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“first things first...”

Dúvidas que BDs “caminham” para seu fim”?

Towers Watson



“first things first...”

Quais as implicações dessa dinâmica com relação ao 
risco de acumulação?

 no BD ele é compartilhado

 no CD ele é do Participante

Faria sentido, de alguma forma, “compensar” o 
Participante por assumir integralmente esse risco?

 Perfis pode ser uma forma de se fazer isso.

 pois, através dos perfis, o Participante poderá 
escolher “como correr” esse risco

 gera aumento seu nível de conforto/satisfação?

 impactos em adesões?

 impactos no patamar de contribuição?



Perfis de Investimento

Mas tem gente que pode ficar angustiada diante da 

necessidade de ter que escolher...

com medo de 

“acabar” no lugar 

errado...



Perfis de Investimento

Podemos “ajudar” essas pessoas a fazerem escolhas...

 a modelagem dos perfis pode ser capaz de “induzir” um 

comportamento desejável (Alvin Roth – Premio Nobel 2012 por 

contribuições como Desenho de Mecanismos)

“levante” a 

canaleta!



Perfis de Investimento

Mas como induzir as escolhas apropriadas para o longo prazo?

Conceito “0”: dissociar risco de volatilidade

 Como você classificaria um perfil que investe exclusivamente em 

títulos públicos (Tesouro IPCA +)? Conservador ou arriscado? 

...sob ótica da volatilidade, é arriscado. Porém, para um horizonte de investimento 

compatível com o prazo da carteira, é conservador...

Aversão à volatilidade como variável-chave na escolha de perfis pode resultar 

em comportamento inconsistente com os objetivos de longo prazo.

Comportamento do 

Participante

Retorno do 

Participante

Retorno Potencial 

de Longo Prazo



Perfis de Investimento

Você poderia dizer: “isso é um exagero”, “uma 

possibilidade teórica”... Será?

Dalbar study, 2015

http://www.dalbar.com/

https://realinvestmentadvice.com/dalbar-2016-yes-you-still-suck-at-investing-tips-for-advisors/



Perfis de Investimento

Esse fato motiva uma séria reflexão sobre a 

frequência das janelas de migração...



Perfis de Investimento

Perfil “O grande ganhador” também conhecido 

como Perfil “retrovisor"







Perfis de Investimento

Uma estratégia: modelos “ciclo de vida”

Evolução do % na riqueza do Participante e seu risco associado

Valor Presente 

da Renda do 

Trabalho

Carteira 

de Ativos

tempo

Jovem Adulto Aposentado

mais riscomenos risco



Perfis de Investimento

Um ponto sobre comunicação (o verdadeiro desafio)

 Nomes dos perfis remetam ao horizonte de investimento

 se por um lado reduz subjetividade da escolha

 por trata-se de uma “mensagem subliminar” da Prev. Deixe claro que a 
escolha é pessoal, e que deve ser feita de maneira consciente e informada

 modelo “dois em um”: permite que o Participante ainda expresse 
sua aversão a volatilidade. Modelos no exterior estão evoluindo nessa direção

Do lado da gestão: potencial redução da migração entre perfis (porque 

mudar se sua data de aposentadoria não mudou?), o que pode “viabilizar” ativos de 

longo prazo em Planos CD.

Fabio e Lucas vão apresentar dois modelos de perfis 

inspirados nessa “filosofia”

Obrigado!


