
O
AUMENTO DA EXPECTATI-

va de vida dos brasilei-

ros e o atual cenário ma-

croeconômico de juros 

mais baixos trazem novos desafios pa-

ra os fundos de pensão. Como gestores 

do setor costumam afirmar, o bebê que 

viverá 120 anos já nasceu. E juros me-

nores induzem os fundos a diversificar 

o investimento de seu patrimônio em 

busca de aplicações mais rentáveis pa-

ra evitar problemas no pagamento de 

aposentadorias e pensões aos seus par-

ticipantes, e para garantir a meta atua-

rial fixada para os planos de beneficio 

em 6% ao ano além da inflação. 

No primeiro trimestre deste ano, 

por exemplo, a aplicação mais rentá-

vel veio de operações que demandam 

sofisticada engenharia financeira e, 

por isso mesmo, um apurado con-

trole e gerenciamento de riscos. De 

acordo com dados da Abraap, a s -

sociação dos fundos fechados de pre-

vidência privada, a rentabilidade mé-

dia de investimentos em operações 

estruturadas atingiu 4,6%, sendo a 

única que superou a meta atuarial 

de ganhos para o período, que era de 

3,8%. A associação acompanha 260 

fundos de pensão, que no primeiro 

trimestre tinham um patrimônio to-

tal de R$ 494,56 bilhões. 

A nova situação aprofundou a pre-

ocupação dos fundos com seus meca-

nismos de gerenciamento e controle 

de riscos, questão que já havia cha-

mado a atenção dos órgãos de regu-

lação e fiscalização do setor. Dada a 

importância social do sistema de pre-

vidência complementar e em razão 

das mudanças decorrentes do desen-

volvimento dos mercados, que leva-

ram à prática da supervisão baseada 

em riscos nos bancos, seguradoras e 

companhias abertas decidiram seguir 

o mesmo caminho. Em 2004, o Con-

selho de Gestão da Previdência Com-

plementar (CGPC), por meio da Re-

solução CGPC 13, indicou a adoção 

do modelo de Supervisão Baseada em 

Risco (SBR) para o setor. Em agosto 

último, a Superintendência Nacional 

de Previdência Complementar (Pre-

vic) lançou o Guia sobre as Melhores 

Práticas em Fundos de Pensão, que tem 

um capítulo destinado à SBR. 

Segundo Ricardo Pena, diretor-

superintendente da Previc, a nova fis-

calização vai começar com perguntas 

sobre a aplicação das diretrizes sobre 

SBR dadas no guia. A aplicação não 

é obrigatória, mas para quem estiver 

adotando as diretrizes, a supervisão vai 

ser mais "panorâmica", afirma. "Quem 

não estiver, vai ter de apresentar uma 

série de documentos, e isso vai ser mais 

custoso para o fundo", alerta. 

No capítulo destinado à SBR, o 

guia aborda questões essenciais destina-

das a manter a solvência, higidez (saú-

de financeira) e equilíbrio econômico, 

financeiro e social do sistema de previ-

dência complementar, de forma a zelar 

pela governança e pela gestão de risco 

dos fundos. "Assim, cumprimos nosso 

papel, que consiste em proteger os par-

ticipantes e assistidos", afirma Pena. 

O gerenciamento de risco tam-

bém está entre os principais temas do 

8o Congresso Nacional da Associa-

ção Nacional dos Contabilistas das 

Entidades de Previdência (Ancep), 

que se realizará de 29 de setembro 

a 1o de outubro, no Hotel Windsor 

Barra, no Rio de Janeiro. O congres-

so, segundo seus organizadores, vai 

discutir a importância do contabilis-

ta dentro do cenário que está se con-

figurando para a próxima década no 

Brasil, "caracterizado por um país 

com economia vigorosa e ágil e maior 

expectativa de vida da população". 

Atualmente, a quase integralidade 

dos fundos adota a supervisão baseada 

em riscos como a diretriz interna mais 

importante na administração, afirma 

Fábio Junqueira de Carvalho, sócio da 

JCM&B Advogados e Consultores, 



riscos e controles. Entre seus clientes 
estão fundos como Forluz, Fundação 
Copel, Metrus, Derminas e IHprev. 

Segundo Carvalho, na SBR o foco 
é deslocado da solução de problemas da 
administração para a aplicação de con-
troles nos processos internos, para evi-
tar que problemas ocorram. Com isso, 
também muda a forma de atuação dos 
órgãos reguladores, cuja preocupação 
passa a ser fiscalizar se as entidades es-
tão fazendo a supervisão de risco. No 
caso dos fundos de pensão, por exem-
plo, a fiscalização passaria a olhar quais 
processos a entidade está adotando pa-
ra evitar que o aumento da longevida-
de e busca por maior rentabilidade tra-
gam problemas para o fundo. 

O aumento da longevidade é um 
risco que precisa ser constantemen-
te monitorado. A expectativa de vida 
do brasileiro passou de 45,5 anos, em 
1940, para 72,9 anos, em 2008. Se-
gundo as tábuas de mortalidade bra-
sileiras, o brasileiro com 60 anos de 
idade apresentava, em 1991, sobrevi-
da média de 16 anos, ao passo que em 
2008 a sobrevida já havia subido para 
22 anos. Na média, a cada década, a 
longevidade tem aumentado 3,2 anos. 
Conforme Carvalho, esse risco pode 
ser mitigado com a adoção de proces-
sos internos para acompanhar a situa-
ção dos seus participantes e a aplicação 
de tábuas de longevidade adequadas. 

Inspiração veio de fora 
O Guia sobre as Melhores Práticas 

em Fundos de Pensão foi inspirado nos 

manuais elaborados pelos órgãos su-

pervisores de fundos de pensão da Ho-

landa, Reino Unido e Austrália, países 

cujos sistemas de previdência comple-

mentar guardam semelhança com o 

brasileiro. Além da SBR, aborda ou-

tros tópicos essenciais como estrutura 
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