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Entender os gastos ou consumo futuros que a poupança de um investidor poderá financiar é fundamental na 
hora de planejar a aposentadoria. Conforme discutido na primeira parte, a série de índices S&P STRIDE pode 
ajudar a estimar o fluxo de renda anual disponível para a aposentadoria utilizando o conceito de “passivo 
generalizado de renda para a aposentadoria” ou “GRIL” (confira a primeira parte para mais detalhes). Outro 
fator importante no planejamento da aposentadoria é escolher a solução de investimento apropriada. 
 
Uma solução de investimento que incorpore o objetivo de renda para a aposentadoria deveria estar focada em 
reduzir a volatilidade da relação entre o saldo da conta e o custo da renda, diminuindo deste modo a incerteza 
no cálculo da renda. Do ponto de vista das estratégias de investimento, isso implica criar uma solução que 
acompanhe os custos de renda a fim do saldo da conta se mover juntamente com eles. Este tipo de estratégia 
é conhecido como investimento orientado por metas e passivos ou “LDI”1 e tem sido utilizado há bastante 
tempo em planos de benefício definido para alinhar ativos com passivos. 
 
Como já foi explicado na primeira parte, os dois riscos principais que afetam o saldo da conta e o custo da 
renda são as taxas de juros e a inflação. A série de índices S&P STRIDE aponta para datas de aposentadoria 
a partir de 2005 (aposentados atuais) até 2060, de cinco em cinco anos. Cada índice inclui um componente 
LDI: títulos de renda fixa protegidos contra a inflação com uma duração2 média correspondente ao calendário 
estimado dos fluxos de caixa para datas de aposentadoria específicas. Esta abordagem fornece uma gestão 
mais abrangente dos riscos que aumentam a incerteza a respeito da renda futura. 

                                                                                                     

1 Uma estratégia de investimento orientado por metas e passivos (LDI) se centra em ativos que se correspondem com passivos 

futuros. As estratégias LDI envolvem alguns riscos que os potenciais investidores deveriam avaliar e entender antes de tomar a 
decisão de investir. Tais riscos podem incluir, entre outros, risco de taxa de juros, risco da contraparte, risco de liquidez e risco de 
alavancagem. 
2 A duração é uma medida da sensibilidade do preço de um investimento em renda fixa às mudanças nas taxas de juros. Geralmente, 

os títulos de longa duração terão uma maior sensibilidade às alterações nas taxas de juros do que os títulos de curta duração. 

http://www.indexologyblog.com/2018/03/05/how-much-will-my-retirement-income-cost-part-2/


 

Figura 2: Estimativas de renda para a aposentadoria ao longo do tempo para aposentados em 2020 

 
Este gráfico apresenta estimativas de renda durante a aposentadoria ao longo do tempo para aposentados em 2020. Os 
cálculos são feitos em dólares de janeiro de 2003, assumindo 25 anos de renda a partir de 2020 e um saldo inicial de 
US$ 200.000 em janeiro de 2003.  

Fontes: Dados do componente S&P STRIDE 2020 LDI e do US Aggregate Bond Index são proporcionados pela S&P Dow Jones Indices LLC. Os 
retornos dos títulos do Tesouro são proporcionados pela Morningstar. Dados do IPC são proporcionados pelo Fed. O S&P STRIDE Glide Path 2020 
Index foi lançado no dia 11 de janeiro de 2016. Todos os dados anteriores à data de lançamento foram obtidos mediante backtesting. Os cálculos de 
backtesting estão baseados na mesma metodologia que estava em vigor na data de lançamento do índice. Os documentos completos de metodologia 
estão disponíveis em us.spindices.com. O desempenho passado não garante resultados futuros. Este gráfico é fornecido para fins ilustrativo e reflete 
resultados históricos hipotéticos gerados por meio de backtesting. O desempenho obtido mediante backtesting não é real, mas hipotético. Não é 
possível investir diretamente nos índices. O desempenho dos índices não reflete as despesas associadas com a gestão de uma carteira real de 
investimentos. Confira a seção Informações importantes no presente documento para mais detalhes sobre as limitações próprias do desempenho 
gerado mediante backtesting e a metodologia para calcular a série representada na figura 2. 

Como mostra a figura 2, a estratégia LDI reduz drasticamente a volatilidade na renda estimada em 
comparação com os títulos de médio prazo e títulos do Tesouro (que muitas vezes são os ativos de gestão de 
risco em soluções de investimento focadas na aposentadoria). O componente S&P STRIDE LDI procura 
aproximar a sensibilidade do custo de renda às taxas de juros e à inflação, de modo que, em caso de 
mudanças no saldo da conta, a renda estimada para a aposentadoria se mantenha estável no tempo. Em 
contraste, os valores dos títulos de curto prazo (representados pelo S&P US Aggregate Bond Index e os 
títulos do Tesouro com vencimento de um mês), são menos sensíveis às taxas de juros e inflação do que os 
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custos da renda. Por outro lado, embora o saldo da conta mude menos ao longo do tempo em aqueles 
investimentos, a renda estimada é mais volátil porque o saldo da conta não acompanha os custos . 
 
Um planejamento bem-sucedido da aposentadoria significa mais do que simplesmente poupar dinheiro e deve 
considerar também a fase de desacumulação.3 Obter informações relevantes sobre este objetivo é mais fácil 
por meio de uma abordagem que incorpore a solução de investimento com os riscos que produzem incerteza 
na transformação dos saldos de conta em renda futura estimada. A série de índices S&P STRIDE fornece 
uma medida do custo da renda, o GRIL, e permite o cálculo da renda que é possível gerar a partir de um nível 
específico de poupança. Através desta medida, é possível criar uma estratégia de investimento que diminua a 
incerteza da renda durante a aposentadoria para ajudar os investidores a planejarem de melhor maneira e 
atingirem melhores resultados durante esse período. 
 
Informações importantes 
 
O S&P STRIDE Glide Path 2020 Index (o “Índice”) foi lançado em 11 de janeiro de 2016. Todas as 
informações anteriores à data de lançamento foram obtidas mediante backtesting. O desempenho gerado 
através de backtesting não é real, mas é hipotético e geralmente é preparado com o benefício da visão 
retrospectiva. Nenhum registro hipotético pode representar completamente o impacto dos riscos financeiros 
em negociações reais. Por exemplo, há diversos fatores relacionados aos mercados de ações, renda fixa ou 
commodities em geral, que não podem e que ainda não foram explicados na preparação das informações do 
índice apresentado, todos os quais podem afetar o desempenho real. Os cálculos de backtesting estão 
baseados na metodologia que estava em vigor quando o índice foi lançado oficialmente. A metodologia 
completa do índice está disponível em www.spdji.com. Não é possível investir diretamente em um índice. 
 
Descrição da série de índices 
 
A S&P Shift to Retirement Income and Decumulation (STRIDE) Index Series abrange 12 índices multiativos, 
cada um deles correspondendo a uma data específica de aposentadoria. A alocação de cada índice na série 
está baseado no ciclo de vida predefinido de acordo com a trajetória do investimento (glide path). Cada índice 
reflete uma solução multiativos com níveis variáveis de exposição à renda variável, bem como a títulos de 
renda fixa e títulos ajustados pela inflação. 
 
A série de índices S&P STRIDE representa uma estratégia que constrói uma carteira de ativos para financiar 
o fluxo protegido de renda para a aposentadoria ajustada pela inflação. Os índices também proporcionam um 
novo quadro para o benchmarking de fundos com data-alvo (TDFs) que buscam fornecer resultados 
parecidos. Individualmente, os índices estão compostos por índices de classes de ativos (um índice de 
índices) e a série inclui datas-alvo divididas de cinco em cinco anos (“gerações”). Cada geração de títulos 
abrange um ciclo completo de acumulação (durante os anos que geralmente são considerados anos de 
trabalho) e desacumulação durante a aposentadoria. Começando 20 anos antes de cada data-alvo, os índices 
transferem gradualmente as ponderações de alguns componentes de acumulação para componentes de 
renda ajustada pela inflação. Este processo é análogo à média do valor do dólar em ativos geradores de 
renda. A parcela de renda consiste em uma combinação com cobertura contra a duração de índices de títulos 
do Tesouro protegidos contra a inflação (TIPS). A duração dos índices TIPS combinados corresponde 
mensalmente à duração de um fluxo de caixa de renda hipotético para a aposentadoria que começa na data-
alvo e dura 25 anos. 
 

                                                                                                     

3 A fase de desacumulação faz referência ao período da aposentadoria em que se começa a reduzir ou “desacumular” o dinheiro salvo 

ao longo da vida para a aposentadoria. 

http://www.spdji.com/


 

O componente S&P STRIDE 2020 LDI representa o componente do S&P STRIDE Glide Path 2020 Index, que 
é a alocação de gestão do risco de renda, composto de índices S&P TIPS mantidos na mesma proporção do 
que o S&P STRIDE Glide Path 2020 Index. 
 
Metodologia dos dados da figura 2 
 
A figura 2 apresenta as estimativas de renda durante a aposentadoria ao longo do tempo para aposentados 
em 2020; as estimativas são calculadas considerando a renda anual de aposentadoria em dólares de janeiro 
de 2003. As estimativas de renda são apresentadas para três estratégias de investimento diferentes, 
representadas pelo componente S&P STRIDE LDI, o S&P US Aggregate Bond Index e os títulos do Tesouro 
com vencimento de um mês. As estimativas de renda são calculadas dividindo o saldo da conta (incluindo os 
US$ 200.000 iniciais e rendimentos do investimento) pelo GRIL em um momento particular para uma 
estratégia de investimento específica, ajustando portanto ao dólar de janeiro de 2003 de acordo com o IPC. 
 
Por exemplo, para calcular a estimativa de renda para janeiro de 2010 utilizando a estratégia do componente 
S&P STRIDE LDI, calculamos em primeiro lugar que o saldo inicial de US$ 200.000 teria aumentado 
hipoteticamente até US$ 315.550 em janeiro de 2010. O valor do GRIL nessa data era 16,0127, portanto, se 
dividíssemos o novo saldo hipotético pelo GRIL, obteríamos um fluxo de renda anual estimado a partir de 
2020 de US$ 19.706 durante 25 anos. Usando o IPC para ajustar este montante ao valor do dólar em janeiro 
de 2003, o valor da renda seria de US$ 16.524,41 durante 25 anos. 
 
Divulgações 
 
S&P STRIDE INDEX é um produto de S&P Dow Jones Indices LLC ou suas filiais (“SPDJI”) e foi licenciado 
para Dimensional Fund Advisors LP (“Dimensional”). Standard & Poor’s® e S&P® são marcas comerciais 
registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC ("S&P"). Dow Jones® é uma marca comercial 
registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). Estas marcas comerciais em conjunto com 
outras foram licenciadas para a SPDJI e sublicenciada para a Dimensional, com propósitos específicos. Os 
produtos da Dimensional não são patrocinados, endossados, vendidos ou promovidos pela SPDJI, S&P, Dow 
Jones ou suas respectivas filiais e nenhuma de tais partes faz declarações com respeito à conveniência de se 
investir em tais produtos, como também não terão responsabilidade por quaisquer erros, omissões ou 
interrupções do S&P STRIDE Index. 
 
A Dimensional Fund Advisors LP recebe compensação da S&P Dow Jones Indices em conexão com os 
direitos de licenciamento do S&P STRIDE Indices. Não é possível investir em um índice. 
 
A Dimensional Fund Advisors LP é uma consultora de investimentos registrada na Securities and Exchange 
Commission (nos EUA).  

Leia mais em indexologyblog.com 
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EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADAS A, QUALQUER GARANTIA DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UM 
FIM OU USO EM PARTICULAR, ISENÇÃO DE BUGS, ERROS OU DEFEITOS DE SOFTWARE, QUE A FUNCIONALIDADE DO CONTEÚDO 
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de tais danos. 
A S&P Dow Jones Indices mantém algumas atividades de suas unidades de negócios separadas umas das outras a fim de preservar a 
independência e a objetividade de suas respectivas atividades. Como resultado, algumas unidades de negócios da S&P Dow Jones Indices podem 
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