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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo apresentar as possíveis mudanças na composição 

dos investimentos das entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) 

durante a pandemia de COVID-19 e analisar como essas mudanças impactaram na 

estratégia de investimentos dessas entidades. Para isso, utilizou-se uma regressão 

de dados em painel, com dados obtidos junto aos Balancetes de Planos 

disponibilizados pela Previc. A partir desses dados se desenvolveu modelos de efeitos 

fixos e aleatórios para obter-se resultados acerca das mudanças observadas. Com 

base nos resultados encontrados, foi possível perceber que foram feitos maiores 

investimentos em títulos públicos quando a taxa de juros apresentava alta e quando o 

plano se encontrava em déficit ou em um período de pandemia. Em contrapartida, foi 

possível observar que foram feitos maiores investimentos em renda variável durante 

períodos em que as taxas de juros se encontravam menores. 

Palavras-chave: entidades fechadas de previdência complementar, investimentos de 

fundos de pensão, pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Abstract 

This study aimed to present the possible changes in the composition of investments of 

closed supplementary pension entities (EFPC) during the COVID-19 pandemic and to 

analyze how these changes impacted the investment strategy of these entities. For 

this, a panel data regression was used, with data obtained from the Plan Balance 

Sheets made available by Previc. From these data, fixed and random effects models 

were developed to obtain results about the observed changes. Based on the results 

found, it was possible to notice that greater investments were made in government 

bonds when the interest rate was high and when the plan was in deficit or in a pandemic 

period. On the other hand, it was possible to observe that greater investments were 

made in variable income during periods when interest rates were lower. 

Keywords: closed private pension entities, pension fund investments, pandemic. 
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1.Introdução 
 

As Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) são aquelas 

acessíveis exclusivamente aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas, 

aos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou aos 

associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou 

setorial denominadas instituidores e devem organizar-se sob a forma de fundação ou 

sociedade civil sem fins lucrativos (BRASIL, 2001).  

No Brasil, temos atualmente, de acordo com a relatório da Previc 

(Superintendência Nacional de Previdência Complementar), 275 entidades com 1183 

planos que juntos investem um total de 1.091 trilhões de reais. Apesar dos altos 

valores, a previdência complementar não busca resolver os problemas do Instituto 

Nacional do Seguro Privado (INSS) como, por exemplo, a determinação de uma idade 

de aposentadoria, a definição no preço de contribuições e benefícios ou a minimização 

do risco de insolvência da previdência social. Seu objetivo é complementar a renda 

futura evitando assim quedas drásticas no poder aquisitivo e criando outros pilares 

previdenciários (RUDOLPH, 2019). 

Para que isso ocorra, as contribuições mensais devem ser investidas pelas 

EFPC para que seja possível realizar os pagamentos presentes, no caso de planos 

onde já existem beneficiários, e os pagamentos futuros. Entretanto, para isso, cada 

fundo adota sua própria estratégia na composição de seus investimentos, onde 

considera fatores como risco, retorno, liquidez e diversificação. Com a pandemia de 

Covid-19, a remuneração dos ativos garantidores foi afetada pela volatilidade dos 

mercados, o que fez com que as EFPCs avaliassem a necessidade de mudanças na 

composição da carteira de cada fundo, conforme suas características específicas. Por 

apresentarem composições diferentes, os fundos de pensão foram afetados de formas 

diferentes, como por exemplo, fundos com pouca diversidade de investimento podem 

apresentar um maior déficit financeiro durante a pandemia (AHMED; WATHIK, 2022). 

             A pandemia de Covid-19 teve início na China em dezembro de 2019, quando 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) começou a ser alertada sobre casos da 

doença na cidade de Wuhan. Algumas semanas depois, começaram a ser registrados 
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casos na Europa, principalmente na Itália, e no dia 26 de fevereiro de 2020, foi 

registrado o primeiro caso no Brasil (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2022). Com 

o início da das restrições devido aos motivos sanitários, também se iniciou uma 

retração econômica onde os principais índices do mundo como S&P500 (Estados 

Unidos), Nikkei 225 (Japão), o FTSE 100 (Reino Unido) e o CAC 40 (França) atingiram 

seus mínimos de 2020 no final de março (LIEDTKE, 2021). 

Após esse período, deu-se início uma recuperação econômica que foi 

interrompida ainda ao final de 2020 com o surgimento de uma segunda onda de Covid-

19. Isso fez com que fosse confirmada uma desaceleração econômica, refletida no 

Produto Interno Bruto (PIB) mundial de -3,1% e brasileiro de -3,9% acumulado no ano 

(FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL, 2022). Além disso, pode-se destacar um 

aumento elevado nas taxas de inflação tanto em economias avançadas como 

emergentes (FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL, 2022). O impacto desses 

fatores no mercado interno, somados a outros como a variação da taxa Selic (Sistema 

Especial de Liquidação e Custódia, a taxa básica de juros da economia) e do mercado 

de ações, pode ser observado nas carteiras de investimentos das EFPC, já que no 

início de 2019 os primeiros dados divulgados pela Previc apontavam que 

aproximadamente 49% das entidades eram superavitárias, 25% estavam em 

equilíbrio e 26% eram deficitárias. Já na metade de 2021, 46% eram superavitárias, 

10% estavam em equilíbrio e 44% das entidades se encontravam deficitárias 

(PREVIC, 2022). 

Os planos das EFPC são classificados como Benefício Definido, no qual o valor 

do benefício é definido no momento da adesão do participante, Contribuição Definida, 

no qual os valores da contribuição são prefixados e os benefícios variam de acordo 

com o saldo das contas administradas pelas entidades com base no tempo e na 

rentabilidade, e Contribuição Variável, que apresenta características mistas entre os 

planos. No entanto, nos últimos anos os planos de Benefício Definido passaram a ser 

substituídos pelos de Contribuição Definida, pois neles as EFPCs não estão expostas 

ao risco de subscrição (ANTOLIN, 2008). 

 Estudos como os de Ali, Alam e Rizvi (2020) e Baig et al. (2020) mostram 

evidências de que, durante a pandemia, os mercados tiveram tendência a se 

comportar de maneira mais volátil. Altos níveis de volatilidade geram insegurança 
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social e afetam os ganhos de capital, uma vez que assumem o contorno de uma 

reação coordenada que influencia os mercados financeiros e seus segmentos 

mercantis, podendo em casos extremos, causar crises sistêmicas (LIRA; ALMEIDA, 

2020). 

A disseminação da pandemia provocou impactos no sistema financeiro, criando 

desafios para os participantes e formuladores de políticas econômicas (RIZVI et al., 

2020). Com isso, a justificativa deste trabalho se dá pela importância de analisar as 

possíveis mudanças na estratégia de investimentos no setor de previdência 

complementar, uma vez que este representa 12,8% do PIB brasileiro e afeta mais de 

7,2 milhões de pessoas entre participantes ativos, dependentes e assistidos, segundo 

dados de 2021 divulgados pela Abrapp (Associação Brasileira das Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar) (ABRAPP, 2021). 

Para isso, busca-se responder à seguinte questão de pesquisa: as entidades 

fechadas de previdência complementar alteraram significativamente as proporções de 

seus investimentos em cada segmento de ativos? 

A fim de responder à pergunta, foi testada a hipótese de que as mudanças se 

deram em razão de mudanças provocadas pela pandemia e por outros fatores 

macroeconômicos, como alterações na taxa de juros, e por indicadores individuais 

relacionados a cada plano. 

A partir disso, esse trabalho foi estruturado da seguinte maneira: inicialmente, 

é apresentado o marco regulatório que trata sobre a regulamentação do setor. Em 

seguida é feita a revisão literária que se divide nos tipos de planos ofertados pelas 

EFPC, os riscos aos quais estão expostos e os impactos da pandemia sobre os fundos 

de pensão no mundo. Após essa seção, é apresentada a metodologia utilizada bem 

como os resultado obtidos. Por fim, é apresentado a conclusão juntamente com as 

considerações finais. 

 

2.Marco Regulatório 
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Inicialmente a Lei n° 6.435, de 15 de julho de 1977 era a responsável pela 

constituição, organização e funcionamento das entidades de previdência privada no 

Brasil. Posteriormente, ela foi revogada pela Lei Complementar n° 109, de 29 de maio 

de 2001, que tem como objetivo formular a política de previdência complementar, 

fiscalizar as entidades de previdência complementar, suas operações e determinar 

padrões mínimos de segurança econômico-financeira e atuarial. 

Esta Lei Complementar ainda define que cabe ao Conselho Monetário Nacional 

(CMN) fixar normas e critérios em relação a aplicação dos recursos dos fundos. 

Atualmente os limites legais nos investimentos que fazem parte da composição de 

uma carteira pertencente a uma EFPC, são definidos pela Resolução n°4.661 de 25 

de maio 2018 do CMN e classificados em renda fixa, renda variável, estruturado, 

imobiliário, operação com participantes e exterior. Cada um destes segmentos possui 

seu percentual limite para a aplicação de recursos, como podemos ver, 

resumidamente, na Tabela 1. 

Tabela 1- Percentual limite para a aplicação de recursos pelas EFPC por segmento. 

Segmentos Limite 

Renda Fixa Até 100% 

 
Títulos da dívida pública mobiliária federal interna. 
 

 
Cotas de fundos de investimento admitidas à 
negociação no mercado secundário por intermédio 
de bolsa de valores. 

 

Renda Variável Até 70% 

 
Ações, bônus de subscrição em ações, recibos de 
subscrição em ações, certificados de depósito de 
valores mobiliários e em cotas de fundos de índice 
referenciados em ações de emissão de sociedade 
por ações de capital aberto cujas ações sejam 
admitidas à negociação em segmento especial. 
 

Estruturado  Até 20% 

 
Cotas de fundos de investimento em participações. 

 

 
Cotas de fundos de investimento classificados como 
multimercado e em cotas de fundos de investimento 
em cotas de fundos de investimento classificados 
como multimercado. 

 

 
Cotas de fundos de investimento classificados como 
“Ações – Mercado de Acesso”. 
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Imobiliário  Até 20% 

 
Cotas de fundos de investimento imobiliário 
 

 
Certificados de recebíveis imobiliários. 

 

 
Cédulas de crédito imobiliário. 
 

Operação com Participantes  Até 15% 

 
Empréstimos pessoais e financiamentos imobiliários 
concedidos com recursos do plano de benefícios aos 
seus participantes e assistidos. 

 

Exterior  Até 10% 

 
Cotas de fundos de investimento classificados como 
“Renda Fixa - Dívida Externa”. 

 

Fonte: elaboração própria com base na Resolução n°4.661 de maio 2018 do CMN. 

 

3.Referencial de Literatura 

 

3.1. Asset Liability Management 
 

O produto ofertado pelos fundos de pensão apresenta, mesmo em tempos de 

maior estabilidade econômica, grande complexidade de execução devido a longa 

duração da vigência de contrato. Para se realizar uma boa gestão atuarial, é 

imprescindível se faça uso do Asset and Liability Management (ALM), que busca 

gerenciar os riscos que surgem devido a alterações que afetam os ativos garantidores 

e os passivos, para assim, otimizar a composição dos investimentos realizados. 

(RIBEIRO, 2017). 

A Society of Actuaries (2003) classifica a gestão de ativos e passivos como: 

O ALM pode ser definido como o processo contínuo de formulação, 

implementação, monitoramento e revisão estratégias relacionadas a 

ativos e passivos para alcançar os resultados financeiros de uma 

organização, dada a tolerância de risco e outas restrições. O ALM é 

relevante e crítico para a boa gestão das finanças de qualquer 

organização que investe para atender às suas necessidades futuras 

de fluxo de caixa e requisitos de capital. (Society of Actuaries, 2003, 

p. 7, tradução nossa1). 

 
1 ALM can be defined as the ongoing process of formulating, implementing, monitoring and revising 

strategies related to assets and liabilities to achieve an organization's financial objectives, given the 

organization's risk tolerances and other constraints. ALM is relevant to, and critical for, the sound 
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Roncalli (2020) acrescenta que a gestão de ativos e passivos é uma mistura de 

ciência atuarial, contabilidade e modelagem estatística que tem como principal função 

medir a incompatibilidade entre ativos e passivos de um balanço patrimonial. Ainda 

defende que o ALM tem duas principais funções, a primeira corresponde à medição 

de risco das operações, nos quais estão inclusos risco de liquidez, risco de taxa de 

juros, risco de opção (option risk) e risco cambial. Já a segunda se refere ao 

gerenciamento de riscos e desenvolvimento dos negócios. 

O Asset and Liability Management apresenta características diferentes de 

acordo com a área em que é empregado, o que faz com que sejam necessárias 

técnicas diferentes para a sua aplicação de forma eficiente. No que tange 

especificamente aos fundos de pensão, observa-se inicialmente os modelos DM 

(Dedication Models), criados para cenários com altas taxas de juros, onde o principal 

objetivo destes modelos determinísticos eram constituir uma carteira com títulos de 

renda fixa com o menor preço possível, tentando alocar para cada um dos fluxos de 

caixa do passivo um título de renda fixa com a mesma data de vencimento 

(DAMASCENO; CARVALHO, 2021). 

Em certo momento, os IM (Immunization Models) passaram a ser utilizados no 

lugar do DM. Estes novos modelos tinham como características a busca de títulos de 

renda fixa com a maior rentabilidade possível, restrito a ter a Duration do ativo igual a 

Duration do passivo, em que a Duration é o tempo médio ponderado pelo valor 

presente para o recebimento do dinheiro de um título ou carteira (RYAN,2013). 

Atualmente, mesmo após os DM e IM sofrerem alterações para se melhor 

adaptarem às necessidades de cenário, passou-se a utilizar os modelos com 

programação estocástica, capaz de associar distribuições de probabilidades aos 

eventos estudados. Além disso, ao se utilizar os modelos de gestão ALM em um fundo 

de pensão, deve-se considerar o modelo estocástico para os fatores de risco 

econômico-financeiros, o modelo financeiro para ativos e passivos e o método de 

medição e controle do risco de equilíbrio (VALLADÃO,2008). 

 
management of the finances of any organization that invests to meet its future cash flow needs and 

capital requirements (Society of Actuaries, 2003, p.7) 
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3.2. Benefício Definido, Contribuição Definida e Contribuição Variável  
 

As EFPCs oferecem três tipos de planos, os de benefício definido (BD), os de 

contribuição definida (CD) e os de contribuição variável (CV) que segundo Pinheiro 

(2005) se diferenciam substancialmente na maneira como os benefícios são 

determinados, nos métodos de financiamento, nas regras de portabilidade dos 

recursos acumulados e na tolerância aos riscos dos investimentos associado ao 

portfólio de aplicação do plano de benefícios. 

Nos planos BD, o benefício é definido a priori, bem como suas condições de 

elegibilidade. O valor acordado é geralmente baseado no salário e nos anos de serviço 

na empresa patrocinadora, na União, nos Estados ou nos Municípios. Nestes planos, 

cabe à EFPC calcular a contribuição necessária para custear o produto, repartindo o 

ônus de seu financiamento entre o empregador e o beneficiário. Logo, pode-se dizer 

que há risco de subscrição (as contribuições serem insuficientes para pagarem os 

benefícios), bem como o risco do investimento, ou seja, o risco de que os retornos 

reais sobre os ativos reservados para os benefícios de pensão acumulados do fundo 

podem ficar aquém das expectativas. Isso pode forçar as entidades a aumentar as 

contribuições se os baixos retornos dos ativos deixarem seus planos de pensão 

suficientemente subfinanciados (BROADBENT; PALUMBO; WOODMAN, 2006). 

Já em um plano CD, os trabalhadores acumulam recursos em contas 

administradas pela EFPC. Com isso, diferentemente dos planos BD, a renda de 

aposentadoria que será fornecida é desconhecida com antecedência e dependerá das 

contribuições feitas durante o período trabalhado e do retorno dos investimentos 

ganhos sobre os saldos do plano (BROADBENT; PALUMBO; WOODMAN, 2006). 

Já os planos CV são variações ou combinações entre os planos CD e BD que 

buscam conciliar pontos favoráveis em cada tipo de plano a fim de reduzir o risco 

financeiro e demográfico. Além disso, os planos CV buscam manter as características 

previdenciárias dos planos, como a manutenção do poder aquisitivo e garantia da 

renda vitalícia do participante do plano (PINHEIRO, 2007). 

Cada vez mais, os planos de contribuição definida vêm se tornando mais 

comuns e passaram a substituir os planos de benefício definido. Para Ross & Wills 
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(2002), um dos fatores que explicam esse fenômeno são o aumento dos custos dos 

planos BD, oriundos das aposentadorias precoces e ao aumento da longevidade. 

Outro fator relevante é a maior mobilidade do trabalhador, que atualmente tem menor 

chance de se aposentar na empresa em que iniciou sua jornada profissional, o que o 

leva a buscar planos com maior portabilidade. 

Ainda segundo Ross & Wills (2002), podemos citar as mudanças regulatórias 

que com tempo se tornaram cada vez mais complexas e onerosas para os 

administradores. Outro motivo que leva a um aumento dos planos de contribuição 

definida, em comparação com os de benefício definido, é que neles, os riscos de 

investimento, inflação, longevidade, temporal (Market Timing) passam a ser dos 

beneficiários, deixando as entidades administradoras do plano apenas com o risco 

fiduciário (Legal Risk) (BROADBENT; PALUMBO; WOODMAN, 2006). 

3.3. Risco e Risco sistêmico 

 

O risco está incorporado em tantas áreas diferentes que não deveria ser 

surpresa as muitas definições que existem. Segundo Damodaran (2007), enquanto 

algumas definições de risco se concentram apenas na probabilidade da ocorrência de 

um evento, definições mais abrangentes incorporam tanto a probabilidade de o evento 

ocorrer e as consequências do evento. Já em outros casos, é feito um contraste entre 

risco e ameaça. Uma ameaça é um evento de baixa probabilidade com grandes 

consequências negativas e o risco é um evento de maior probabilidade. Por fim, 

algumas definições de risco tendem a se concentrar apenas nos cenários negativos, 

enquanto outros são mais expansivos e consideram todas as variabilidades como 

risco. Resumidamente, o risco pode ser entendido como a probabilidade de perda em 

um determinado cenário. Ele pode ser dividido entre diversificável, ou de mercado, e 

não diversificável ou risco sistêmico. 

Para Wang (2013), risco sistêmico é aquele em que um sistema financeiro se 

manifesta quando mudanças nas condições levam a grandes rupturas além do nível 

de tolerância coletiva dos participantes do sistema, fazendo com que esses mudem 

seu comportamento de uma forma que inibe o contínuo funcionamento do sistema. 

Quando o risco sistêmico se concretiza, pode acarretar um efeito domino, devido à 

conexão existente entre os agentes econômicos, onde a quebra de um banco pode 
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se propagar no restante do sistema, perturbando o restante da economia mundial e 

levando outros bancos e empresas à falência (CROUHY; GALAI; MARK, 2006). 

Tal efeito pode ser observado na crise econômica mundial de 2008, iniciada 

nos Estados Unidos com o estouro de uma bolha imobiliária e o crescimento das 

inadimplências das hipotecas. Tal efeito levou o banco de investimento americano 

Lehman Brothers à falência. Foi neste momento que a gravidade da crise começou a 

ser sentida com muito mais força além da região do Atlântico Norte, pois bancos 

americanos e europeus começaram a retirar seus empréstimos internacionais, 

provocando problemas financeiros em países que haviam tomado credito estrangeiro 

(HELLEINER, 2011). 

Pandemias, como a de Covid-19, também são consideradas fenômenos 

classificados como risco sistêmico, uma vez que também atingem todos os setores da 

economia, influenciando taxas de juros, taxas de câmbio e o preço dos ativos de todo 

o sistema financeiro. Roncalli (2020) resume o risco sistêmico como o risco sobre o 

bom funcionamento do sistema, que causa danos na economia real e no bem estar 

econômico e afirma que uma das formas de reduzir o risco sistêmico é melhorar as 

regras de cada setor, por meio de novas regulamentações em bancos, seguradoras, 

fundos de pensão e gestão de ativos. 

 

3.4. Impactos da Pandemia nos Fundos de Pensão 
 

Os impactos da pandemia sobre os fundos de pensão podem ser percebidos 

sob várias perspectivas. Dentre elas, pode-se analisar os efeitos sobre o mercado de 

trabalho, em que é possível observar uma maior probabilidade de indivíduos deixando 

seus empregos e sacando benefícios previdenciários com antecedência. Outro efeito 

com impacto direto no mercado de trabalho é a estagnação ou diminuição dos salários 

que resultam em uma diminuição da base tributável dos salários. Quando se analisa 

os impactos sobre as entidades previdenciárias, observa-se que as mudanças nos 

preços dos ativos impactam negativamente os balanços dos planos por capitalização 

e a capacidade de manter a solvência por parte de governos e empresas privadas 

(FEHER; BIDEGAIN, 2020). 
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As consequências da pandemia de Covid-19 tiveram efeitos diversos em cada 

país. No Chile, houve grande demanda para permitir que a população sacasse fundos 

de suas contas individuais dos fundos de pensão com a finalidade de gerar renda 

durante a pandemia. As discordâncias sobre o tema ocorriam, pois, membros do 

governo argumentavam que a retirada de fundos levaria a pensões futuras mais 

baixas. Não obstante, além disso, a liquidação de um grande volume de títulos seria 

prejudicial aos mercados financeiros. A legislação chilena passou a permitir saques, 

assim, minando a base financeira de um sistema previdenciário que foi construído 

sobre poupanças individuais e estabelecendo um precedente que poderia levar a 

futuros saques, que poderiam enfraquecer ainda mais a renda de aposentadoria futura 

(KAY; BORZUTZKY,2022). 

Lopez e Rosas (2022) também analisaram o caso chileno e complementam que 

os saques com antecedência têm duas principais desvantagens. Primeiro, tais 

medidas comprometem a adequação das pensões e em segundo lugar essas leis 

criam um precedente de que os indivíduos podem recorrer a seus fundos de pensão 

sempre que precisarem. 

Os saques do capital dos fundos de pensão também foram autorizados em 

outros países como nos Estados Unidos, que permitiram saques de emergência sem 

penalidades de seu sistema de planos de poupança de aposentadoria. Algo 

semelhante também ocorreu na Austrália onde foi permitido saques da poupança de 

aposentadoria por dois anos. Outros países da América Latina como a Bolívia e o 

Peru também permitiram saques nas economias dos fundos de pensão. Isso 

demonstra que quando há uma crise financeira e existe uma fonte de capital de 

previdência disponível, os governos geralmente utilizam esse capital para tentar 

minimizar a crise. Em contrapartida, em países onde a pandemia parecia ter um 

impacto menos severo, como nos casos de Uruguai e Costa Rica, os saques dos 

fundos de pensão não foram autorizados (KAY; BORZUTZKY, 2022). 

Segundo Feher e Bidegain (2020), os governos precisam evitar usar o sistema 

previdenciário para lidar com as consequências negativas da crise e implementar 

mudanças regulatórias temporárias apenas com moderação, pois os regimes de 

pensão não devem ceder seus recursos para resolver problemas econômicos de curto 

e médio prazo, uma vez que eles respondem lentamente às mudanças 
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macroeconômicas e demográficas. Caso a utilização dos recursos dos planos de 

pensão seja feita com frequência para a resolução ou amenização de problemas 

temporários, isso pode colocar o sistema de pensão em um caminho que não reflete 

os objetivos e expectativas para as quais foram inicialmente planejados. 

Além da antecipação dos saques, pode-se observar outras consequências da 

pandemia nos fundos previdenciários. Segundo o estudo realizado por Ahmed e 

Wathik (2022), os fundos de pensão com pouca diversificação de seus ativos, como o 

caso do Fundo Iraquiano, tendem a ter um maior déficit financeiro previdenciário 

durante a pandemia. Já em países como China, Finlândia, Malásia, Noruega, Rússia 

e Suécia, as contribuições foram reduzidas através da diminuição temporária das 

taxas de contribuição. Tais medidas foram adotadas para minimizar os custos dos 

empregadores, para que as empresas fossem capazes de se manter economicamente 

viáveis e assim, reduzir a demissão de funcionários. Esse tipo de política, se feita sem 

o acompanhamento de reduções atuarias neutras nas taxas de benefícios levam ao 

aumento dos passivos não financiados de regimes de pensão de benefício definido, 

que no futuro podem transformar-se em déficits nos planos e nos subsídios 

necessários (FEHER; BIDEGAIN, 2020). 

Em seu estudo, Riyazahmed et al. (2022) mostram que em condições normais, 

fatores como categoria, tipo de acesso e tamanho do plano são importantes para 

entender o desempenho de fundos mútuos, como os fundos de pensão. Entretanto, o 

estudo ainda aponta que com a pandemia de Covid-19, os mercados financeiros 

globais tornaram-se mais voláteis e ao analisar os fundos mútuos ofertados na Índia, 

é possível perceber que fundos setoriais e de ações com menor tracking error 

obtiveram um melhor retorno para os investidores em um cenário de pandemia. 

 

4. Metodologia  
 

Com o objetivo de testar a hipótese proposta e, assim identificar mudanças 

significativas nas proporções de investimentos das entidades fechadas de previdência 

complementar durante o período pandêmico, este trabalho se valeu de dados obtidos 

junto aos balancetes de planos disponibilizados na base de dados da Previc, onde 

foram incluídas informações de 328 planos que se encontravam como ativos, dos 
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quais 61 eram de benefício definido e os outros 267 de contribuição variada, 

pertencentes a 139 entidades diferentes durante um período de três anos englobando 

de janeiro de 2019 a dezembro de 2021. Vale ressaltar que foram escolhidos os planos 

BD e CV, pois neles há risco de subscrição. 

Para a realização das análises, foi constituído um painel desequilibrado, já que 

nem todos os planos apresentavam dados para todos os meses, composto de 11.035 

observações. Além disso, foi necessária a desconsideração de missing values e 

dados inconsistentes como, por exemplo, valores totais de ativos garantidores iguais 

a zero para planos em funcionamento. 

A fim de complementar os dados disponibilizados pela Previc, foi coletado a 

taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a taxa básica de juros da 

economia) disponibilizada pelo Banco Central do Brasil (Bacen). 

A partir destes dados foram constituídas as variáveis utilizadas no modelo, que 

estão ilustradas na Tabela 2. 

Tabela 2 - Definição das Variáveis. 

Variáveis 
Utilizadas Definição Referências 

t_publicos 

 
Percentual total mensal investido em títulos púbicos, obtido 
a partir da relação entre as contas TITULOS PUBLICOS e 
INVESTIMENTOS disponibilizadas nos Balancetes de 
Planos pela Previc. 
 

Resolução nº 
4.661/2018 do 
CMN 

açoes 

 
Percentual total mensal investido em ações, obtido a partir 
da relação entre as contas AÇÕES e INVESTIMENTOS 
disponibilizados nos Balancetes de Planos pela Previc. 
 

Resolução nº 
4.661/2018 do 
CMN 

fundos 

Percentual total mensal investido em fundos de 
investimento, obtido a partir da relação entre as contas 
FUNDOS DE INVESTIMENTO e INVESTIMENTOS 
disponibilizadas nos Balancetes de Planos pela Previc. 
 

Resolução nº 
4.661/2018 do 
CMN 

f_rendafixa 

Percentual total mensal investido em renda fixa, obtido a 
partir da relação entre a subconta RENDA FIXA e a conta 
FUNDOS DE INVESTIMENTO disponibilizadas nos 
Balancetes de Planos pela Previc. 
 

Resolução nº 
4.661/2018 do 
CMN 
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f_açoes 

 
Percentual total mensal investido em ações, obtido a partir 
da relação entre a subconta AÇÕES e a conta FUNDOS DE 
INVESTIMENTO disponibilizadas nos Balancetes de Planos 
pela Previc. 
 

Resolução nº 
4.661/2018 do 
CMN 

f_multimercado 

 
Percentual total mensal investido em multimercado, obtido a 
partir da relação entre a subconta MULTIMERCADO e a 
conta FUNDOS DE INVESTIMENTO disponibilizadas nos 
Balancetes de Planos pela Previc. 
 

Resolução nº 
4.661/2018 do 
CMN 

lna 

 
Logaritmo neperiano da conta ATIVO, obtido a partir dos 
Balancetes de Planos da Previc. Indica propensão a investir 
em determinado segmento. 
 

Novy-Marx; Rauh 
(2009) 

selic 

 
Taxa Selic mensal, a taxa básica de juros, obtida a partir de 
dados disponibilizados pelo Bacen. 
 

Pereira (2014) 

bd 

 
Variável Dummy utilizada para identificar a modalidade do 
plano, em que 1 representa um plano de benefício definido 
e 0 representa um plano de contribuição variável, obtida com 
base nos Balancetes de Planos da Previc. 
 

Ribeiro (2021) 

pandemia 

 
Variável Dummy utilizada para identificar se o período 
analisado estava contido em um cenário de pandemia, em 1 
representa um cenário pandêmico (março de 2020 a 
dezembro de 2021) e 0 um não pandêmico (janeiro 2019 a 
fevereiro 2020). Obtido a partir de informações da OMS. 
 

Ahmed; Wathik 
(2022) 

deficit 

 
Variável Dummy utilizada para identificar se um plano se 
encontrava em déficit no período analisado, em que 1 
representa déficit no período e 0 representa um plano que 
não apresentou déficit no período. Informação obtida a partir 
da conta SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO disponibilizada 
pela Previc nos Balancetes de Planos. 
 

Ribeiro (2021) 

investprovi 

 
Quociente utilizado para verificar a propensão em investir em 
determinado ativo, obtido a partir da relação entre as contas 
INVESTIMENTOS e PROVISÕES MATEMATICAS 
disponibilizadas nos Balancetes de Planos da Previc. 
 

Novy-Marx; Rauh 
(2009) 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.1. Modelo 
 

Para Fávero e Belfiore (2017), a principal vantagem da utilização de modelos 

de regressão consiste em possibilitar o estudo das diferenças existentes em 

determinado fenômeno entre indivíduos em cada instante de tempo, além de permitir 

a análise da evolução temporal deste mesmo fenômeno para cada indivíduo. 

Marques (2000) complementa dizendo que uma das vantagens da estimação 

com dados em painel é a relevação da heterogeneidade individual. Além disso, os 

dados em painel providenciam uma maior quantidade de informação, maior 

variabilidade dos dados, menor colinearidade entre as variáveis, maior número de 

graus de liberdade e maior eficiência na estimação. 

Ainda segundo Marques (2000), a utilização de dados em painel permite 

tipificar as respostas de diferentes indivíduos a determinados acontecimentos, em 

diferentes momentos, além de ser capaz de identificar e medir efeitos que não serão 

pura e simplesmente detectáveis em estudos exclusivamente seccionais ou 

temporais, bem como construir e testar modelos comportamentais complexos. 

Para estudar a hipótese de pesquisa proposta por este trabalho foram 

desenvolvidos os modelos exemplificados pelas Equações (1 a 6): 

 

𝑡 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡 = 𝛼 +  𝛽1. 𝑙𝑛𝑎 + 𝛽2. 𝑠𝑒𝑙𝑖𝑐 + 𝛽3. 𝑏𝑑 + 𝛽4. 𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑎 + 𝛽5. 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡

+ 𝛽6 . 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣  (1) 

 

𝑎ç𝑜𝑒𝑠𝑖𝑡 = 𝛼 +  𝛽1. 𝑙𝑛𝑎 + 𝛽2. 𝑠𝑒𝑙𝑖𝑐 + 𝛽3. 𝑏𝑑 + 𝛽4. 𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑎 + 𝛽5. 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡
+ 𝛽6 . 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣  (2) 

 

𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠𝑖𝑡 = 𝛼 +  𝛽1. 𝑙𝑛𝑎 + 𝛽2. 𝑠𝑒𝑙𝑖𝑐 + 𝛽3. 𝑏𝑑 + 𝛽4. 𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑎 + 𝛽5. 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡

+ 𝛽6 . 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣  (3) 

 

𝑓 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑓𝑖𝑥𝑎𝑖𝑡

= 𝛼 +  𝛽1. 𝑙𝑛𝑎𝛽2. 𝑠𝑒𝑙𝑖𝑐 + 𝛽3. 𝑏𝑑 + 𝛽4. 𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑎 + 𝛽5. 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡

+ 𝛽6 . 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣  (4) 
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𝑓 𝑎ç𝑜𝑒𝑠𝑖𝑡 = 𝛼 +  𝛽1. 𝑙𝑛𝑎 + 𝛽2. 𝑠𝑒𝑙𝑖𝑐 + 𝛽3. 𝑏𝑑 + 𝛽4. 𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑎 + 𝛽5. 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡
+ 𝛽6 . 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣  (5) 

 

𝑓 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑖𝑡

= 𝛼 +  𝛽1. 𝑙𝑛𝑎 + 𝛽2. 𝑠𝑒𝑙𝑖𝑐 + 𝛽3. 𝑏𝑑 + 𝛽4. 𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑎 + 𝛽5. 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡
+ 𝛽6 . 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑝𝑟𝑜𝑣  (6) 

 

Em que 𝑖 representa o i-ésimo plano das EFPCs com 𝑖 = 1, . . . , 328 e 𝑡 

representa o mês em analise, com 𝑡 = 1, . . . , 36. 

A partir das Equações (1 a 6) foram regredidos os modelos pooled, modelos 

com efeitos fixos e modelos com efeitos aleatórios e após isso se realizou os testes 

de Hausman e Breusch-Pagan como método de decisão para se selecionar o melhor 

modelo. Somados a isso, foram calculadas as estatísticas descritivas, a fim de 

determinar as características do banco de dados e apresentar as características do 

setor de previdência complementar ao longo do tempo. 

Tanto as estatísticas descritivas quanto as regressões dos modelos se deram 

por meio do Software Stata® 13. 

5. Análise de Resultados 
 

Inicialmente, para um melhor entendimento dos dados do setor, as Tabelas 3 e 

4 revelam as estatísticas descritivas e as estatísticas descritivas anuais das variáveis 

estudadas nos modelos. 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas. 

 

Variável  Observações  Média   Desvio Padrão   Mínimo Máximo    

t_publicos (%) 11035 0,1780 0,2738 0 1 

açoes (%) 11035 0,0057 0,0268 0 0,3136 

fundos (%) 11035 0,7826 0,3075 0 1 

f_rendafixa (%) 10927 0,3443 0,3534 0 1 

f_açoes (%) 10927 0,1158 0,1183 0 0,9342 

f_multimercado (%) 10927 0,4512 0,3802 0 1 

lna 11018 19,1207 1,7068 10,0402 24,2189 

selic 11018 0,3557 0,1576 0,13 0,77 

investprovi 11018 1,0670 0,2484 0,0247 4,6464 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 4 - Estatísticas descritivas anuais das variáveis utilizadas. 

 
Variável Observações Média 

Desvio 
Padrão Mínimo Máximo 

t_publicos 2019(%) 3644 0,174976 0,2760 0 1 

t_publicos 2020 (%) 3653 0,178541 0,2733 0 1 

t_publicos 2021(%) 3721 0,181062 0,2722 0 1 

açoes2019(%) 3644 0,007097 0,0304 0 0,3136 

açoes2020 (%) 3653 0,005889 0,0286 0 0,3117 

açoes2021 (%) 3721 0,004051 0,0205 0 0,2878 

fundos2019 (%) 3644 0,781055 0,3141 0 1 

fundos2020 (%) 3653 0,780167 0,3083 0 1 

fundos2021 (%) 3721 0,786112 0,3004 0 1 

f_rendafixa2019 (%) 3608 0,360977 0,3687 0 1 

f_rendafixa2020 (%) 3617 0,340233 0,3552 0 1 

f_rendafixa2021 (%) 3685 0,331942 0,3354 0 1 

f_açoes2019 (%) 3608 0,108589 0,1083 0 0,8880 

f_açoes2020 (%) 3617 0,119713 0,1246 0 0,9310 

f_açoes2021 (%) 3685 0,119379 0,1211 0 0,9342 

f_multimercado2019 (%) 3608 0,457588 0,3831 0 1 

f_multimercado2020 (%) 3617 0,470208 0,3771 0 1 

f_multimercado2021 (%) 3685 0,427877 0,3791 0 1 

selic 2019 3644 0,478537 0,0532 0,3700 0,54 

selic 2020 3653 0,226176 0,0756 0,15 0,38 

selic 2021 3721 0,362639 0,1841 0,13 0,77 

investprovi 2019 3644 1,080558 0,2398 0,0384 4,6464 

investprovi 2020 3653 1,071159 0,2493 0,0258 3,1753 

investprovi 2021 3721 1,049497 0,2546 0,0247 3,1071 

Fonte: Elaboração própria. 

Neste âmbito, pode-se verificar a variação da taxa Selic, que no início de 2019 

possuía valor anual de 6,5% e seguiu em queda até março de 2021 chegando a 2%, 

menor valor no período abordado neste trabalho. Nos meses subsequentes a taxa 

Selic apresentou aumentos consecutivos atingindo o patamar de 9,25% no final de 

2021.  

Para Pereira (2014), a taxa Selic mais baixa exige uma mudança de 

comportamento do investidor, uma vez que os fundos de pensão são levados a terem 

políticas de investimentos mais arrojadas para rentabilizar seus ativos e passam a 

conviver com dois novos fatores: o risco de reinvestimento, uma vez que as taxas 

passam a ser inferiores às conseguidas anteriormente e o aumento do risco de 
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mercado, seja por meio do aumento da duration ou da diversificação de suas carteiras 

em outras classes de ativos. 

Ao se analisar as médias das proporções dos investimentos em cada 

segmento, pode-se perceber que os totais investidos em títulos públicos, ações e 

fundos de investimento são responsáveis por mais de 96,6% da alocação do capital 

disponível. 

Apesar dos fundos de investimento e títulos públicos formarem os dois 

segmentos com maior percentual investido, ambos possuem um valor mínimo igual a 

0. Isso pode ser explicado através de sua correlação negativa de -0.9743, como 

observado na Tabela 5.  

Tabela 5 - Correlação entre as variáveis. 

 
  t_publicos açoes fundos f_rendafixa f_açoes f_multimercado selic lna 

t_publicos 
1        

açoes 0,1016 1       

fundos 
-0,9743 -0,2278 1      

f_rendafixa 
0,0365 0,1208 -0,0479 1     

f_açoes 
0,2885 -0,0034 -0,2871 -0,0951 1    

f_multimercado 
-0,3707 -0,1947 0,3958 -0,802 -0,2421 1   

selic 
0,0033 0,0024 -0,0045 0,0187 -0,0448 -0,016 1  

lna 
0,1246 0,1809 -0,1888 0,1317 0,2232 -0,2251 -0,0046 1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Isso indica que na maioria das vezes estes dois segmentos possuem ativos de 

características semelhantes, investimentos conservadores de baixo risco, uma vez 

que são quase mutualmente exclusivos, com valores próximos a uma correlação 

negativa perfeita. 

 Nos casos em que isso ocorre, temos que os dois segmentos exercem um 

papel de hedge funds, já que sua função é manter um portfólio protegido contra 

eventuais variações de mercado contrárias às previstas pelo gestor (MALAQUIAS, 

2020). 
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Entretanto, em alguns casos, os fundos de investimento são adicionados na 

carteira dos planos para exercerem a função de ativos de renda variável, com maior 

risco e rendimento. Isso pode ser percebido pela correlação positiva entre títulos 

públicos e ações pertencentes aos fundos (f_açoes) e pela correlação entre títulos 

públicos e investimentos no multimercado (f_multimercado), que mesmo sendo 

negativa (-0,3707) apresenta um valor maior se comparada ao dos fundos de maneira 

geral (-0,9743). Isso ocorre pois em multimercado, há um misto na alocação dos ativos 

entre renda fixa e variável. 

Ao se individualizar a análise por cada segmento, não se percebe grandes 

realocações de capital entre os segmentos ou classes de ativos, uma vez que, no 

início de 2019 os títulos públicos, ações e fundos de investimento representavam 

17,5%, 0,71% e 78,11% e passaram no final de 2021 a ser 18,11%, 0,41% e 78,61% 

do total dos investimentos, o que representa uma diferença de, respectivamente, 

0,61%, -0,30% e 0,50%. Entretanto essas diferenças podem ser explicadas por alguns 

fatores, como verificado na Tabela 6, que contém as estimações dos modelos. 

 Complementarmente a Tabela 7 mostra os valores dos testes de Hausman, 

usados como base para a decisão pelo melhor modelo, que investiga se os efeitos 

individuais e as variáveis apresentam correlação estatisticamente igual a zero e a 

hipótese nula (𝐻0) afirma que os efeitos individuais são aleatórios e existe consistência 

entre os parâmetros estimados por efeitos fixos e aleatórios (FÁVERO; BELFIORE, 

2017). 

 

Tabela 6- Estimação dos Modelos. 

  t_publicos açoes fundos f_rendafixa f_açoes f_multimercado 

lna 
-0,0249*** -0,01*** 0,0408*** 0,1210*** 0,0083*** -0,0282*** 

(0,0030) (0,0006) (0,0033) (0,0071) (0,0027) (0,0054) 

selic 
0,0358*** -0,0036*** -0,0310*** -0,0266*** -0,0305*** -0,0477*** 

(0,0034) (0,0007) (0,0038) (0,0081) (0,0031) (0,0069) 

bd 
0,0075 -0,0016 -0,0027 -0,0418 -0,0219** 0,0331 

(0,0120) (0,0024) (0,0132) (0,0280) (0,0109) (0,0218) 

pandemia 
0,0133*** -0,0026*** -0,0068*** -0,0260*** 0,0019* -0,0169*** 

(0,0012) (0,0002) (0,0013) (0,0028) (0,0011) (0,0024) 

deficit  0,0039*** -0,0006** -0,0045*** 0,0143*** -0,0021* 0,0073*** 
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(0,0012) (0,0002) (0,0013) (0,0028) (0,0011) (0,0024) 

investprovi 
-0,0395*** -0,0037*** 0,0420*** 0,0424*** -0,0076 -0,0710*** 

(0,0067) (0,0013) (0,0074) (0,0157) (0,0061) (0,0133) 

_cons 
0,6723*** 0,2035*** -0,0248 -1,9873*** -0,0197 1,081*** 

(0,0593) (0,0118) (0,0653) (0,1383) (0,0537) (0,1070) 

R² 0,022 0,042 0,022 0,039 0,019 0,022 

Nível de Significância: ***1%; **5%; *10% - Erro padrão entre parênteses. 

       
Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

Tabela 7 -Teste de Hausman 

 
Variável Prob>chi2 𝐻0 Modelo 

t_publicos 0,0001 Rejeitar Fixo 

açoes 0 Rejeitar Fixo 

fundos 0 Rejeitar Fixo 

f_rendafixa 0 Rejeitar Fixo 

f_açoes 0 Rejeitar Fixo 

f_multimercado 0,0869 Não Rejeitar Aleatório 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir das regressões dos modelos, pode-se observar que o fator pandemia 

se mostrou relevante para toda as classes de ativos, causando mudanças 

estatisticamente significativas (à 1% de significância).  

No que diz respeito à análise do investimento em títulos públicos, que segundo 

Assaf Neto (2014) são os títulos de mais baixo risco que podem ser entendidos pelo 

mercado como livres de risco, observa-se que a taxa Selic apresentou maior peso na 

tomada de decisão em relação a fatores como déficit, o logaritmo do ativo (propensão 

a investir no segmento) e a própria pandemia. Além disso apresentou o 

comportamento esperado de maiores investimentos em cenários de maiores taxas, 

confirmando a correlação positiva obtida entre títulos públicos e a taxa Selic. 

Por sua vez, ao se estudar o segmento de renda variada, por meio da análise 

dos investimentos em ações, pode-se observar um menor grau de investimento em 

períodos deficitários. Tal fator é interessante pois diverge do esperado pela literatura 
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(LIAN, MA E WANG, 2019) em que para minimizar déficit os fundos aceitam tomar um 

maior risco. 

Entretanto, o modelo confirma argumentos apresentados em outros trabalhos 

(ANDONOV; BAUER; CREMERS, 2017; CHODOROW-REICH, 2014) de que banco, 

fundos mútuos e de pensão investem mais em ativos de risco quando as taxas de 

juros estão baixas. Miranda (2021) resume essa ideia afirmando que em cenário de 

redução de taxas de juros, os gestores dos fundos de pensões são estimulados a 

buscarem a diversificação dos ativos de modo a bater a meta atuarial e os índices de 

referência dos planos. 

Quando investigada a alocação de ativos em fundos de investimento, pode-se 

perceber algumas semelhanças mesmo em ativos de características diferentes. Por 

exemplo, um aumento na taxa Selic levou a uma diminuição no investimento tanto em 

títulos públicos e ações, quanto em multimercado. 

Por outro lado, o logaritmo neperiano do ativo e o quociente do investimento 

pela provisão matemática se mostraram positivos e estatisticamente significantes 

(ambos a 1% de significância) quando se analisa a categoria dos fundos de 

investimento. Isso significa que, mantendo as outras variáveis constantes, quanto 

maior o valor dessas duas variáveis, maior será o percentual investido nos fundos por 

parte dos planos de previdência.  

Também é possível perceber que, como no Brasil não há uma categoria de 

fundos especificamente denominada de hedge funds, os fundos multimercados 

acabam adotando estratégias semelhantes à desses fundos (ANBIMA, 2011). 

Além disso, pode-se destacar que o tipo de plano de benefício apresentou 

significância estatística (a 5% de significância) somente no modelo de fundos de 

ações. Logo, pelo modelo em tela, tem-se que planos de Benefício Definido são 

menos propensos a investir em fundos de ações. 

 

6. Conclusão 
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Este trabalho teve como objetivo identificar as mudanças significativas nas 

proporções dos investimentos das entidades fechadas de previdência complementar, 

com foco nos planos de Benefício Definido e Contribuição Variável, e apresentar os 

principais fatores que levaram a essas mudanças, como a taxa de juros Selic vigente, 

a ocorrência de déficit nos planos e a presença da pandemia para os anos de 2019 a 

2021. 

Para isso, foi utilizado uma regressão de dados em painel, utilizando-se dos 

modelos de efeito fixos e aleatórios que foram constituídos a partir de 11.035 

observações retiradas dos Balancetes de Planos da Previc. 

Os resultados indicam que para atingir a meta atuarial durante a pandemia, os 

planos de previdência alteraram a proporção dos investimentos em sua carteira, 

principalmente com base nas alterações da taxa básica de juros da economia, a Selic. 

Os modelos indicam que um aumento na taxa Selic provocou um aumento no 

investimento em títulos públicos e uma redução do total aplicado em ações e em 

fundos de investimento. Em contrapartida, reduções da Selic obrigam os planos a 

buscarem investimentos de maior risco. Watson (2015) explica que esse fenômeno 

ocorre devido à dificuldade de se atingir metas atuariais por parte dos fundos de 

pensão durante períodos de baixas taxas de juros.   

O fator pandemia também se mostrou significante para a realocação dos ativos, 

uma vez que, durante períodos pandêmicos, houve uma tendencia no aumento dos 

investimentos em títulos públicos. Em planos que apresentaram déficit, também foi 

possível perceber uma tendência de aumento nos investimentos de renda fixa. Esse 

fenômeno ocorre, pois durante períodos de maior volatilidade, os planos optam por 

investimentos mais seguros a fim de minimizar possíveis perdas, já que como Elliot 

(2010) aponta, em períodos em que a economia passa por problemas e o mercado 

mostra fraquezas, os títulos de renda variável tendem a apresentar resultados piores. 

Também foi constatado que o modelo do plano, para a maior parte das 

variáveis, não se mostrou estatisticamente significante nas alterações dos 

investimentos. 

De modo complementar, para a maior parte das variáveis, o logaritmo 

neperiano do ativo e o quociente obtido entre as contas Investimento e Provisões 
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Matemáticas resultaram em coeficientes de mesmo sinal. Para a maior parte das 

variáveis analisadas, tal fenômeno se mostrou verdadeiro, mas em alguns casos a 

variação foi diferente da esperada, o que confirma a significância dos outros fatores 

abordados por este trabalho. 

As principais limitações desse trabalho se deram pelas presenças de missing 

values ou pelas presenças de valores inconsistentes. Além disso, pode-se citar a falta 

de um consenso na literatura sobre o final da pandemia, o que o impossibilita uma 

análise de um período pós pandêmico. 
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