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AGENDA



•23 anos de atuação

•1,9 milhão de participantes

•R$ 189 bilhões em ativos sob 

gestão

Brasilprev

74,995%

25,005%

Fonte: Brasilprev



NOSSO CONCEITO CICLO DE VIDA

Para a Brasilprev...

RISCO ALVO

DATA ALVO Faça para mim “Modelo Importado 

Principal EUA” 

Faça você mesmo

Juventude Maturidade
“Envelhescência”

(concessão)

 Risco de não poupar 

e/ou investir de maneira 

pouco agressiva

 Muito longo horizonte de 

investimento

 Equilíbrio entre colocar 

em risco excessivo a 

reserva constituída, mas 

ainda necessita acumular 

mais para a concessão

 Longo horizonte de 

investimento

 Risco de longevidade

 Risco de perda do poder 

de compra

Fases do Ciclo de Vida 

do início da acumulação à concessão do benefício



Disciplina na alocação estratégica

Especialização na manutenção do “Glide Path” (Rota de Aterrissagem)

Gestão de risco e governança 

Estrutura eficiente e de baixo custo

Renda Fixa I Renda Fixa II Renda Fixa III Renda Variável I Renda Variável II

Ciclo de Vida

NOSSO CONCEITO CICLO DE VIDA



GLIDE PATH E GESTÃO DA VOLATILIDADE



Modelo requer atualização periódica SEM mudanças bruscas na “rota”

Escolha um grupo de referência (Peer Group) para medir o desempenho do 

modelo. Ex.: Target Date Index Series

Uma arte! Limitar o risco com uma “Banda de alocação” 

Inputs qualitativos podem ser inseridos ao glide path!

A instituição precisa estar convicta sobre os benefícios da alocação estratégica 

em relação à prática de “market timing”

FILOSOFIA DE INVESTIMENTOS



O mercado financeiro brasileiro às vezes desafia a teoria dos betas

Classes possuem baixa correlação, até que passem a ter alta correlação...

Há limitações na possibilidade de diversificação em diferentes classes de ativos

Liquidez... Isso é pior nas EAPCs – uma questão de ALM

Legislação ainda possui viés local (home bias)

Não alocar em ativos indexados a CDI pode gerar alto custo de oportunidade

Na Terrae Brazilis, fatores conjunturais podem gerar viés perigoso na otimização

dos portfolios...

Às vezes vale mais o bom senso do que o purismo técnico!

CUIDADOS NA MODELAGEM



REFLEXÕES SOBRE PERFIL PREVIDENCIÁRIO

*“Sou um investidor arrojado, mas na previdência sou

conservador”

*“Acredito no beneficio do risco no longo prazo”

Um investidor com perfil “arrojado / agressivo” irá gerenciar os diversos riscos

com os quais se depara do início de sua fase laboral até o momento da

aposentadoria?

Perfil do investidor é o mesmo que perfil previdenciário?

Perfil previdenciário abre outra possibilidade de interpretação...

O perfil previdenciário muda no decorrer do tempo?

*Fonte: Livework



Disciplina

Educação Financeira

12

34

1.Entende e é disciplinado2. Entende mas não tem disciplina

3. É disciplinado mas não entende4. Precisa que alguém “jogue a 

boia”



Disciplina

Educação Financeira

Risco Alvo pode ser adequado
Deixe que eu mesmo faço!

Data Alvo
Obrigado por me trazer disciplina!

Obrigado por buscar melhor retorno!Festa, Festa, Festa e... mais Festa!



MARCELO OTAVIO WAGNER

Superintendente

marcelo.wagner@brasilprev.com.br

+55 11 2162 6570

Material de uso exclusivo no evento seminário

FUNPRESP sobre perfil de investimentos realizado em

10/11/2016.

A BRASILPREV AGRADECE A OPORTUNIDADE!

Reprodução e divulgação proibidas. Obrigado!

mailto:marcelo.wagner@brasilprev.com.br

