinheiro ao governo, que 
estabelece uma remuneração pelo empréstimo. Seu risco é baixíssimo, já que quem 
garante seu patrimônio é o próprio Tesouro Nacional. 
Preferidos dos investidores com perfil mais conservador, os títulos públicos oferecem 
rendimento menor que outros produtos de renda fixa, mas contam com a garantia do 
Tesouro Nacional. 
Há diversas formas de remuneração e, portanto, diversos títulos.  
Há títulos pré-fixados, em que a taxa de rendimento é estipulada antecipadamente. Há 
títulos pós-fixados, atrelados à taxa SELIC. E há, ainda, os títulos cuja rentabilidade é 
ajustada de acordo com a inflação. Assim poderemos traçar o objetivo e parte da carteira 
ficar vinculada a este tipo de investimento visando obter rendimentos que supram a 
necessidade das despesas fixas. 
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I - seja observada a sua compatibilidade com os prazos e taxas das obrigações presente e futuras 

do RPPS 

II - sejam classificados separadamente dos ativos para negociação, ou seja, daqueles adquiridos 

com o propósito de serem negociados, independentemente do prazo a decorrer da data da aquisição; 

III - seja comprovada a intenção e capacidade financeira do RPPS de mantê-los em carteira até o 

vencimento (ESTUDO DE ALM); e 

IV - sejam atendidas as normas de atuária e de contabilidade aplicáveis aos RPPS, inclusive no que 

se refere à obrigatoriedade de divulgação das informações relativas aos títulos adquiridos, ao 

impacto nos resultados e aos requisitos e procedimentos, na hipótese de alteração da forma de 

precificação dos títulos de emissão do Tesouro Nacional. 

 

§ 3º As operações de alienação de títulos de emissão do Tesouro Nacional realizadas 

simultaneamente à aquisição de novos títulos da mesma natureza, com prazo de vencimento 

superior e em montante igual ou superior ao dos títulos alienados, não descaracterizam a intenção 

do RPPS de mantê-los em carteira até o vencimento. 

 

4.3.3 Marcação na Curva versus Marcação a Mercado 

 

 

 

As expressões “marcação a mercado” e “marcação na curva” são termos utilizados no 

mercado financeiro para indicar o modo como é obtido (precificado) o valor de um título de renda 

fixa. 
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A marcação a mercado corresponde ao valor que seria obtido caso o título fosse vendido.  

Essa alternativa é adequada para a hipótese de o título ficar permanentemente disponível para 

negociação. 

A marcação na curva, ao contrário, é adequada ao título que ficará em carteira, para ser 

resgatado somente no seu vencimento. Nesse caso, o valor do título corresponderá ao custo de 

aquisição, acrescido da atualização pelo respectivo indexador e dos juros, ambos calculados sobre 

o valor de face (valor de emissão) do título. 

O valor obtido através da marcação a mercado flutua de acordo com a oferta e a procura dos 

títulos. Ora acima do valor da marcação na curva, ora abaixo, conforme o gráfico acima. 

 

4.3.4 Exemplo de operação TP 

 

Como em 2025 será o primeiro ano onde o Ativo menos o Passivo ficará negativo, conforme 

projeções do cálculo atuarial de 2019, resolvemos utilizar um Título Público com vencimento para o 

exercício de 2025, primeiramente colocando um exemplo e após informamos os valores apurados 

como necessários para suprir esse déficit. Ressalto que simulamos todos os cálculos com 

informações direto do site do TESOURO DIRETO, conforme colocamos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características

Objetivo: Investimento para suprir despesas 

Rentabilidade anual SELIC + 0,0351%

Aplicação mínima -

Aportes Mensais -R$                        

Data de resgate 01/03/2025

http://www.referencia.poa.br/


 

     www.referencia.poa.br   |      Av. Padre Cacique, 320 2º andar Bloco B, Menino Deus | Porto Alegre - RS.  |    51 3207.8059 

 

4. RECOMENDAÇÕES 

 
 

Na tabela acima está sendo demonstrado o resumo da operação com um Tesouro Selic 2025. 

Continuando os cálculos de nosso exemplo, considerando uma operação efetuada com os 

valores da tabela demonstrada abaixo e por fim que o cliente sendo considerado se refere ao RPPS, 

segue: 

 

 

 

Notamos que o retorno obtido da operação não atingirá nossos objetivos conforme já 

projetamos no item “3.3.2.3 Projeções Política de Investimento” deste estudo, mas como já 

colocamos, tal estratégia está sendo utilizada com um ativo “SELIC+taxa” e tem como objetivo 

proteger e garantir um retorno que cubra o déficit das despesas do ano de 2025. 

Para reforçar a escolha do ativo, que colocamos na recomendação 03, expomos uma rápida 

comparação entre outros ativos disponíveis no mercado que poderiam ser utilizados nessa 

estratégica, conforme tabela e gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicação 10.000,00R$           

 01/01/2026

Valor Bruto 12.203,84R$           

IR -R$                        

Custódia da Bolsa 11,16R$                   

Corretagem -R$                        Operação Por Ano

Rentabilidade 2.192,68R$             21,93% 4,39%

Valor Líquido 12.192,68R$           

Simulação em 04/08/2020

Investimentos
Valor bruto de 

resgate (R$)

Rentabilidade 

bruta (a.a.)
Custos (R$) Valor do IR (R$)

Valor Líquido de 

resgate (R$)

Rentabilidade 

líquida (a.a)

LTN 12.203,84R$            4,55% 11,16R$                     -R$                         11.861,35R$            4,39%

Poupança 11.584,75R$            3,34% -R$                         -R$                         11.584,75R$            3,34%

CDB 11.755,07R$            3,68% -R$                         -R$                         11.491,81R$            3,15%

LCI/LCA 11.570,84R$            3,31% -R$                         -R$                         11.570,84R$            3,31%

Fundo DI 11.800,45R$            3,77% -R$                         -R$                         11.513,39R$            3,20%
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Em uma breve análise do comparativo exposto acima, podemos reforçar que a escolha por 

esse tipo de ativo é a melhor escolha para essa estratégia, pois se enquadra em nossa 

recomendação para o “Hedge de Proteção” e visa cobrir o valor das despesas futuras, referente a 

parte que faltará pela menor receita. 

 

4.3.5 Valores na prática - Títulos Públicos 

 

O mais difícil não é aprender a comprar ou vender títulos, mas sim é escolher os títulos certos 

para você. Como o nosso objetivo já está traçado, ficará mais fácil de escolher e começar nesse 

trabalho. 

Esse tópico tem a intenção de mostrar qual seria o volume em reais aproximado de aplicações 

em Títulos Públicos e quanto essa aplicação representaria, percentualmente, sobre o Patrimônio 

(Aplicações) do RPPS até o vencimento. Continuando o raciocino do Tesouro Selic 2025, do exemplo 

colocado acima, teremos: 

 

 

Características

Objetivo: Investimento para suprir despesas 

Rentabilidade anual SELIC + 0,0351%

Aplicação mínima -

Aportes Mensais -R$                        

Data de resgate 01/03/2025
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Notamos que as características do produto são as mesmas, isso não se altera, contudo quanto 

aos valores colocamos o seguinte: 

 

 

 

Vale ressaltar um resumo sobre o saldo líquido do exercício de 2025 (Ativo – Despesas), junto 

com valor projetado a ser aplicado para cobrir tal diferença. 

 

 

 

Considerando para o ano de 2020 o saldo de julho em aplicações financeiras e demais anos 

as projeções apresentadas pelo cálculo Atuarial de 2019, em relação a representatividade de tal 

recomendação perante o Patrimônio total das Aplicações do IPREV, teremos: 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicação 12.689.896,75R$   

 01/01/2026

Valor Bruto 15.486.546,95R$   

IR -R$                        

Custódia da Bolsa 14.161,92R$           

Corretagem -R$                        Operação Por Ano

Rentabilidade 2.782.488,28R$     21,93% 4,39%

Valor Líquido 15.472.385,03R$   

Simulação em 04/08/2020

Projeções 2025

Receitas - Despesas -R$ 2.782.488,28

Valor em TP para suprir a 

necessidade conforme 
R$ 12.689.896,75

Saldo Aplicações Ano % TP

388.250.324,41R$                           2020 3,27%

391.954.034,49R$                           2021 3,24%

407.431.443,57R$                           2022 3,11%

413.245.898,93R$                           2023 3,07%

410.463.410,64R$                           2024 3,09%

404.140.521,95R$                           2025 3,14%
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

O estudo apresentado pela Empresa Referência teve a preocupação em analisar o 

desempenho das principais variáveis do cenário econômico que influenciam no desempenho dos 

ativos disponíveis para o investimento do RPPS. 

Lembrando que nos encontramos em um ano que começou a ser exposta mais uma crise 

mundial (COVID-19) além da crise do crescimento global já existente, fazendo com que a primeira  

altere muitas expectativas e tendências do mercado financeiro. 

Mas isso não deixa de lado nossa obrigação em efetuar a gestão dos ativos que compõe a 

carteira de investimento do RPPS e que tem como finalidade o pagamento da aposentadoria do 

funcionário público. 

 

 

 

Sendo assim, colocamos: 

 

1) Uma máxima ao investir é que: um maior grau de risco significa um maior retorno potencial. 

Por outro lado, os investidores que assumem um baixo grau de risco apresentam um baixo 

potencial de retorno.  De acordo com a teoria de Markowitz, existe uma carteira ótima que 

poderia ser desenhada com um equilíbrio perfeito entre risco e retorno.  A carteira ideal 

não inclui simplesmente títulos com os maiores retornos potenciais ou títulos de baixo 

risco.  A carteira ideal visa equilibrar títulos com os maiores retornos potenciais com um 

grau aceitável de risco ou títulos com o menor grau de risco para um determinado nível de 

retorno potencial.  
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5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

Dito isso, com a utilização dos cálculos “Carteira Eficiente de Markowitz”, a recomendação 

01 vem a ser a mais indicada para o IPREV utilizar como base nos recursos destinados as 

aplicações. Assim procurando mitigar os riscos inerentes do mercado e de mesma maneira 

buscar o cumprimento de seus objetivos para não impactarem no passivo do IPREV; 

2) A recomendação 02 vem ao encontro de um perfil mais conservador, prioriza a segurança 

em suas aplicações. Em sua diversificação de investimentos, o conservador deve manter 

a maior parte da sua carteira de investimentos em produtos de baixo risco. Para o 

momento não é nossa sugestão, mas resolvemos inclui-la no estudo por termos diversas 

incertezas que pairam em nossa econômica doméstica, nossa política e situações 

externas; 

3) Conhecido como o investimento mais seguro da economia brasileira, o Tesouro Direto 

além de desempenhar o papel de investimento conservador, também pode ser utilizado 

como garantia para suas operações futuras. Desta forma nossa recomendação 03 vem ao 

encontro de uma garantia de proteção para as obrigações futuras, ou seja, conforme as 

projeções do Cálculo Atuarial de 2019, sabemos que a partir do ano de 2025 teremos um 

déficit entre as contribuições e as despesas previdenciárias, com isso a intenção é 

garantirmos que essa diferença seja honrada sem depender do desempenho da carteira 

de investimento do RPPS. 

 

Referente a última recomendação, reforçamos que existem diversos tipos de ativos no 

Tesouro Direto, você pode encontrar três tipos: Tesouro Prefixado, Tesouro Selic e Tesouro IPCA. 

Cada um deles possui características próprias que podem se adequar também com a sua estratégia 

de investimento. Escolhemos o ativo 

demonstrado por se enquadrar na 

estratégia e no vencimento de 2025, 

mas vale ressaltar que existem outros 

com prazos e retornos diferentes.  

Todas nossas recomendações 

foram a partir dos resultados 

apresentados através da análise da 

teoria de Markowitz. Observou-se que nossa ALM foi aplicada de forma correta e que, além deste 

trabalho mostrar a preocupação dos Gestores com o futuro do RPPS, também busca atender a 

legislação vigente na questão da gestão do RPPS e das boas práticas – Pró Gestão.  
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5. CONCLUSÃO 

 
 

Com a aplicação deste modelo o RPPS terá um provável ganho financeiro real, visando a 

diversificação dos investimentos, minimizar os riscos, atingir o objetivo do ano, bem como a proteção 

de seu patrimônio já existente e aplicado. Com certeza é a garantia de uma gestão mais eficiente e 

ativa por parte dos Gestores do IPREV. 

Por fim, quanto as questões legais, os recursos dos regimes próprios de previdência social devem 

ser aplicados conforme as disposições da Resolução CMN 3.922/2010 e suas alterações. Na 

aplicação dos recursos de que trata esta Resolução, os responsáveis pela gestão do regime próprio 

de previdência social devem respeitar algumas regras como observar os princípios de segurança, 

rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e 

transparência. Também devem exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência além de 

zelar por elevados padrões éticos. Em paralelo devem adotar práticas que visem garantir o 

cumprimento de suas obrigações, respeitando, inclusive, a política de investimentos estabelecida, 

observados os segmentos, limites e demais requisitos previstos nesta Resolução e os parâmetros 

estabelecidos nas normas gerais de organização e funcionamento desses regimes.  

Desta maneira como citamos no item “3.3.2.3 Projeções Política de Investimento” a gestão das 

aplicações do RPPS ocorre em consonância com os dispositivos da legislação específica em vigor, 

direcionando todo o processo de tomada de decisões, gerenciamento e acompanhamento dos 

recursos previdenciários. Assim nossas recomendações na ALM para o IPREV, levaram em 

consideração percentuais, valores permitidos, ativos em acordo com a SPREV, transparência e a 

política de investimento do IPREV, para assegurar o cumprimento dos princípios e diretrizes 

estabelecidos na Resolução vigente. 

 

Atenciosamente, 

João Ennes 

Referência Gestão e Risco.  
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