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João nasceu em 1945, e foi contratado como engenheiro pela Siderúrgica Tutuco em agosto de 1970, com 
25 anos de idade. A Siderúrgica Tutuco era, na época, uma companhia à frente de seu tempo, pois já oferecia 
previdência privada a seus funcionários. João não teve dúvida: aderiu ao plano, e começou a contribuir com 
o equivalente a R$ 1.000 por mês, a valores de hoje. Seu salário cresceu 8% ao ano real nos primeiros 10 anos 
de sua carreira, 4% ao ano nos 10 anos seguintes, e apenas acompanhou a inflação nos últimos 10 anos. As 
suas contribuições acompanharam o seu aumento de salário. O plano de previdência da Siderúrgica Tutuco 
era bastante agressivo: investia 100% dos recursos no Ibovespa. Como João pretendia aposentar-se aos 55 
anos de idade, em agosto de 2000 ele resgatou o montante acumulado: aproximadamente R$ 8,8 milhões.

João subiu rápido dentro da empresa. Em maio de 1975 ele já era supervisor, e contratou Maria, também para 
o cargo de engenheira. Maria foi apresentada à previdência privada da Tutuco, e gostou da ideia: também 
aderiu e, como seu chefe, contribuiu com R$ 1.000 por mês (a valores de hoje), durante 30 anos. O seu salário 
subiu na mesma velocidade que o de seu chefe. Em maio de 2005, resgatou o montante acumulado: cerca 
de R$ 6,9 milhões.

Maria também conquistou espaço na empresa, e em março de 1984 contratou Pedro para o cargo de 
engenheiro. Pedro também aderiu ao plano de previdência da empresa, também contribuindo com R$ 
1.000 por mês. Seu salário subiu na mesma velocidade que os de seus chefes e, assim como eles, também 
Pedro aposentou-se depois de 30 anos de bons serviços. Em março de 2014, Pedro resgatou o montante 
acumulado: R$ 2,9 milhões.

Na festa de confraternização dos ex-funcionários da empresa, João, Maria e Pedro encontraram-se. Entre uma 
bolinha de queijo fria e um guaraná, Pedro não parava de se lamentar:- Este plano de previdência da Tutuco 
é uma porcaria. Contribuí durante 30 anos, e hoje mal tenho dinheiro para as minhas despesas.

 - Eu não tenho do que reclamar, Maria respondeu. - Acumulei o bastante para levar uma vida confortável.

 - Eu também, João complementou. - Na verdade, mais do que confortável. Mas eu apliquei o equivalente 
a R$ 1.000 por mês, sem falhar, e fui aumentando minha contribuição na medida em que meu salário foi 
aumentando.

 - Eu também, ponderou Pedro. - Mas a minha rentabilidade deve ter sido pior do que a de vocês.

 - Deve ter sido sim, disse Maria. - O meu plano rendeu 10,1% ao ano além da inflação.

 - Puxa, que coincidência! exclamou João. - O meu plano também rendeu 10,1% ao ano além da inflação!

 - Esperem, tem algo errado aqui, disse Pedro. - O meu plano rendeu 10,2% ao ano acima da inflação. Como 
é que, tendo rendido o mesmo, eu resgatei tão menos do que vocês? Deve ter alguma coisa errada! Vou 
processar a Tutuco!
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Enquanto deixamos Pedro e seus ex-chefes discutindo na confraternização, vamos procurar entender o que 
aconteceu. Para começar, observe o gráfico a seguir:

Neste gráfico, observe que, dependendo do momento em que o investidor entrou na bolsa, obteve retornos 
que variaram de 4% a 16% ao ano acima da inflação, no período de 30 anos. João, Maria e Pedro entraram em 
momentos diferentes, mas os três obtiveram o mesmo retorno: 10% ao ano em termos reais. Isto, obviamente, 
não responde à pergunta de Pedro: por que ele acumulou um montante tão menor do que os outros dois? 
Ou, de maneira mais genérica, por que os montantes acumulados pelos três foram tão diferentes entre si? 
Para responder a esta questão, vamos a um segundo gráfico:

Fonte: Western Asset

Gráfico 1
Retornos do Ibovespa acumulados por 30 anos

Gráfico 2
Rentabilidade acumulada

Fonte: Western Asset
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Neste gráfico, mostramos as trajetórias da rentabilidade da bolsa no período em que os três funcionários 
estiveram investidos (escala logarítmica, para chamar a atenção para a variação). Observe como, apesar das 
trajetórias completamente diferentes, os três investidores chegaram ao mesmo ponto final. Ou seja, os três 
obtiveram a mesma rentabilidade. Pedro obteve uma excelente rentabilidade nos primeiros 10 anos (o valor 
da bolsa multiplicou-se por 8), apenas dobrou nos 10 anos seguintes, e ficou praticamente de lado no último 
decênio. No caso de Maria, a bolsa praticamente dobrou de valor em cada um dos três decênios. Por fim, 
João viu a bolsa perder valor nos primeiros 10 anos, dobrar de valor na segunda década e quadruplicar de 
valor nos últimos 10 anos. A tabela a seguir detalha um pouco mais estas trajetórias:

Observe como a rentabilidade final dos três investidores (coluna “Total”) é praticamente a mesma. Mas as 
rentabilidades intermediárias são bem diferentes: enquanto grande parte da rentabilidade de Pedro está 
concentrada nos primeiros 10 anos, a rentabilidade de Maria encontra-se bem distribuída, enquanto a de 
João está concentrada principalmente nos últimos 10 anos. E aí está a explicação para a diferença entre os 
montantes acumulados (coluna “Acumulado”). Na última década, o montante acumulado é muito maior do 
que no início da vida profissional, além dos aportes também serem bem maiores. Assim, a rentabilidade da 
última década é muito mais importante para o resultado final do que a rentabilidade da primeira década, 
pois incide sobre um montante maior de recursos.

Este é o chamado risco de trajetória, e recebe este nome pois denomina o risco da trajetória dos ativos de 
risco ao longo do tempo. O efeito deste risco é tão pronunciado, que pode até compensar uma rentabilidade 
desfavorável. Veja a tabela a seguir:

Quem começou a sua poupança previdenciária em fevereiro de 1971, obteve pouco mais de 8% ao ano real, 
cerca de 2 pontos percentuais a menos do que João, Maria e Pedro. No entanto, o montante acumulado 
foi de R$ 8,6 milhões, montante quase igual ao que foi obtido pelo João. Note que os primeiros dez anos 
foram um desastre, amplamente compensados pelos 20 anos seguintes, principalmente na última década.

O risco de trajetória coloca em cheque a orientação de investimento gerada pelo conceito de “ciclo de vida”. 
Por este conceito, o investidor deveria diminuir a sua alocação em ativos de risco na medida em que fosse 
se aproximando da sua aposentadoria. No entanto, ao considerar o risco de trajetória, João e Maria teriam 
aberto mão de uma parcela relevante da sua poupança ao diminuir a sua alocação na bolsa na última parte 
do seu período de acumulação. Veja a tabela a seguir:

Total 0-10 anos 10-20 anos 20-30 anos Acumulado
João 10,06% -1,31% 4,41% 29,40% R$ 8.770.124,01
Maria 10,07% 10,04% 7,42% 12,81% R$ 6.868.065,81
Pedro 10,22% 21,47% 6,62% 3,38% R$ 2.938.428,96

Total 0-10 anos 10-20 anos 20-30 anos Acumulado
fev/71 8,12% -11,03% 11,93% 26,91% R$ 8.640.757,52

Total 0-10 anos 10-20 anos 20-30 anos Acumulado Ciclo de Vida Diferença
João 10,06% -1,31% 4,41% 29,40% R$ 8.770.124,01 3.976.905 -55%
Maria 10,07% 10,04% 7,42% 12,81% R$ 6.868.065,81 3.487.954 -49%
Pedro 10,22% 21,47% 6,62% 3,38% R$ 2.938.428,96 2.247.060 -24%

Fonte: Western Asset

Fonte: Western Asset

Fonte: Western Asset
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Nesta tabela, simulamos alocação em bolsa de 30% nos primeiros 10 anos, 20% nos 10 anos seguintes e 10% 
nos últimos 10 anos. A parcela não alocada em bolsa fica investida em renda fixa, rendendo 6% ao ano real. 
Note como os três perderam rentabilidade (afinal, a bolsa, durante grande parte do tempo, rendeu mais do 
que 6% ao ano), mas João e Maria perderam bem mais do que Pedro.

Ocorre que a bolsa tem comportamento cíclico. É comum que um período ruim seja seguido de um período 
melhor. Veja o gráfico a seguir:

Observe como há uma leve correlação negativa entre a diferença de retornos entre a 2ª e a 1ª décadas, e a 
diferença de retornos entre a 3ª e a 2ª décadas. Isto sugere que, uma vez observado o comportamento da 
bolsa nas primeiras duas décadas de acumulação, a decisão de alocação para a terceira década poderia ser 
melhor informada. Uma diferença positiva sugeriria uma diminuição da alocação em bolsa na 3ª década 
e, vice-versa, uma diferença negativa sugeriria um aumento da alocação em bolsa, ao contrário do que 
recomenda a teoria do ciclo de vida.

Por exemplo, se você começou a contribuir em agosto de 1997, e pretende aposentar-se em agosto de 2027, 
a rentabilidade real acumulada até o momento (agosto de 2017) foi de 4,6% ao ano, sendo 11,8% ao ano nos 
primeiros 10 anos e -2,1% ao ano nos últimos 10 anos. Se considerarmos a correlação acima, você deveria 
estar, neste momento, aumentando a sua alocação em bolsa, para aproveitar uma potencial recuperação 
cíclica. Obviamente, não há aqui nenhuma previsão, apenas uma inferência estatística, que pode ou não 
se realizar no caso específico dos próximos 10 anos. Mesmo porque, a capacidade de explicação desta 
regressão (o R2) é muito baixa.

Observação importante: o fato da última década ser mais importante do que a primeira não significa, de 
maneira alguma, que não se deva iniciar a poupança previdenciária o quanto antes. Justamente o contrário: 
é o montante acumulado nas duas primeiras décadas que fará com que a rentabilidade da reta final seja 
tão importante. Se deixar para a última hora, a última década torna-se a primeira, e os juros compostos não 
trabalharão para a sua aposentadoria.

Gráfico 3
Relação entre as diferenças de retornos em períodos de 10 anos

Fonte: Western Asset
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Este material é um breve resumo de determinados assuntos econômicos, sob a ótica dos gestores da Western Asset Management Company DTVM Limitada (“Western Asset”) e possui finalidade 
meramente informativa. O conteúdo deste material não tem o propósito de prestar qualquer tipo de consultoria financeira, de recomendação de investimentos, nem deve ser considerado uma oferta 
para aquisição de produtos da Western Asset. A relação das instituições distribuidoras dos produtos da Western Asset pode ser obtida por meio do telefone: (11) 3478-5200. Recomenda-se ao leitor 
consultar seus analistas e especialistas particulares antes de realizar qualquer investimento. A Western Asset não se responsabiliza pelas decisões de investimento tomadas pelo leitor. 

Prêmio Troféu Benchmark – Melhor Gestor de Renda Fixa 2016 - Revista Investidor Institucional, edição de Fevereiro 2017 – maiores informações sobre a apuração da premiação podem ser obtidas 
na própria revista. A premiação não se refere a nenhum fundo em específico.

Seguem informações para contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente/Cotista por meio dos seguintes canais: 1) telefone (11) 3478-5200, em dias úteis, das 9h às 18h; 2) website www.
westernasset.com.br – Seção Fale Conosco; ou 3) correspondência para Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.455, 15º andar, cj. 152, São Paulo-SP, CEP 04543-011. 

Caso a solução apresentada pelo SAC não tenha sido satisfatória, acesse a Ouvidoria da Western Asset pelos seguintes canais: 1) telefone (11) 3478-5088, em dias úteis, das 9h às 12h e das 14h às 
18h; 2) website www.westernasset.com.br; 3) e-mail ouvidoria@westernasset.com; ou 4) correspondência para Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 15º andar, cj. 152, CEP 04543-011, São 
Paulo – SP.
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