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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE PIRACAIA — PIRAPREV 

ESTUDO DE ALM 2018  

ASSET LIABILITY MANAGEMENT 

1—ARCABOUÇO LEGAL 

0 objetivo precipuo de um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), é 

conseguir efetuar o pagamento dos benefícios futuros previstos por lei aos servidores 

de cargo efetivo do município. Para tanto, é de fundamental importância que seja 

atendido e respeitado o equilíbrio financeiro' e atuarial2  preceituados em diversos 

diplomas legais. 

0 Artigo 40 da Constituição Federal estabelece: 

"Aos Servidores Titulares de Cargos Efetivos da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime 

de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 

ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo." 

A Lei Geral da Previdência no Serviço Público, mais conhecida como Lei n2  

9.717/98, preceitua: 

"Os RPPS dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, 

baseados em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu 

equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios..." 

0 Artigo 82, da Portaria  MPS  n2  402/08, determina: 

"Ao RPPS deverá ser garantido o equilíbrio financeiro e atuarial em 

conformidade com a avaliação atuarial inicial e as reavaliações realizadas em cada 

exercício financeiro para a organização e revisão do plano de custeio e de benefícios. 

1  De acordo com a Portaria  MPS  n° 403, de 10/12/08, entende-se por equilíbrio financeiro a garantia de 

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

2  Segundo a referida Portaria n° 403, define-se por equilíbrio atuarial a garantia de equivalência, a valor 
presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, a 
longo prazo. 
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Ainda, o Inciso II, Artigo 59, da Portaria n° 204/08, que prescreve os quesitos 

obrigatórios para a manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária  (CRP),  

regra: 

"A observância do equilíbrio financeiro e atuarial, correspondente 

implementação, em lei, atendidos os parâmetros estabelecidos pelas Normas de Atuária 

aplicáveis aos RPPS..." 

O próprio Artigo 12, da Portaria  MPS  n° 403/08, que dispõe sobre as normas 

aplicáveis as avaliações e reavaliações atuariais dos RPPS da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, normatiza: 

"As avaliações e reavaliações atuariais com o objetivo de dimensionar os 

compromissos do Plano de Benefícios e estabelecer o Plano de Custeio para a 

observância do equilíbrio financeiro e atuarial dos Regimes Próprios de Previdência 

Social (RPPS) da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverão ser 

elaboradas tendo como parâmetros técnicos as normas fixadas nesta portaria." 

Diante do exposto, resta claro a fundamental importância do equilíbrio tão mencionado 

anteriormente, para todos os anos futuros de vida do RPPS. Tanto é verdade, que o Atuário, 

através do Cálculo Atuarial elaborado anualmente, prevê para os próximos 75 anos da data da 

reavaliação atuarial, o fluxo de Receitas Previdenciárias, o fluxo de Despesas Previdenciárias e o 

consequente Resultado Previdenciário, que na maioria das vezes, passa a apresentar valores 

negativos daqui a 5, 10, 15, anos a frente, dizendo, portanto, que em determinado ano futuro, 

o que o RPPS irá arrecadar com as contribuições provenientes dos servidores e do ente 

patrocinador (prefeitura), não será suficiente para honrar os pagamentos futuros referentes 

concessão dos benefícios previstos por lei. 

Consequentemente, faz-se necessário buscar uma proteção, um  hedge,  para este 

passivo previsto, que nada mais é do que os fluxos futuros anuais do Resultado Previdenciário 

negativo. 

E para tanto, uma solução de proteção, consagrada e utilizada mundialmente, se dá 

através da elaboração de um Estudo de ALM  (Asset Liability Management),  ou seja, gerenciar  

(management)  o seu passivo  (liability),  tendo em vista os recursos/ativos  (asset)  que o RPPS 

possui atualmente (seu patrimônio liquido), sem se esquecer de observar os limites e classes de 

ativos permitidos pela recente Resolução CMN n9  4.604/17, que acabou por aperfeiçoar a 

Resolução CMN n9 3.922/10. 
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II- CENÁRIO MACROECONÔMICO ATUAL 

Com relação ao cenário macroeconômico atual, primeiramente, deve-se atentar 

não só para a Meta Inflacionária estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), 

como também, para as projeções de inflação divulgadas todas as segundas feiras, 

através do Relatório  FOCUS  do Banco Central. 

Atualmente a Meta Inflacionária estabelecida pelo CMN é 4,5% a.a., mais ou 

menos uma banda de 1,5% a.a., o que resulta em um Limite Superior de 6,0 % a.a., um 

Limite Inferior de 3,0% a.a., sendo o núcleo, o Centro da Meta, o Core, o valor de 4,5% 

a.a. No entanto, para o ano de 2019, o CMN já estabeleceu a redução de 0,25% a.a. no 

núcleo da meta, que passará para 4,25% a.a., enquanto para o ano de 2020 ficou 

estabelecido a redução de 0,5% a.a., passando para 4,0% a.a., mantendo-se a atual 

banda de 1,5% a.a. para ambos os anos. 

Como se pode notar, com a fixação de novas metas de inflação para os anos 

vindouros, vem se buscando a convergência gradual das mesmas à padrões 

internacionalmente consagrados, alinhando-as às expectativas de mercado para o 

crescimento não só da economia, do Produto Interno Bruto (PIB) e do emprego. 

Assim, fica claro que com o sistema de Metas de Inflação que vigora desde 1999, 

o CMN fixa a Meta de Inflação que deverá ser controlada e seguida de perto pelo Banco 

Central do Brasil (BACEN), utilizando-se de seu principal instrumento de política 

monetária que é a taxa básica de juros, a tão conhecida Selic. 

Em se tratando das projeções de inflação divulgadas todas as segundas-feiras 

através do Relatório  FOCUS  do Banco Central, mais precisamente sobre o Índice 

Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) medido pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), que apura as variações dos custos com os gastos das 

pessoas que ganham de 1 à 40 salários mínimos, constata-se que, em 06/09/2018, a 

projeção do IPCA para o final de 2018 é de 4,05% a.a. e para o final de 2019 é de 4,11% 

a.a., estando ambas as projeções abaixo do núcleo da meta para 2018 (4,5% a.a.) e 2019 

(4,25% a.a.). Não esquecer que em 2017 a inflação restou apenas 2,95% a.a., sendo que 

em 2015 a inflação oficial foi muito alta no valor de 10,67% a.a. e em 2016 foi de 6,29% 

a.a. 
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Assim, com esse cenário de inflação baixa projetada, deve-se analisar uma 

variável de extrema importância para os RPPSs, estipulada em suas Políticas Anuais de 

Investimentos (PAI): a Meta Atuarial. Levando-se em conta os valores do IPCA 

apresentados anteriormente e, considerando que grande parte das Metas de Inflação 

dos RPPSs é definida por IPCA + 6% a.a., pode-se concluir que a Meta Atuarial prevista 

para este ano é de 10,29% a.a e para o ano de 2019 é de 10,36% a.a. Cabe ressaltar, no 

entanto, que a Meta Atuarial do PIRAPREV é definida por IPCA + 5,5% a.a., o que resulta 

em 9,77% para 2018 e 9,84% para 2019. 

Ou seja, aqui se pode verificar um grande desafio que se coloca para todos os 

RPPSs com relação à busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial tão 

preconizado e citado anteriormente através do diversos diplomas legais para os 

próximos anos: o que fazer e como fazer para se conseguir atingir a Meta Atuarial em 

2018 e 2019, sendo que a Selic projetada pelo relatório  FOCUS  para o final de 2018 é de 

6,5% a.a. e para o final de 2019 é de 8,00% a.a. Como com uma Selic de 6,5% a.a. em 

2018 fará frente à uma Meta Atuarial de 9,77% a.a? Como com uma Selic de 8,00% a.a. 

em 2019 fará frente à uma Meta Atuarial de 9,84% a.a.? Portanto, para o PIRAPREV em 

2018, restará uma falta de 3,27% a.a. e em 2019 restará uma falta de 1,84% a.a. 

Como única resposta para ambas as perguntas é o fato de se ter que assumir 

maiores riscos, pretendendo-se obter maiores retornos, para que sejam alcançadas 

essas faltas de rentabilidade mencionadas para 2018, 2019 e, provavelmente, para 

todos os anos futuros também. 

E aí que surge com maestria o Estudo de ALM, a fim de que ele possa 

diagnosticar, com critérios objetivos e não subjetivos, à luz das necessidades do Passivo, 

não só qual o grau de risco (alocação no seguimento de renda variável) que o RPPS 

poderá assumir e, ainda, o quanto e quais títulos públicos poderá adquirir, para proteger 

o seu Passivo, marcando-os na "curva", com total respaldo da Portaria MF n° 577, de 

27/12/2017. 
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III —  PORTARIA  MF Ng 577, DE 27/12/2017  

Uma ótima ajuda para os RPPS tentarem buscar a Meta Atuarial, veio através do 

surgimento da Portaria do Ministério da Fazenda, número 577, publicada no finalzinho 

do ano passado, mais precisamente no dia 27/12/2017. 

Através desta Portaria do Ministério da Fazenda, os RPPSs passaram a ser 

autorizados a poder efetuar a compra de títulos públicos federais e marcar na curva, ou 

seja, tais títulos poderão ser contabilizados pelos respectivos custos de aquisição 

acrescidos dos respectivos rendimentos auferidos (§ 22  do Artigo 16). 

Essa prerrogativa de poder marcar os títulos na curva, até então, era apenas 

permitida aos Fundos de Pensão, ou seja, às Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar, com o advento da Resolução do Ministério da Previdência e Assistência 

Social e do Conselho de Gestão de Previdência Complementar n2  4, de 30/01/2002. Ou 

seja, há mais de 15 anos, os Fundos de Pensão já gozam dessa possibilidade de poder 

fugir da volatilidade diária da marcação a mercado, também conhecida como MtM  
("Mark  to  Market").  

Vale lembrar que em Fevereiro de 2014, tentou-se iniciar esta questão da 

marcação de títulos públicos na curva para os RPPS, com a publicação da Portaria do 

Ministério da Previdência Social n2  65, que possibilitou a criação de fundos de 

investimentos denominados "fundos vértice", que podiam comprar títulos públicos 

federais e marcá-los na curva, pelo preço de aquisição e carregá-los até o vencimento, 

mas acabou por gerar muita discussão entre os participantes de mercado que vendiam 

estes tipos de fundos. 

Após quase 4 anos, finalmente, no dia 27/12/2017, a Portaria do Ministério da 

Fazenda n2  577, foi publicada para pacificar este assunto, alterando principalmente o 

Artigo 16, da Portaria do Ministério da Previdência Social n2. 402, de Dezembro de 2008, 

criando-se aos RPPS, a possibilidade de se efetuar a compra de títulos públicos e marcá-

los na curva. 

Sendo assim, diante do cenário macroeconômico mencionado anteriormente, do 

grande desafio para se bater a Meta Atuarial, os RPPS podem passar a comprar agora, 

por exemplo, uma Nota do Tesouro Nacional Série B (NTNB), que é atrelada ao IPCA 

mais uma determinada taxa fixa de juros anual que o mercado negocia (para os prazos 

mais longos de vencimento, este "cupom" está muito próximo dos 5,85% a.a). 

Ou seja, criou-se a possibilidade dos RPPSs fazerem uma proteção natural de seu 

passivo atuarial, de criar um  "hedge",  já que ficaria faltando apenas alguns décimos de 

rentabilidade para o atingimento da Meta Atuarial. No caso do PIRAPREV, vale lembrar, 

que os títulos vêm apresentando cupom maior que a sua meta atuarial de 5,5% a.a. 
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E, acima de tudo, essa proteção faz com que o RPPS fuja de toda a volatilidade 

diária da marcação a mercado e, ainda, deixe de pagar taxa de administração aos 

administradores dos fundos de investimentos. 

Mas, antes de se ater aos critérios para que a marcação na curva ocorra, é de 

fundamental importância entender quais são as características da Nota do Tesouro 

Nacional (NTNB). O gráfico abaixo apresenta em detalhes, o fluxo de uma NTNB, no caso, 

a de vencimento em 15/05/2055. 

NTN-B: IPCA + 5,25% a.a. 
Take Sornostral Equhralaebt 2,90% 

Valor Invastido 
2,93% 	 2,15% 	2,95% 	2,95%  Rentabilidade  

19 Cup* 	 (1114 Cupoaa 	(PIA e)Cuporn N. Cuporn  

IPCA 	 IPCA 

15105/2054 	15/11/2011 	 15/09/20.15 

N

a

likaVENCIMENTO  

INVESTIDOR 

COMPRA 	 6 MESES 	6 MESES 

PU 	3.380,11 	 IPCA +2,95% 	IPCA + 2,95% 

Pelo gráfico acima, pode-se notar que o valor investido inicialmente no ato da 

compra do titulo (seta maior) é pago (devolvido) pelo Tesouro Nacional apenas no 

vencimento do titulo acrescido da rentabilidade do semestre (IPCA + 2,95% a.a.) que é 

representado pela seta menor. Mas é preciso saber não só quantas setas menores 

existirão até o vencimento do titulo, como também quais serão suas respectivas datas, 

uma vez que o Tesouro Nacional deposita na conta do RPPS o valor dos Juros 

semestralmente ("dinheiro vivo") e, consequentemente, ele terá que reinvestir o valor 

dos juros recebido, no mesmo titulo público, de mesmo vencimento. 

Assim, deve-se proceder de trás para frente para o entendimento do referido 

titulo. No caso, o mês de vencimento do titulo é o mês de maio, mês 5. Somando-se à 5 

mais 6 meses, obtém-se 11 e, portanto, esse titulo irá pagar cupons nos meses de maio 

e novembro. Portando, vai se voltando de 15/05/2055, de 6 em 6 meses, para se saber 

quando serão os recebimentos dos cupons (juros) pagos pelo Tesouro Nacional. 

Exatamente 6 meses anteriores à 15/05/2055 será 15/11/2054. Depois 6 meses antes ã 

esta data será 15/05/2054 e, assim por diante, até se chegar aos dias atuais. 
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Por definição, o Tesouro Nacional que emite a NTNB, paga anualmente a 

correção do IPCA (dai vem o  hedge  natural para o RPPS com relação 5 inflação, uma vez 

que independe se a inflação futura será alta ou baixa, ele receberá, por estar aplicado, 

toda a inflação ocorrida no período, sendo que terá que "pagar", no passivo atuarial, 

exatamente a correção dos benefícios futuros pela mesma inflação) e, ainda, uma taxa 

de juros prefixada de 6% a.a., que corresponde 5 uma taxa de juros semestral 

equivalente de 2,95% a.s. 

Aqui, no entanto, vale a pena fazer uma elucidação, tendo em vista as taxas 

prefixadas (cupons) que o mercado vem negociando para esses títulos NTNBs. 

Quando a taxa negociada pelo mercado está abaixo dos 6% a.a. (que é o que vem 

ocorrendo atualmente, por exemplo, à taxa de 5,85% a.a. para os títulos mais longos), o 

titulo está sendo negociado com ágio, ou seja, está mais caro e, consequentemente, 

adquire-se uma quantidade menor de títulos, uma vez que o fluxo dos cupons vai ser 

descontado (trazido a valor presente) a uma taxa menor! 

Por outro lado, quando a taxa negociada pelo mercado está acima dos 6% a.a., o 

titulo está sendo negociado com deságio, ou seja, está mais barato e, 

consequentemente, adquire-se uma quantidade maior de títulos, uma vez que o fluxo 

dos cupons (juros semestrais) vai ser descontado (trazido a valor presente) a uma taxa 

maior! 

Mas diante deste contexto exposto, o que vale mais a pena para o RPPS: efetuar 

a compra de NTNBs e marcar na curva, garantindo uma taxa de juros real próxima de 

quase os 6% a.a. para o longo prazo e ter que correr atras de apenas um pouquinho de 

taxa que fica faltando para se cumprir a meta atuarial que é de 6% a.a., passando a 

buscar necessariamente um maior risco nos investimentos para compensar, ou não 

efetuar a compra de NTNBs e não marcar na curva, tendo que correr atrás não só da 

rentabilidade do IPCA como também atrás dos 6% a.a. da meta atuarial dado o cenário 

vigente de Selic muito baixa para os próximos anos? Ao menos que o Brasil venha a 

degringolar muito, que muita coisa dê errada, resta clara a resposta que se deve optar 

pela primeira alternativa mencionada, sem dúvida alguma, levando-se em conta o 

cenário macroeconômico vigente!!! 

Vale relembrar que para o PIRAPREV, a situação atual é muito boa, pois esses 

cupons das NTNBs estão sendo negociados acima dos 5,5% a.a. de sua Meta Atuarial! 
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Por outro lado, não se deve esquecer, entretanto, que para que a marcação na 

curva ocorra, deve-se observar os 4 incisos estabelecidos no § 2°, do artigo 16, da 

Portaria n° 577/17, que prescreve: 

"1- seja observada a sua compatibilidade com os prazos e taxas das obrigações presentes 

e futuras do RPPS; 

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

adquiridos com o propósito de serem negociados, independentemente do prazo a 

decorrer da data da aquisição; 

Ill - seja comprovada a intenção e capacidade financeira do RPPS de mantê-los em 

carteira até o vencimento; e 

IV - sejam atendidas as normas de atuária e de contabilidade aplicáveis aos RPPS, 

inclusive no que se refere à obrigatoriedade de divulgação das informações relativas aos 

títulos adquiridos, ao impacto nos resultados e aos requisitos e procedimentos, na 

hipótese de alteração da forma de precificação dos títulos de emissão do Tesouro 

Nacional." 

Com relação ao inciso I, vale destacar que o texto legal menciona que deve ser 

observada a compatibilidade com os prazos e taxas das obrigações do RPPS, ou seja, 

deve-se observar a projeção do passivo atuarial do RPPS, calculado pelo atuário, para os 

próximos 75 anos, o desembolso dos pagamentos dos benefícios futuros. Ainda, não se 

pode esquecer, que o referido pagamento dos desembolsos previstos tem que se dar 

desde o 1° ano (obrigações presentes) até o 752  ano (obrigações futuras), garantindo 

sempre a liquidez3  e solvência do RPPS para todos os anos indistintamente. 

0 inciso Ill, é como se fosse uma consequência evidente do inciso I: uma vez 

comprados e marcados na curva, os títulos devem ser mantidos em carteira até o 

vencimento, comprovando-se a intenção e a capacidade financeira de poder fazê-lo. 

Neste ponto, extrai-se uma importante conclusão, consagrada e realizada por anos 

pelos Fundos de Pensão que já possuem enorme experiência: a realização de uma lição 

de casa mais que obrigatória a ser realizada por todos os RPPS: a elaboração de um 

estudo de "casamento", gerenciamento  (management)  de ativos  (asset)  com o passivo  

(liability),  mais também conhecido mundialmente como sendo a realização de um 

Estudo de ALM  (Asset Liability Management),  como já fora mencionado anteriormente. 

3  Resolução CMN n2 4.604/17, artigo 12, § 12, Inciso I: observar os princípios de segurança, rentabilidade, 
solvência, liquidez, motivaçêo, adequaçao h natureza de suas obrigações e transparência; 
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Por sua vez, o inciso II, menciona a necessária e evidente separação dos títulos 

públicos que forem comprados e marcados a mercado, daqueles que forem comprados 

e marcados na curva, independentemente do prazo a decorrer que cada um dos títulos 

possua. Tanto é verdade, que houve a necessidade do advento da Portaria SPREV n° 4, 

de 05/02/2018, que também veio dar respaldo ao supracitado inciso IV, para 

regulamentar como o RPPS deve não s6 atender às normas de atuária, como também, 

principalmente, às normas de contabilidade no que concerne ao impacto nos resultados, 

na hipótese de alteração da forma de precificação dos títulos de emissão do Tesouro, 

uma vez que, até então, uma vez adquiridos, eram obrigados a serem marcados a 

mercado. 

Não se pode deixar então, de se fazer uma abordagem com relação à esses dois 

critérios contábeis agora previstos para se registrar a compra de determinado titulo 

público: o critério de marcação na curva e o critério de marcação a mercado. 0 gráfico 

a seguir expressa bem o comportamento de cada um desses dois critérios. 

TEMPO  

Pelo critério de marcação na curva (reta no gráfico), pode-se verificar que o 

investimento em um titulo público vive através do tempo uma trajetória crescente e 

positiva de rendimentos, vai se acruando, capitalizando os rendimentos através do 

tempo, não havendo a possibilidade, diante do cenário macroeconômico vigente, de se 

obter valores negativos, diferentemente do critério de marcação a mercado. 

Por outro lado, o critério de marcação a mercado (curva no gráfico), pode-se 

constatar que é como se o RPPS tivesse comprado um tiquete para andar em uma 

montanha russa ao longo do tempo, desde a data de aquisição, até o vencimento do 

titulo, uma vez que em determinados momentos até o vencimento, poderá apresentar 

valores maiores que o marcado na curva (como acontece no começo do gráfico, no meio 

do gráfico e no finalzinho do gráfico), ou valores menores que o marcado na curva (como 

acontece com a curva em cima do nome do eixo x (Tempo) e no grande vale já indo para 

o vencimento do titulo. Ou seja, conjunturalmente, haverá momentos que o titulo 

marcado a mercado poderá apresentar um valor bem positivo e, em outros valores bem 

negativos. 
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Mas vale ressaltar que, se for levada em consideração a hipótese de 

carregamento, ou seja, de manutenção do titulo adquirido até o seu respectivo 

vencimento, como se pode verificar no gráfico, independentemente do critério contábil 

escolhido, seja na curva ou a mercado, tanto a curva da montanha russa, quanto a reta, 

chegarão no vencimento do titulo exatamente com o mesmo valor, pois do contrario 

seria possível fazer uma arbitragem dos critérios, gerando resultados diferentes para um 

mesmo titulo público, o que seria inadmissível. 

Em síntese, escolher o carimbo de marcar na curva um titulo público é escolher 

um caminho sereno ao longo do tempo, sem oscilações, sem volatilidade (oscilação de 

preço), o que não acontece se for escolhido o carimbo de se marcar a mercado, pois 

pode vir a tempestade, depois a bonança e, assim por diante. 

Para ir finalizando, dando continuidade à questão da compra dos títulos públicos 

marcados na curva, é imprescindível, ainda, que seja analisado o § 39, do artigo 16, da 

Portaria n2  577. 0 § 39  preconiza: 

"As operações de alienação de títulos de emissão do Tesouro Nacional realizadas 

simultaneamente a aquisição de novos títulos da mesma natureza, com prazo de 

vencimento superior e em montante igual ou superior ao dos títulos alienados, não 

descaracterizam a intenção do RPPS de mantê-los em carteira até o vencimento." 

Através do § 32, pode-se verificar o que o mercado entende por troca de títulos 

públicos para o alongamento da carteira do RPPS, ou seja, para que se dê uma troca, 

primeiramente há a necessidade do RPPS efetuar a venda de determinado titulo público 

e, em seguida, pegar o dinheiro da venda e efetuar a compra desse mesmo tipo de titulo 

público com prazo de vencimento maior. Em outras palavras, se o RPPS já possuir em 

sua carteira uma NTN-B que irá vencer em 15/08/2024, poderá utilizar o recurso da 

venda desta NTN-B para efetuar a compra de um NTN-B de maior prazo de vencimento, 

por exemplo uma NTN-B com vencimento em 15/05/2055, que é o titulo mais longo que 

hoje o Tesouro Nacional emite. É obvio que o RPPS poderá efetuar a compra desta NTN-

B mais longa com um volume de recursos ainda maior que o que já estava investido na 

NTN-B 2024. 

Por conseguinte, o artigo 52, da Portaria SPREV n2  4, reza: 

"A reavaliação dos 'títulos mantidos até o vencimento' em 'títulos para negociação', ou 

vice-versa, somente poderá ser efetuada por ocasião da elaboração dos balanços anuais 

e deverá ser precedida de demonstração dos seus impactos contábeis e atuariais e de 

justificativa técnica. 
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§ 12  A transferência dos 'títulos mantidos até o vencimento' para 'títulos para 

negociação' somente poderá ocorrer por motivo isolado, não usual, não recorrente e 

não previsto, ocorrido após a data da classificação, de modo a não descaracterizar a 

intenção evidenciada pela unidade gestora do RPPS quando da classificação naquela 

categoria. 

§ 22  Os impactos contábeis da reavaliação dos 'títulos mantidos até o vencimento' para 

'títulos para negociação', ou vice-versa, deverão observar o previsto no Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP e instruções complementares para 

registro dos ganhos e perdas na carteira de investimentos dos RPPS. 

§ 32  Os impactos atuariais da reavaliação dos 'títulos mantidos até o vencimento' para 

'títulos para negociação', ou vice-versa, deverão ser demonstrados no Parecer Atuarial 

da Avaliação Atuarial do exercício e no respectivo Demonstrativo de Resultado da 

Avaliação Atuarial - DRAA." 

Este artigo 52, da Portaria SPREV n2  4, veio trazer à baila para os RPPSs, 

importantes discussões e entendimentos já consagrados para os Fundos de Pensão há 

anos, no que concerne não s6 5 possibilidade de mudança no critério contábil de um 

titulo público que esteja marcado na curva para passar a ser marcado a mercado, como 

também à possibilidade de mudança no critério contábil de um titulo público que esteja 

marcado a mercado para passar a ser marcado na curva. 

Como o advento dessa Portaria é bem recente, praticamente inexiste RPPS que 

contenha em sua carteira títulos já marcados na curva, ou seja, os RPPSs que possuem 

títulos públicos em sua carteira' estão todos marcados a mercado. E, portanto, 

poderiam passar a marcá-los na curva, para fugir dos efeitos da marcação a mercado já 

vistos anteriormente, tendo em vista a taxa do respectivo titulo público vigente no dia 

da remarcação. Possivelmente, mais uma vez a necessidade da utilização de um estudo 

de ALM, para se saber quais impactos e benefícios essa remarcação para a curva iria 

trazer ao RPPS, pois ele passaria a carregar o referido titulo até o vencimento, buscando 

uma proteção, um  hedge  de seu passivo atuarial. Mas de acordo com o caput, terá que 

ser feito quando da elaboração dos balanços anuais, devendo preceder da 

demonstração de seus impactos contábeis (§ 22) e atuariais (§ 32) e de justificativa 

técnica. 

4  Vale ressaltar que o RPPS pode possuir títulos públicos em sua carteira própria ou em sua carteira 
administrada, nos termos do artigo 10, da Resolução CINAN n2  4.604/17. 
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Mais para frente, quando os RPPSs já possuírem sua carteira de títulos marcados 

na curva, existe a hipótese, segundo os ditames do §1°, de que sejam apurados os 

resultados da remarcação dos títulos que estavam na curva para mercado, desde que 

seja por um motivo isolado, não usual, não recorrente e não previsto, e que seja feito 

quando da elaboração dos balanços anuais, da mesma maneira que o já descrito no 

parágrafo anterior. Já adiantando, mas que demorará um pouco para ocorrer com os 

RPPSs, essa é uma prática usualmente utilizada pelos Fundos de Pensão para se apurar 

um resultado implícito ("escondido") no critério de marcação na curva, em um cenário 

de taxas declinantes, principalmente para se utilizar num eventual equacionamento de 

déficit que o RPPS possua. 

Em quaisquer das hipóteses anteriormente mencionadas, o registro dos ganhos 

e das perdas na carteira de investimentos do RPPS deverão observar não só o previsto 

no MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) e Instruções 

Complementares, como também demonstrados no Parecer Atuarial da Avaliação 

Atuarial do exercício e no respectivo DRAA (Demonstrativo de Resultado da Avaliação 

Atua ria I). 

IV — 0 MODELO DO ALM 

0 modelo do ALM é composto por duas etapas fundamentais: a primeira 

relacionada à macro alocação das classes de ativos permitidas pela Resolução CMN n° 

3.922/10, através da Fronteira Eficiente de  Markowitz  e a segunda diretamente ligada 

proteção do passivo atuarial  (hedge),  tendo em vista a alocação em títulos públicos 

(NTNBs) a serem necessariamente marcados na curva, pela taxa prefixada (cupom) 

adquirida no dia da compra, desde que esteja dentro do túnel de pregos divulgados pela 

ANBIMA, no  site:  www.anbima.com.br. 
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IV.1 — FRONTEIRA EFICIENTE DE MARKOWITZ5  

0 modelo de seleção de carteiras  (portfolio selection),  de  Harry Markowitz,  foi 

publicado em 1952, quando ele estava fazendo seu doutorado em Economia pela 

Universidade de Chicago, sendo que em 1990, acabou por ganhar o prêmio  Nobel  em 

Economia, devido à sua contribuição com a teoria de portfólio, ou seja, da diversificação 

(diminuição de risco) que ocorre em uma carteira de ativos. 

0 que se tem por trás de toda essa teoria 6, uma vez estabelecidas as classes de 

ativos disponíveis, com seus respectivos retornos e riscos históricos, buscar a melhor 

alocação (ótima), combinando-se as classes de ativos de forma a maximizar o retorno 

com o menor risco (volatilidade) possível. Em outras palavras, achar a melhor carteira, 

a melhor combinação entre as classes de ativos disponíveis, é como se fosse "achar uma 

agulha num meio de um palheiro". 

Diante da atual Resolução CMN n2  3.922/10, pode-se identificar 7 (sete) 

possíveis classes de ativos, quais sejam: 

Selic: Taxa Básica de Juros da Economia;  

(ii) IRF-M: Índice de Renda Fixa de Mercado,  benchmark  da Anbima que 

congrega todos os títulos prefixados, sejam eles as Letras do Tesouro 

Nacional (LTN) ou as Notas do Tesouro Nacional Série F (NINE);  

(iii) IMA-B: Índice de Mercado Anbima Série B,  benchmark  da Anbima que 

congrega todas as Notas do Tesouro Nacional Série B, que são atreladas 

IPCA + Cupom % a.a.;  

(iv) IFMI: Índice de Fundos Multimercados Institucional,  benchmark  que 

contempla os fundos multimercados institucionais, que são assim 

chamados por não poderem realizar  day trade,  alavancar e fazer  short  de 

ações, por exemplo; 

(v) IDIV: Índice de Dividendos da B3 (antiga BMF&BOVESPA), que agrega as 

empresas boas pagadoras de Dividendos; 

(vi) IBOVESPA: Índice mais conhecido da Bolsa Brasileira (B3), que servirá 

para denotar a gestão passiva adotada pelos fundos de investimentos em 

ações;  

(vii) SMLL: Índice  Small Caps  da B3, que servirá para denotar tudo aquilo que 

não é gestão passiva no segmento de renda variável permitido pela 

referida Resolução CMN n2  3.922/10. 

5  Maiores informages em Bodie,  Kane  &  Marcus,  "Investimentos", 8 Edição, Editora Mc Graw  Hill,  

Capítulos 6 e 7 e, ainda, no Artigo 42: "Aplicação da Teoria da Carteira de  Markowitz  e seu comportamento 

em relação à Meta Atuarial de um RPPS, publicado em 2018, no livro "Regimes Próprios Aspectos 

Relevantes Volume 12", da ABIPEM e da APEPREM, página 45, escrito pelo Eduardo Augusto  Reichert,  

CFP, atual Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos 

Municipais de Guarulhos. 
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Desta maneira, levando-se em conta a série histórica de retornos mensais (janela 
móvel) de cada um desses  benchmarks  apontados anteriormente, por quase 10 anos, a 
partir da data em que todos passaram a existir (20/04/2007), até a data de 
desenvolvimento do modelo (08/03/2018), apurou-se a volatilidade para cada um deles, 
com seus respectivos retornos: 

Volatilidade a.a. 

SELIC 

0,63% 

IRF-M 

1,78%  

IMA-B 

3,61%  

!FMI 

0,78% 

IDN 

11,68% 

IBOV 

11,92% 

SMLL 

13,17%  

Ainda, se faz necessário o calculo da matriz de covariância entre as classes de 
ativos  (benchmarks),  que é dada por: 

MATRIZ DE COVARIANCIA 

MallMew SELIC IRF-M IMA-B IFMI IDN IBOV SMLL 
SELIC 0, 005% 0,003% 0,004% 0,009% 0,006% 0, 005% 
IRF-M 0, 005% 0,051% 0,009% 0,089% 0,078% 0,078% 
IMA-B 0,003% 0,051% 0,013% 0,219% 0,209% 0,214% 
IFMI 0,004% 0,009% 0,013% 0,037% 0,037% 0,044% 
IDIV 0,009% 0,089% 0,219% 0,037% 1,249% 1,217% 

IBOVESPA 0,006% 0,078% 0,209% 0,037% 1,249% 1,352% 

SMLL 0,005% 0,078% 0,214% 0,044% 1,217% 1,352% 

Importante destacar que a matriz de covariância6 acima, que gera o efeito  

portfolio  na composição da carteira, ou seja, o efeito da diversificação, possui algumas 

propriedades: 

(i) É uma matriz quadrada, ou seja, o número de linhas é igual ao número 

de colunas;  
(ii) Os valores em destaque na diagonal principal, representam os valores da 

variância de cada um dos  benchmarks,  ou seja, basta apenas extrair a raiz 

quadrada da variância e chegamos ao desvio padrão, que é a medida de 

volatilidade utilizada na presente análise;  

(iii) É uma matriz triangular, pois a parte de baixo pode ser rebatida para a 
parte de cima, fixando-se a diagonal principal, ou seja, a variância do IRF-

M com a Selic é igual a 0,005%, o que é o mesmo que dizer qual é a 

covariância entre Selic e o IRF-M, apresentando-se o mesmo valor. 

6  Maiores informações em BUSSAB, W. O. e MORETIN, P. A., "Estatística Básica", 7 edigSo, Editora Saraiva, 

pagina 85, Capitulo 4. 
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Diante deste contexto, a seguir, pode-se obter a Fronteira Eficiente, com 30 

pontos de possíveis carteiras, cada qual com uma determinada combinação de classes 

de ativos  (benchmarks)  dada por: 

Fronteira Eficiente de  Markowitz  

RIsco - VoiatilIdade Ano % 

Como se pode notar acima, para cada um dos pontos se apresenta uma carteira 

com determinado risco (volatilidade anual) e respectivo retorno real (anual). Para a 

maioria dos RPPSs, que possuem em sua meta atuarial a taxa de juros real de 6% a.a., e 

interessante que se descubra a composição da carteira gerada pelo quinto ponto de 

cima para baixo, aquele que apresenta risco de 4,24% ao ano e respectivo retorno de 

6,13% a.a. 

Nas duas tabelas seguintes, serão apresentadas as composições (combinações 

de alocação em cada um dos  benchmarks  possíveis) de cada uma das 30 (trinta) carteiras 

possíveis. 
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A primeira tabela apresenta a composição das carteiras dos 15 (quinze) primeiros 
pontos: 

N Retorno a.a. Risco a.a. SELIC IRF-M IMA-B IFMI IDIV IBOV SMLL 
1 2,77% 1,09% 40,00% 50,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% ' 0,00% 
2 2,77% 1,09% 40,00% 50,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
3 2,79% 1,09% 40,00% 49,40% 0,60% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
4 2,94% 1,15% 40,00% 43,98% 5,82% 10,00% 0,00% 0,00% 0,21% 
5 3,08% 1,22% 40,00% 38,56% 11,02% 10,00% 0,00% 0,00% 0,42% 
6 3,23% 1,31% 40,00% 33,14% 16,23% 10,00% 0,00% 0,00% 0,63% 
7 3,37% 1,40% 40,00% 27,72% 21,44% 10,00% 0,00% 0,00% 0,84% 
8 3,52% 1,50% 40,00% 22,29% 26,65% 10,00% 0,00% 0,05% 1,01% 
9 3,66% 1,61% 40,00% 16,92% 31,76% 10,00% 0,00% 0,17% 1,14% 

10 3,81% 1,72% 40,00% 11,54% 36,91% 10,00% 0,00% 0,29% 1,26% 
11 3,95% 1,83% 40,00% 6,15% 42,06% 10,00% 0,00% 0,41% 1,39% 
12 _ 	4,10% 1,95% 40,00% 0,76% 47,20% 10,00% 0,00% 0,52% 1,52% 
13 4,24% 2,09% 40,00% 0,00% 46,59% 9,03% 0,00% 1,75% 2,63% 
14 4,39% 2,25% 40,00% 0,00% 50,63% 4,51% 0,00% 1,95% 2,91% 
15 4,53% 2,41% 40,00% 0,00% 54,66% 0,00% 0,00% 2,10% 3,25% 

A segunda tabela, por conseguinte, apresenta a composição das carteiras do 162  

ao 302  ponto: 

N Retorno a.a. Risco a.a. SELIC IRF-M IFMI IDIV ,.. 

16 4,68% 2,57% 35,82% 0,00% 58,39% 0,00% 0,00% 2,31% 3,49% 

17 4,82% 2,73% 31,56% 0,00% 62,24% 0,00% 0,00% 2,49% 3,71% 

18 4,97% 2,89% 27,30% 0,00% 66,09% 0,00% 0,00% 2,68% 3,93% 

19 5,11% 3,06% 23,05% 0,00% 69,94% 0,00% 0,00% 2,86% 4,16% 

20 5,26% 3,22% 18,79% 0,00% 73,79% 0,00% 0,00% 3,05% 4,38% 

21 5,40% 3,38% 14,54% 0,00% 77,64% 0,00% 0,00% 3,23% 4,60% 

22 5,55% 3,55% 10,28% 0,00% 81,49% 0,00% 0,00% 3,41% 4,82% 

23 5,69% 3,71% 6,03% 0,00% 85,34% 0,00% 0,00% 3,60% 5,04% 

24 5,84% 3,88% 1,77% 0,00% 89,19% 0,00% 0,00% 3,78% 5,26% 

25 5,98% 4,04% 0,00% 0,00% 88,79% 0,00% 0,00% 4,92% 6,29% 

27 6,27% 4,45% 0,00% 0,00% 81,94% 0,00% 0,00% 8,57% 9,50% 
28 6,42% 4,69% 0,00% 0,00% 78,51% 0,00% 0,00% 10,39% 11,10% 

29 6,56% 4,94% 0,00% 0,00% 75,09% 0,00% 0,00% 12,21% 12,70% 

30 6,71% 5,20% 0,00% 0,00% 71,66% 0,00% 0,00% 14,03% 14,31% 
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Pelo o que pode ser observado na primeira tabela, a medida que os pontos vão 

crescendo apresentando um maior grau de risco, por óbvio, a alocação nos  benchmarks  

IRFM (Pré) e IFMI (Multimercados) vão diminuindo, enquanto que a alocação no  

benchmark  IMAB (NTNBs) e  benchmarks  de renda variável vão aumentando, como por 

exemplo, a alocação em lbovespa (Bolsa Passiva) e SMLL (Bolsa Ativa). Na segunda 

tabela ocorre o mesmo, com ênfase agora também na redução da alocação em Selic 

para zero no ponto 25, com acentuado aumento nos  benchmarks  IMAB e  benchmarks  

de renda variável. 

0 ponto 26 é o que apresenta o retorno anual real de 6,13% a.a., solução para a 

maior parte dos RPPSs que possuem como taxa de juros real da meta atuarial o valor de 

6% a.a., com o risco de 4,24% ao ano, sugerindo a alocação de 85,36% em IMA-B, 6,74% 

em I bovespa e 7,90% (arredondando) em SMLL. 

Vale ressaltar que, como atualmente estamos passando por um momento de 

crise, com o aumento da volatilidade de mercado devido ao ano eleitoral, seria 

interessante para o PIRAPREV também adotar a solução da carteira sugerida no ponto 

26, uma vez que, por ele alocar um pouco mais nos  benchmarks  de renda variável, 

acomodaria, receberia uma alocação mais próxima da atual carteira do PIRAPREV, a fim 

de que ele não tivesse que realizar a posição alocada em renda variável, em momento 

não oportuno de mercado e, ainda, possibilitaria a readequação de sua renda variável, 

uma vez que existem muitos fundos de ações com empresas hoje ditas "baratas", com 

valor baixo sendo negociadas no mercado. 0 ponto 22 é o que apresenta um retorno 

real anual de 5,55% a.a., com o risco de 3,55% a.a., sugerindo a alocação de 10,28% em 

Selic, 81,49% em IMAB, 3,41% em lbovespa e 4,82% em SMLL. A adoção do ponto 26, se 

justifica também pelo fato de que o ente patrocinador (prefeitura) possui um papel 

importante e fundamental no repasse de recursos para que o PIRAPREV possa manter o 

seu equilíbrio financeiro e atuarial, já definidos anteriormente. 

Desta forma, levando-se em conta o patrimônio atual do PIRAPREV, em 

31/07/2018, no valor de R$ 67.278.282,54, a alocação sugerida por  Markowitz  para o 

PIRAPREV 6: 

ALOCAÇÃO MARKOWITZ 

IMAB 85,36% 57.428.741,98 

IBOVESPA 6,74% 4.534.556,24 

SMLL 7,90% 5.314.984,32 

TOTAL 100% 67.278.282,54 
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IV.2 - PROTEÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL 

Dando seguimento, o passo final do Modelo de ALM, é buscar a proteção do 

passivo atuarial  (hedge),  tendo em vista a alocação em títulos públicos (NTNBs) a serem 

necessariamente marcados na curva, pela taxa prefixada (cupom) adquirida no dia da 

compra, desde que esteja dentro do túnel de pregos divulgados pela AN BI MA, no  site:  

www.anbima.com.br. 

Tendo em vista a Avaliação Atuarial do PIRAPREV, efetuada com a data base de 

31/12/2017, a seguir é apresentado o Fluxo do Resultado Previdenciário (Passivo 

Atuarial) previsto para os próximos 75 anos (de 2018 à 2092): 

4.000.000,00 

3.000.000,00 

2.000.000,00 

1.000.000,C0 

0,00 

oo Doo 

-2 .000 000,00 

-3 A00.000,00 

-4.000noopo 

-5.000 .000,00 

rq 7; 	 rl 	 ,M11 r,1 

Como se pode notar, o PIRAPREV possui Resultado Previdenciário positivo, ou 

seja, mais Receitas Previdenciárias do que Despesas Previdenciárias até o ano de 2.026, 

sendo que a partir deste ano o Resultado Previdenciário passa a ser negativo. Sendo 

assim, o PIRAPREV pode adquirir NTNBs com vencimento até 2.026, observando sempre 

as taxas de mercado da Anbima, marcar na curva, com a taxa de mercado a ser adquirida 

maior que a taxa de juros real de sua Meta Atuarial que é de 5,5% a.a. Ainda, a titulo de 

elucidação, é importante mencionar que o PIRAPREV possui alocado, em 31/07/2018, o 

valor de R$ 4.325.018,10 no fundo vértice do Banco do Brasil (BB) denominado BB 

Previdenciário IPCA Ill, que possui data de vencimento em 15/8/2024, representando 

apenas 6,43% de seu patrimônio liquido alongado para o longo prazo. Ou seja, mais do 

que nunca o ALM se faz necessário para o PIRAPREV poder alongar sua carteira. 
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Como já fora mencionado anteriormente, o patrimônio liquido do PIRAPREV em 

31/07/2018 é de R$ 67.278.282,54.  Markowitz  sugeriu que 85,36% do patrimônio do 

PIRAPREV seja alocado na classe de ativo IMAB, ou seja, o valor de R$ 57.428.741,98. 

Sendo assim, passa-se agora a rodar a otimização do modelo para a escolha de 

quais vencimentos (vértices) de NTNBs comprar para se proteger o passivo do 

PIRAPREV, através do  software  estatístico livre denominado "R",  "The  R  Project  for  
Statistical Computing",  que por ser livre, pode ser baixado para ser utilizado através do  

site:  www.r-project.org. 

Após realizada a otimização, foram obtidos os seguintes percentuais de alocação 

para cada um dos vértices, levando-se em conta os Pregos Unitários (PUs) divulgados 

pela Anbima em 27/07/2018, obtendo-se as seguintes quantidades de títulos para cada 

um dos vértices (vencimentos): 

NTNB 15/08/2026: aloca0o de 34,83%, representando o montante de R$ 

20.001.765,66. Sendo o PU deste titulo o valor de R$ 3.315,94, resulta a 

quantidade de 6.032 títulos para serem adquiridos;  

(ii) NTNB 15/08/2030: alocação de 3,87%, representando o montante de R$ 

2.220.125,73. Sendo o PU deste titulo o valor de R$ 3.316,64, resulta a 

quantidade de 669 títulos para serem adquiridos;  

(iii) NTNB 15/05/2035: alocação de 5,52%, representando o montante de R$ 

3.170.002,06. Sendo o PU deste titulo o valor de R$ 3.281,12, resulta a 

quantidade de 966 títulos para serem adquiridos;  

(iv) NTNB 15/08/2040: alocação de 11,21%, representando o montante de R$ 

6.435.431,03. Sendo o PU deste titulo o valor de R$ 3.344,43, resulta a 

quantidade de 1.924 títulos para serem adquiridos; 

(v) NTNB 15/05/2045: alocação de 8,90%, representando o montante de R$ 

5.109.906,59. Sendo o PU deste titulo o valor de R$ 3.286,45, resulta a 

quantidade de 1.555 títulos para serem adquiridos; 

(vi) NTNB 15/08/2050: alocação de 16,21%, representando o montante de R$ 

9.311.046,25. Sendo o PU deste titulo o valor de R$ 3.341,27, resulta a 

quantidade de 2.787 títulos para serem adquiridos;  

(vii) NTNB 15/05/2055: alocação de 19,47%, representando o montante de R$ 

11.180.464,65. Sendo o PU deste titulo o valor de R$ 3.301,75, resulta a 

quantidade de 3.386 títulos para serem adquiridos. 
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O único detalhe é que como o fundo vértice do BB possui um vencimento 

"curto", em 15/08/2024, o modelo não pediu alocação para este vértice e, 

consequentemente, o PIRAPREV deverá manter os recursos investidos até o referido 

vencimento, para depois de vencido, utilizar o respectivo valor da venda para a compra 

dos vértices mais longos apresentados acima. 

IV.3 — CARTEIRA DO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS 

ESTRUTURADOS 

Analisando-se, por fim, a carteira do Segmento de Renda Variável e 

Investimentos Estruturados do PIRAPREV,  Markowitz  sinalizou a alocação de 6,74% do 

patrimônio do PIRAPREV em Bolsa Passiva (lbovespa), que equivale a R$ 4.534.556,24 e 

a alocação de 7,90% do patrimônio do PIRAPREV em Bolsa Ativa (SMLL), que representa 

todo o restante da alocação neste segmento que não seja Bolsa Passiva. 

Em 31/07/2018, o PIRAPREV possui alocado no segmento de Renda Variável e 

Investimentos Estruturados o percentual de 25,27% de seu patrimônio liquido, 

representando R$ 17.004.168,74, dividido da seguinte maneira: 

(i) Artigo 8°, Inciso I, Alínea A, (Bolsa Passiva): alocação no Fundo de Ações  

!tau  RPI no valor de R$ 3.407.059,98, representando apenas 5,06% do  PL  

do PIRAPREV;  

(ii) Artigo 8°, Inciso II, Alínea A: alocação em 5 Fundos de Ações: Itau 

Governança, Caixa Valor Dividendos, Caixa  Small Caps,  Caixa BDR  Wye!  I 

e Itau  Phoenix,  totalizando o valor de R$ 11.500.260,40, representando 

17,10% do  PL  do PIRAPREV;  

(iii) Artigo 82, Inciso Ill: alocação em 2 Fundos Multimercados: Safra  Premium  

e Safra Reais, totalizando o valor de R$ 1.465.928,29, representando 

2,18% do  PL  do PIRAPREV;  

(iv) Artigo 82, Inciso IV, Alínea B, alocação apenas no Fundo Kinea Real  State,  

no valor de R$ 630.920,07, representando 0,94% do  PL  do PIRAPREV. 
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De acordo com o que já foi mencionado anteriormente, os itens  (ii), (iii)  e  (iv)  

fazem parte da Bolsa Ativa, somando-se R$ 13.597.108,76, representando 20,21% do  PL  

do PIRAPREV. 

Portanto, resta o diagnostico final da carteira do PIRAPREV alocada no Segmento 

de Renda Variável e Investimentos Estruturados: 

(i) Bolsa Passiva (lbovespa): o modelo pediu a alocação de 6,74%, que 

representa R$ 4.534.556,24. Atualmente o PIRAPREV possui 5,06%, que 

representa R$ 3.407.059,98. Portanto, aumentar a alocação em fundos 

do Artigo 89-, Inciso I, Alínea A, em 1,68%, no valor de R$ 1.130.275,15;  

(ii) Bolsa Ativa (SMLL): o modelo pediu a alocação de 7,90%, que representa 

R$ 5.314.984,32. Atualmente o PIRAPREV possui 20,21%, que representa 

R$ 13.597.108,76. Portanto, diminuir a alocação no restante aplicado 

em Bolsa Ativa, em 12,33%, no valor de R$ 8.295.412,24;  

(iii) Rever os limites da alocação objetivo, mínimos e máximos da atual 

Política Anual de Investimentos. 

V — RESULTADO DO ALM  (HEDGE  DO PASSIVO) 

A seguir, o gráfico que expressa o  hedge,  a proteção do passivo Atuarial do 

PIRAPREV. 

ATIVO x PASSIVO (Milhares) I  hares)  
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VI- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo assim, diante de todo o contexto apresentado anteriormente, pode-se 

concluir que o PIRAPREV já vinha apresentando uma boa gestão em sua carteira de 

investimentos, tanto para o Segmento de Renda Fixa, quanto para o Segmento de Renda 

Variável e Investimentos Estruturados. 

Como se pode verificar, o presente Estudo de ALM, possui como principal 

objetivo, apresentar o ajuste fino na gestão da carteira de investimentos, fazendo 

reduzir a volatilidade dela com a sugestão de compra de títulos públicos a serem 

marcados na curva e, por outro lado, "corrigir" a assunção de risco, não s6 com relação 

ao montante destinado ao Segmento de Renda Variável e Investimentos Estruturados, 

como também, o que está sendo alocado na Gestão Passiva e aquilo que está sendo 

alocado na Gestão Ativa, pura e simplesmente, porquê é assim que o Passivo Atuarial 

do PIRAPREV deseja, buscando a sua própria proteção! 

Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam 

necessários, 

Atenciosamente, 

RONALDO DE OLIVEIRA 

Responsável Técnico da LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP 

Devidamente habilitado pela CVM como Consultor de Valores Mobiliários 
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