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Avaliação de Retorno e Risco em Alocação de Recursos de Fundo de Pensão 

 

Resumo: 

 

As alterações de fatores econômicos e sociais ocorridas nos últimos anos estão 

modificando significativamente a maneira de se planejar para aposentadoria. A gradativa 

redução da capacidade laboral, que acontece naturalmente com o passar dos anos, faz refletir 

sobre o período da incapacidade para o trabalho e, neste momento, reconhecemos a importância 

dos benefícios pagos pela Previdência Oficial, que há tempos vive uma expectativa de crise 

financeira favorecendo o surgimento e posterior crescimento das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (EFPC). Neste mercado de previdência complementar, o período 

de acumulação de recursos é muito importante e a rentabilidade obtida nesta fase interfere 

diretamente na reserva financeira acumulado para a aposentadoria. Por isso, este trabalho tem 

como objetivo criar uma modelagem para selecionar e sugerir aos gestores de EFPC um 

portfólio de investimentos usando também renda variável em sua composição e que tenha 

rentabilidade suficiente para o cumprimento das expectativas do plano a um baixo nível de 

risco, medido pelo CVaR. Para tornar possível esta seleção de ativos é necessário observar a 

legislação atual relacionada aos limites da Meta Atuarial e da composição da carteira conforme 

a classificação dos ativos na B3. Dispondo das cotações diárias da BOVESPA do período de 

2008 a 2016 será aplicada a Teoria do Portfólio de Markowitz para obter uma carteira de ativos 

com o retorno adequado à legislação e risco minimizado. As simulações realizadas 

apresentaram retorno acumulado em oito anos superior em 128,45% à Meta Atuarial e 193,55% 

ao IBOVESPA que em média representa retorno anual superior em 16,00% e 24,00%, 

respectivamente. Os resultados foram validados com Fundos de Investimentos selecionados e 

com uma solução proposta pelo algoritmo evolutivo multiobjetivo NSGA-II, que também 

foram superados. De posse dos melhores ativos selecionados, pode-se então recomendar 

sugestões de carteiras para fundos de pensão. 

 

Palavras-chave: Fundos de Pensão. Alocação de Recursos. Mercado Financeiro. Risco 

Financeiro. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A gradativa diminuição da capacidade laboral faz refletir sobre a forma de subsistência 

mais digna possível durante o período da aposentadoria. Neste momento vemos a importância 

dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que é um órgão do 

Ministério da Previdência Social, ligado diretamente ao Governo Federal.  

Observa-se nas últimas décadas que os valores iniciais pagos para estes benefícios 

sofrem uma redução no momento da concessão da aposentadoria pela Previdência Social. 

Dentre os diversos fatores que influenciam na redução do valor inicial do benefício, podemos 

destacar o aumento da longevidade e a redução da taxa de natalidade, que são fenômenos sociais 

que abrangem toda a população mundial. Em artigo publicado há quase 20 anos, Moreira (1998) 

relata que o significativo declínio da taxa de crescimento populacional tem como consequência 

principal a transformação da composição etária da população. 

A expectativa de uma crise financeira na Previdência Social favoreceu o surgimento e 

posterior crescimento das instituições de Previdência Complementar, também conhecido como 

Fundo de Pensão. De acordo com Reis (2006), a tendência é a Previdência Social pagar 

benefício cada vez menor. Por isso, faz-se necessário buscar por opções de poupança 

previdenciária à disposição no mercado brasileiro, que são os planos disponibilizados por 

entidades abertas e fechadas. 
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O sistema de pensões tornou-se cada vez mais complexo e estruturado em toda a Europa 

nas últimas décadas. Por causa da crise financeira e social, vários países implementaram fortes 

reformas no sistema de previdência estatal, a fim de reduzir os custos com pensões no saldo do 

orçamento do Estado. Além disso, incentivaram a criação e facilidades para a previdência 

complementar (OECD, 2013). 

O marco regulatório da Previdência Complementar brasileira, a Lei 6.435, Brasil (1977) 

visa criar mecanismos para uma proteção adicional à renda do trabalhador na incapacidade para 

o trabalho. Em resumo, a atividade básica de uma entidade de Previdência Complementar é 

arrecadar contribuições, aplicar esses recursos no mercado financeiro da forma mais eficiente 

possível, considerando a relação retorno x risco do investimento, e por fim pagar os benefícios 

de aposentadoria.  

Em um plano de Previdência Complementar é necessário observar três importantes 

fatores: o volume das contribuições realizadas, o período de realização das contribuições e a 

rentabilidade alcançada durante todo o período de existência do plano, considerando os 

períodos de acumulação e de pagamento. 

Conforme a Tábua Completa de Mortalidade1 - Ambos os Sexos de 2016, publicada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida de um jovem 

aos 20 anos de idade é de viver mais 57,5 anos. Então, efetivando uma adesão a este tipo de 

plano aos 20 anos de idade, esperamos que o tempo de permanência ou de vínculo com a 

entidade de previdência complementar seja de aproximadamente 57 anos, considerando o 

período de acumulação e de pagamento, e este é um longo período para se administrar recursos 

de terceiros em momentos e cenários econômicos diversos no Brasil e no mundo. 

Neste longo período de realização de aplicações financeiras, é necessário decidir entre 

portfólios que tragam retorno aos investimentos no mínimo suficiente para alcançar a Meta 

Atuarial do plano, que é a rentabilidade mínima a ser obtida nas aplicações financeiras, com 

objetivo de garantir o cumprimento dos compromissos futuros estabelecidos em um plano de 

previdência, e com o menor risco possível, pois não se trata de trabalhar apenas com recursos 

de terceiros mas com o sonho de um futuro melhor, e isto eleva consideravelmente a 

responsabilidade no momento de elaborar uma carteira de investimentos. 

Estruturar uma carteira inicial de investimentos em renda variável para planos de 

Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC), obtendo retorno superior à Meta 

Atuarial, correndo o mínimo de risco possível e atendendo ao arcabouço legal atualmente em 

vigor é o escopo desta pesquisa. 

 

1.1 Justificativa 

 

Observa-se no mercado financeiro uma migração dos investidores entre as aplicações 

de renda fixa e renda variável conforme a variação crescente da taxa básica de juros brasileira, 

a SELIC2. Em momentos de taxas de juros elevadas aumenta-se o volume de recursos aplicados 

em produtos com rentabilidade atreladas a renda fixa e ocorre uma grande diminuição dos 

investimentos em renda variável. Quando ocorre a diminuição da taxa de juros, o movimento 

das aplicações se inverte. 

No mercado brasileiro, onde a taxa de juros permanece elevada há muitos anos, as 

EFPCs pouco se arriscam em investimentos atrelados a renda variável e, a cada ano, as 

aplicações neste seguimento vem reduzindo. A Figura 1, adaptada do relatório Consolidado 

Estatístico publicado pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 

                                                           
1 IBGE, Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS). Disponível em 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Tabuas_Completas_de_Mortalidade 
2 Taxa de financiamento no mercado interbancário para operações de um dia. 
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Complementar (ABRAPP3) demonstra claramente o movimento de retirada de investimento 

nestes ativos. Esta figura apresenta somente as aplicações em renda fixa e renda variável e não 

demonstra os demais tipos de investimentos que compõem o portfólio total das entidades. 

 

Figura 1 – Evolução das Rendas Fixa e Variável nas EFPC 

 
Adaptado pelos autores. ABRAPP. Consolidado Estatístico, dez/2012 e dez/2016. 

 

Atualmente existe uma forte tendência de redução da taxa básica de juros que resulta 

em retorno cada vez menor nas aplicações em renda fixa e contribui para que os gestores de 

carteira de investimentos das EFPCs pesquisem no mercado financeiro aplicações com maior 

rentabilidade, mas que carreguem também maiores risco e volatilidade. 

Nos últimos anos o Certificado de Depósito Interbancário (CDI), que é utilizado como 

um parâmetro para investimentos em renda fixa, vem se mantendo em elevados patamares 

conforme apresentado na Figura 2. Neste cenário as EFPCs investiram a maior parte dos 

recursos disponíveis neste tipo de ativo e assim, cumpriram os objetivos de rentabilidade 

estabelecidos nas políticas de investimentos e, com certo conforto, não assumiram riscos.  

Com a tendência da diminuição desta taxa de juros, é necessário que os administradores 

saiam da zona de conforto para alcançar os objetivos propostos e, neste caso, assumirem mais 

riscos, buscar informações atualizadas sobre o mercado de renda variável, procurar por 

pesquisas recentes relacionadas ao tema, às novas ferramentas e tecnologias para o 

embasamento de suas decisões. 

 

Figura 2 – Histórico do CDI de 2008 a 2016 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Com a redução do CDI a valores de um dígito, identificamos um problema a ser 

vivenciado pelos administradores de EFPC, que precisam em muitos casos, iniciar uma 

                                                           
3 www.abrapp.org.br 

https://www.sinonimos.com.br/pesquisem/
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alocação em renda variável sem ter nenhum ativo deste segmento no portfólio da entidade ou, 

ter que ampliar e diversificar este tipo de investimento. 

De acordo com Leal, Silva e Ribeiro (2002), os fundos de pensão se configuram como 

um dos mais importantes investidores institucionais do País e estimulam a poupança de longo 

prazo. Por isso, considera-se relevante o desenvolvimento de pesquisas que busquem apoiar e 

ampliar o conhecimento na alocação dos seus ativos. 

A necessidade de diversificar o portfólio dos investimentos por longos períodos, 

observando sempre a melhor relação entre retorno e risco, atendendo as normas em vigor 

referentes aos limites das aplicações, a meta atual e ainda suprir as expectativas dos 

participantes diferencia as EFPCs de um simples fundo de investimentos. 

Por isso, estudos sobre elaboração de portfólio de investimentos para as EFPCs são 

necessários devido ao atual momento previdenciário do Brasil e de diversos países do mundo. 

A importância das Entidades Fechadas de Previdência Complementar para a economia do País 

por promover o aumento da poupança interna, o seu destaque em possibilitar bem-estar social 

para seus participantes na aposentadoria e o atual momento de estabilidade econômica brasileira 

com o controle da inflação e redução da taxa de juros, tornam relevante esta pesquisa. 

 

1.2 Objetivos 

 

O Objetivo geral desta pesquisa é propor uma metodologia para selecionar ativos de 

renda variável que irão compor o portfólio de uma Entidade Fechada de Previdência 

Complementar. A carteira deverá obter um retorno superior à Meta atuarial do plano, 

minimizando o risco e cumprindo os limites de aplicação por segmento, conforme estabelecido 

na legislação. 

Dispondo das cotações diárias da BOVESPA para o período de 2008 a 2016, será 

utilizada a teoria de seleção de portfólios para obter uma carteira ótima de investimentos para 

determinado nível de risco admitido pelo gestor. Utiliza-se neste trabalho a Teoria do Portfólio 

de Markowitz para a seleção dos ativos e o Conditional Value at Risk (CVaR) como medida de 

risco. Espera-se obter uma carteira eficiente para o período analisado e com rentabilidade 

suficiente para alcançar a Meta Atuarial máxima estabelecida na legislação, bem como o 

enquadramento do portfólio em relação aos seguimentos de aplicação conforme normas em 

vigor. 

Para alcançar o objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

 Propor um modelo para seleção dos ativos considerando o retorno da carteira e o risco. 

 Analisar os resultados para identificar o melhor portfólio considerando o risco da carteira 

ao nível aceitável e com retorno esperado dentro dos limites estabelecidos na legislação 

referente a Meta Atuarial mínima (Resolução MTPS/CNPC no 22, de 25/11/2015 

(BRASIL, 2015)). 

 Enquadrar o portfólio selecionado aos segmentos estabelecidos e ao percentual máximo de 

aplicação conforme a Resolução CMN 3.792, de 24 de setembro de 2009. 

 Comparar os resultados obtidos com alguns indicadores selecionados, com fundos de 

investimentos disponíveis no mercado financeiro e com outra metodologia de seleção de 

portfólio que utilize algoritmo genético. 

O artigo está dividido em seis seções, além desta introdução. A Seção 2 apresenta a 

fundamentação teórica sobre a seleção de portfólio. Na Seção 3 apresenta-se os trabalhos 

relacionados e na Seção 4 a metodologia da pesquisa. Na Seção 5 são apresentados os resultados 

e as análises dos experimentos realizados. Finalmente, na Seção, 6 apresentam-se as 

considerações finais. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Harry M. Markowitz, nascido em 1927 na cidade de Chicago, EUA, foi agraciado em 

1990 com o prêmio Nobel de Ciências Econômicas por ter sido a sua teoria a base para a 

Moderna Teoria de Finanças. Em sua autobiografia4 relata que o foco do trabalho sempre foi 

sobre a aplicação de técnicas matemáticas ou informática a problemas práticos, particularmente 

problemas de decisões empresariais sob incerteza e que o artigo Portfolio Selection foi 

publicado em 1952 (MARKOWITZ, 1952). 

O Portfolio Selection ou Seleção de Portfólio foi o primeiro trabalho formal sobre 

seleção de carteira e estabelecia, utilizando a média e a variância, o cálculo do retorno e do 

risco respectivamente. Markowitz (1952) demonstrou que o risco da carteira é sempre inferior 

ao menor risco dos ativos que compõem uma carteira de investimentos, contribuindo para a 

cultura de diversificação com a desagregação do risco entre todos os ativos. 

Considerar que o investidor racional busca maximizar sua utilidade ao invés de 

maximizar apenas o retorno foi relevante para o trabalho de Markowitz que originou a Teoria 

Moderna do Portfólio (MTP) ou simplesmente teoria do portfólio. A função utilidade do 

investidor pode ser aproximada por uma função que depende apenas do retorno esperado e da 

variância do retorno de uma determinada carteira. Assim, o investidor pode minimizar o risco 

de seu portfólio estabelecendo um determinado retorno, ou optar por maximizar o retorno a 

certo nível de risco. As carteiras formadas a partir deste processo são denominadas carteiras 

eficientes (MARKOWITZ, 1952). 

De acordo com Bodie, Kane e Marcus (2010), o modelo de Markowitz consiste em 

identificar um conjunto eficiente de carteiras. Considerando o eixo X como o risco da carteira 

e o Y como retorno do portfólio, cada conjunto de pontos (X, Y) identifica uma carteira eficiente 

para determinada combinação de ativos. Ao variar estas combinações obtém-se diversos pontos 

no gráfico e a união destes pontos representa a fronteira eficiente conforme ilustra a Figura 3. 

Cada investidor irá buscar seu ponto da fronteira que melhor se adéque aos seus objetivos. 

 

Figura 3 – Fronteira eficiente de Markowitz 

 
 

Markowitz (1952) desenvolveu um método que registra a variância de uma carteira 

como a soma das variâncias individuais de cada ação e covariâncias entre pares de ações do 

portfólio, de acordo com o peso de cada ação na carteira. Markowitz comenta que deve haver 

uma carteira de ações que maximiza o retorno esperado e minimiza a variância, sendo que esta 

deve ser a carteira recomendada para um investidor. 

Os cálculos realizados por Markowitz (1952) para obtenção de determinado portfólio 

ou da fronteira eficiente utiliza informações históricas dos ativos para a obtenção dos resultados 

                                                           
4 MARKOWITZ, Harry M. Autobiography [on line] 1990. Disponível em: 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1990/markowitz-autobio.html 
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que refletem as possíveis variações dos preços já realizados. Portando, para utilizar as 

ferramentas desta teoria será analisado o valor de fechamento diário dos ativos a serem 

incluídos no problema de maximizar o retorno dos investimentos com o mínimo de risco para 

uma entidade fechada de previdência complementar. 

 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Trabalhos antigos e recentes apresentam uma discussão acerta dos mais eficientes 

métodos para se obter rentabilidade para EFPC. Artigos como o de Müller, Capitelli e Granziol 

(1984) analisam carteiras ótimas para fundos de pensão e companhias de seguros de vida em 

termos reais ou nominais calculadas pelo método de Markowitz utilizando dados suíços. Os 

autores consideram as características dos investidores institucionais suíços e concluem que as 

ações ordinárias desempenham um papel menor em carteiras eficientes, que títulos e imóveis 

prevalecem no portfólio e que a perda de eficiência devido à otimização em termos nominais é 

extremamente pequena. 

Cairns (2000) propõe um controle ótimo de um fundo de pensão usando a estratégia de 

alocação de ativos e a estratégia de contribuição para o plano considerando que há n ativos de 

risco mais o ativo livre de risco bem como aleatoriedade no nível do benefício. Os resultados 

apresentados neste artigo consideram a legislação do Reino Unido referente a aplicação de 

recursos de EFPC e corroboram com as observações de Bouher, Trussant e Florens (1995). 

Dentre as considerações finais de Cairns (2000), observa-se, para uma função de perda 

geral, que as proporções ótimas do fundo investido em cada um dos ativos de risco permanecem 

constantes um em relação ao outro. Além disso, a estratégia de alocação de ativos sempre está 

em linha com mercado de capitais e com a moderna teoria da carteira de Markowitz. 

Komura (2011) observa que as leis que estabelecem os limites de alocação dos fundos 

de pensão mudaram com uma alta frequência, e estes limites se flexibilizaram a cada mudança. 

Isto permitiu que os fundos de pensão pudessem realizar uma alocação maior em risco e 

também permitiu que eles investissem em uma gama maior de ativos e em ativos de maior risco. 

Entre as conclusões do trabalho, o autor identifica que os grandes fundos de pensão 

brasileiros aplicam diretamente seus recursos em Private Equity. Komura (2011) utiliza para 

selecionar os fundos de investimento a teoria moderna de portfólios, baseada no modelo de 

Markowitz. Este modelo busca uma composição de ativos ou fundos que resultem em uma 

carteira de menor variância, isto é, a carteira com o menor risco de acordo com os dados 

históricos. 

Yao, Yang e Chen (2013) relatam que, para criar fundos suficientes para a 

aposentadoria, os participantes do plano investem sua contribuição em uma carteira de ativos. 

O problema de alocação ótima de ativos para os participantes do plano que enfrentam inflação 

estocástica é resolvido pelo critério de média-variância de Markowitz. Diferente dos 

tradicionais modelos de maximização de utilidade esperados na literatura, adotou-se o critério 

M-V para selecionar a estratégia de investimento ótima na fase de acumulação de um fundo de 

pensão com plano de contribuição definida. 

Utilizando o modelo de otimização de carteiras de Markowitz, Cortez (2015) avalia a 

aplicabilidade do modelo e propõe encontrar a máxima rentabilidade média para um 

determinado nível de risco em um Plano de Benefício Definido e, consequentemente, dar 

suporte ao gestor nas decisões. Utilizando informações do período de 30/03/2011 a 31/03/2015, 

foram utilizadas três estratégias e, todas tiveram resultados satisfatórios tanto em retorno 

absoluto quanto melhor relação risco/retorno. 

Acredita-se que o modelo aqui exposto possa contribuir para o desempenho dos Planos 

de Benefício Definido, ou seja, o gestor pode utilizar este modelo para buscar melhores 

resultados para o plano, uma vez que o resultado da estratégia “Retorno Maior Igual” na 
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Alocação Trimestral superou a carteira com 26,22 pontos percentuais. É um resultado relevante 

e deve ser levado em consideração pelos gestores dos Fundos de Pensão (CORTEZ, 2015). 

Analisando os dados de 2003 a 2013 das três maiores entidades brasileiras de 

previdência complementar, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil 

(PREVI), a Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS) e a Fundação dos 

Economiários Federais (FUNCEF), Conti (2016) identificou que em 2014, as mesmas detinham 

cerca de 45% do total dos recursos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

(EFPCs) e concluiu que, apesar de deterem uma maior participação de investimentos em renda 

variável e investimentos estruturados, se comparadas ao conjunto das EFPCs, estas três 

entidades têm uma gestão também bastante conservadora de suas carteiras, com grande 

concentração de recursos alocados em títulos públicos e que a PREVI e FUNCEF têm 

procurado gradualmente reduzir a participação das ações em suas carteiras. 

Apesar da postura menos conservadora, se comparada àquela dos demais fundos de 

pensão, PREVI, PETROS e FUNCEF também detêm parcelas bastante relevantes de seus 

recursos alocados em títulos públicos federais. Esta postura é facilmente compreensível pela 

segurança, liquidez e rentabilidade oferecida por estes títulos, que normalmente permitem às 

entidades atingirem as metas atuariais de seus planos sem exposição a risco (CONTI, 2016).  

Por outro lado, com a tendência constante de queda dos juros, é provável que os 

investimentos realizados em títulos de renda fixa não sejam suficientes para o cumprimento da 

Meta Atuarial. Assim, os investidores das três maiores EFPCs deverão procurar diversificar seu 

portfólio e o mercado acionário brasileiro passa a ser uma das opções (CONTI, 2016). 

Boubaker et al. (2017) quantifica os efeitos das taxas de juros persistentemente baixas, 

próximas ao limite zero, e a política monetária não convencional sobre incentivos ao risco de 

fundos de pensão públicos dos Estados Unidos. Os autores demonstram que os choques 

monetários, identificados pelas mudanças nos rendimentos do Tesouro, seguido das mudanças 

nas taxas de juros do Banco Central Americano, levaram a um aumento substancial em alocação 

de fundos de pensão aos ativos de capital próprio. Descobertas adicionais mostram uma 

correlação positiva entre a tomada de risco do fundo de pensão, as baixas taxas de juros e o 

declínio nos rendimentos do Tesouro em planos de previdência pública, que é consistente com 

um incentivo estrutural para mudança de risco. 

Vitali, Moriggia e Kopa (2017) separam os participantes do plano por perfil para 

identificar a alocação ótima de modo a combinar as características dos empregados e cumprir 

as normas e leis italianas. Para isso, propõe um Programa Estocástico Multiestágio (MSP), que 

inclui uma função objetivo multi-critérios. A escolha ideal é a alocação de portfólio que 

minimiza o valor médio em desvio de risco da riqueza final, satisfaz a um objetivo de riqueza 

na etapa final e outras restrições em relação aos regulamentos do plano de pensão. A 

estocasticidade decorre da variação salarial e dos retornos dos ativos e os resultados numéricos 

mostram as carteiras dinâmicas ótimas em relação às preferências do investidor. 

Pode-se observar, dentre os artigos citados, que em diferentes épocas e em países 

distintos, a análise e a busca por melhores portfólios é uma constante preocupação dos gestores 

e dos pesquisadores que, lidam com variadas taxas de juros, momentos econômicos não triviais 

e legislação específica. 

Entretanto, não foi encontrada uma publicação que utilize a modelagem e os métodos 

matemáticos para auxiliar os gestores de EFPC a selecionar uma carteira inicial de 

investimentos em ativos de renda variável, que obtenha resultados satisfatórios com o mínimo 

retorno necessário conforme legislação específica e com um determinado nível de risco que não 

comprometa a longo prazo a gestão dos ativos.  
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4. METODOLOGIA 

 

Os tópicos desta seção apresentam a Seleção dos Ativos, a Seleção da Amostra, a 

Definição da Cardinalidade, a Seleção da Carteira Inicial e o Enquadramento dos Portfólios 

Selecionados à Resolução CMN 3.792. 

 

4.1 Seleção dos Ativos 

 

Após realizada a extração dos dados de 01/01/2008 a 31/12/2016, é necessário analisar 

se existem as cotações diárias para cada ano do período selecionado de todos os ativos que 

compõem a base de dados para a pesquisa. 

Nos casos em que os ativos apresentem até 10 cotações faltantes nas séries, os preços 

das cotações ausentes foram preenchidos pelo valor do ativo disponível no dia imediatamente 

anterior, gerando um retorno nulo neste intervalo de datas. Os ativos com mais de 10 dados 

incompletos foram retirados para eliminar uma possível interferência nos resultados dos 

cálculos a serem realizados, que utilizem estas informações para cálculo da média e da 

variância. Este nível de ajuste permitiu trabalharmos com um número maior de ativos no ano. 

Os preços coletados foram ajustados pelo software Bloomberg® e representam apenas 

a cotação diária, desconsiderando neste ajuste valores em relação a dividendos, juros do capital 

próprio e acertados em relação a split (desdobramento) e inplit (agrupamento). A Tabela 1 

apresenta a quantidade de ativos selecionados e descartados para este trabalho. Na primeira 

coluna consta a distinção entre os ativos selecionados, por apresentem no máximo até 10 

cotações faltantes, e os descartados por terem mais de 10 dados incompletos. As demais colunas 

apresentam estas quantidades por ano. 

 

Tabela 1 – Quantidade de Ativos Selecionados e Descartados por Ano 

Ano 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ativos 

Selecionados 44 49 53 54 55 56 58 59 60 

Ativos Descartados 6 4 1 1 1 3 1 1 0 

Total 50 53 54 55 56 59 59 60 60 
 Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4.2 Seleção da Amostra 

 

Para a seleção de um portfólio inicial contendo ativos do IBOVESPA é necessário 

utilizar uma amostra de todas as possibilidades de combinações de ativos para o período em 

análise. A população ou o número de combinações possíveis é muito grande, tomando como 

exemplo o ano 2012, selecionamos do IBOVESPA 55 ativos e, fazendo combinações de 1 em 

1 obtemos 55 combinações, fazendo combinações de 2 a 2 o número de possibilidades passa a 

ser de 1.485, de 3 a 3, 26.265 e assim por diante. 

A Análise Combinatória tem fundamental importância para se contar o número de casos 

favoráveis e o total de casos. Para problemas simples ou com poucos elementos, pode-se contar 

o número de resultados de forma direta, sem necessidade de recorrer às fórmulas matemáticas 

da análise combinatória. Para problemas menos simples, recorre-se as combinações e arranjos 

para determinar o número de casos (CORREA, 2003). 

Para encontrarmos o número C de combinações possíveis para um determinado conjunto 

de ativos com r elementos combinados p a p, sendo p a quantidade de ativos em cada 

combinação e considerando p < r, temos a Equação 1. 
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𝐶𝑟,𝑝 = (

𝑟
𝑝) =  

𝑟!

𝑝! (𝑟 − 𝑝)!
 (1) 

 

Sabendo que existem possibilidades de carteiras com p=1, p=2, p=3, .... , p = 54, pois p 

< r, então podemos modelar a Equação 1 de forma a obter a Equação 2. 

 

𝐶𝑟,𝑝 = (
𝑟
𝑝) =  ∑

𝑟!

𝑝𝑖! (𝑟 − 𝑝𝑖)

𝑝

𝑖=1

 (2) 

Escolher a amostra por um percentual ou aumentar este percentual para se obter melhor 

resultado não é estatisticamente adequado. Assim, utilizaremos os métodos apropriados para a 

identificação da grandeza da amostra bem como de sua qualidade. Na realização de qualquer 

estudo, é praticamente impossível examinar todos os elementos da população de interesse. 

Geralmente se trabalha com uma amostra da população. A inferência estatística dá elementos 

para generalizar, de maneira segura, as conclusões obtidas da amostra para a população 

(CORREA, 2003). 

Ainda de acordo com Correa (2003) é incorreto pensar que, em caso de acesso a todos 

os elementos da população, haja mais precisão. Os erros de coleta e manuseio de um grande 

número de dados são maiores que as imprecisões quando se generalizam, via inferência, as 

conclusões de uma amostra bem selecionada. 

É importante definir o conceito de amostra e amostragem. População ou universo é o 

conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em 

comum. Amostra é um subconjunto da população, é uma parte do todo. Já a amostragem é um 

campo da estatística bastante sofisticado que estuda técnicas de planejamento de pesquisa para 

possibilitar inferências sobre um universo a partir do estudo de uma pequena parte de seus 

componentes, uma amostra (CORREA, 2003). 

De acordo com Oliveira (2001), existem duas grandes divisões no processo de 

amostragem: a probabilística e a não-probabilística. No campo da Amostragem Probabilística 

temos: 

 Amostragem Aleatória Simples 

 Amostragem Sistemática 

 Amostragem Estratificada 

 Amostragem por Conglomerados 

Neste trabalho será utilizada a Técnica de Amostragem Aleatória Simples, onde a 

probabilidade de um elemento da população ser escolhido é conhecida, ou seja, igual para todos 

os elementos. Nesta técnica aplica-se as seguintes etapas: 

1. Faz-se uma lista da população e sorteiam-se os elementos que farão parte da amostra. 

2. Cada subconjunto da população com o mesmo número de elementos tem a mesma chance de 

ser incluído na amostra p = n / N, sendo N o tamanho da população e n o tamanho da amostra. 

Sabendo que n0 é a primeira aproximação do tamanho 

da amostra e equivale a Equação 3: 
𝑛0 =  

1

𝐸0
2 (3) 

E que para encontrarmos o tamanho da amostra n, 

considerando a população N, utilizamos a Equação 4:  
𝑛 =  

𝑁 . 𝑛0

𝑁 +  𝑛0
 (4) 

Podemos observar que se N é muito grande, não é 

necessário considerar o tamanho exato N da população. Neste 

caso temos a Equação 5: 

𝑛 =  𝑛0 =  
1

𝐸0
2 (5) 

onde: 

E0 é erro amostral tolerável. 
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Considerando o erro amostral tolerável E0 = 5,0% e variando o tamanho da população 

obtemos a curva da Figura 4, onde a amostra tende a 400 elementos a partir de população 

superior a 100.000. 

 

Figura 4 – Variação da Amostra em Relação a População com E0 = 5,0%. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Observamos na Figura 4 que para uma população muito grande, o que determina o 

tamanho da amostra é o erro amostral tolerável, e que escolhendo um E0 de 5,0%, teremos 400 

amostras a serem geradas. 

Conforme descrito anteriormente, para a geração da mostra devemos ter todas as 

possibilidades e escolher entre elas de forma aleatória. Como isto é inviável devido a quantidade 

elevada de combinações, serão geradas amostras de forma aleatória com a certeza que os 

participantes das amostras se encontram na população. 

A amostra será gerada de acordo com as seguintes etapas: 

1. Gerar um vetor aleatório A com 400 posições com valores entre 1 e r, sendo r o número de 

ativos selecionados do IBOVESPA do ano a ser analisado. 

2. Gerar uma matriz aleatória B de 400 posições, sem repetição de ativos em cada linha da 

matriz, onde o número de ativos constante em cada linha da matriz será o equivalente ao número 

de ativos gerados no vetor A. 

A Figura 5 representa um exemplo de como será gerada a amostra e ai representa o ativo 

do IBOVESPA. 

 

Figura 5 – Vetores para Geração da Amostra 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Concluída a geração da amostra, serão realizadas 400 simulações utilizando a função 

efficientPortfolio para cálculo da Teoria do Portfólio de Markowitz (1952) que está disponível 

no pacote fPortfolio5 e configurada para obter portfólios com o mínimo de risco para cada ano 

do período considerado. Este processo será realizado 30 vezes buscando garantir a consistência 

das simulações.  

A função efficientPortfolio utiliza a Teoria do Portfólio de Markowitz que realiza o 

balanceamento dos pesos dos ativos dentro de um portfólio com o objetivo de incluir esta 

carteira na fronteira eficiente (melhor retorno x menor volatilidade). Posteriormente, 

identificamos o número de ativos com peso maior que zero após a aplicação desta função, ou 

seja, identificaremos os ativos selecionados. 

 

4.3 Definição da Cardinalidade 

 

Para este trabalho serão consideradas carteiras com no máximo 9 ativos por representar 

a quantidade de portfólio mais eficiente para a amostra gerada no intervalo dos anos 2008 a 

2016, considerando o mínimo de risco e rentabilidade superior à Meta Atuarial, que fazem parte 

dos objetivos desta pesquisa.  

Quando possível serão utilizados portfólios com 9 ativos e este número possui 

congruência com outros trabalhos. Por exemplo, Cesarone, Moretti e Tardella (2016) 

descrevem em seu artigo que portfólios mais eficientes possui menos de 15 ativos. Chang, Yang 

e Chang (2009) concluíram que os melhores resultados são obtidos com as carteiras contendo 

menos de um terço do total dos ativos analisados. Ferreira (2018) também concluiu em seus 

experimentos que o melhor portfólio possui 9 ativos. Assim, definimos a cardinalidade para 

seleção de ativos de renda variável para compor o portfólio de uma Entidade Fechada de 

Previdência Complementar. 

 

4.4 Seleção da Carteira Inicial 

 

A Teoria do Portfólio descrita por Markowitz (1952) distribui os ativos de uma carteira 

estabelecida previamente com o objetivo de torná-la mais eficiente, considerando a relação 

melhor retorno x menor risco. Na fase inicial de coleta de dados, foram selecionados os ativos 

listados no IBOVESPA para justificar a comparação dos resultados obtidos por esta pesquisa a 

este índice, que é amplamente conhecido entre os investidores em renda variável. Mas a 

comparação mais relevante será realizada com a Meta Atuarial do período conforme legislação 

em vigor. 

Os dados iniciais selecionados foram transformados em tabela, pois neste formato 

obtém-se uma maior facilidade para a importação e manipulação das informações no software 

R Core Team (2017) versão 1.0.143, utilizado para desenvolvimento e cálculo da carteira 

eficiente pela Teoria de Markowitz. Essa teoria pode ser descrita como um problema de 

programação quadrática e é representada pelo modelo da Equação 6: 

 

 
 𝑀𝑖𝑛 𝑓(𝑥) =  ∑ ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑗=1

∗  𝑥𝑗 ∗ 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

 

Sujeito a:  

∑ 𝐸(𝑟𝑖) = 𝐸∗

𝑛

𝑖=1

 

(6) 

                                                           
5 Disponível em https://www.rmetrics.org 
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∑(𝑥𝑖) = 1

𝑛

𝑖=1

 

onde: 

xi participação do ativo i na carteira; 

xj participação do ativo j na carteira; 

Covij covariância entre i e j; 

E(ri) retorno esperado do ativo i; 

E* retorno esperado da carteira. 

 

A primeira restrição estabelece o nível de retorno esperado sendo a solução deste 

problema a distribuição das participações de cada ativo na carteira de forma a minimizar o risco. 

A segunda restrição indica que o somatório das participações dos ativos selecionados deve ser 

igual a um, equivalente a 100% da carteira. Stern (2000) destaca que os indicadores de risco e 

a rentabilidade esperada dos ativos de um portfólio são definidos e calculados pelo investidor, 

sendo posteriormente determinadas as carteiras ótimas que fornecem esta combinação. 

Considerando a complexidade das operações a serem realizadas para o cálculo do 

portfólio eficiente, os algoritmos foram desenvolvidos no software R Core Team (2017) e 

utilizada a função efficientPortfolio que apresenta adequadamente os resultados esperados para 

a seleção de portfólio. 

Para o cálculo da carteira inicial definimos alguns parâmetros a serem utilizados a partir 

deste ponto do artigo. Quando utilizarmos a palavra “Simulação” significa que será realizado o 

processamento do Algoritmo 1 considerando determinados grupos de ativos conforme 

convencionamos a seguir: 

 “Simulação Geral”, que a partir deste ponto será referenciada apenas como Geral, será a 

simulação para a seleção da carteira inicial considerando todos os ativos do IBOVESPA 

para o ano. Para a Simulação Geral foram gerados 108.000 portfólios.  

 “Simulação Positivo”, que a partir deste ponto será referenciada apenas como Positivo, será 

a simulação para a seleção da carteira inicial considerando somente os ativos do 

IBOVESPA com rentabilidade positiva para o ano. Para esta simulação foram gerados 

96.000 portfólios. Para o ano de 2008, somente 5 ativos obtiveram rentabilidade positiva e 

por isto não foram geradas amostras aleatórias. 

 “Simulação Índice”, que a partir deste ponto será referenciada apenas como Índice, será a 

simulação para a seleção da carteira inicial considerando os 44 ativos do ano com o melhor 

índice (rentabilidade/volatilidade). Para a Simulação Índice foram gerados 108.000 

portfólios. 

Também convencionados que o peso “Balanceado” significa que após a apuração da 

carteira inicial para as simulações descritas anteriormente, é realizado o balanceamento da 

carteira para que a soma total dos pesos dos ativos resulte em 100% da alocação do portfólio. 

O Algoritmo 1 possui como entrada a cotação diária dos ativos selecionados e como 

saída o portfólio calculado pela função efficientPortfolio. As linhas de 1 a 3 são as variáreis de 

entrada onde se estabelecem o ano inicial relacionado ao período de 2008 a 2016. A variável 

qtdPosicoes onde é definido o número de carteiras geradas que serão 400 conforme definido 

anteriormente e a repetição que será realizada 30 vezes para garantir a consistência das gerações 

aleatórias. O laço compreendido entre as linhas 4 e 21 apura o ano em que se está calculando o 

portfólio. 

Nas linhas 5 e 6 as cotações dos ativos são importadas para o software R e ocorre a 

identificação de quantos ativos o ano possui conforme descrito na Tabela 1, onde consta a 

quantidade de ativos selecionados por ano. O laço compreendido entre as linhas 7 e 14 repete a 
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geração aleatório do vetor A e da matriz B contendo os portfólios a serem calculados. E o último 

laço entre as linhas 10 e 13 realiza o cálculo das 400 carteiras para identificar o peso de cada 

ativo para cada portfólio gerado aleatoriamente. 

A linha 15 seleciona dos resultados apurados para o ano somente os portfólios contendo 

9 ativos, a linha 16 é a parte do algoritmo que identifica a quantidade de vezes que um ativo é 

escolhido pela função e elabora uma lista em ordem decrescente para que sejam selecionadas 

as nove primeiras ações. 

Após esta seleção, na linha 17 é calculado o peso médio destes ativos considerando o 

peso de todas as vezes em que foram selecionados e na linha 18 é realizada a gravação estas 

informações. Nas linhas 19 e 20 são calculados os pesos Balanceado e Ajustado 

respectivamente. Após todo o processamento do ano, na linha 21 do algoritmo o ano é alterado 

para o posterior e se inicia novamente todas as gerações e cálculos. 

A Tabela 2 apresenta o resultado da seleção da carteira inicial para a simulação Geral 

para o ano 2008. Para realizar o balanceamento soma-se todos os pesos dos ativos e 

posteriormente o peso de cada ação é dividido por este total. 

 

Tabela 2 – Carteira Inicial para Simulação Geral. Ano 2008 

Ativo Quantidade Seleção Peso Médio Peso Balanceado 

VIVT4 7.615 0,07616 0,03278 

ABEV3 7.579 0,58261 0,25072 

NATU3 7.572 0,06077 0,02615 

CMIG4 7.447 0,36558 0,15733 

RADL3 3.450 0,35128 0,15117 

ITSA4 3.024 0,45217 0,19459 

TIMP3 2.271 0,21712 0,09344 

ENBR3 1.757 0,1977 0,08508 

BBDC3 1.511 0,02032 0,00874 

Total --------- 2,32372 1,00000 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
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4.5 Enquadramento dos Portfólios Selecionados à Resolução CMN 3.792 

 

Definidos os ativos que irão compor a sugestão de portfólio para o gestor da Entidade 

Fechada de Previdência Complementar (EFPC), a próxima etapa é a alocação destes ativos 

conforme a classificação no segmento de renda variável descrita na Resolução CMN 3.792 

(BRASIL, 2009) que estabelece os seguimentos permitidos para alocação de até 70% dos 

recursos da EFPC. A seguir o detalhamento de cada um dos seguimentos definidos na 

Resolução. 

 NM (Novo Mercado): permite aplicar recursos em Companhias listadas como Novo 

Mercado. 

 N1 (Nível 1): permite aplicar recursos em Companhias listadas como Nível 1 de 

Governança Corporativa. 

 N2 (Nível 2): permite aplicar recursos em Companhias listadas como Nível 2 de 

Governança Corporativa. 

 BM (BOVESPA Mais): permite aplicar recursos em Companhias listadas como 

BOVESPA Mais. 

 Outros: permite aplicar recursos em Companhias não classificadas conforme descrições 

anteriores. 

Para o Seguimento Outros será utilizada para este artigo a sigla NC (Não Classificado). 

Dentro dos limites atuais, da Resolução CMN 3.792, para aplicação estabelecida para a renda 

variável, de 70,0% do patrimônio líquido, existem os incisos do artigo 36 que serão 

considerados para estabelecer o limite de aplicação dos recursos por seguimento. Os limites 

são: 
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“I - Ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Novo 

Mercado - Limite de aplicação até 70,0% do patrimônio. 

II - Ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Nível 

2 - Limite de aplicação até 60,0% do patrimônio.  

III - Ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento 

Bovespa Mais - Limite de aplicação até 50,0% do patrimônio. 

IV - Ações de companhias abertas admitidas à negociação no segmento Nível 

1 - Limite de aplicação até 45,0% do patrimônio. 

V - Ações de companhias abertas não mencionadas nos itens 1 a 4 - Limite de 

aplicação até 35,0% do patrimônio. ” (BRASIL, 2009). 

 

Os incisos VI, referente a títulos e valores mobiliários de emissão de SPE6 e VII 

referente aos demais investimentos classificados no segmento de renda variável não serão 

considerados nesta pesquisa por não haver correlação específica na BOVESPA. 

Para a implementação deste cálculo foi elaborado Algoritmo 2 que foi incluído no 

Algoritmo 1 para a apuração da carteira inicial com o objetivo de listar o portfólio com os 

limites de aplicação por segmento adequado à legislação. 

Para um melhor entendimento do Algoritmo 2, será apresentado um exemplo sobre o 

cálculo do peso ajustado considerando o conjunto de ativos com o peso médio e o peso 

Balanceado, que serão utilizados como a entrada de dados do algoritmo, conforme disposto na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Ativos selecionados com a respectiva classificação e 

 peso balanceado. 

Ativo Classificação Peso Médio Peso Balanceado 

ITSA4 N1 0,772228 0,483745 

EMBR3 NM 0,156885 0,098277 

ABEV3 NC 0,106734 0,066861 

NATU3 NM 0,015816 0,009908 

SUZB5 NM 0,138392 0,086692 

SBSP3 NM 0,023756 0,014881 

VALE5 NM 0,024569 0,015391 

CMIG4 N1 0,224574 0,140679 

WEGE3 NM 0,133401 0,083566 

Total --------- 1,596355 1,000000 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Após identificar para todos os ativos a sua respectiva classificação, o próximo passo é 

identificar se o portfólio possui apenas uma classificação, pois para nenhuma delas é permitido 

a alocação de 100% dos recursos. Nas simulações realizadas não foi registrada esta situação, 

mas é importante o tratamento desta consistência antes de se iniciar o ajuste dos pesos. 

Somando o peso Balanceado total para as classificações deste exemplo temos: 

NC = 0,066861 

N1 = 0,624424 

NM = 0,308715 

                                                           
6 Sociedade de Propósito Específico - é uma sociedade empresária cuja atividade é bastante restrita, podendo em 

alguns casos ter prazo de existência determinado, normalmente utilizada para isolar o risco financeiro da atividade 

desenvolvida. 
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A somatória para NC é menor que 0,35, então nada a fazer até o momento para os ativos 

desta classificação. Dando prosseguimento ao fluxo temos que a somatória de N1 é maior que 

0,45 e então temos que ajustar o peso dos ativos desta classe para regras da Resolução CMN 

3.792. Para isso é realizado o ajuste de peso dos ativos identificados como N1 conforme os 

cálculos apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Exemplo de ajuste de peso dos ativos classificados como N1 

Linha Ativo Classificação 
Peso 

Balanceado 

Peso 

Ajustado 
Cálculo 

1 ITSA4 N1 0,483745 0,348618 (Linha 1/Linha 3)*0,45 

2 CMIG4 N1 0,140679 0,101382 (Linha 2/Linha 3)*0,45 

3 Total ----- 0,624424 0,450000 ----- 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

O valor excedente de peso para a classificação N1 equivalente a 0,174424 (0,624424 - 

0,450000) será dividido em partes iguais para os ativos que ainda não foram ajustados, que 

neste caso serão os classificados como NM. Como temos 6 ativos classificados como NM, ao 

peso Balanceado de cada um deles será acrescido 0,0290707. A soma dos novos pesos dos 

ativos NM resulta em 0,483139 que é menor que 0,70 e portando todo o portfólio já está 

ajustado conforme as regras da Resolução. A Tabela 5 apresenta este resultado. 

 

Tabela 5 – Exemplo de ajuste de peso dos ativos do portfólio 

Ativo Classificação Peso Médio Peso Balanceado Peso Ajustado 

ITSA4 N1 0,772228 0,483745 0,348618 

EMBR3 NM 0,156885 0,098277 0,127348 

ABEV3 NC 0,106734 0,066861 0,066861 

NATU3 NM 0,015816 0,009908 0,038979 

SUZB5 NM 0,138392 0,086692 0,115763 

SBSP3 NM 0,023756 0,014881 0,043952 

VALE5 NM 0,024569 0,015391 0,044462 

CMIG4 N1 0,224574 0,140679 0,101382 

WEGE3 NM 0,133401 0,083566 0,112637 

Total --------- 1,596355 1,000000 1,000000 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

O Algoritmo 2 possui como entrada o portfólio selecionado já com o peso Balanceado 

e como saída o portfólio com o peso Ajustado para as normas da Resolução CMN 3.792. Nas 

linhas de 1 a 3 as variáreis recebem o portfólio com o peso balanceado, o registro da 

classificação de cada ativo do portfólio e o número de classificações identificadas. A condição 

constante das linhas de 4 a 7 verifica se o portfólio possui apenas uma classificação. Se positivo 

é necessário escolher outro portfólio balanceado e reiniciar o algoritmo. 

A linha 8 recebe o somatório dos pesos para os ativos classificados como NC e o laço 

das linhas 9 a 13 realizam o ajuste de peso para estes ativos e distribui o saldo excedente de 

peso para os ativos das próximas classificações. Os demais laços do algoritmo realizam este 

mesmo procedimento mas para classificações diferentes e a diferença entre eles consta na linha 

36 onde o saldo excedente de peso é redistribuído para todos os ativos das classificações 

anteriores. 
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5. EXPERIMENTOS: RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Uma forma de avaliar a coerência e a eficiência dos resultados obtidos é compará-los 

com outras formas de apuração do retorno dos recursos investidos. Esta comparação deve 

considerar outros cenários, indicadores diferentes e métodos para seleção de ativos. Os 

resultados obtidos com as carteiras selecionadas anteriormente nas simulações do período de 

2008 a 2016 serão confrontados ano a ano com os indicadores escolhidos, com os fundos de 

investimentos selecionados e com o resultado obtido pela utilização do algoritmo genético 

NSGA-II. 

A apuração do resultado do portfólio inicial para o período de 2008 a 2016 é realizada 

de forma que os ativos selecionados em 2008 são utilizados para apuração dos resultados em 

2009. Desta forma, os ativos selecionados em 2016 não apresentam resultados para 2017 por 

não constar na base de dados inicial a rentabilidade dos ativos para este ano. 

 

5.1 Validação dos Resultados com Indicadores 

 

Alguns dos indicadores relevantes para as entidades de previdência privada e 

apresentados no relatório Consolidado da ABRAPP são a Meta Atuarial, calculada pela 

TMA/TJP7, o CDI, o IBOVESPA e a rentabilidade média obtida pelas EFPCs, que para o 

período de 2009 a 2016 apresentam variação acumulada de 103,07%, 85,78%, 80,21% e 

90,06% respectivamente. A Figura 6 apresenta as curvas dos indicadores e das simulações 

Geral, Positivo e Índice. 

 

Figura 6 – Rentabilidade acumulada dos portfólios e de Fundos de Investimentos selecionados 

de 2009 a 2016 

 
Na Figura 19 apresentamos o resultado acumulado dos indicadores e das simulações 

para o período de 2009 a 2016 e temos as simulações Geral, Positivo e Índice com desempenho 

superior aos indicadores. O melhor resultado, obtido pela simulação Geral com 235,46%, 

superou a Meta Atuarial em 128,45% para o período em análise o que representa uma superação 

média anual de aproximadamente 16,00%, ou seja, um retorno maior que o CDI anual. 

 

 

                                                           
7 Taxa Máxima Atuarial (TMA) e Taxa de Juros Padrão (TJP) 
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5.2 Validação dos Resultados com Fundos de Investimentos Selecionados 

 

O mercado financeiro com toda a sua complexidade exige dos profissionais que nele 

atua uma ampla análise de todas as variáveis que podem de alguma forma interferir nos 

resultados de suas aplicações. O estudo desta complexa e densa gama de informações contribui 

para a tomada de decisão no momento de aplicar o recurso financeiro em um ativo de renda 

variável. Mesmo trabalhando com o maior cuidado nem sempre o retorno obtido é equivalente 

ao esperado pelos investidores. 

Um dos fatores que contribui para termos o resultado dos investimentos às vezes 

diferente do esperado é que os estudos são realizados utilizando dados históricos e o 

comportamento das informações analisadas podem ser alteradas no momento seguinte ao da 

aplicação do recurso. Nesta pesquisa também são utilizados dados históricos para a realização 

das simulações e a validação do resultado com a rentabilidade de ativos reais disponibilizados 

pelo mercado onde as aplicações são definidas após o estudo de um grupo de analistas 

financeiros contribui para a confirmação dos resultados obtidos nas simulações Geral, Positivo 

e Índice. 

A Figura 7 apresenta o resultado acumulado das simulações realizadas neste trabalho 

com três fundos de investimentos que estiveram em operação no período de 2009 a 2016: Fundo 

XP INVESTOR FIA denominado de Fundo A, BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FI 

AÇÕES, Fundo B e LEBLON AÇÕES FIC FIA, Fundo C.  

 

Figura 7 – Rentabilidade acumulada dos portfólios selecionados e do mercado financeiro de 

2009 a 2016 

 
A rentabilidade acumulada para o período de 2009 a 2016 para as simulações e os três 

fundos de investimento está apresentada na Figura 7. O Fundo A apresentou o resultado mais 

próximo das três simulações, mas ainda assim ficou com resultado inferior por apresentar 

207,27% no período contra o resultado da simulação Geral, que ficou em 235,46%. 

 

5.3 Validação dos Resultados com um Algoritmo Evolutivo Multiobjetivo NSGA-II 

 

As validações realizadas anteriormente com outros indicadores e com fundos de 

investimentos contribuem para a validação da metodologia apresentada nesta pesquisa. 

Utilizamos o algoritmo apresentado na dissertação de mestrado de Ferreira (2018) que realiza 

simulações para seleção de portfólio com cardinalidade nove pelo algoritmo evolutivo 
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multiobjetivo Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II). A comparação dos 

resultados apresentados pelas simulações Geral, Positivo e Índice com os obtidos pelo 

algoritmo genético contribuem para a validade das soluções. 

A entrada do algoritmo genético utiliza a mesma base de informações (ativo e respectivo 

preço diário) utilizada nesta pesquisa. O algoritmo genético utilizado inicia a carteira com o 

valor de R$ 100.000,00 para realizar as operações de compra e venda e, no final do ano, são 

apresentados os nove ativos selecionados com a respectiva quantidade de lotes adquiridos. Para 

que seja possível a comparação dos resultados, o saldo da carteira em reais é zerado e, para o 

próximo ano, o capital inicial é novamente de R$ 100.000,00, ou seja, uma nova busca por 

portfólios rentáveis para o ano é realizada e, para o final do ano, também é apresentado o melhor 

portfólio com a respectiva quantidade de lotes adquiridos. Este processo é realizado para o 

período de 2008 a 2016. 

Após obter os melhores portfólios é realizado o mesmo procedimento de apurar o 

resultado dos ativos selecionados em 2008 com a variação de preço obtida entre o primeiro e o 

último pregão realizado no ano posterior (2009) ao da seleção. Assim, os resultados do 

algoritmo genético ficam comparáveis aos obtidos com as simulações Geral, Positivo e Índice.  

Após a obtenção de cada portfólio selecionado pelo algoritmo genético, estas 

informações foram inseridas no Algoritmo 2 para a realização do Balanceamento e Ajuste dos 

pesos para tornar válido o peso total do portfólio. As quantidades dos lotes adquiridos foram 

utilizadas como o peso médio de cada ativo. 

A Figura 8 apresenta a rentabilidade acumulada dos portfólios selecionados do período 

de 2009 a 2016 e do resultado do NSGA-II e demonstra que a simulação Geral possui melhor 

desempenho acumulado com 235,46%, seguido da simulação Positivo com 232,92%, da 

simulação Índice com 226,62% e por último o resultado da carteira NSGA-II com retorno 

acumulado de 218,33%. Podemos observar que mesmo utilizando metodologias diferenciadas 

para a seleção do portfólio os resultados apresentam uma certa uniformidade não havendo 

grandes variações entre eles. 

 

Figura 8 – Validação da rentabilidade acumulada dos portfólios selecionados de 2009 a 2016 

com NSGA-II 

 
A Figura 9 apresenta o risco apurado pelo CVaR para a simulação Geral, simulação 

Positivo, simulação Índice e simulação pelo NSGA-II. Com exceção do risco apurado em 2009 

para a simulação Positivo, ano em que o portfólio apresentou apenas três ativos, as demais 

simulações apresentaram uma mesma tendência para o período de 2009 a 2016. Considerando 



21 
 

um risco médio para este período, encontramos como menor risco a simulação Geral com 

8,42%, seguido da simulação Índice com 9,34% e com o maior risco a simulação pelo NSGA-

II com 22,86%, que é um risco muito superior ao associado ao portfólio da simulação Geral. 

 

Figura 9 – Risco medido pelo CVaR dos portfólios selecionados de 2009 a 2016 com 

NSGA-II 

 
Podemos observar dos resultados apresentados que a simulação Geral apresentou 

melhor rentabilidade em relação ao portfólio selecionado pelo algoritmo genético bem como 

menor risco medido pelo CVaR. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo apresentou como objetivo geral propor uma metodologia para 

selecionar ativos de renda variável para compor o portfólio de uma Entidades Fechada de 

Previdência Complementar. O portfólio proposto deverá obter retorno superior à Meta Atuarial 

do período com a menor exposição possível ao risco e cumprindo os limites de aplicação por 

segmento conforme estabelecido na legislação. 

Para cumprir este objetivo foi necessário realizar simulações de carteira utilizando a 

Teoria do Portfólio de Markowitz, definir a cardinalidade dos portfólios, desenvolver o 

algoritmo para selecionar os ativos da carteira dentre as inúmeras possibilidades com a melhor 

rentabilidade possível, calcular o nível de exposição ao risco medido pelo CVaR, apurar se a 

rentabilidade obtida estava no mínimo suficiente para cumprir a meta atuarial estabelecida em 

legislação e elaborar algoritmo para adequar a solução as regras da resolução CMN 3.792. 

A utilização de técnicas estatísticas para a definição da amostra a ser utilizada nos 

experimentos contribuiu para a obtenção de resultados semelhantes durante os testes e 

simulações realizadas, tornando, assim, uma ferramenta essencial para o bom desenvolvimento 

deste trabalho.  

Formas distintas de selecionar os ativos a serem utilizados na entrada da função de 

Markowitz através da simulação Geral, Positivo e Índice contribuíram para demonstrar que o 

método utilizado nesta pesquisa para a seleção de portfólio se apresentou adequado pois não 

foram encontramos resultados incongruentes nas soluções apresentadas. Obteve-se, através dos 

experimentos, resultados superiores a Meta Atuarial, de 103,07%, para o período de 2009 a 
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2016 como a Geral que superou a meta em 128,45%, a Positivo com retorno superior em 

125,98% e a Índice que obteve um excedente de 119,87%.  

A validação dos resultados com os indicadores, com fundos de investimentos e com a 

seleção de portfólio utilizando o algoritmo genético NSGA-II foi importante para identificar 

que o retorno dos investimentos apurado pela metodologia estabelecida neste artigo apresentou 

resultado superior, mas não desconexo. 

Observa-se que a utilização da Teoria do Portfólio de Markowitz para selecionar ativos 

foi tão eficiente quando o algoritmo genético descrito neste trabalho. Para o portfólio 

selecionado em 2008 identificamos que a simulação Índice e a carteira listada pelo algoritmo 

NSGA-II apresentaram 6 ativos iguais, o que corresponde a 66,67% das carteiras com a mesma 

composição. 

Fazendo os ajustes necessários para adequar o peso total a estes seis ativos dos dois 

portfólios, a simulação Índice obteve um retorno de 66,17% e a carteira NSGA-II alcançou 

57,11%. A diferença destes resultados está na distribuição dos pesos dos ativos que compõem 

o portfólio e neste caso a função de Markowitz fez melhor a distribuição destes pesos. 

Em relação à diferença da rentabilidade sem a aplicação dos limites estabelecidos na 

resolução CMN 3.792 e com a sua utilização, os resultados apurados não são conclusivos sobre 

a interferência desta norma no retorno do portfólio. Temos como exemplo o resultado da 

simulação Geral onde nos anos de 2009, 2010, 2011, 2014 e 2015 o resultado da carteira com 

ou sem a adequação à legislação tiveram resultados semelhantes, em 2012 o resultado foi 

melhor após a aplicação das regras da resolução. Já para os anos de 2013 e 2016 obteve melhor 

resultado o portfólio sem aplicar as regras da legislação em vigor. 

Pode-se concluir que as carteiras sugeridas nesta pesquisa, pelos resultados 

apresentados, provavelmente poderiam contribuir no trabalho dos gestores de Entidade Fechada 

de Previdência Complementar a elaborar o portfólio de investimentos pois, estão adequados a 

legislação do setor e possuírem rentabilidade ideal para o cumprimento das obrigações da 

entidade. 
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