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RESUMO 

O presente estudo propõe a dissertação sobre a política de investimentos dos planos de 

benefícios previdenciários administrados por uma Entidade Fechada de Previdência 

Complementar (EFPC), categoria também conhecida como Fundo de Pensão, com o interesse 

especial em analisar se as escolhas dos investimentos foram adequadas às características do 

Plano de Previdência Complementar Unilever, do fundo de pensão UnileverPrev. Se, 

concomitantemente, foram capazes de prever cenários e maximizar a rentabilidade sobre o 

capital investido a partir das oportunidades de investimentos em cada categoria de ativo 

disponível para aplicação em de cada um dos períodos de vigência da política de investimentos. 

O resultado gerado pela análise comparativa pode servir para avaliação da alocação de recursos 

e cumprimento das metas de rentabilidade do fundo de pensão.  

 

Palavras-chave: Política de Investimentos. Fundos de Pensão. Entidade Fechada de 

Previdência Complementar (EFPC). UnileverPrev.  

  



 

 

ABSTRACT 

The present study proposes a dissertation on the investment policy of pension benefit 

plans managed by a Closed Entities (EFPC), a category also known as Closed Pension Funds, 

with the special interest in analyzing whether the investment choices were adequate to the 

characteristics of the Unilever Complementary Pension Plan, from the UnileverPrev pension 

fund. If, at the same time, they were able to foresee scenarios and maximize the return on 

invested capital from the investment opportunities in each category of asset available for 

application in each of the periods of validity of the investment policy. The result generated by 

the comparative analysis can be used to evaluate the allocation of resources and the fulfillment 

of the pension fund's profitability targets. 

 

Keywords: Investment Policy. Pension Fund. Closed Complementary Welfare 

Entities (EFPC). UnileverPrev. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 A existência do Regime de Previdência Complementar (RPC) no Brasil possibilita aos 

trabalhadores de empresas da iniciativa pública ou privada aderirem, facultativamente, a um 

plano de previdência, em caráter complementar ao plano de previdência público compulsório, 

a fim de acumular recursos e complementar a renda na aposentadoria. 

 Dentre os motivos existentes que justificam a necessidade de um benefício 

previdenciário complementar, pode-se citar a redução de renda na aposentadoria pela 

possibilidade de o teto de valor dos benefícios previdenciários tornarem a renda na 

aposentadoria inferior à renda obtida durante a fase ativa do empregado. A queda da renda e a 

redução da capacidade de trabalho podem afetar diretamente o consumo e a manutenção do 

padrão de vida do aposentado.  

Além desses fatores, o sistema público de aposentadoria é suscetível a mudanças de 

regras, o que pode gerar incertezas quanto aos valores dos benefícios futuros, ou do recebimento 

de assistências durante a fase ativa. 

As entidades que instituem e gerem os planos de previdência complementar são 

classificadas como Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e Entidades 

Abertas de Previdência Complementar (EAPC). O presente trabalho propõe a dissertação sobre 

as EFPC, as quais podem ser denominadas Fundos de Pensão, como nomenclatura equivalente.  

Os Fundos de Pensão, além de oferecerem serviços que atendam às necessidades dos 

próprios participantes e das empresas, ajudam a direcionar recursos para investimentos, a 

formar reservas e de fomentar o planejamento a longo prazo, pois se caracterizam como 

investidores institucionais, que promovem a diversificação das fontes de recursos para o 

desenvolvimento econômico. 

Segundo a publicação da PREVIC (2021) em seu Informe Estatístico 4º Trimestre 2020, 

o capital que foi investido por meio de 291 entidades fechadas de previdência complementar 

atingiu no ano de 2020 mais de 1 trilhão de reais.  

A média percentual do capital de investimento das EFPC em relação ao PIB do Brasil, 

entre 2011 e 2020, ficou em 12,5%, acumulando a variação positiva de 0,5% no mesmo período. 



11 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022). 

Com valores tão expressivos sob gestão, as EFPC têm grande responsabilidade social e 

econômica no país. Para essas entidades fazerem a gestão de reservas a longo prazo precisam 

gerir com prudência todas as incertezas relacionadas tanto à própria massa de participantes, 

como a variação da longevidade, da mortalidade e invalidez, da rotatividade do quadro de 

trabalhadores, quanto das incertezas externas como as oscilações na economia, crises políticas 

e mudanças na legislação. Em outras palavras, as EFPC precisam gerir riscos diversos para 

manter a capacidade de crescimento do patrimônio e rentabilização por meio de investimentos 

dos ativos sob gestão. 

Portanto, a finalidade desse trabalho é verificar se as escolhas dos investimentos, 

publicadas por meio da política de investimentos do fundo de pensão escolhido, o UnileverPrev, 

foram adequadas às características do plano selecionado para a análise, o Plano de Previdência 

Complementar Unilever (PPCU). Dessa forma, a partir das decisões de investimento verificar 

se também foram capazes de maximizar o retorno sobre o capital investido a partir das 

oportunidades de investimentos em cada período e categoria de ativo disponível para 

investimento. 
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1.1 Delimitação de Estudo  

 

 A gestão dos recursos de um Fundo de Pensão é complexa devido aos variados tipos de 

risco que precisam administrar.  

Os riscos assumidos para rentabilizar as reservas devem passar pelo primeiro critério 

que é a definir o perfil dos participantes do fundo para que a formulação da estratégia esteja 

ligada adequadamente ao planejamento financeiro dos planos de previdência do fundo de 

pensão. 

Levando em conta que as características e proporções da massa de participantes devem 

ser consideradas na formulação da estratégia de investimentos, será analisada a relação de 

equilíbrio entre risco e retorno, liquidez, e diversificação entre as classes de ativos existentes, 

entre outros aspectos, como a comparação com indicadores de mercado e informações das 

carteiras de outras EFPC.  

Pretende-se também abordar sobre os embasamentos técnicos e teóricos adotados pelos 

gestores dos fundos para o planejamento dos investimentos, durante a vigência da política de 

investimento analisada.  

Dessa maneira, pretende-se segmentar os ativos em classes principais, verificar o 

objetivo pretendido por meio de cada uma dessas classes e proporções escolhidas para a carteira 

de investimento, a fim de compreender as razões que levam um gestor a optar por determinados 

ativos, com o intuito de investigar qual seria a expectativa de retorno da política de investimento 

em relação ao seu padrão de risco observado, baseando-se nas recomendações e limites de 

alocação regulamentados na Resolução CMN 4.661/2018.  

 

Figura 1 - Limites Percentuais para a Alocação de Recursos dos Fundos de Pensão 

 

Fonte: NESE (2020). 
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Por fim, o interesse é avaliar como os gestores estavam preparados e quanto levam em 

conta as oportunidades de cada classe de ativo para realizar a decisão de alocação. E ainda, 

como se adaptaram em possíveis situações de alta volatilidade no mercado financeiro, como foi 

observado durante o início da pandemia da Covid-19, no ano de 2020. 

 

1.2 Relevância do Estudo  

O propósito dos Fundos de Pensão é de considerável importância para o 

desenvolvimento econômico e social do país, pois, como mecanismo de proteção social, a 

previdência complementar proporciona mais segurança aos trabalhadores e dependentes. 

Conforme Toledo Filho (2006) “A importância dos fundos de pensão é indiscutível, 

quer do ponto de vista do trabalhador que pretende garantir seu futuro, quer do ponto de vista 

macroeconômico, pelos elevados volumes de recursos injetados na economia do país”. 

Baseado na publicação do Consolidado Estatístico da ABRAPP (2020), o total estimado 

de participantes ativos das EFPC é de 2,6 milhões de pessoas, além de 3,8 milhões de 

dependentes e mais de 830 mil assistidos, com um valor investido de 1 trilhão de reais. 

 

2. REFERENCIAL NA LEGISLAÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 194, estabelece o conceito da seguridade 

social brasileira “A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 

dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social.” (BRASIL, 1988).  

Dentro de tal conceito, o Artigo 201 da Carta Magna, organiza o Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), como regime público de filiação obrigatória, para os trabalhadores 

que não sejam contemplados em outro regime, de caráter contributário tanto por parte dos 

trabalhadores quanto por parte das empresas. Contempla os trabalhadores ativos da iniciativa 

privada, os aposentados e pensionistas. Esse regime está sob a operação do Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS). (BRASIL, 1988). 
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Também na Constituição Federal de 1988, sob o Artigo 40, integra à previdência pública 

o Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), direcionado aos funcionários públicos ativos, 

aos aposentados e pensionistas, de todas as esferas da federação (União, do Distrito Federal, 

dos Estados e Municípios), salvas as exceções. É instituído sob a operação da própria 

administração pública direta ou indireta, como o caso das autarquias e fundações. (BRASIL, 

1988). 

Um terceiro regime, o Regime de Previdência Complementar (RPC), que é uma 

ramificação independente dos dois regimes públicos, também instituído pela Carta Magna de 

1988, sob o Artigo 202, é o regime de caráter privado e facultativo e operado pelas Entidades 

Abertas de Previdência Complementar (EAPC), Seguradoras e as Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (EFPC), essas últimas as quais serão o enfoque deste trabalho. 

(BRASIL, 1988). 

As leis complementares nº108/2001 e nº109/2001 podem ser consideradas marcos legais 

para a previdência complementar brasileira, pois foram essas leis que instituíram a 

regulamentação das EFPC e EAPC, respectivamente.  

Tais leis trouxeram avanços, destacando o fato para as EFPC, que anteriormente eram 

ligadas estritamente aos governos, tornaram-se a previdência menos restrita, com mais 

facilidade de acesso e disponibilização de novos produtos.  

Alguns pontos de destaques trazidos pela Lei Complementar nº 108, que revoga a Lei 

nº 8020/1990 foi a previsão da figura do instituidor, patrocinador e participante, na organização 

dos fundos de pensão.  

Outras ferramentas práticas como a carência mínima entre resgates, o planejamento do 

reajuste dos benefícios, o veto de aportes extraordinários à EFPC (exceto do Patrocinador), a 

contribuição igualitária entre participante e patrocinador e a limitação da contribuição do 

patrocinador, que deve ser menor do que a contribuição dos participantes.  

Além desses pontos, deve-se creditar a importância do fortalecimento da previdência 

complementar para a estabilização econômica e poupança nacional.  

No que se refere aos reajustes dos benefícios, a lei trouxe a previsibilidade de que a 

remuneração estivesse atrelada a qualidade e retorno dos investimentos; enfatizando a 

responsabilidade dos participantes e patrocinadores pelo equilíbrio atuarial e financeiro dos 

fundos.   
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Apesar dessas leis serem um marco na regulação da previdência complementar no 

Brasil, existem outras leis, gerais e específicas, entre outros tipos de regulamentação e diretrizes 

que influenciam no funcionamento das EFPC, dos patrocinadores, instituidores e participantes. 

 

Figura 2 - Principais Normativos que Impactam os Fundos de Pensão no Brasil 

 

Fonte: NESE (2020). 

 

3. PROCESSO DE CRIAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO FUNDO DE PENSÃO 

 

De acordo com NESE (2020) a aprovação da criação das EFPC é de responsabilidade 

do órgão supervisor - a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC).  

O documento que estabelece as regras de funcionamento é estatuto da entidade, 

enquanto as regras para a contribuição e demais características do plano de benefícios estão 

dispostas no regulamento do plano. 

A proposta de inscrição é o documento no qual o interessado declara a sua intenção de 

aderir ao plano previdenciário de benefício complementar, dando o aceite nas condições 

estabelecidas na contratação. 

A política de investimentos é o documento que estabelece as regras e condições para a 

aplicação dos recursos de uma Entidade no mercado financeiro, para garantir uma gestão 

prudente e eficiente dos ativos, visando a saúde financeira do plano. 
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Figura 3 - Formalização do Fundo de Pensão e Principais Contratos 

Fonte: NESE (2020). 

 

4. METODOLOGIA  

 

O objetivo é buscar aplicar os conhecimentos adquiridos durante os estudos para uma 

abordagem qualitativa e exploratória, com atribuição de significado aos dados coletados, 

proporcionando por meio de metodologia exploratória maior familiaridade com as questões 

propostas. 

O método do trabalho será também de caráter quantitativo, no qual satisfaz-se apenas 

com a análise dos dados do estudo, na forma com que foi coletado, atribuindo o tratamento 

necessário para melhor comunicação do tema de forma sintetizada. 

Buscou-se comparar as práticas de investimentos da UnileverPrev com as práticas 

adotadas pelas demais entidades fechadas, por meio dos dados consolidados de cada período. 

Também se optou por analisar a prática de investimento de acordo com as características do 

plano de previdência complementar. 
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5. A UNILEVERPREV 

 

A UnileverPrev, Sociedade de Previdência Privada, é uma Entidade Fechada de 

Previdência Complementar (EFPC), tem caráter não econômico e sem fins lucrativos, 

constituída em 30 de dezembro de 1981, em conformidade com a Lei Complementar nº. 109, 

de 29 de maio de 2001.  

Autorizada a funcionar por prazo indeterminado pela portaria nº. 2.713 do Ministério 

do Trabalho e Previdência (MTP) de 7 de dezembro de 1981, possui autonomia administrativa, 

patrimonial e financeira, obedecendo às normas expedidas através do Conselho Nacional da 

Previdência Complementar - CNPC e as resoluções específicas do Banco Central do Brasil 

(BCB). 

A UnileverPrev tem como finalidade a concessão de benefícios de rendas suplementares 

ou assemelhadas aos da previdência social e outros benefícios, assim como incumbir-se da 

prestação de serviços assistenciais e instituir programas assistenciais de natureza social e 

financeira para os seus empregados, diretores e seus beneficiários, provenientes das 

patrocinadoras, cujo relacionamento ocorre por intermédio de Convênio de Adesão para 

oferecimento dos Planos Administrados pela UnileverPrev. 

Gráfico 2 - Evolução do Patrimônio da UnileverPrev 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022). 
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Gráfico 3 - Evolução das Despesas da UnileverPrev 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022) 
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A UnileverPrev possui 3 planos de benefícios:  

1 - Plano de Benefício Definido UnileverPrev – CNPB: 19.810.017-19 

2 - Plano de Previdência Complementar UnileverPrev – CNPB: 20.020.024-11  

3 - Programa de Assistência Médica para Aposentados UnileverPrev – CNPB: 40.075.800-65 

Para este estudo, será analisado o Plano de Previdência Complementar UnileverPrev 

(PPCU). Esse plano é caracterizado como de Contribuição Variável como finalidade a 

complementação das aposentadorias e pensões asseguradas pela Previdência Social aos grupos 

familiares dos empregados das patrocinadoras.  

O plano oferece benefícios de Aposentadoria, Pensão por Morte e os institutos legais 

obrigatórios (Benefício Proporcional Diferido, Portabilidade, Resgate e Autopatrocínio). 

A composição do número de participantes desse plano, no período de 10 anos analisados 

é a seguinte: 

Gráfico 4 - Quantidade de Participantes e Assistidos - PPCU 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022) 
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2 - Autopatrocinados: participantes que optaram por se manter no plano, deverão 

efetuar, além de suas contribuições, as contribuições que seriam feitas pela patrocinadora, caso 

não tivesse ocorrido o término do vínculo empregatício, destinadas ao custeio de seus 

benefícios, acrescidas da taxa de administração correspondente a taxa paga pelas patrocinadoras 

na qual estava vinculado no momento do desligamento. 

3 - Participantes em Benefício Proporcional Diferido (BPD): os participantes em BPD 

não efetuarão contribuições para cobertura das despesas administrativas e são aqueles que estão 

a guardando a elegibilidade para obtenção dos benefícios. 

4 - Assistido: participante aposentado ou seu beneficiário que está recebendo benefício.  

5 - Pensionistas: beneficiários do participante do plano que, por falecimento deste, 

recebem o benefício de aposentadoria. 

 

6. ANÁLISE DE RESULTADOS 

A rentabilidade do Plano de Previdência Complementar Unilever é divulgada 

considerando o segmento do investimento, no qual integram o segmento de renda fixa, o de 

renda variável e a partir do ano de 2019 foi alocado parte do patrimônio em ativos do exterior, 

a fim de buscar diversificação dos investimentos em relação ao mercado local. 

 

Gráfico 5 - Rentabilidade Anual vs. Benchmark - por Segmento de Ativo 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022). 
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No caso do PPCU, os benchmarks escolhidos para a renda fixa são os IMA – Índice de 

Mercado ANBIMA –  uma família de índices que representa a evolução, a preços de mercado, 

da carteira de títulos públicos negociados pelo Tesouro Nacional. Seus subíndices são de acordo 

com os indexadores dos títulos: 

• IMA-B é composto por Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B); 

• IMA-S é composto por Letras Financeiras do Tesouro (LFT); 

• IRF-M é composto por Letras do Tesouro Nacional (LTN) e Letras do Tesouro Nacional 

série F (NTN-F).; 

• IMA-B 5 abarca títulos indexados à inflação com prazo de até cinco anos; 

• IMA-B 5+ abarca títulos indexados à inflação com prazo acima de cinco anos. 

O benchmark de renda variável escolhido foi o IBRX, índice que avalia o retorno de 

uma carteira teórica composta por 100 ações selecionadas entre as mais negociadas na B3. 

O MSCI World, que é o índice utilizado como referência para diversos fundos de 

investimentos internacionais, foi o definido para ser parâmetro do investimento no exterior. 

A seguir os percentuais de cada segmento de renda definido a cada ano: 

Figura 4 - Tabela de benchmark por Segmento de Ativo 

Período Renda Fixa Renda Variável Invest. no Exterior 

2016 20% IRF-M + 30% IMA-B + 50% IMA-S IBrX 100 n/d 

2017 70% IMA-S + 30% IMA-B IBrX 100 n/d 

2018 30% IMA-B + 70% IMA-S IBrX 100 n/d 

2019 60% IMA-S + 30% IMA-B5 + 10% IMA-B5+ IBrX 100 
MSCI-World Index 

(em Reais) 

2020 
50% IMA-S + 10% IRF-M + 30% IMA-B5 + 10% 
IMA-B5+ 

IBrX 100 
MSCI-World Index 

(em Reais) 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022). 

 

Outra visão de rentabilidade foi disponibilizada considerando o perfil de risco do 

participante, indo do aspecto de menor apetite ao risco (superconservador) ao de maior apetite 

ao risco (agressivo): 
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Gráfico 6 - Rentabilidade Anual por Perfil de Risco 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022). 

 

Como esperado a rentabilidade acumulada foi maior conforme a exposição de risco 

aumentava, devido ao retorno mais elevado dos ativos de renda variável. 

 A partir de dezembro de 2013 a UnileverPrev apresentou a PREVIC o seu modelo de 

perfil de investimento baseado no ciclo etário da vida dos participantes. O modelo foi 

implantado e defendido por ser mais flexível e apresentar uma alternativa aos perfis de 

investimentos baseados no perfil de risco obtido via questionário de Suitability. 

Gráfico 7 - Rentabilidade Anual por Ciclo de Vida 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022). 
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Quando se compara a proporção de alocação em renda fixa e renda variável do PPCU, 

com a carteira consolidada das EFPC, percebe-se que foi adotada uma política mais 

conservadora para esse plano da UnileverPrev. 

Figura 5 - Tabela de Alocação de Recursos por Segmento de Ativo 

Segmento do Ativo 2016 2017 2018 2019 2020 

Renda Fixa 90,0% 89,5% 89,5% 89,5% 89,2% 

Renda Variável 10,0% 10,5% 10,5% 10,0% 10,2% 

Ativos Exterior       0,5% 0,6% 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2022). 

 

Figura 6 - Evolução da Participação dos Segmentos de Ativo 

Segmento do 

Ativo 
2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 

Renda Fixa 546.624 72,40% 592.605 73,60% 635.029 73,40% 692.048 72,90% 733.960 72,60% 

Renda 

Variável 
137.014 18,10% 142.703 17,70% 159.742 18,50% 186.531 19,60% 206.259 20,40% 

Investimentos 

Estruturados 
16.574 2,20% 13.116 1,60% 12.613 1,50% 12.756 1,30% 12.282 1,20% 

Imóveis 32.485 4,30% 31.740 3,90% 32.100 3,70% 32.061 3,40% 31.525 3,10% 

Operações com 

participantes 
19.969 2,60% 20.105 2,50% 21.019 2,40% 21.220 2,20% 21.175 2,10% 

Outros3 2.429 0,30% 4.535 0,60% 4.688 0,50% 5.336 0,60% 6.161 0,60% 

Total 755.096 100% 804.803 100% 865.191 100% 949.953 100% 1.011.362 100% 

Fonte: Adaptado pelo Autor a partir do Consolidado Estatístico da ABRAPP (2020). 

Após exposto os principais números do fundo de pensão, como a rentabilidade anual, 

alocação de recursos e definição dos benchmarks, será analisado se o plano de investimento 

conquistou o ponto ótimo da alocação de recursos no ano de 2020, tendo como referência os 

desafios do momento econômico. 

O investimento em renda fixa tem o objetivo de superar 50% IMA-S + 10% IRF-M + 

30% IMA-B5 + 10% IMA-B5+, atingindo a rentabilidade de 5,35% no ano de 2020. A 

estratégia de exposição aos títulos de maior prazo indicou um aproveitamento da rentabilidade 

que esses títulos de longo prazo puderam oferecer com melhor estabilidade, enquanto a renda 

fixa balizada no IMA-S (Selic) - atrelados a títulos públicos - está em 50% e impacta a 

rentabilidade em um cenário de maior risco e taxas de juros baixas.  
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Na renda variável o objetivo era superar o IBRX 100, projetando ganhos de 3,5% no 

ano. A estratégia foi suficiente para evitar perdas maiores haja vista a volatilidade da renda 

variável durante o ano com ligeira recuperação nos últimos meses, com menos incertezas e com 

os estímulos econômicos nos mercados.  

O investimento no Exterior tem como meta 100% MSCI World Index, em reais, foi um 

acerto, que retornou 34% de rentabilidade em um período de margens de rentabilidades 

apertadas. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Os fundos de pensão podem se diferenciar um dos outros principalmente pela 

composição de seus patrocinadores, que podem ser de setores de atuação diversos, ter natureza 

pública ou privada, possuir múltiplos patrocinadores, e quantidade de patrocinadores que 

acabam por definir seu porte e complexidade. A quantidade e proporção entre ativos, assistidos 

e dependentes 

É importante observar que mesmo em plano analisado no presente trabalho há pouca 

diversificação entre os seis segmentos de ativos previstos para investimento. Mesmo em um 

plano de Contribuição Variável, como é o caso do PPCU, não somente permaneceu a 

concentração em renda fixa, como ela foi superior às demais carteiras comparadas. 

A exemplo do PPCU, mesmo na renda fixa a média ficou em 89% contra média de 72% 

da carteira das outras EFPC. 

Dessa forma, a análise feita indica o conservadorismo da carteira de ativos do Plano de 

Previdência Complementar Unilever, o que pode indicar pouca diversificação de ativos e perda 

de oportunidade de investimento. Apesar disso, os resultados obtidos pelos gestores de 

investimentos terceirizados tem se mostrado eficaz em pelo menos atingir a proximidade dos 

benchmarks de cada segmento. 
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