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Despesas Administrativas dos Fundos de Pensão Brasileiros
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Entrevista com a cientista Janine Hertzog Santos, especialista em genética

Os Fundos de Pensão brasileiros com predominância de patrocinador público tem maiores despesas adminis-
trativas do que aqueles com predominância de patrocínio privado? Em artigo, o contador e diretor da PRP – 
Soluções Contáveis, Júlio Cesar Medeiros Pasqualeto, analisa os custos administrativos dos Fundos de Pensão 
das EFPCs fazendo um comparativo entre as Entidades públicas e as privadas. No texto, Júlio Cesar salienta 
a importância do cálculo atuarial e, além disso, baseado em estudos de finanças comportamentais, fala sobre o 
papel dos gestores dos fundos na manutenção dos recursos, os riscos e os processos de tomadas de decisões 
que envolvem o trabalho.

Para ler o artigo na íntegra, clique na imagem ao lado.

7 desculpas financeiras que você deve evitar

Além da previdência da empresa, devo investir no Tesouro?

Entrevista com a psicóloga Luciane Fagundes, consultora da Mirador Atuarial

Em entrevista exclusiva para a Mirador Atuarial, a cientista Janine Hertzog San-
tos, Phd em genética e pesquisadora do Instituto Nacional de Ciências Ambien-
tais e da Saúde de Durham, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, explica 
algumas questões sobre o mapeamento genético humano, prevenção de doenças 
a partir do sequenciamento do DNA e os avanços  da ciência e da tecnologia 
nestes tópicos. A Dra. Janine, que também é professora no Departamento de 
Farmacologia e Fisiologia da Escola de Medicina de Nova Jersey da Rutgers 
University, aponta ainda algumas perspectivas futuras para a atividade médica 
com o avanço das pesquisas.

Poderia explicar brevemente sua área de pesquisa?

Trabalho em metabolismo mitocondrial e o impacto de disfunção dessa organela na saúde e predisposição a 
doenças. As mitocôndrias são classicamente conhecidas como as organelas celulares que geram energia em forma 
de ATP (adenosine trifosfato) durante a respiração celular. Nesse processo, um dos efeitos também é a produção 
de radicais livres, que podem não só servir como moléculas de sinalização intracelular, mas também danificar vá-
rios componentes da célula como DNA, proteínas e lipídeos. Minha área de pesquisa tenta definir os mecanismos 
pelos quais alterações no metabolismo mitocondrial afetam o processo de envelhecimento e a gênese de várias 
doenças como câncer, Parkinson e outras doenças neurodegenerativas.

O que se está dizendo quando se fala em mapeamento genético humano? Poderia explicar brevemente?

A ideia do mapeamento genético é de se obter informações que permitem definir quais os exatos componentes 
genéticos (genes) que estão envolvidos com saúde ou com a frequência aumentada de determinadas doenças. A 
ideia é de definir onde os genes estão localizados nos cromossomos, as variações de sequência no DNA entre 
indivíduos da população e a relação de causalidade entre o gene e o traço específico que está sendo avaliado (por 
exemplo, a sequência mutada do gene BRCA1 ou 2 e a probabilidade aumentada do desenvolvimento do câncer 
de mama).

Dadas as atuais tecnologias, até onde a ciência pode 
avançar no que diz respeito ao mapeamento genético?

As tecnologias atuais podem levar a uma visão do genoma 
que até hoje não tem precedentes. As formas de sequencia-
mento de DNA ou RNA hoje estabelecidas e utilizadas, cha-
madas Next Generation Sequencing (ou sequenciamento de 
próxima geração) permitem informação detalhada e específi-
ca do genoma a nível de nucleotídeo, tanto a nível de código 
(DNA) quando a nível de mensagem (RNA).

Consequentemente, a frequência de pequenas variações na sequência do DNA entre diferentes indivíduos da po-
pulação, que podem estar associadas ao risco aumentado de certas doenças podem hoje ser identificadas e mape-
adas no DNA. Mais ainda, o sequenciamento de RNA permite entender em níveis funcionais como as variações 
gênicas (no DNA) podem ter efeitos funcionais (via formação do RNA e eventualmente da proteína codificada 
pelo gene). Essa tecnologia continua se superando num período de meses e se prevê que o nível de resolução e 
informação da cura sobre as informações do genoma continue progredindo.

Como o sequenciamento do genoma humano pode contribuir para a medicina e para a prevenção de 
doenças?

A medicina tem muito a ganhar com o sequenciamento do genoma porque uma vez que você sabe as variações 
na sequência de um gene, você tem a capacidade de fazer previsões sobre uma possível alteração de função da 
proteína codificada por esse gene específico e, consequentemente, de possíveis doenças. Essa informação permi-
te uma gama de possibilidades para se lidar com o problema. Por exemplo, em algumas instâncias é possível que a 
terapia gênica consiga substituir um gene mutado por um normal. Em outras circunstâncias, o conhecimento de 
que você é portador de um gene que confere mais susceptibilidade a uma doença permite a você fazer alterações 
nos seus hábitos de vida para que possam diminuir a probabilidade de você realmente desenvolver a doença. Um 
exemplo extremo nesse sentido seria a mastectomia em mulheres portadoras de mutação em BRCA1 ou 2.

Quais são, na sua opinião, os principais biomarcadores que poderiam auxiliar na estimativa da Espe-
rança de Vida (Expectativa de Vida) de uma pessoa?

Existem alguns biomarcadores que são utilizados como previsores de idade biológica (não cronológica) e, conse-
quentemente, podem informar sobre expectativa de vida. Dentre os mais comuns estão os padrões de metilação 
do DNA das células e o comprimento dos telômeros. A metilação do DNA normalmente está inversamente 
relacionada com atividade gênica (expressão).

Quanto mais metilado o DNA, menos os genes se expressam. Existem vários estudos que mostram que à medida 
que as pessoas envelhecem, o DNA fica mais metilado. Assim, a idade biológica pode ser estimada e comparada 
à idade cronológica levando em consideração os padrões de metilação do DNA: um nível de metilação do DNA 
das suas células maior que o nível de metilação de um DNA de referência (controlado para a idade cronológica, 
dentre outros fatores) indicaria envelhecimento acelerado e portanto menor expectativa de vida. Os telômeros 
são sequências repetidas de DNA que estão no fim dos cromossomos. Essa região do DNA não tem genes e 
sabe-se que, cada vez que a célula se duplica, os telômeros ficam mais curtos. Assim, espera-se que, quanto mais 
velho um indivíduo, mais curtos são os telômeros. Da mesma forma, a medida do cumprimento dos telômeros 
em indivíduos pode informar sobre a expectativa de vida.

O fato é que os avanços científicos nesta área estão contribuindo para a identificação da possibilida-
de do desenvolvimento de determinadas doenças ao longo da vida de uma pessoa. Até que ponto esse 
avanço científico poderia, também, ajudar a prevenir que tais doenças não venham a se desenvolver?

Acho essa uma difícil pergunta a se responder. De um modo amplo, quanto mais você souber sobre as causas 
específicas de uma doença, maior a chance de você conseguir interferir no processo. Assim, o conhecimento bá-
sico, a nível molecular, com certeza se torna poderoso pois viabiliza potenciais intervenções. O cuidado tem que 
ser tomado para que a população entenda que nem sempre existe uma intervenção médica viável e que raramente 
existe um gene único responsável por uma doença específica. Mais frequentemente, há um conjunto de genes que 
– interagindo com o ambiente – produz maior ou menor probabilidade que algo se desenvolva.

Talvez a forma mais fácil de entender o benefício do mape-
amento genético em termos de saúde seja fazer um paralelo 
com um teste que estamos todos muito familiarizados: o 
teste do pezinho. Esse teste detecta mutação de um gene via 
monitoramento da atividade normal (ou anormal) da pro-
teína codificada pelo gene. No caso do teste do pezinho, o 
teste determina a função da enzima fenilalanina hidroxila e 
que converte fenilalanina em tirosina, um aminoácido utili-
zado na composição de várias proteínas no organismo.  A 
falta dessa enzima faz com que a fenilalanina se acumule no 
cérebro, um processo que é tóxico.

Felizmente, indivíduos detectados com fenilcetonuria podem estabelecer dietas livres em fenilalanina, o que leva 
a pessoas – mesmo com mutação na fenilalanina hidroxilase – a ter uma vida normal.  A mutação nessa enzima 
pode facilmente ser detectada via sequenciamento do DNA. Nesse caso específico, não há necessidade de se-
quenciar o DNA porque existem testes enzimáticos. No entanto, em muitos outros casos só o sequenciamento 
do DNA pode revelar alterações em indivíduos. Algumas podem ser raras enquanto outras podem ser mais 
frequentes.

Por exemplo, se você pegar 2 indivíduos com idades 
cronológicas idênticas, aquele que tem os telômeros mais 
longos – teoricamente – viverá mais tempo (ou seja, a 
expectativa de vida é maior). O mais interessante é que 
estudos mostram que as mulheres, de um modo geral, têm 
telômeros mais longos que os homens já de nascença. Isso 
tem sido utilizado para fazer inferências com bases em es-
tudos populacionais sobre o fato de mulheres, normalmen-
te, terem uma sobrevida de 5 anos em relação aos homens. 

Na minha opinião, nenhum desses biomarcadores devem ser levados extremamente a sério devido ao fato que os 
resultados podem variar entre indivíduos dependendo dos seus hábitos diários, como fumar, fazer exercício, ali-
mentação etc. Além do mais, a maioria dos estudos feitos com estes marcadores utilizam células periféricas (como 
linfócitos, por exemplo) e não existe consenso na comunidade científica ou prova irrefutável que demonstre que o 
que acontece nas células sanguíneas reflete fidedignamente o que acontece, digamos, no cérebro. Assim, os resulta-
dos obtidos devem ser avaliados criticamente.

Precificação de ativos e solvência dos planos de benefícios

Um tema de grande importância para os gestores dos 
Fundos de Pensão, a precificação dos ativos e a solvên-
cia dos planos de benefícios têm sido foco de intensos 
debates em congressos, seminários e eventos dedicados à 
previdência no Brasil.

Segundo estudos que estão sendo realizados por uma 
comissão instituída pela ABRAPP e que possui caráter 
multidisciplinar, as normais atuais, editadas pelo Conse-
lho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), não
dão conta da situação real em relação à demonstração da capacidade de financiamento dos compromissos futuros 
que os fundos de pensão assumem com seus participantes.

Um dos pontos relevantes da crítica que tem sido feita pela comissão e por outras entidades diz respeito ao equa-
cionamento do déficit, de que tratam alguns artigos da Resolução MPS/CGPC Nº 26, de 29 de setembro 2008. 
Além disso, o estabelecimento pelo legislador de uma taxa de juros fixa, que até 2018 atingirá um patamar limita-
dor de 4,5% ao ano para projeção dos passivos atuariais, também merece revisão, pois o critério mostrou-se desa-
linhado com o cenário econômico e com outras práticas vigentes, como aquelas adotadas nos estudos de pós-em-
prego, que refletem o efeito dos planos nos Balanços das Patrocinadoras.

Na avaliação dos membros da comissão, existe hoje a necessidade de estruturar um conjunto com novas regras e 
novos parâmetros técnicos que possam aferir a capacidade dos fundos de honrar seus compromissos futuros com 
maior precisão, de modo que possam ter maior assertividade na precificação desses ativos e passivos, visando, com 
isso, também melhorar a capacidade do mercado de garantir segurança a todos os participantes do sistema e asse-
gurar a própria saúde financeira das instituições.

Confira a entrevista na íntegra.
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