SOLUÇÕES DE
PREVIDÊNCIA

CENÁRIO
Na gestão de um fundo de pensão, há uma premissa inquestionável:
o passivo é tão importante quanto o ativo. De nada adianta cuidar da
receita, por meio de investimentos estruturados e rentáveis, se a
evolução da carteira não acompanhar as previsões de desembolso.
Somente conseguimos um bom desempenho quando as áreas Atuarial
e Investimentos estão interligadas e buscam o mesmo objetivo.

E é para esta sinergia que a área de Previdência da LUZ trabalha e
desenvolve soluções tecnológicas e consultoria especializada, buscando
não apenas o equilíbrio dos planos de benefícios, como o melhor
resultado para a necessidade de cada patrocinador e participante.

ÁREA DE PREVIDÊNCIA
A LUZ possui uma área dedicada aos Fundos de Pensão, com consultores
especializados no mercado ﬁnanceiro e previdenciário, que utilizam os
sistemas da LUZ (MITRA – sistema integrado front to back, Sistema ALM,

Sistema Atuarial e Simulador de Benefícios) para aprimorar as práticas de
gestão de recursos dos clientes, desde a avaliação dos instrumentos
ﬁnanceiros e monitoramento da política, e o cumprimento das obrigações
do Plano junto aos participantes e patrocinadores, sempre em conformidade
perante as regras legais e gerenciais da Instituição.
O objetivo da área é oferecer serviços que descompliquem a gestão dos
Fundos de Pensão por meio de soluções inovadoras e tecnologia própria para
as áreas de Investimentos, Atuarial e Gestão de Riscos. Essas soluções
permitem maior agilidade nos processos operacionais, o que proporciona
mais tempo dedicado para a análise e a gestão dos resultados.

CONHEÇA AS
SOLUÇÕES DA
LUZ PARA OS
FUNDOS
DE PENSÃO
35% do mercado
previdenciário utilizam
consultoria e sistemas
da LUZ.

ATUARIAL
O Sistema Atuarial na web da LUZ realiza os cálculos de forma individual,
considerando os ﬂuxos mensais, após uma análise crítica da base de dados
e da revisão das premissas atuais, melhorando a precisão dos resultados e,
consequentemente, reduzindo os custos e diversos riscos dos Planos.
O sistema traz maior segurança e agilidade ao processo, tornando possível
realizar diversos cálculos em poucos segundos, além da maior aderência ao
perﬁl da população.
Com acesso via web, é possível calcular os valores de provisões matemáticas
e custos, alterando as hipóteses atuariais e avaliando os impactos online nas
reservas matemáticas.

Avaliação atuarial
com o Sistema da LUZ:

Redução nos custos atuariais e
otimização da reserva.
Mitigação dos riscos de insolvência e
iliquidez.
Melhor alocação da equipe para análise
e gestão.

A LUZ é a empresa
credenciada no Brasil
pela Buck Consultant
para avaliação atuarial.

Dinamismo nas simulações e
possibilidade de teste de hipóteses,
permitindo a melhor comunicação do
ativo com o passivo.
Transparência na metodologia dos
cálculos, permitindo auferir impactos
de alterações de passivo.
Avaliação individual de cada pessoa via
ﬂuxo, contrapondo ao modelo clássico
de comutação.
Maior precisão dos resultados por
participante. Não são considerados
dados padrões ou médias de mercado,
permitindo gerar resultados mais
próximos da realidade.
Geração automática de ﬂuxo de caixa e
exposição das reservas e simulações
de hipóteses ﬁnanceiras, demográﬁcas
e biométricas, como taxa de juros,
tábuas e rotatividade.
Análise de adequação e sensibilidade,
conforme previsto na CGPC 18/06.
Menor tempo de processamento
utilizando a base mais atualizada do
cliente - 20.000 participantes
calculados individualmente em 80’.
Divulgações contábeis para geração
dos relatórios CPC33 e IAS19.

SIMULADOR DE
BENEFÍCIOS
Para responder essas perguntas,
o Simulador permite criar
diferentes cenários para:
O Simulador de Benefícios tem
como objetivo principal responder
perguntas básicas, mas
fundamentais do participante:
Qual é a evolução do meu saldo
de conta? Qual será o valor do
meu benefício?
Por quanto tempo durará o
meu benefício?
Quanto devo contribuir para atingir
o meu benefício desejado?

Perﬁs de investimentos e alterações na
fase da aposentadoria.
Ao longo do tempo futuro, alterar: perﬁs
de investimentos, contribuição, benefício
desejado e duração do benefício.
Obter imediatamente o efeito no valor
do benefício, agregando-se os riscos por
meio dos cenários: esperado, pessimista
e otimista.
Funcionar como uma das principais
ferramentas na educação ﬁnanceira e
previdenciária do participante.

O simulador utiliza a política de investimentos do Plano, ou dos perﬁs quando houver, e
projeções macroeconômicas deﬁnidas pela Entidade para o cálculo dos diferentes
cenários. Essa dinâmica torna o Simulador de Benefícios da LUZ a ferramenta ideal para
que o participante analise o perﬁl de investimentos em que pretende alocar seu saldo de
contas ou ainda projetar suas contribuições ao longo da fase de acumulação, bem como
o tempo ideal e benefício no momento da aposentadoria.

INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RISCOS
ALM (ASSET LIABILITY MANAGEMENT)
Demonstração da adequação e da aderência da taxa real de juros adotada pelo plano
de benefícios às características de sua massa de participantes, ao seu ﬂuxo de passivo
e carteira de investimentos.
Modelo multiperíodo patenteado com
gestão dinâmica de risco e alta
capacidade de customização.
Análise do patrimônio atual de cada plano
e restrições da Política de Investimento.
Avaliação do cenário macroeconômico e
riscos ﬁnanceiros.

Consolidação e crítica do ﬂuxo de passivo.
Simulação da eﬁciência da Política de
Investimentos.
Deﬁnição da alocação ótima dos ﬂuxos
dos ativos: risco, retorno, índice de
solvência, patrimônio projetado e
análises de stress.

Associação dos modelos CFM e ALM.

Evolução de Recursos do Plano - CFM com aporte
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Evolução dos fluxos de ativos e passivos do plano com a carteira da NTNBs marcada na curva do portfólio,

acrescentando-se ao valor presente dos ativos o salto e reais não investidos em NTNBs em cada período.

INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RISCOS
MONITORAMENTO DE CARTEIRAS
O serviço de monitoramento de carteiras consiste na análise das movimentações
ﬁnanceiras realizadas mensalmente pelos gestores responsáveis pela gestão dos
recursos do plano de benefícios sob a administração da Entidade, com o objetivo
de identiﬁcar estratégias traçadas, alocações realizadas, exposição ao risco, envio
do XML de Demonstrativo de Investimentos (DI), entre outros.

O MONITORAMENTO DE CARTEIRAS INCLUI:
1. MONITORAMENTO DE
PORTFÓLIO DE ATIVOS:
Utilização do MITRA com todas as regras
da resolução 4661/18 do CMN e Política
de Investimentos da Entidade.
Auxiliar a avaliação do risco x retorno dos
investimentos por meio da exposição à
fatores que facilitem a tomada de decisão
no processo de investimentos.
Mensurar a rentabilidade atingida
com a(s) estratégia(s) de investimentos
adotada.
Veriﬁcar o quanto os Planos estiveram
expostos aos riscos para buscar
a rentabilidade.
Enquadramento: veriﬁcar se as
operações ﬁnanceiras realizadas nas
carteiras estão em conformidade com à
PI e com a legislação vigente.
Observar as movimentações realizadas
pelos gestores nas carteiras de
investimentos dos Planos.

2. RELATÓRIO DE SUPORTE
AO CONSELHO FISCAL
(RESOLUÇÃO CGPC Nº 13/04)
Adequação à legislação local e
à Política de Investimentos.

3. ANÁLISE COMPARATIVA DE
FUNDOS DE INVESTIMENTOS
Ranking de fundos para comparação dos
investimentos do cliente com o mercado.
O Ranking LUZ segue uma metodologia
de classiﬁcação de fundos de
investimento direcionada à estratégia
adotada na seleção dos ativos, chamada
de Classe LUZ.

4. REUNIÕES PERIÓDICAS
COM OS GESTORES E COM O
COMITÊ DE INVESTIMENTOS
Avaliação das estratégias de
investimentos adotadas.
Discussão sobre cenário econômico e
as novas estratégias a serem adotadas.

INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RISCOS
AVALIAÇÃO DE GESTORES
Análise dos gestores dos fundos de investimentos contratados ou não pela Entidade, a
ﬁm de averiguar se são os mais indicados para a estrutura. O serviço tem o objetivo de
fornecer informações necessárias para a tomada de decisão da Entidade, de forma
transparente e independente, com fundamento em aspectos quantitativos e qualitativos.
A metodologia utilizada consiste na criação de um procedimento comparativo entre os
gestores, contemplando os mais importantes quesitos para a gestão de investimentos
no ambiente de fundos de pensão.

CONHEÇA A METODOLOGIA DA LUZ
USADA PARA A AVALIAÇÃO DE GESTORES:

ANÁLISE QUANTITATIVA
Universo
de Fundos
de Investimentos

Pré-seleção
das classes
De acordo com as
premissas da Entidade

Estratégia do fundo
Patrimônio total
gerido
Fundos exclusivos/
condominiais
Patrimônio mínimo
do fundo

Classiﬁcação LUZ
(Agrupamento por
estratégias)

Classiﬁcação
ADC e por
Rentabilidade

Metodologia própria ADC
(Árvore de Decisão Consistente)
Análise Cluster
Classiﬁca os fundos de mesma classe LUZ em
função de atribuição de pesos a indicadores
numéricos de consistência e signiﬁcância,
de acordo com as características de cada
classe e/ou necessidade da entidade.

ANÁLISE QUALITATIVA
Questionário
técnico
(com percurso
da boleta)

Portfólios
teóricos

Due Dilligence
(visita técnica
às Gestoras)

Critérios
de Seleção

Suporte
na escolha
do gestor

Gestão

Carteira
Teórica

5

4

3

2

Pesquisa

1 0

Controles
Internos

Gestor A

Risco

Gestor B

Gestor D

Gestor C

PONTUAÇÃO FINAL
CRITÉRIO

GESTOR A

GESTOR B

GESTOR C

GESTOR D

Gestão

4

5

4

3

Pesquisa

4

3

4

2

Risco

4

5

4

3

Controles Internos

4

5

5

3

Carteira Teórica

1

5

4

3

TOTAL

17

23

21

14

INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RISCOS
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS (PI)
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO
E IMPLEMENTAÇÃO DA PI:
Avaliação conjuntural (cenários de
médio e longo prazos), associados ao
tipo do plano.
Levantamento dos segmentos com
maiores possibilidades de agregar valor
ao plano de benefícios, assim como
tendências do mercado ﬁnanceiro.
Gerenciamento de estratégia, análise
de fundos e adequação de perﬁs.
Deﬁnição de macroalocação por
cenário utilizado.
Deﬁnição de restrições a ativos e
segmentos.
Envio do XML para a PREVIC.

SERVIÇO DE MONITORAMENTO
E MANUTENÇÃO DA PI:
Análise dos ativos e respectivos
limites contemplados na legislação e
na Política de Investimentos.
Análise histórica e transparente da
rentabilidade dos segmentos como
referência.
Forma da gestão adequada: gestão
própria, terceirizada ou mista.
Compliance (aderência às diretrizes da
legislação vigente).

Construindo
um mercado
financeiro
mais seguro.

11 3799.4700

contato@luz-ef.com

luz-ef.com

Siga a LUZ no LinkedIn

