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Determinantes macroeconômicos da eficiência de fundos de investimento em 

previdência 

 

Macroeconomic determinants of the efficiency of pension funds 

 

RESUMO 

Os fundos de investimento em previdência têm apresentado importância considerável em 

termos do montante de recursos movimentados no mercado de capitais. A modalidade tem 

como responsabilidade assegurar o poder aquisitivo de seus investidores no momento da 

aposentadoria, como mecanismos de poupança. O estudo tem como objetivo avaliar a 

performance de fundos de previdência com base na estimação da eficiência e avaliação de sua 

relação com variáveis que refletem o contexto macroeconômico dos ativos. Foram avaliados o 

equivalente a 427 fundos de investimento em previdência da categoria de renda fixa, 

responsável pelos maiores montantes alocados nessa indústria de fundos de previdência, 

operados entre janeiro de 2002 e julho de 2018. A eficiência foi mensurada a partir da técnica 

de programação linear não paramétrica Data Envelopment Analysis (DEA) e sua relação com 

o contexto macroeconômico dos fundos foi estimada a partir de dados em painel 

desbalanceado.  As variáveis utilizadas com insumos na mensuração da eficiência foram 

patrimônio líquido (recursos), taxas de administração e a não cobrança da taxa de 

performance (custos) e volatilidade (riscos), e como produto os retornos mensais dos ativos. 

Em contrapartida, as variáveis macroeconômicas consideradas foram o PIB (atividade 

econômica), IPCA (inflação), Selic (juros) e taxa de atividade populacional (relação entre 

população economicamente ativa e em idade ativa para o mercado de trabalho). Os resultados 

apontaram que a maioria dos fundos opera abaixo da fronteira de eficiência e há uma maior 

aderência do painel de efeitos fixos. Sendo que, as variáveis de atividade econômica, inflação, 

juros e atividade no mercado de trabalho exercem influência significativa sobre a eficiência 

dos fundos nos modelos sem defasagem. Além disso, as influências dessas variáveis 

macroeconômicas sobre a eficiência técnica dos fundos brasileiros de investimento em 

previdência de renda fixa persistem quando avaliadas em termos de defasagem. 

Palavras-chave: Fundos de previdência. Eficiência. Determinantes macroeconômicos.  

 

ABSTRACT 

Pension funds have been of considerable importance in terms of the amount of financial 

resources handled in the capital markets. Its modality has a responsibility to ensure 

purchasing power of its investors at the moment of retirement. It works as mechanisms of 

savings. This study aims to evaluate the performance of pension funds based on the 

estimation of efficiency and evaluation of its relation to macroeconomic variables. The 

sample is composed by 427 fixed-income pension funds, which accounted for the largest 

amounts allocated in the pension fund industry, operated from January 2002 to July 2018. The 

efficiency was measured using the linear non-parametric programming technique called Data 

Envelopment Analysis (DEA) and its relation to the macroeconomic context of the funds was 

estimated from unbalanced panel data. The variables used with inputs to measure efficiency 

were net worth (resources), administration fees and the non-collection of performance (costs) 

and volatility (risks), and as a product the monthly returns of the assets. On the other hand, the 

macroeconomic variables considered were GDP (economic activity), IPCA index (inflation), 

Selic (interest rate), and rate of population activity (relation between economically active and 

working age population). The results showed that most funds operate below the efficiency 

frontier and there is greater adherence to the fixed effects panel. Since the variables of 

economic activity, inflation, interest, and labor market activity exert a significant influence on 

the efficiency of the funds in the models without lags. In addition, the influence of these 
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macroeconomic variables on technical efficiency of Brazilian fixed-income pension funds 

persists when assessed in terms of lag. 

Keywords: Pension funds. Efficiency. Macroeconomic determinants. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O mercado brasileiro de fundos de investimento tem apresentado crescimento recorrente e 

significativo do montante de capital alocado. Segundo a Associação Brasileira das Entidades 

dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), o patrimônio líquido total administrado 

por fundos atingiu R$ 4,30 trilhões em abril de 2018, o equivalente a 65% do Produto Interno 

Bruto (PIB) do país em valores correntes em 2017, que atingiu R$ 6,56 trilhões. A captação 

líquida de recursos da modalidade entre os anos de 2002 a 2017 também apresentou 

crescimento acentuado, contudo, nesse período, a indústria acumulou valores negativos nos 

anos de 2002 e 2008. 

 

Nos anos entre dezembro de 2002 e março de 2018, a categoria de fundos previdenciários 

além do crescimento de patrimônio, que atingiu R$ 749 bilhões, apresentou captação líquida 

positiva. Destacam-se, ainda, nessa modalidade, os fundos de previdência de renda fixa que 

historicamente movimentam a maior parte do capital alocado no segmento (ANBIMA, 2018). 

 

Ressalta-se também que os gestores de fundos de pensão e previdência cobram taxas de 

administração e de performance superiores às dos demais fundos. No entanto, ainda não há 

evidências suficientes acerca da persistência do desempenho dos ativos no tempo que sustente 

a cobrança de tais taxas (MATOS e COLAUTO, 2017; CAMPANI e BRITO, 2018). 

 

De fato, alguns fundos proporcionam excesso de retorno a investidores quando comparados a 

opções de investimento como a poupança (CAMPANI e BRITO, 2018). No Brasil, os 

excessos de retorno históricos dos fundos, assim como o seu tamanho, o crescimento 

econômico, as condições de taxas de juros e de risco condicionam o crescimento dessa 

modalidade de investimento (IQUIAPAZA et al., 2008). 

 

Em contrapartida, o desempenho dos fundos de investimento tem sido abordado com 

frequência a partir de técnicas alternativas de avaliação, como Data Envelopment Analysis 

(DEA) que permite avaliação do desempenho pela eficiência, direcionada ao uso de múltiplos 

atributos (DINIZ e CORRAR, 2017; BASSO e FUNARI, 2017; PARADI, SHERMAN e 

TAM, 2018). As análises de eficiência com DEA ainda podem ser efetuadas em dois estágios: 

o primeiro de mensuração do estimador de desempenho e o segundo com testes da relação 

estatística deste estimador com outras variáveis, tais como tamanho, tipo de financiamento e 

perfil de investimento dos recursos (DINIZ e CORRAR, 2017). 

 

O mercado consiste em um dos principais determinantes do desempenho de fundos de 

investimento brasileiros, assim como as crises impactam fortemente esse desempenho 

(IQUIAPAZA et al., 2008; JOAQUIM e MOURA, 2011; MALAQUIAS e EID JUNIOR, 

2014; NERASTI e LUCINDA, 2016). Além disso, a literatura aponta que os estudos de 

performance de fundos previdenciários têm sua relevância também em função da relação 

significativa e direta da modalidade de investimento com o mercado de trabalho, decisões 

individuais de aposentadoria e crescimento econômico (THOMAS e SPATARO, 2016; 

ALTIPARMAKOV e NEDELJKOVIĆ, 2016; WERDING e PRIMORAC, 2018). 
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Diante do exposto, este estudo tem como propósito avaliar o desempenho de fundos de 

investimento de previdência, através de duas formas integradas identificadas na literatura. A 

proposta consiste em mensurar a eficiência dos fundos de forma não-paramétrica conforme as 

especificidades de cada fundo e avaliar a influência de variáveis macroeconômicas sobre essa 

eficiência ao longo do tempo, de forma paramétrica. 

 

O artigo está estruturado em cinco seções a contar com esta primeira introdutória. Na segunda 

seção é apresentado o referencial teórico, com um breve contexto acerca das instituições e 

fundos de previdência brasileiros, a definição de fundos de investimento em previdência e as 

principais vertentes teóricas que fundamentaram o desenvolvimento do estudo. Na terceira 

seção são apresentados os procedimentos metodológicos adotados. Na quarta seção são 

apontadas as análises dos resultados obtidos com a pesquisa, seguida da quinta seção de 

considerações finais com um fechamento geral do estudo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No Brasil o mercado mobiliário de fundos de investimento é regularizado pela Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM). De acordo com a seção III da instrução nº 555 de dezembro de 

2014, a instituição define que os fundos previdenciários se constituem de recursos (i) de 

entidades abertas ou fechadas de previdência privada, (ii) regimes próprios de previdência 

social, (iii) planos de previdência complementar e seguros e (iv) Fundo de Aposentadoria 

Programada Individual (FAPI). 

 

A ANBIMA classifica os Fundos de Investimento do Brasil dentre: Renda fixa, Ações, 

Multimercados, Cambial, Previdência e de Índices (ou Exchange Traded Funds - ETFs). 

Segundo a instituição, os fundos de investimento de previdência se dividem ainda entre: 

Renda fixa, Balanceados até 15, Balanceados de 15 a 30, Balanceados acima de 30, Data-

Alvo, Multimercado e Ações.  

 

Os institutos de previdência privada consistem em organizações que têm o objetivo de 

garantir aos segurados/beneficiários a manutenção de seu poder de compra no momento da 

aposentadoria. Configuram-se como mecanismos privados, organizados por entidades 

trabalhistas e/ou empresariais, que, por meio do acúmulo de contribuições periódicas de 

recursos financeiros, garantem complementaridade à renda oriunda da seguridade social 

(ABRAPP, 2008; XAVIER; XAVIER, 2010; CVM, 2014). 

 

No Brasil, as entidades privadas de previdência são regulamentadas pela Lei Número 

6435/1977 e pela Lei Complementar Número 109 de maio de 2001, que definem os tipos de 

relações existentes entre contribuintes e empresas, estabelecem nomenclaturas e classificam 

as entidades – abertas ou fechadas – que atuam nesse mercado.  

 

As entidades fechadas são aquelas que, segundo a ABRAPP (2018), são responsáveis pela 

gestão de recursos de previdência complementar de funcionários de uma determinada empresa 

ou grupo de empresas. Diferentemente das instituições abertas, não restritas aos funcionários 

de uma determinada organização e acessíveis a quaisquer pessoas físicas (BRASIL, 2001). 

 

De acordo ainda com a Resolução Nº  4.661, de 25 de maio de 2018 as diretrizes do Banco 

Central do Brasil (BACEN) de aplicação dos recursos de fundos de previdência destacam 

diversos aspectos de gestão. Tais como as responsabilidades éticas dos gestores, o devido 

acompanhamento de fluxos de caixa no que tange a recebimentos e pagamentos, bem como a 
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manutenção do equilíbrio entre ativos e passivos por meio de administração de carteiras ou 

fundos de investimento (PREVIC, 2019). 

 

O limite geral da aplicação de recursos das entidades fechadas do segmento de renda fixa se 

classifica em três categorias distintas (PREVIC, 2019). Até 100% dos recursos podem ser 

aplicado em títulos públicos e cotas de fundos de investimento de renda fixa negociáveis em 

mercado secundário. Até 80% em ativos de investimento público, privado e cotas de fundos 

de renda fixa. E até 20% em títulos públicos, obrigações de organismos multilaterais, ativos 

de renda fixa, debêntures, cotas de fundos, cédulas de crédito e certificados específicos 

(PREVIC, 2019). 

 

2.1 Fundos de pensão e de previdência 

 

Os fundos de pensão são mecanismos de investimento que possibilitam a formulação de 

poupança previdenciária. Segundo Xavier e Xavier (2010), a existência de tais fundos auxilia 

o desenvolvimento econômico devido à constituição de poupança de longo prazo e do 

acúmulo de benefícios para aposentadoria, aliviando as pressões existentes sobre o sistema 

público de previdência social. Os autores ressaltam, ainda, que os beneficiários de previdência 

complementar logram padrões de renda superiores àqueles obtidos por aposentados apenas 

pelos sistemas públicos. 

 

A questão da previdência complementar e do desenvolvimento de fundos de pensão como 

mecanismos de poupança para aposentadoria perpassam alguns aspectos que abrangem a 

transformação da dinâmica demográfico-econômica. A expansão da longevidade está entre os 

argumentos demográficos que impactam a sustentabilidade dos sistemas de seguridade devido 

à crescente proporção de idosos na população (PINHEIRO, 2008; THOMAS e SPATARO, 

2016). Assim, entidades de previdência complementar se constituem como alternativas à 

garantia do padrão de vida após a saída do mercado de trabalho. 

 

Pinheiro (2008) e Xavier e Xavier (2010) ressaltam a relevância da educação financeira e 

previdenciária dos indivíduos com relação à poupança de recursos complementares à 

aposentadoria. Trata-se do fomento de mudanças comportamentais que estimulam a utilização 

e o consequente desenvolvimento do mercado de capitais, permitindo a realização de 

investimentos de longo prazo (XAVIER e XAVIER, 2010). 

 

Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) do final da década de 1990 

argumenta ainda sobre a relevância dos fundos de pensão para a formação de poupança 

interna (PEREIRA; MIRANDA e SILVA, 1997). Nesse sentido, a importância de tais 

entidades está no seu papel na intermediação e na inserção de recursos na economia que, 

consequentemente, permite o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).  

 

Além disso, Pereira, Miranda e Silva (1997) argumentam que a atuação das instituições de 

previdência complementar também permite o desenvolvimento de mercados de capitais. Isto 

pois viabilizam a realização de investimentos diversificados e a construção de carteiras que 

combinam ativos de renda fixa e variável e oferecem retornos aos recursos investidos pelas 

empresas patrocinadoras e pelos beneficiários (PEREIRA; MIRANDA e SILVA, 1997). 

 

De forma geral, a demanda por previdência complementar se relaciona a, pelo menos, duas 

condições da conjuntura macroeconômica, a saber, o teto da previdência social e o nível de 

emprego formal (PEREIRA; MIRANDA e SILVA, 1997; THOMAS e SPATARO, 2016). 
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Segundo estes autores, a procura por tais instituições/investimentos varia de maneira 

inversamente proporcional ao tamanho do teto da aposentadoria do sistema de seguridade 

social e diretamente ao nível de formalidade no mercado de trabalho. 

 

Além do crescimento da demanda, a quantidade de ativos geridos em fundos de previdência 

no Brasil também tem apresentado um crescimento acentuado (ANBIMA, 2018; CAMPANI e 

BRITO, 2018). Os benefícios governamentais têm incentivado bastante a alocação de recursos 

no segmento da indústria de fundos, entretanto, se identifica uma elevada cobrança de taxas 

de administração e performance fundamentadas em uma gestão ativa que deveria ser 

considerada passiva (CAMPANI e BRITO, 2018). A cobrança das taxas não seria justificada, 

já que a gestão desses fundos tem apresentado maiores indícios de passividade com relação às 

carteiras (CAMPANI e BRITO, 2018). 

 

2.2 A importância de organizações previdenciárias e suas avaliações 
 

Na investigação da performance de gestores de fundos de pensão, Coggin, Fabozzi e Rahman 

(1993) evidenciam que, independentemente do estilo de investimento, os responsáveis por 

esses tipos de fundos são mais sensíveis ao timing e à seletividade de ativos. Ou seja, 

conseguem identificar, sem defasagens, os ativos que devem compor ou não a carteira. 

 

Pereira, Miranda e Silva (1997) discutem as possibilidades que os próprios institutos de 

previdência complementar poderiam oferecer ao mercado financeiro brasileiro. Por meio de 

simulações e prospecções quanto ao cenário econômico do final da década de 1990 e início da 

década de 2000, os autores mostram que os fundos de pensão seriam um importante 

viabilizador de investimentos de longo prazo em infraestrutura tanto nos setores privados 

como nos setores públicos da economia. 

 

Del Guercio e Tkac (2002) avaliam a relação entre captação líquida e desempenho de fundos 

de pensão, comparando-os com outros tipos de fundos de investimento. Segundo os autores, a 

capacidade de captação de recursos para aumento do patrimônio de fundos de previdência 

complementar está mais atrelada ao seu desempenho, diferentemente dos demais tipos de 

fundos de investimento. Além disso, os cotistas desses fundos repreendem a performance 

negativa, retirando seus ativos, com maior frequência e não tendem a seguir 

desproporcionalmente – efeito manada – vencedores de curto prazo. 

 

Quanto ao desempenho e à formação de poupança interna, Amaral et al (2004) verificam que 

os fundos de pensão que apresentam carteiras compostas por ativos de renda variável 

apresentam retornos anormais. Os autores classificaram o investimento desses fundos como 

investimentos produtivos, visto que seu recurso de poupança gera valor aos 

cotistas/beneficiários e, ainda, injeta capital na economia. 

 

Para Barrientos e Boussofiane (2005), a avaliação da performance de fundos de pensão por 

meio da eficiência tem ainda relações com a competitividade e a regulação do contexto de 

mercado dos ativos. Os autores avaliaram a eficiência de gestoras de fundos chilenos de 

pensão entre 1982 e 1999 e identificaram que a maioria operava com baixos níveis de 

eficiência. 

 

Antonin (2008) realiza comparações da indústria de fundos de previdência no mundo, levando 

em conta a regulamentação específica e a performance ajustada ao risco desse tipo de 

investimento num estudo com fomento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
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Econômico (OECD). Dentre as conclusões do trabalho, estão a de que fundos de pensão 

apresentam, em geral, prêmio de risco positivo quando comparados a investimentos de curto 

prazo. Tem-se, ainda, que, em certos países, alguns fundos são compostos por combinações 

ineficientes, algo que, de acordo com o autor, pode ser resultado da regulamentação legal do 

país onde a instituição está localizada. 

 

Thomas e Spataro (2016) incorporam o aparato da transição demográfica – mudanças na 

composição etária de populações (que gera o processo de envelhecimento) – e da globalização 

como fatores que impulsionam o desenvolvimento de fundos de pensão e seus impactos nos 

mercados de trabalho e financeiro e também no crescimento econômico. O avanço 

tecnológico e uma maior portabilidade na escolha de entidades de previdência privada 

permitem maior mobilidade no mercado de trabalho, ou seja, trabalhadores não permanecem 

atrelados a um mesmo emprego apenas para manter os benefícios acumulados. 

 

Os autores enfatizam existir relação positiva entre o desenvolvimento de fundos de pensão e o 

desenvolvimento de mercados de capitais, fomentando a formação de poupança pública e 

privada. Tal relação, no entanto, depende de fatores como a estrutura de impostos, o 

desenvolvimento econômico, o nível educacional da população e o sistema de transferência 

previdenciária vigente. Além disso, não é uma evidência definitiva o fato de que fundos de 

pensão potencializam o desenvolvimento econômico (THOMAS e SPATARO, 2016). 

 

O desempenho de fundos de pensão tem relevada importância em detrimento à interseção de 

aspectos sociais, econômicos e governamentais envolvidos (BADRIZADEH, 2017). A autora 

propõe a avaliação de fundos privados com DEA, incorporando a influência de aspectos 

regulatórios sobre a eficiência dos fundos. Sendo que o DEA permite a realização de uma 

avaliação realista do desempenho dos ativos (BADRIZADEH, 2017). 

 

A eficiência reflete a capacidade relativa de gestão dos fundos de investimento (ZAMUEE, 

2015). O estudo de Zamuee (2015) apresenta a avaliação da eficiência financeira de 79 fundos 

de pensão privados da Namíbia. Identifica, ainda, que a maioria dos fundos comparados não é 

eficiente e opera abaixo da fronteira de eficiência, composta pelos benchmarks (melhores 

práticas) da amostra (ZAMUEE, 2015). 

 

Para Diniz e Corrar (2017) a eficiência de fundos de pensão com DEA pode ser mensurada 

em dois estágios distintos de avaliação. Os autores propõem a estimação dos scores de 

eficiência considerando a influência de aspectos como tamanho, recurso e até mesmo perfil de 

investimento, seguida de testes estatísticos de hipóteses acerca do desempenho dos ativos. 

Foram avaliados 92 fundos de pensão operados entre os anos de 2010 a 2013, sendo 

identificada eficiência superior de fundos maiores, providos de recursos privados e 

investidores em renda fixa (DINIZ e CORRAR, 2017). 

 

Quando o desempenho dos fundos de pensão é insatisfatório há uma tendência de aumento do 

turnover (rotatividade) dos CEOs de companhias de capital aberto (MATOS e COLAUTO, 

2017). Segundo os autores, essas trocas de CEOs ocorrem predominantemente entre 

companhias com participação em fundos de pensão afiliados a empresas estatais.  

 

Segundo Paradi, Sherman e Tam (2018), os gestores de fundos de pensão atuam em um 

contexto diferenciado quando comparado ao contexto geral da indústria de fundos de 

investimento. O sistema tributário e as supervisões diferem entre os países, exercendo 

influência sobre a eficiência dos fundos (PARADI, SHERMAN e TAM, 2018). Os autores 
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comparam a eficiência com DEA de fundos mútuos e de pensão e atestam uma diferença de 

desempenho atrelada ao contexto distinto de gestores (PARADI, SHERMAN e TAM, 2018). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo tem por objetivo investigar as influências de variáveis macroeconômicas sobre a 

eficiência de fundos de investimento de previdência. A pesquisa tem caráter funcionalista 

(BURRELL e MORGAN, 1979) e quanto à abordagem se classifica como quantitativa, 

descritiva e ex-post-facto. Quantitativa em detrimento ao tratamento de dados de forma 

matematizada e econométrica, com DEA e dados em painel. Descritiva em razão da análise 

dos resultados e ex-post-facto com relação à realidade passada e imutável dos dados 

abordados. O período pesquisado abrange um intervalo de dezesseis anos, de janeiro de 2002 

a junho de 2018. 

 

Mediante o objetivo de analisar a eficiência e os seus determinantes macroeconômicos, os 

materiais coletados refletem as informações inerentes aos fundos, e foram retirados por coleta 

secundária das bases de dados Quantum Axis (cotas e PL) e Sistema de Informações 

ANBIMA (taxas de administração e de performance). Os retornos mensais dos fundos foram 

mensurados em percentual mensal, a partir das diferenças logarítmicas entre as cotas diárias. 

 

Para o diagnóstico proposto de avaliação da relação entre a eficiência e o contexto econômico 

foram selecionadas ainda a variação do Produto Interno Bruto (PIB) corrente mensal no 

período; a inflação mensal acumulada ao mês, que foi representada pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); a Taxa de Juros com a SELIC mensal; e a Taxa de 

Atividade, por  meio da razão entre população economicamente ativa e população em idade 

ativa (PEA/PIA) mensal no período, em milhões de pessoas. A fonte destes dados 

macroeconômicos foi o Sistema Gerenciador de Séries (SGS) do Banco Central. O SGS 

coleta as variáveis do Comitê de Política Monetária (COPOM) quanto à SELIC, e do Instituto 

Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE) quanto às demais variáveis. 

 

Na modalidade de fundos de investimento de previdência, destacam-se os fundos de 

previdência de renda fixa que historicamente movimentam a maior parte do capital alocado no 

segmento (ANBIMA, 2018).  O que conduziu à escolha arbitrária da categoria para a 

composição da amostra da pesquisa.  

 

A amostra foi inicialmente considerada em sua totalidade – total de 573 fundos. Entretanto, 

foram excluídos o equivalente a 146 fundos de previdência em detrimento da identificação de 

PL nulo entre os meses avaliado. Assim, a amostra final foi composta por 427 fundos de 

previdência operados no período. Os fundos não foram excluídos com base no viés de 

sobrevivência no mercado ao longo do tempo, considerando que esse tipo de exclusão pode 

gerar distorções da média de performance das amostras e não refletir a realidade de mercado 

de fundos pesquisados em sua totalidade (NERASTI e LUCINDA, 2016). 

 

Os dados constituídos dos retornos mensais (obtidos com as cotas diárias), patrimônio líquido 

(PL), taxas de administração e as dummies da não cobrança da taxa de performance 

compuseram as variáveis utilizadas na mensuração da eficiência mensal. Na medida em que 

os scores obtidos e as variáveis macroeconômicas foram utilizados na modelagem da relação 

entre a eficiência e o seu contexto econômico na análise de dados em painel. Sendo utilizado 

o software livre R para a análise quantitativa dos dados. 
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3.1 Mensuração da eficiência com Data envelopment analysis (DEA) 

 

A análise envoltória de dados permite mensuração de scores de eficiência de unidades 

denominadas tomadoras de decisão em comparação ao grupo, papel assumido pelos fundos na 

avaliação da amostra. A técnica de programação linear consiste em uma técnica de otimização 

a partir da relação entre variáveis consideradas inputs (insumos) e outputs (produtos), 

proposta inicialmente por Charnes, Cooper e Rhodes em 1978, inspirados nas discussões 

anteriores de produtividade de Debreu (1951) e Farrell (1957). O cálculo ocorre de forma não 

paramétrica, sem imposições de pressupostos de distribuição de dados. 

 

O estudo de Charnes, Cooper e Rhodes em 1978 apresenta uma proposta de modelagem 

denominada CCR, baseada em consideração de retornos de escala constantes, relação direta 

das variações de insumo sobre as variações de produtos no cálculo de uma eficiência global. 

Posteriormente, o estudo de Banker, Charnes e Cooper, em 1984, apresentou a modelagem 

denominada BCC que permite a avaliação de uma eficiência técnica, sem a imposição de 

retornos constantes de escala, o que consistiu no acréscimo de uma restrição adicional de peso 

da capacidade produtiva das unidades diante do contexto no modelo inicial. 

 

A eficiência é mensurada nos modelos a partir da consideração de restrições de insumos ou de 

produtos das unidades, o que define a orientação dos modelos. Entretanto, não exerce impacto 

na mensuração do desempenho, ou seja, unidades eficientes em um modelo restrito a insumos 

também o são no modelo restrito a produtos. A eficiência consiste na razão da ponderação 

entre insumos e produtos, descrita na equação 1 em que o denominador reflete a restrição 

dada ao modelo de mensuração aplicado, no caso restrito aos insumos. 

 

 𝜑𝑖 =  
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑖

𝑘
𝑟=1

∑ 𝑣𝑠𝑥𝑠𝑖
𝑚
𝑠=1  

   (1) 

 

Em que: 𝜑𝑖: eficiência da unidade i; ∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑖
𝑘
𝑟=1 : somatório dos r produtos y ponderados pelo peso u, 

gerados pela unidade i; e ∑ 𝑣𝑠𝑥𝑠𝑖
𝑚
𝑠=1 : somatório dos s insumos x ponderados pelo peso v consumidos 

pela unidade i. 

 

A aplicabilidade entre os modelos CCR e BCC devem ser testadas (BOGETOFT e OTTO, 

2010). A eficiência deve ser mensurada a partir das duas modelagens e comparada, gráfica 

e/ou estatisticamente. Quando não comprovadas diferenças entre a eficiência global (CCR) e a 

técnica (BCC), o modelo aplicável aos dados se torna o CCR, tendo em vista que a eficiência 

técnica se assemelha a global e assim há um retorno de escala constante entre as variáveis. 

 

As eficiências foram mensuradas com os modelos CCR e BCC e foram estatisticamente 

testadas para a, com os testes de distribuição de Kolmogorov-Smirnov, e de medianas de 

Wilcoxon-Mann-Whitney para adequação do modelo aos dados (BOGETOFT e OTTO, 2010). 

Sendo que em ambos os testes as estatísticas resultantes conduziram à rejeição das hipóteses 

nulas de igualdade tanto de distribuição quanto de mediana entre a eficiência global e técnica. 

Diante disso o modelo aplicado foi o BCC com consideração de retornos variáveis de escala, 

descrito nas equações (2) a (6), com restrição de insumos. 

 
 𝑀𝑎𝑥 𝜑                                                              (2) 
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 ∑ 𝜆𝑖 𝑥𝑠𝑖 ≤ 𝑥𝑠𝑖             𝑖 = 1,2, … , 𝑛

𝑛

𝑖=1

           (3) 

 ∑ 𝜆𝑖 𝑦𝑟𝑖 ≥ 𝜑𝑦𝑟                               

𝑛

𝑖=1

            (4) 

 ∑ 𝜆𝑖 = 1

𝑛

𝑖=1

                                                        (5) 

 𝜆𝑖 ≥ 0,   ∀𝑖                                                       (6) 

 

Em que: 𝜑: eficiência relativa; 𝜆𝑖: peso da capacidade produtiva do fundo i no contexto produtivo do 

grupo; 𝑥𝑠𝑖: s insumos utilizados pelo fundo i, medidas mensais de patrimônio (recursos disponíveis na 

carteira, usado na forma logarítmica), taxas de administração (custos) e volatilidade (risco) dos 

fundos; e 𝑦𝑟𝑖: r produtos gerados pelo fundo i, retornos mensais (resultados gerados) pelo ativo. 

 

3.2 Avaliação da relação entre a eficiência e as variáveis macroeconômicas 

 

Os scores de eficiência estimados com base nos procedimentos descritos na seção anterior 

foram submetidos à análise de sua relação com algumas variáveis que representam a interação 

entre a dinâmica econômica e o andamento dos mercados de capitais, contexto da atuação de 

fundos de investimento. Por se tratar de fundos de previdência, ou seja, daqueles relacionados 

ao acúmulo de recursos para fins de aposentadoria e seguro (para o médio e longo prazo), o 

desempenho desses investimentos são influenciados por variações na atividade econômica, no 

poder de compra, no custo dos recursos financeiros e no movimento no mercado de trabalho 

do país (THOMAS e SPATARO, 2016). 

 

Devido à disposição dos dados – inúmeros scores mensais de fundos num intervalo temporal 

– as estimações foram realizadas através de modelos de regressão com dados em painel de 

efeitos fixos, inferidos como os mais adequados após a realização dos testes de Chow e de 

Hausman, discutido na seção seguinte de avaliação de resultados. A incompletude de algumas 

das informações consideradas para todo o período analisado – inexistência ou fechamento de 

fundos ou ausência de disponibilidade de alguma variável – conduziu ainda à determinação de 

um painel do tipo desbalanceado. 

 

Desse modo, o modelo proposto está representado na equação (7). Em consequência da 

existência de correlação serial e de heterocedasticidade nas estimações, foram utilizados 

erros-padrão robustos (GREENE, 2012), que não modificaram as significâncias dos 

parâmetros estimados (como observado na seção de resultados). 

 

 𝑦𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑃𝐼𝐵𝑡 + 𝛽2𝐼𝑃𝐶𝐴𝑡 + 𝛽3𝑆𝑒𝑙𝑖𝑐𝑡 + 𝛽4𝐴𝑡𝑣𝑡 + 𝑒𝑖,𝑡 (7) 

 

Em que: 𝑦𝑖,𝑡 é o score de eficiência (φit), calculado por meio do DEA, do fundo i no mês t; 

𝛼𝑖 é o intercepto (efeito fixo) do fundo i no período; 𝑃𝐼𝐵𝑡 é a variação do produto interno 

bruto corrente no mês t; 𝐼𝐺𝑃𝑀𝑡 é o índice de inflação (IPCA) acumulado no mês t; 𝑆𝑒𝑙𝑖𝑐𝑡 é a 

taxa de juros básica acumulada do mês t; 𝐴𝑡𝑣𝑡 é a taxa de atividade no mês t; 𝛽𝑖 é o estimador 

para cada uma das variáveis (𝑖 = 1, … , 4); e 𝑒𝑖,𝑡 é o erro estimado para o fundo i no mês t. 

 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS 
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A Tabela 1 reporta as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas para a mensuração da 

eficiência dos fundos de previdência que compõem a amostra deste estudo. Observa-se que, 

no período em análise, os retornos apresentam média e mediana semelhantes, algo que sugere 

que têm distribuição simétrica. A volatilidade tem amplitude significativa, com valor máximo 

de, aproximadamente, 7%. 
 
Tabela 1 - Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas no cálculo da eficiência dos fundos de 

investimento de previdência de renda fixa, 2002-2018 

 Média Desvio 
Padrão 

1º Quartil Mediana 3º Quartil Mínimo Máximo 

Retornos 0,00832 0,00873 0,00598 0,00820 0,01068 -0,32047 0,18795 

Volatilidade 0,00074 0,00178 0,00006 0,00019 0,00047 0,00000 0,07308 

Patrimônio  
(em milhões) 

R$1.739,41 R$6.536,76 R$25,47 R$127,13 R$728,69 0,00¹ R$104.696,20 

Taxa de  
administração 

1,16807 0,92885 0,60000 1,00000 1,70000 0,00000 5,00000 

Taxa de 
performance² 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Nota: ¹ Valor não nulo e de fundos pequenos com patrimônio líquido inicial de R$ 30,00. 
          ² Variável dummy. 
Fonte: Quantum Axis, SI-ANBINA. 
 

Quanto ao tamanho, metade dos fundos de previdência com investimentos em renda fixa 

tiveram valor superior a R$ 127 milhões no período e cobraram uma taxa de administração 

média de 1,17% ao mês. Observa-se que os fundos desta categoria não apresentaram taxa de 

performance. 
 

Os construtos reportados na Tabela 1 foram utilizados para a apuração dos scores de 

eficiência dos fundos. Visto que este trabalho almeja analisar os determinantes 

macroeconômicos da eficiência, foram elencadas variáveis que refletem a produção 

econômica, a inflação, a taxa de juros e a dinâmica do mercado de trabalho. A Tabela 2 

apresenta as estatísticas descritivas dos scores e desses construtos. 
 

Um fundo é eficiente quando apresenta score igual à unidade. Dentre os fundos analisados, 

75% não apresentaram eficiência como pode ser observado na primeira linha da Tabela 2. 

Esta constatação corrobora aquilo que foi discutido por Zamuee (2015) e Badrizadeh (2017) 

que afirmam que a maioria dos fundos de investimento operam abaixo da fronteira. 
 
Tabela 2 - Estatísticas descritivas dos scores dos fundos de investimento e de variáveis macroeconômicas, 

2002-2018 

 Média Desvio 
Padrão 

1º Quartil Mediana 3º Quartil Mínimo Máximo 

Scores 0,79628 0,11204 0,71452 0,79196 0,87442 0,40475 1,00000 

PIB¹ 0,00844 0,03699 -0,01293 0,00741 0,03486 -0,08732 0,09668 

IPCA 0,00532 0,00384 0,00290 0,00470 0,00690 -0,00230 0,03020 

Selic 0,01061 0,00337 0,00810 0,01025 0,01290 0,00300 0,02080 

Atividade 0,56649 0,00823 0,56211 0,56814 0,57198 0,53653 0,58170 

Nota: ¹ Variação do PIB corrente do mês em relação ao mês anterior. 
Fonte: Quantum Axis, SI-ANBINA, Bacen. 
 

As demais linhas reportam as variáveis macroeconômicas consideradas: variação do PIB 

corrente, IPCA, taxa Selic e índice de atividade no mês. Esta última indica que, no intervalo, a 
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população economicamente ativa (PEA) foi de, em média, 57% de toda a população em idade 

ativa (PIA). 

 

Os gráficos da Figura 1 ilustram as séries dos scores (médias mensais de todos os fundos) e 

das demais séries descritas na Tabela 2. Os scores médios apresentam valores relativamente 

elevados no início do período e uma quase estabilidade em valores baixos no decorrer da série 

após um leve declínio. Comportamento semelhante é observado para o IPCA e para a taxa 

Selic. A série do índice de atividade apresenta comportamento em “U” invertido, indicando as 

oscilações no mercado de trabalho (emprego-desemprego) ao longo do tempo. 

 
Figura 1 - Séries temporais dos scores dos fundos de investimento de previdência de renda fixa e das 

variáveis macroeconômicas, 2002-2018 

 
Fonte: Quantum Axis, SI-ANBINA, Bacen. 

 

Dadas as tendências verificadas na Figura 1, cabe compreender a existência de correlação 

entre as variáveis. Os resultados, exibidos na Tabela 3, evidenciam coeficientes 

estatisticamente significativos entre os scores de eficiência e a Selic, bem como os scores e o 

índice de atividade, mostrando que o desempenho de carteiras de investimento em previdência 

se relaciona a varrições dos custos dos recursos financeiros e da dinâmica do mercado de 

trabalho, conforme argumentam Pereira, Miranda e Silva (1997) e Thomas e Spataro (2016). 
 

Ressalta-se a correlação negativa entre a eficiência e a taxa de atividade. Trata-se de uma 

evidência contraintuitiva em que os fundos de previdência são menos eficientes quando há 

maior contingente de pessoas empregadas (algo que deveria favorecer a formação de 

poupança privada). Entretanto, deve-se considerar que, culturalmente, o sistema brasileiro de 

acúmulo de recursos para fins de aposentadoria tem caráter predominantemente público, 

vinculado à atividade laboral, explicando em parte a menor eficiência desses fundos quando 

há aquecimento no mercado de trabalho. 
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Nota-se, também, ausência de correlação entre a variação do PIB com as demais variáveis. 

Não houve correlação entre IPCA e scores. A taxa de atividade se relaciona negativamente 

com o IPCA e com a Selic: um menor número de pessoas em atividade laboral implica num 

maior risco de inadimplência. 

 
Tabela 3 - Matriz de correlação entre as variáveis dos scores dos fundos de investimento de previdência de 

renda fixa e das variáveis macroeconômicas, 2002-2018 

 Scores PIB IPCA Taxa Selic Taxa de 

Atividade 

Scores 1,0000     

PIB 0,0488 1,0000    

IPCA 0,0613 -0,0575 1,0000   

Taxa Selic 0,5132*** 0,0877 0,2645*** 1,0000  

Taxa de Atividade -0,2435*** 0,1225 -0,3227*** -0,2297*** 1,0000 

Nota: *Significativa a 0,10. **Significativa a 0,05. ***Significativa a 0,01. 
Fonte: Quantum Axis, SI-ANBINA, Bacen. 
 

A análise anterior estabelece a correlação entre as variáveis econômicas e a eficiência de 

fundos de investimento em previdência, mostrando como as variáveis se movimentam em 

relação às outras. Cabe agora compreender a forma em que o contexto macroeconômico 

exerce influência sobre a eficiência dos fundos. A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos 

com a mensuração dos modelos com dados em painel com a inclusão gradativa das variáveis 

macroeconômicas, bem como os resultados dos testes de validação dos modelos. 

 
Tabela 4 – Resultados dos modelos de efeitos fixos da relação entre os scores de eficiência dos fundos de 

investimento de previdência de renda fixa e variáveis macroeconômicas, 2002-2018 

Variável Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

PIB 0,0477 0,0410 0,0049 -0,0153 

P-valor 0,0000 0,0000 0,3641 0,0284 

IPCA   -0,8816 -1,7306 -1,5623 

P-valor   0,0001 0,0000 0,0000 

Selic     6,2322 8,4068 

P-valor     0,0000 0,0000 

Atividade       2,2400 

P-valor       0,0000 

Testes de validação 

Teste Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Observações 36.853 36.853 36.853 26.125 

Chow 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Hausman 0,4727 0,0037 0,0000 0,0000 

Wooldridge 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

R² 0,0009 0,0028 0,0605 0,1229 

R² ajustado -0,0103 -0,0083 0,0500 0,1098 

Fonte: Quantum Axis, SI-ANBINA, Bacen. 
 

Os testes de Chow e de Hausman são utilizados para especificações em painel a fim de que se 

possa estabelecer o método mais adequado de estimação, a saber, mínimos quadrados 

ordinários (MQO), efeitos fixos ou efeitos aleatórios. De acordo com os p-valores da 
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estatística de Chow, não há evidências para o uso de MQO para as quatro modelagens. No 

que tange à escolha entre efeitos fixos e aleatórios, o teste de Hausman indica a rejeição dos 

efeitos aleatórios somente nos modelos 2, 3 e 4. Mediante a inferência da existência de 

correlação serial dos resíduos – resultado do teste de Wooldridge – as estatísticas t dos 

coeficientes estimados foram elaboradas por meio da utilização de erros-padrão robustos à 

correlação serial e à heterocedasticidade.   

 

O modelo 1 permite a inferência de existência de relação estatisticamente significativa entre a 

atividade econômica e os scores de eficiência técnica dos fundos. A inclusão do índice de 

inflação no modelo 2 não modificou a significância ou o sinal do PIB. Ressalta-se que os 

scores dos fundos apresentaram relação significativa e inversa com a inflação – IPCA. 

 

A inclusão da taxa de juros no modelo 3 não gerou alterações nos sinais dos parâmetros das 

variáveis de atividade econômica e de nível de preços, mas modificou a significância 

estatística do PIB. A Selic é um determinante significativo da eficiência de fundos de 

previdência, na medida em que os juros representam prospecções de retorno para investidores 

dos fundos. Este fato corrobora o observado anteriormente na Tabela 3, no que tange à 

correlação alta e positiva entre a taxa de juros básica da economia e os scores dos ativos. 

 

No modelo 4, o qual apresenta todas as variáveis, a inclusão do índice de atividade modifica 

novamente a significância do PIB. Além disso, este último também apresentou alteração no 

sinal. Em termos gerais, há evidências de baixa aderência do PIB na avaliação da eficiência 

dos fundos de previdência, algo provavelmente relacionado à capacidade explicativa das 

demais variáveis elencadas, ou seja, os fundos de investimento analisados têm seu 

desempenho atrelado à inflação, aos juros e ao mercado de trabalho e, em menor nível, ao 

produto econômico corrente. 

 

Quanto aos demais construtos, os fundos apresentam maiores níveis de eficiência quando há 

um menor risco inflacionário, maior taxa de juros e uma maior razão PEA/PIA. Este último 

resultado contradiz o que foi reportado na correlação entre a taxa de atividade e os scores, 

indicando a existência de dependência destes investimentos à atividade laboral, uma vez que a 

atuação desses fundos está ligada à formação de poupança para o longo prazo (aposentadoria). 

 

A inexistência de significância estatística da variável de atividade econômica em relação à 

eficiência no modelo 3 e marginalmente no modelo 4 em mesmo nível temporal – incitou a 

investigação dos efeitos da inclusão de valores defasados desta e demais variáveis no modelo. 

Os resultados apresentados na Tabela 5 reportam as estimações de efeitos fixos. 

 

De acordo com o modelo 5, o PIB defasado em até cinco meses, o IPCA em um mês, a Selic 

em até dois meses e a atividade em até quatro meses influenciaram os scores dos fundos. 

Como supracitado, os resultados dos testes de Chow e de Hausman indicaram a escolha dos 

modelos de efeitos fixos e o teste de Wooldridge persiste na rejeição de ausência de 

correlação serial de resíduos da regressão. 

 

O modelo 5 de inclusão de defasagens na explicação da eficiência dos fundos revela a 

significância estatística intertemporal da atividade econômica, inflação, juros e taxa de 

atividade. Diferentemente do sinal do parâmetro do PIB no modelo 4, as defasagens da 

variável exibiram coeficientes positivos, ou seja, há uma associação positiva no tempo, em até 

cinco meses, entre a atividade econômica e os scores dos fundos. 
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Os efeitos da atividade econômica e da atividade no mercado de trabalho tendem a persistir 

por maior período de tempo. Isto pode refletir a existência, ainda que indireta, de uma 

responsividade do gestor ao contexto macroeconômico que, por sua vez, repercute no 

desempenho/scores dos fundos. Portanto, há coerência na significância das relações defasadas 

entre as variáveis e a eficiência, posto se tratar de investimentos naturalmente de longo prazo. 

Além disso, pode-se mencionar o fato de que os gestores baseiam sua estratégia de seleção de 

portfólios a partir de movimentações no cenário econômico ligadas aos retornos desta 

categoria de fundos, a saber, índice de inflação, taxas de juros e mercado de trabalho. 

 
Tabela 5 – Resultados do modelo da relação entre os scores de eficiência dos fundos de investimento de 

previdência de renda fixa e com a inclusão de defasagens das variáveis macroeconômicas, 2002-2018  

Coeficientes Modelo 5 P-valor 

PIBt-1 0,2660*** 0,0000 

PIBt-2 0,1394*** 0,0000 

PIBt-3 0,1811*** 0,0000 

PIBt-4 0,1420*** 0,0000 

PIBt-5 0,0747*** 0,0000 

IPCAt-1 -0,9641*** 0,0000 

Selict-1 -2,2868*** 0,0000 

Selict-2 11,5963*** 0,0000 

Atividadet-1 0,9804*** 0,0000 

Atividadet-2 0,4592*** 0,0000 

Atividadet-3 -0,5351*** 0,0000 

Atividadet-4 1,7615*** 0,0000 

Observações 26.454 
 

Chow 0,0000 
 

Hausman 0,0000 
 

Wooldridge 0,0000 
 

R
2
 0,1494 

 
R

2
 ajustado 0,1365 

 
Nota: *Significativa a 0,10. **Significativa a 0,05. ***Significativa a 0,01. 
Fonte: Quantum Axis, SI-ANBINA, Bacen. 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os fundos de investimento em previdência são instrumentos atuantes nos mercados de 

capitais que têm como propósito garantir aos beneficiários poder aquisitivo no momento da 

aposentadoria. Desse modo, constituem mecanismos privados de formação de poupança 

importantes para o desenvolvimento econômico e dos mercados financeiros do país 

(AMARAL et al, 2004). Ressalta-se sua expressiva movimentação de recursos monetários. 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar possíveis relações entre a eficiência dos fundos de 

previdência de renda fixa – mensurada a partir de variáveis específicas do segmento que 

refletem a disponibilidade de recursos, os custos e os riscos da modalidade – com variáveis 

macroeconômicas – de atividade econômica, de inflação, de juros e da relação PEA/PIA. 

Assim, foram estimados modelos de regressão de dados em painel a fim de explicar a 

eficiência dos fundos brasileiros de previdência de renda fixa. 
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A eficiência média identificada para a indústria de fundos de investimento de previdência de 

renda fixa apresenta coerência aos resultados apontados por Zamuee (2015) e Badrizadeh 

(2017), indicando que a maioria dos ativos operam abaixo da fronteira de eficiência. Além 

disso, a estimação de modelos que explicassem a eficiência a partir de variáveis 

macroeconômicas demonstrou melhor adequabilidade às estimações de efeitos fixos. Foram 

identificadas a relevância estatística do IPCA, da Selic e da taxa de atividade na avaliação dos 

determinantes do desempenho dos fundos. 

 

A variável PIB apresentou significância estatística no modelo completo sem defasagem, 

exibindo coeficiente negativo, algo que, a princípio, mostra a importância das demais 

variáveis para a avaliação da performance de fundos de previdência. Em vista disso, é 

possível desmembrar em inflação, juros e atividade laboral componentes relevantes para tal 

categoria de fundos. 

 

A estimação de um modelo com inclusão de defasagens mostra que a dimensão temporal deve 

ser considerada, visto que se trata de recursos alocados para o longo prazo. Nesse caso, o PIB 

passado tem relação positiva e significativa com os scores, assim como a taxa de atividade, 

mostrando que este tipo de investimento se pauta em prospecções concernentes à economia e 

ao mercado de trabalho. O desempenho dos fundos tem uma responsividade mais rápida ao 

IPCA e à Selic por questões ligadas ao risco de preços e ao custo dos recursos financeiros, 

resultando em lags menores para essas variáveis. 

 

Portanto, a análise envoltória de dados reafirma sua aplicabilidade para a mensuração de 

desempenho de fundos de investimento apontada na literatura. Existe influência 

estatisticamente significativa de variáveis macroeconômicas sobre a performance de fundo de 

investimento de previdência, mensurada pela eficiência técnica dos ativos. O trabalho se 

limita à investigação das influências com base em dados em painel estático. Sugere-se para 

pesquisas futuras a exploração de efeitos do contexto macroeconômico sobre a eficiência de 

fundos por meio da utilização de painel dinâmico. 
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