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RESUMO 
Essa pesquisa tem por objetivo investigar a contribuição da atual estrutura dos relatórios de 
monitoramento de riscos na tomada de decisões e compreensão da informação pelos gestores 
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar do Estado de Pernambuco. Para tal, foi 
realizada a aplicação de um questionário predominantemente fechado, em uma amostra 
determinística de 8 entidades do Estado de Pernambuco. A pesquisa analisou aspectos 
relacionados a utilização das informações do sistema de monitoramento de riscos no processo 
decisório, bem como introduz um procedimento metodológico simples mais efetivo que pode 
ser utilizado no monitoramento e na avaliação dos riscos quanto a probabilidade de incidência 
e quanto ao impacto nos objetivos e metas traçados pela entidade. A conclusão apresentada 
pelo estudo é que a atual estrutura dos relatórios de monitoramento de riscos existentes nas 
EFPCs do Estado de Pernambuco auxilia no processo de tomada de decisão pela gestão, 
porém a compreensão dessas informações, em alguns casos ocorre ainda de forma parcial, não 
estando vinculada aos outputs gerados pelo sistema. Dessa forma, esse estudo  colabora para 
identificar a forma como a atual estrutura dos relatórios de monitoramento de riscos contribui 
na tomada de decisões e compreensão da informação pelos gestores dessas entidades. 
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1 INTRODUÇÃO 
Essa pesquisa tem por objetivo investigar a contribuição da atual estrutura dos 

relatórios de monitoramento de riscos na tomada de decisões e compreensão da informação 
pelos gestores das Entidades Fechadas de Previdência Complementar do Estado de 
Pernambuco. Considerando as mudanças estruturais e legais ocorridas na gestão dessas 
entidades, também conhecidas por Fundos de Pensão, para garantir uma segurança razoável e 
transparência para os seus contribuintes. 

Desde o inicio do século XXI, com  a edição das Leis Complementares n.º 108 e 109, 
ambas de 29 de maio de 2001 e outras regras posteriores, o sistema previdenciário privado 
brasileiro tem passado por profundas reformas; cujo principal objetivo é minimizar os riscos, 
buscando garantir condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez aos Fundos de 
Pensão, para que estes possam atingir seu principio fundamental que é o de atender seus 
compromissos com os participantes. 

A necessidade de melhoria na gestão interna, maior precisão técnica e transparência no 
processo decisório interno, também reafirmadas nas Resoluções do Conselho de Gestão da 
Previdência Complementar (CGPC) nº 13/2004 e nº 28/2009 e na Resolução do Conselho 
Monetário Nacional (CMN) nº 3.456/2007, forçam as entidades a terem bons sistemas de 
informações que possam refletir com exatidão a situação patrimonial e atuarial dos planos por 
elas administrados. 

Neste mesmo sentido,  um estudo realizado pela International Organisation of Pension 
Supervisors (IOPS) em 2007, publicado em 2008, com o objetivo de identificar as abordagens 
regulatórias e supervisoras adotadas internacionalmente para garantir a boa governança das 
entidades, apontou que os cerca de 30 países que responderam ao questionário, mostram que 
os assuntos mais relevantes à governança de Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (EFPCs) dizem respeito às responsabilidades do Conselho Administrativo no 
que se refere à tomada de decisões. Esse mesmo estudo revelou que em alguns países existe a 
exigência dos conselheiros criarem um departamento específico com o intuito de monitorar e 
gerenciar riscos. 

Sendo assim, é possível considerar que a atitude do gestor (diretor ou conselheiro) 
frente ao processo de tomada de decisão, na identificação dos riscos a que estão sujeitos as 
EFPCs, está diretamente ligada à demanda por informações; e a qualidade das informações 
disponibilizadas está relacionada aos métodos utilizados no monitoramento dos riscos 
identificados. 

Considerando que a utilidade da informação para os usuários é resultante do processo 
continuo de integração entre o prestador e o tomador da informação, tendo em vista o 
atendimento das necessidades específicas, observando aspectos qualitativos, definidos a partir 
dos seus modelos decisórios e de conceitos que lhes façam sentido lógico. Tem-se o seguinte 
questionamento: A atual estrutura dos relatórios de monitoramento de riscos existentes nas 
EFPCs auxilia no processo de tomada de decisão pela gestão e na compreensão da 
informação? 

O problema em questão será respondido partindo-se do pressuposto de que as 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar utilizam relatórios de monitoramento de 
riscos para auxiliar nas decisões e que de acordo com Rieche (2005, p. 24) “os modelos 
utilizados quaisquer que sejam eles, não podem ser encarados como 'caixas-pretas', ou seja, 
devem ser compreendidos e adaptados às especificidades de cada fundo de pensão'.”  

Dessa forma, os principais argumentos para justificar a escolha do problema proposto 
nesta pesquisa encontram-se apoiados na responsabilidade social, no cumprimento das normas 
legais e na necessidade da eficiência e eficácia no processo da gestão organizacional, tendo 
como objetivo a garantia e solvência dos planos de caráter previdenciário administrado pelos 
fundos de pensão brasileiros. 
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O presente estudo está estruturado em cinco seções, além desta introdução e das 
referências. A seção dois apresenta a revisão da literatura com três subseções, a seção três 
apresenta a metodologia e as duas seguintes, respectivamente, os resultados e as conclusões. 

 
2  REVISÃO DA LITERATURA 
 
2.1 Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

O artigo 194 da Constituição da República Federativa do Brasil alterado pela Emenda 
Constitucional nº. 20, de 1998, traz a seguinte redação: “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”. Assim, a 
previdência funciona como uma rede de proteção social a fim de assegurar o pagamento de 
benefícios à população de forma a promover condições dignas de sobrevivência e bem estar. 

Com vistas a não perder o foco da finalidade a que se destina a previdência, a Lei 
Complementar nº. 109 em seu artigo 2º deixa claro o objetivo dos operadores dos planos de 
benefícios do regime de previdência complementar: “O regime de previdência complementar 
é operado por entidades de previdência complementar que tem por objetivo principal instituir 
e executar planos de benefícios de caráter previdenciário, na forma desta Lei Complementar”. 

De acordo com Martinez (2003, p. 31), “a execução é o conjunto de atividades meio e 
atividades fim da Entidade de Previdência Complementar. Corresponde ao operar, isto é, 
envidar os esforços administrativos com vistas à consecução do colimado: propiciar 
benefícios da complementação”. 

Em qualquer organização societária, independentemente de sua natureza econômica, 
segundo D’Almeida (2006, p. 01), “a definição de seus objetivos é sob vários aspectos, 
atividade estratégica de maior relevância”. Para o autor, muito além da formalidade jurídica 
exigida para a sua constituição, os objetivos sociais passam a resumir a razão de existir da 
entidade, transformando-se em norteadores da questão para onde a organização vai – decisão 
do proprietário e abre um leque de opções para como alcançá-los – decisões dos 
administradores. 

No caso específico das Entidades Fechadas de Previdência Complementar e seus 
planos de benefícios, identificam-se como proprietários os seus patrocinadores e participantes 
e, por outro lado, como administradores, os integrantes dos órgãos estatutários deliberativos, 
executivos e fiscais, assim como o restante do corpo gerencial. 

Visando alcançar o objetivo, as EFPC’s investem seus ativos no mercado financeiro, 
entretanto, por administrar recursos de terceiros a gestão desses recursos passa por uma série 
de regulamentações que, segundo Gabas (2008, p. 84) “segue dois modelos: os baseados no 
princípio da prudência e os quantitativos.” O autor esclarece que por sua vez, a Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) estabeleceu diretrizes ou boas 
práticas para a regulação de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, o que 
caracteriza uma gestão com um contexto mais qualitativo. 

A implantação de um modelo de gestão qualitativa, já é empregada em diversos 
segmentos empresariais e prática adotada mundialmente. O segmento da previdência 
complementar fechado segue essa tendência, no qual os controles internos tornam-se peça-
chave para que seus clientes, patrocinadores e participantes, possam obter informações com 
maior transparência, consciência e acessibilidade. 

A necessidade desse modelo de gestão qualitativa é evidenciada na Resolução CMN nº 
3.456 de 2007, em seu artigo 61 que dispõe: 

 
“Artigo 61. A entidade fechada de previdência complementar deve identificar, 
avaliar, controlar e monitorar os riscos sistêmicos, de crédito, de mercado, de 
liquidez, operacional e legal e a segregação de funções do gestor e do agente 
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custodiante, bem como observar o potencial conflito de interesse e concentração 
operacional em contrapartes do mesmo conglomerado econômico-financeiro, com 
objetivo de manter equilibrados os aspectos prudenciais e a gestão de custos.”  

 
Dentro dos focos de controles internos nas EFPC’s a gestão dos riscos também é 

enfatizada na Resolução CGPC nº 13/2004 em seu artigo 12: “todos os riscos que possam 
comprometer a realização dos objetivos da EFPC devem ser continuamente identificados, 
avaliados, controlados e monitorados.” 

 Nesse sentido, Rabat e Malacrida (2005) alertam que a definição de risco tem que ser 
adequada para produzir um processo contínuo de gestão que não comprometa a rotina de 
trabalho e seja cuidadosamente acompanhado. Segundo os autores, “a incorporação do artigo 
12 ao dia-a-dia das fundações, com o mapeamento e a marcação de risco, precisa gerar uma 
realidade operacional prática que depende do uso de ferramentas eficientes.” 
 Considerando que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar caracterizam-
se pelos compromissos que têm em pagar benefícios correntes ao tempo em que organizam a 
estabilidade financeira presente e futura dos seus planos. Na administração de recursos de 
terceiros, essas entidades estão expostas, em maior ou menor grau, a diferentes tipos de riscos, 
tais como os de mercado, de crédito, de liquidez, solvência e operacional, o que reforça a 
necessidade da gestão dos riscos integrada. 
 
2.2 Gestão de Riscos nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

Pode-se entender gestão de riscos como o processo sistemático de identificar, avaliar, 
classificar e mitigar os fatores de riscos que poderiam atrapalhar os objetivos estratégicos de 
uma organização. Não se trata simplesmente de reduzir o trade-off entre risco e retorno, mas 
de otimizá-lo. (RIECHE, 2005) 

Nolte (2006) avalia que “ao optar por gerenciar riscos, a entidade estabelece de forma 
conjunta métricas que permitem comprovar a eficácia antes, durante e ao final dos processos, 
além de possibilitar a gestão da margem de erro ou desvios em relação às metas 
estabelecidas.” 

Neste sentido, Bernstein (1997, p. 187) afirma que “sob condições de incerteza, a 
racionalidade e a medição são essenciais para a tomada de decisões.” 

A gestão de risco, de acordo com Padoveze (2010, p. 611) “pode ser organizada e 
reconciliada em duas áreas de atuação em relação aos ambientes interno e externo do 
sistema”, como apresenta a figura 01. 

 
 Figura 01 – Conciliação de Duas Perspectivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fonte: Padoveze, 2010  
 
Nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar a gestão dos riscos de acordo 

com Ferreira (2005, p. 105), “é uma temática fundamental, em se tratando de responsabilidade 
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na Previdência Complementar, é o tópico do risco. Se há setor em que o risco está presente é 
esse.” 

A Resolução CGPC nº. 13 de 01 de outubro de 2004 traz orientações voltadas a uma 
postura preventiva, em busca da detecção de eventuais riscos, de adequada avaliação de sua 
relevância e das medidas saneadoras a serem adotadas nas EFPCs. 

O processo de gerenciamento de risco pode ser dividido nas seguintes etapas: 
identificação das exposições ao risco; analise das exposições ao risco; viabilização das 
técnicas de gerenciamento de risco; implementação de técnicas de gerenciamento; e 
monitoramento dos resultados para posterior mudança de procedimentos. 

A visão tradicional do risco e seu gerenciamento são trabalhados profundamente na 
teoria de Finanças, contudo, a empresa está sujeita a outros tipos de riscos e devem merecer 
uma gestão igualmente importante, a exemplo da relação com clientes, fornecedores, recursos 
humanos, tecnologia, câmbio, dentre outros. (PADOVEZE, 2010) 

Entre os riscos da área de seguridade, segundo Soutello (2006), “o mais preocupante é 
o advindo da administração e manutenção do cadastro de participantes, assistidos e 
beneficiários.” Considera-se também o risco do segurado, do participante, do assistido quanto 
à doença, à morte, à perda da capacidade laborativa, à diminuição dos ganhos na 
aposentadoria.  

Contudo outros riscos devem ser considerados. As EFPCs estão expostas 
principalmente aos seguintes tipos de riscos: risco de mercado, risco de contraparte, risco de 
liquidez, risco operacional, risco legal, risco biométrico, risco moral e risco de imagem, sendo 
que estes se correlacionam e muitas vezes se confundem. (RIECHE, 2005; PAGLIARINI, 
2006, MOREIRA, 2006; MARTINS, 2006; RODRIGUES, 2008) Esse riscos são, assim, 
elucidados: 
a) Risco de mercado: é o risco de perdas no valor do portfólio decorrentes de flutuações nos 
preços e taxas de mercado. Os retornos esperados de um investimento podem variar em 
decorrência de diversos fatores de mercado, cada qual com um risco específico: taxas de 
juros, taxas de câmbio, preços de commodities e preços de ações. Subdivide-se em risco de 
taxa de juros, risco de taxa cambial e o próprio risco de liquidez.  
b) Risco de contraparte: é o risco de perda resultante da incerteza quanto ao recebimento de 
um valor contratado devido pelo tomador de um empréstimo, contraparte de um contrato ou 
emissor de um título, ou seja, decorre de problemas que atingem partes relacionadas, é 
formado pelo risco de inadimplência, risco de degradação de garantias e risco de 
concentração.   
c) Risco de liquidez: é a possibilidade de perda decorrente da inexistência de recursos 
suficientes para o cumprimento dos compromissos assumidos nas datas previstas. Nas EFPCs 
este risco está caracterizado com a insuficiência de ativos para fazer face às obrigações junto 
aos participantes, ou seja, é o risco de que o crescimento do passivo seja superior ao ativo. 
Daí decorre a dogmática exigência de manutenção, em caráter permanente, do equilíbrio 
financeiro do plano que, somente desse modo, estará habilitado a proporcionar o maior bem 
estar aos seus destinatários.  
d) Risco operacional: é o risco de perda resultante de processos internos, pessoas e sistemas 
inadequados ou falhos, ou de eventos externos. Os sub-riscos para o risco operacional podem 
ser riscos de fraude, de ações judiciais, de imagem, de danos aos ativos e risco na execução de 
processos (falha humana e tecnológica). 
e) Risco legal: é o risco de perda resultante da inobservância de dispositivos legais ou 
regulamentares, da mudança da legislação ou de alterações na jurisprudência aplicáveis às 
transações da organização.  
f) Risco biométrico: corresponde à possibilidade de as premissas assumidas pelo atuário não 
se realizarem. Não pode ser administrado diretamente, uma vez que a sua dinâmica depende 



 6 

de eventos naturais e exógenos. Pode ser estimado pela variabilidade do fluxo de caixa das 
obrigações em decorrência da proteção de mudanças das variáveis específicas da dinâmica 
populacional e respectivo impacto sobre as despesas do plano. 
g) Risco Moral: decorre do fato de o gestor de recursos não ser o proprietário dos ativos de 
investimentos, assim, esses administradores poderão agir segundo seus próprios interesses, 
não levando em consideração o objetivo do proprietário. 
h) Risco Imagem: representa o risco de haver danos na reputação da instituição junto a 
clientes, concorrentes, órgãos reguladores, parceiros comerciais etc. No caso dos Fundos de 
Pensão o risco de imagem está diretamente associado ao Principio da Transparência que 
norteia todas as ações realizadas na entidade. 

Apesar da baixa probabilidade de ocorrência, Soutello (2006), alerta que “outro tipo de 
risco da área de seguridade é a concessão e pagamento de benefícios em desacordo com as 
normas de seus planos.” A gestão pode minimizar esses riscos com a manutenção e 
atualização de cadastros das massas de participantes e controles do custeio dos planos e da 
rentabilidade dos investimentos. 

A adoção gradual da gestão de riscos pelas organizações, a sua relevância nos 
contextos organizacionais, assim como a sua maturidade vêm permitindo o avanço do tema 
para outras áreas do conhecimento. Segundo Pena e Galazzi (2008), “as áreas de auditoria e 
de supervisão têm evoluído no sentido de provocar e incorporar o progresso da gestão de 
riscos nas organizações, com a inclusão desse tema em suas propostas de trabalho, 
empregando as denominações auditoria baseada em riscos e supervisão baseada em riscos.” 

Observa-se que a gestão de riscos visa possibilitar a análise dos riscos, suas grandezas 
e impactos sob as atividades, permitindo a administração de ocorrências de perdas e 
desenvolvimento de planos de ação para correção. Contudo, para o efetivo gerenciamento das 
perdas, torna-se necessário o registro de informações mínimas com o objetivo auxiliar os 
gestores para que atuem de forma preventiva quando da identificação dos riscos, através de 
mensuração qualitativa onde se observa na composição das variáveis a freqüências e 
severidade, associados aos eventos de perdas inerentes ao processo avaliado. (SILVA, SILVA 
e CHAGAS, 2010; PINHO, 2009). 

 
2.3 Processo Decisório nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar   
 No estudo das decisões tomadas pelos usuários, bem como do impacto dessas decisões 
sobre o fornecimento de informações são abordados o enfoque normativo, em que parte-se 
tipicamente de um modelo econômico e procura-se deduzir que informação é necessária para 
fazê-lo funcionar; e o enfoque positivo, que estuda como os indivíduos utilizam os dados 
financeiros que são fornecidos. (HENDRIKSEN e BREDA, 1999) 
 Observando o enfoque positivo Lunkes (2007, p. 15) afirma que “para tomar decisões 
adequadas, é necessário estar consciente e estruturado com as informações pertinentes.” De 
acordo com Hendriksen e Breda (1999, p. 135) “este enfoque permite identificar a informação 
que é mais útil.” 
 Na realização de seus estudos Smith e Smith (1971, p. 553) já alertavam para o fato de 
que a informação financeira, para ser útil, deveria cumprir adequadamente sua função de 
comunicação. Corroborando com esse entendimento, Libonati e Souto Maior (1996, p. 235) 
consideram que “o conhecimento transmitido aos usuários será uma informação útil se 
estabelecer uma comunicação de forma reduzir as incertezas inerentes da tomada de decisão.” 
 Na visão de Hendriksen e Breda (1999, p. 135), “a informação útil possui duas 
características primárias: relevância e confiabilidade”. De acordo com Kan (1985, p. 14) “a 
informação é relevante se ela faz diferença na decisão de quem a usa, e é confiável se ela 
representa o que se propõe a representar”. O autor, porém, alerta que esses atributos podem 
ser considerados objetivos subsidiários, vez que esses objetivos primários precisam estar 
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relacionados com os objetivos desejáveis socialmente, sendo estes: verdade, justiça e 
honestidade os quais caracterizam compromissos éticos dentro dos padrões para o julgamento 
da conduta humana. 
 Percebe-se assim que a utilidade da informação para os usuários é resultante do 
processo continuo de integração entre o prestador e o tomador da informação, tendo em vista 
o atendimento das necessidades específicas, tanto do conteúdo quanto da eficácia com que 
essas informações são comunicadas, definidas a partir dos seus modelos decisórios e de 
conceitos que lhes façam sentido lógico. 
 Em uma gestão comprometida com o regime fechado de previdência complementar, as 
mudanças nas práticas de gestão, trazida pelos conceitos de controles internos e governança 
corporativa, exigem maior responsabilidade dos administradores e conselheiros no que diz 
respeito à salvaguarda do patrimônio. Tal exigência é confirmada pelo o que determina o 
artigo 3º da Resolução CGPC nº 13:  
 

 Os conselheiros, diretores e empregados das EFPC devem manter e promover 
conduta permanentemente pautada por elevados padrões éticos e de integridade, 
orientado-se pela defesa dos direitos dos participantes e assistidos dos planos de 
benefícios que operam e impedindo a utilização da entidade fechada de previdência 
complementar em prol de interesses conflitantes com o alcance de seus objetivos. 

 
Verifica-se também, que a Resolução CGPC nº. 13/04 traz a exigência de que os 

gestores tenham competência técnica e gerencial compatível com a exigência legal e 
estatutária e com a complexidade das funções exercidas em todos os níveis da administração. 
Assim, as decisões tomadas pela gestão dessas entidades deve estar pautada em informações 
sólidas e confiáveis. 

Outro aspecto a ser observado no momento da tomada de decisão dentro  da política 
administrativa dessas entidades é o conflito de interesses. Em seus estudos, ao abordarem os 
problemas de agenciamento nos fundos de pensão públicos americanos, Musalem e Palacios 
(2004, p. 07) fazem a seguinte consideração: “Os problemas de agenciamento deve ser menos 
importante nos casos dos regimes de pensões públicos que em outras áreas das políticas 
públicas de gestão, desde que haja transparência e adequada prestação de contas.” (tradução 
nossa) 

Dentro do entendimento de que a transparência e a prestação de contas podem 
diminuir os problemas de agenciamento, Ambachtsheer e Ezra (1998, p. 8) argumentam: 

 
“… mecanismos explícitos para facilitar a prestação de contas e a transparência não 
faziam parte do projeto original da maioria dos sistemas de aposentadorias nacional. 
Então, salvo se quando notada a ausência tais mecanismos foram introduzidos, eles 
continuam ausentes até hoje. Estes fundos de pensão são especialmente vulneráveis 
aos ‘problemas de agenciamento’.” (tradução nossa) 

 
Quando o gestor deixa de observar as regras, os princípios e as práticas recomendadas 

e exigidas, não só pela Resolução mencionada, mas pelo conjunto da legislação aplicável à 
previdência complementar fechada, ele está agindo com abuso ou desvio de poder, podendo 
ser responsabilizado por isso administrativa, civil e penalmente. (PAGLIARINI, 2006) 

Considerando a responsabilidade dos dirigentes, a OCDE dentro das diretrizes de 
governança dos fundos de pensão, discutidos e acordados entre representantes de 30 países, 
traz a recomendação de que todo fundo de pensão deve ter um conselho deliberativo (ou 
administrador) com poderes para administrar o plano de pensão, e que seja responsável por 
assegurar o cumprimento dos termos dos arranjos e proteger os interesses dos participantes e 
assistidos. As responsabilidades do Conselho Deliberativo devem ser condizentes com o 
objetivo do fundo de pensão, que é prover uma fonte segura de renda de aposentadoria. O 
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Conselho Deliberativo não pode se eximir de suas responsabilidades delegando-as a 
servidores terceirizados. (STEWART, 2010) 
 Neste mesmo sentido, o estudo da IOPS em 2007, com o objetivo de identificar as 
abordagens regulatórias e supervisoras adotadas internacionalmente para garantir a boa 
governança das entidades, verificou que o monitoramento continuo figura como a melhor 
maneira de garantir que o conselho tenha controles internos adequados. Em alguns países, que 
fizeram parte da pesquisa, existe a exigência de que o conselho crie um departamento 
específico para controles internos com o intuito de monitorar e gerenciar os riscos. (IOPS, 
2008) 
 Percebe-se assim que as premissas fundamentais para que dirigentes e conselheiros 
possam assumir as responsabilidades e tomar decisões inerentes às suas funções é observar as 
normas legais, o estatuto e os regulamentos dos planos de benefícios, focarem atenção nos 
riscos e adotar providências para implantação de controles internos eficazes. Sendo as suas 
ações respaldadas por informações relevantes e confiáveis. 
 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 O método de pesquisa utilizado no desenvolvimento deste trabalho científico foi 
indutivo e analítico, através de uma abordagem qualitativa-quantitativa-qualitativa, por meio 
da pesquisa bibliográfica na literatura especializada, periódicos e sites da internet. 

Para atingir o objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa exploratória de campo, 
podendo ser definida como aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 
conhecimento acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma 
hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou a relação entre 
eles. (MARCONI e LAKATO, 2001) 

A pesquisa exploratória de campo foi realizada por meio da aplicação de um 
questionário direcionado aos gestores ou a pessoa diretamente responsável pelos controles 
internos nas EFPCs. Foram seguidas as seguintes etapas: elaboração do questionário, seleção 
da amostra, aplicação do questionário e tratamento estatístico dos dados. 

 
3.1 Elaboração do Questionário 
 A elaboração do questionário aplicado às EFPCs teve como proposições: avaliar a 
percepção dos gestores das Entidades Fechadas de Previdência Complementar do Estado de 
Pernambuco a respeito do sistema de monitoramento de riscos e as informações divulgadas 
por esse sistema; verificar se os modelos atualmente existentes para controle e monitoramento 
de riscos atendem as necessidades de informação por parte dos gestores; e investigar o 
procedimento metodológico utilizado na avaliação dos riscos quanto a probabilidade de 
incidência e quanto ao impacto nos objetivos e metas traçados pela entidade. 
 Mediante a definição dos objetivos, procedeu-se a identificação das variáveis a serem 
utilizadas no questionário, sendo estas: utilização de informações na tomada de decisão; uso 
de aplicativo computacional (sistema); e metodologia utilizada na avaliação dos riscos. 
 Em seguida, foi elaborado o questionário contendo questões predominantemente 
fechadas, para facilitar aos respondentes a escolha das alternativas que mais se aproximassem 
da realidade vivenciada pela entidade. Houve a preocupação da formulação de perguntas 
claras e diretas, e também com o tempo de resposta às mesmas, sendo estimado um prazo 
máximo de 10 minutos para totalização das respostas.  

As questões tipo fechado possuem a vantagem de maior grau de comparabilidade entre 
as respostas coletadas devido ao seu baixo índice de variabilidade e maior facilidade na 
análise das respostas obtidas, pois são mais fáceis de codificar, aplicar tratamentos estatísticos 
e serem interpretadas. (MARCONI e LAKATOS, 2001; LEVINE et. al., 2005) 

Para aumentar o grau de confiabilidade e a segurança das informações o questionário 



 9 

não exigiu nenhum tipo de identificação do profissional e das empresas para qual trabalham. 
Como demonstrado a seguir: 
 

QUESTIONÁRIO SOBRE MONITORAMENTO DE RISCOS NAS EFPC ’S 
1- A estrutura organizacional permite o fluxo das informações contábeis entre os vários 

níveis de gestão? 
(   ) sim           (   ) não                (   ) parcialmente 
 

2- Os gestores têm seu foco de atuação voltado para as questões de compliance 
(cumprimento das leis e normas) e riscos na tomada de decisão? 
(   ) sim            (   ) não               (   ) às vezes 

3- A entidade adota um aplicativo computacional (sistema) para monitoramento de 
riscos? 
(   ) Riscos de Imagem    (   ) Riscos de Mercado   (   ) Riscos de Contraparte   (   ) 
Riscos de Liquidez   (   ) Riscos Operacionais    (   ) Riscos Legais 
( ) Utiliza outro método para monitor os riscos, especificar: _____________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
4- A alimentação dos dados no aplicativo computacional (sistema) é feita por? 

(   ) forma manual     (   ) programas integrados     (   ) planilhas eletrônicas    (   ) 
outros Especificar:______________________________ 
 

5- A avaliação dos riscos quanto a probabilidade de incidência e quanto ao impacto nos 
objetivos e metas traçados pela entidade é feita por? 

( ) indicadores financeiros, contábeis e atuariais     (   ) atribuições de notas ou pontos  (   ) 
outro tipo de metodologia  
Qual?____________________ 
 
6– Sobre as informações geradas através do monitoramento dos diversos tipos de riscos 
assinale as questões seguintes: 

 Sim 
totalmente 

Sim 
Parcialmente 

Não 

Auxiliam no processo de tomada de decisão pelos gestores    
A estrutura do relatório ajuda na compreensão da 
informação 

   

Apresenta informações através de gráficos    
Apresenta informações através de planilhas    
Apresenta informações através de percentuais    
Apresenta informações através de indicadores financeiros    
Apresenta informações através de indicadores contábeis    
Apresenta informações através de indicadores atuariais    

 
3.2 Seleção da Amostra 

Da população analisada, as Entidades Fechadas de Previdência Complementar, foi 
retirada uma parcela de entidades localizadas geograficamente no Estado de Pernambuco, 
alcance dos objetivos da pesquisa, tal parcela é denominada de amostra. (LEVINE et. al., 
2005; STEVENSON, 1981) 
 A amostra determinística, considerada a localização geográfica das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar e o interesse do pesquisador, é representada pelas 08 
(oito) EFPCs do Estado de Pernambuco como apresenta o quadro 01. A escolha da amostra 
justifica-se em função do patrimônio que juntas possuem essas entidades, de 
aproximadamente R$ 3,6 milhões, o que as tornam representativas dentro do contexto 
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econômico do Estado de Pernambuco e, também pelo número de pessoas beneficiadas, 
atendendo a mais de 89.660 participantes ativos, assistidos e pensionistas, de acordo com os 
dados da ABRAPP (2010). 
 

Quadro 01 – Relação das EFPC´s do Estado de Pernambuco  
Sigla Nome Patrocínio 

ALEPEPREV Plano de Previdência Complementar da Assembléia Legislativa 
de Pernambuco 

Público Estadual 

BANDEPREV Bandepe Previdência Social Patrocínio Privado 
BANORTE Fundação Manoel Baptista da Silva de Seguridade Social Patrocínio Privado 
BOMPREV Bomprev Sociedade Previdenciária Patrocínio Privado 
CELPOS Fundação Celpe de Seguridade Social Patrocínio Privado 
COMPREV Fundação COMPESA de Previdência e Assistência Público Estadual 
FACHESF Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social Público Federal 
GTMPREVI GTMPREVI Sociedade Previdenciária Patrocínio Privado 

  Fonte: Elaboração Própria 
 
3.3 Aplicação do Questionário  
 Os questionários foram enviados por e-mail aos representantes das entidades, sendo 
feito um prévio contato telefônico com os mesmos, no período de abril a julho de 2010. As 
respostas aos questionários foram recebidas igualmente por e-mail, no mesmo período.  
 A utilização de meio eletrônico para aplicação dos questionários não descaracteriza a 
pesquisa em seu caráter científico, pois, de acordo com Silva (2006, p. 171), “outro meio 
utilizado pela internet que facilita a pesquisa e a vida do pesquisador é o correio eletrônico, 
que é um sistema de comunicação, por meio do qual se podem trocar mensagens escritas com 
interlocutores espalhados pelo mundo todo”. 
 Os questionários foram respondidos por 6 entidades correspondendo a 75% do total da 
amostra determinada, com 8 respondentes. Dos respondentes 5 apresentaram-se como 
dirigentes e 3 apresentaram-se como pessoas responsáveis pelos controles internos das 
entidades. 
 Da amostra inicialmente selecionada, apenas uma Entidade não respondeu ao contato 
telefônico e nem ao e-mail enviado. Outra Entidade, entretanto, respondeu ao e-mail, porém 
não respondeu ao questionário, com a justificativa de que a mesma encontrar-se em processo 
de liquidação, não possuindo mais atividades para o monitoramento de riscos nessa Entidade. 
 
3.4 Tratamento dos Dados  
 A tabulação dos dados coletados foi através do uso do software Excel da Microsoft. 
Para os procedimentos estatísticos foi utilizado o software Statistical Package of The Social 
Sciences (SPSS), versão 16.0. 
 A análise dos dados auferidos na pesquisa de campo realizada com as EFPCs, deu-se 
por meio da análise descritiva dos resultados, com utilização de testes estatísticos, que 
contribuíram para responder o problema da pesquisa. 

Durante a execução da análise descritiva, fez-se necessário, em alguns casos, a 
utilização de análises de contingências, para que determinadas hipóteses fossem respondidas e 
explicadas, pois a análise de contingência consiste na associação entre duas ou mais variáveis, 
sendo essas variáveis dispostas em linhas e colunas, formando uma tabela de dupla entrada, 
denominada tabela de contingência. Essa tabela evidencia em suas linhas uma variável e seu 
critério e em suas colunas a outra variável e seu respectivo critério adotado. 

Os resultados obtidos com o processamento de dados dispostos na tabela de 
contingência, permitem, em um âmbito geral, diagnosticar, por meio do teste não-paramétrico 
Qui-quadrado de Pearson, se as variáveis analisadas são independentes, descartando, dessa 
maneira, a associação entre tais variáveis. 
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O teste não paramétrico foi escolhido por ser útil na análise de dados provenientes de 
pesquisas na área de ciências do comportamento e por ser o mais indicado nos estudos que 
envolvem variáveis de mensuração nominal e ordinal, são também denominadas provas de 
livre distribuição de probabilidade da população. (MARTINS, 2005)  

Para testar a significância das tabelas de contingência e as hipóteses dessa pesquisa, 
foi empregado o teste não-paramétrico Qui-quadrado de Pearson. Em relação a confiabilidade 
dos testes Qui-quadrado obtidos, foi empregado testes não-paramétrico Exato de Fisher, em 
que suas respostas são apresentadas em tabelas 2 x 2, cujas as variáveis dicotômicas são 
apresentadas em escala nominal. 

O nível de significância mínimo utilizado neste trabalho de pesquisa para rejeição da 
hipótese nula (H0), foi de 5,0% (α = 0,05), que de acordo com Levine et. al. (2005) representa 
um percentual aceitável, já que torna o intervalo de confiança de 95% para a tomada de 
decisão. 

 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A Resolução CGPC nº 13/2004, traz a obrigatoriedade de que os canais de 
comunicação interna das Entidades Fechadas de Previdência Complementar devem assegurar 
aos diversos níveis de gestão e de supervisão circulação de informações. Na percepção de 
87,5% dos respondentes a estrutura organizacional da entidade permite o fluxo das 
informações contábeis entre os vários níveis de gestão, e 12,5% afirmam que a estrutura 
organizacional permite de forma parcial esse fluxo de informações.  

Observou-se, também, que na percepção de 100% dos respondentes os gestores das 
entidades têm seu foco de atuação voltado para as questões de complice e riscos na tomada de 
decisão. Esse resultado pode ser justificado pelo estimulo ao desenvolvimento de uma cultura 
interna com ênfase a importância dos controles internos e gestão de riscos nas EFPCs, assim 
como pelas exigências normativas e fiscais, corroborando com os estudos de Freitas (2005) 
que afirma que: “tanto pela motivação regulatória, quanto pelas necessidades gerenciais, as 
EFPCs buscam adotar cada vez mais as melhores práticas de controle interno.”  

Em relação à adoção de um aplicativo computacional pela entidade para 
monitoramento de riscos, todos os respondentes afirmaram haver monitoramento dos ricos de 
imagem e operacionais através da utilização de sistemas, conforme demonstrado na tabela 01. 
Esse resultado fortalece ainda mais a idéia da importância dos controles internos, na 
percepção dos gestores, mais frequentemente no que se refere às atividades operacionais e na 
comunicação junto à participantes e terceiros. 

 
Tabela 01 – Monitoramento dos Riscos Através de Aplicativo Computacional  

Monitoramento de Risco Freqüência 
Percentual 
Individual 

Percentual 
do Grupo 

Risco Imagem 8 100,0 19,5 

Risco de Mercado 5 62,5 12,2 
Risco de Contraparte 6 75,0 14,6 

Risco de Liquidez 7 87,5 17,1 
Riscos Operacionais 8 100,0 19,5 

Riscos Legais 7 87,5 17,1 
Total 41  100,0 

          Fonte: Dados Coletados 
 
Para 37,5% dos respondentes os aplicativos computacionais não são a única forma de 

monitoramento de riscos, neste caso as entidades utilizam também outras formas de monitorar 
os riscos, dentre elas: o Calendário de Obrigações elaborado pela ABRAPP; a Matriz de 
Riscos; Comitê de Riscos; Comitê Jurídico; e a Avaliação Atuarial Mensal.  

O Calendário de Obrigações, entretanto, é uma ferramenta meramente indicativa que 
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pode ser utilizada para controle e monitoramento dos prazos das obrigações, desta forma 
buscou-se avaliar se as entidades que adotam o calendário, avaliação atuarial ou outras formas 
de monitoramento, consideram esses como substitutivos do aplicativo computacional para os 
riscos legais e operacionais, como apresentam as tabelas 02 e 03 

 
Tabela 02 – Outro Método x Aplicativo Computacional – Risco Legal 

Risco Legal 
Variável 

Não Sim Total 

Exato de 
Fisher 
Sig. (α) 

Não 0 5 5 

Sim 1 2 3 Outro método 

Total 1 7 8 

0,375 
 

     Fonte: Dados Coletados 
 

Tabela 03 – Outro Método x Aplicativo Computacional – Risco Operacional 
Risco Operacional 

Variável 
Sim Total 

Não 5 5 
Sim 3 3 Outro método 
Total 8 8 

 Fonte: Dados Coletados 
  

Como demonstrado na tabela 02, apenas uma entidade que utilizam outro método para 
monitoramento de riscos não possui aplicativo computacional para monitoramento dos risco 
legal, através do teste exato de Fisher (α = 0,05) com resultado no grau de significância de 
0,375, verificou-se que na percepção dos respondentes os outros métodos não substituem a 
utilização dos aplicativos computacionais para monitoramento do risco legal, sendo esses 
complementares. Tal afirmação também é confirmada no caso do risco operacional, vez que 
todos os respondentes afirmaram utilizar aplicativo computacional para o monitoramento 
desse risco. 

Em relação ao aplicativo computacional, buscou-se conhecer a forma como os dados 
eram alimentados no sistema, 87,5% dos respondentes informaram que a alimentação é feita 
de forma manual, 12,5% é feito através de planilhas eletrônicas e em apenas 12,5% dos casos 
a alimentação dos dados é feita através de programas integrados. Esse resultado demonstra a 
fragilidade dos aplicativos, no que diz respeito aos inputs informacionais. 

 Neste sentido, as principais vantagens da alimentação automática, destacadas por 
Magalhães e Lunkes (2000, p. 73) são “... segurança com relação à não ocorrência de erros, 
economia de tempo pela velocidade de operação, redução de custos pela eliminação do uso de 
planilhas e da mão-de-obra de planilhamento e digitação.” 

A avaliação dos riscos quanto a probabilidade de incidência e quanto ao impacto nos 
objetivos e metas traçados pela entidade é feita por meio de atribuição de notas ou pontos em 
100% das entidades pesquisada. Essa forma de avaliação é utilizada nas matrizes de riscos, 
entretanto, Santos (2008, p. 32) alerta que “a definição dos riscos ou categorias de riscos do 
modelo é um processo de considerável dificuldade, sendo que na determinação do grau de 
risco, (...), está implícita alguma subjetividade.” (grifo nosso). É preciso, portanto, deixar 
claro qual foi o método utilizado para se chegar àquela classificação. Nessa pesquisa, apenas 
1 respondente especificou que utiliza a metodologia COSO nesse processo. 
 Ainda em relação à forma de avaliação dos riscos, 37, 5% dos respondentes afirmaram 
utilizar indicadores financeiros, contábeis e atuariais. 
 As informações (relatórios) geradas através do monitoramento dos diversos tipos de 
riscos auxiliam no processo de tomada de decisão pelos gestores para 100% dos respondentes, 
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no entanto, buscou-se avaliar se a estrutura dos relatórios auxiliavam na compreensão das 
informações pelos seus usuários, conforme apresenta a tabela 04. 
 

Tabela 04 – Estrutura do Relatórios  
Auxilia na Decisão 

Variável 
Sim Total 

Sim 5 5 
Parcialmente 3 3 

Auxilia na 
Compreensão 

Total 8 8 
   Fonte: Dados Coletados 
  

Buscou-se ainda investigar se a compreensão das informações contidas nos relatórios 
estava relacionada à forma de apresentação dos mesmos, como demonstra a tabela 05. 
 

Tabela 05 – Compreensão das Informações 

Apresenta Gráficos / Planilhas 
Variável 

Não Sim Total 

Exato de 
Fisher 
Sig. (α) 

Sim 1 4 5 

Sim 
Parcialmente 

0 3 3 
Compreensão 
da Informação 

Total 1 7 8 

0,625 
 

Apresenta Percentuais 
Variável 

Sim 
Sim 

Parcialmente Total 

Exato de 
Fisher 
Sig. (α) 

Sim 4 1 5 

Sim 
Parcialmente 

2 1 3 
Compreensão 
da Informação 

Total 6 2 8 

0,643 
 

Apresenta Indicadores Financeiros/ 
Contábeis e Atuariais Variável 

Não Sim Total 

Exato de 
Fisher 
Sig. (α) 

Sim 1 4 5 

Sim 
Parcialmente 

2 1 3 
Compreensão 
da Informação 

Total 3 5 8 

0,286 
 

             Fonte: Dados Coletados 
 
O teste exato de Fisher (α = 0,05), apresentou grau de significância de 0,625 para 

apresentação das informações através de gráficos e através de planilhas, de 0,643 para 
apresentação das informações através de percentuais e de 0,286  para apresentação das 
informações através de indicadores financeiros, contábeis e atuariais, dessa forma é possível 
verificar que a forma de apresentação dos dados contidos nos relatórios não tem impacto 
significante na compreensão das informações pelos respondentes. 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 A pesquisa analisou aspectos relacionados a utilização das informações do sistema de 
monitoramento de riscos no processo decisório, bem como o procedimento metodológico 
utilizado no monitoramento e avaliação dos riscos quanto a probabilidade de incidência e 
quanto ao impacto nos objetivos e metas traçados pela entidade. 
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 Constatou-se que nas entidades entrevistadas as informações circulam entre os 
diversos níveis de gestão, ainda que de forma parcial. Tendo como foco de atuação o 
monitoramento de riscos e o cumprimento das exigências legais. 
 Foi percebido que o monitoramento dos diversos tipos de riscos é feita através do uso 
de aplicativo computacional (sistema), não excluindo porém a utilização de métodos paralelos 
ou complementares. Contudo, apesar dos aplicativos computacionais monitorarem os riscos 
existentes, em parte ou no todo, a alimentação dos dados é feita de forma manual e o critério 
de avaliação, se dá através de atribuição de notas e pontos, o que dá margem à subjetividade.  
 Assim, a conclusão apresentada por esse estudo é que a atual estrutura dos relatórios 
de monitoramento de riscos existentes nas EFPCs do Estado de Pernambuco auxilia no 
processo de tomada de decisão pela gestão, porém a compreensão dessas informações, em 
alguns casos ocorre ainda de forma parcial, não estando vinculada aos outputs gerados pelo 
sistema. 
 Os resultados apresentados por esse estudo, apesar de limitada às Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar do Estado de Pernambuco, podem representar um indicativo do 
que ocorre com outras entidades do mesmo setor, colaborando para identificar a forma como a 
atual estrutura dos relatórios de monitoramento de riscos contribui na tomada de decisões e 
compreensão da informação pelos gestores dessas entidades.   
 Para futuras pesquisas recomenda-se a investigação em outras entidades; ou em um 
grupo maior de entidade; ou ainda em empresas de outros setores. Bem como o 
desenvolvimento de novas metodologias mais efetivas para monitoramento de riscos que 
possam respaldar com informações menos subjetivas, ou ainda a identificação de formas de 
apresentação de relatórios de melhor compreensibilidade para os usuários.  
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