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1. Introdução 

 

Os fundos de pensão das empresas estatais no Brasil têm crescido enormemente nos 

últimos anos. Criados para complementar a previdência oficial obrigatória, os fundos têm se 

tornado um dos grandes investidores do país. Suas reservas representam cerca de 16% do PIB 

brasileiro.1 

Os fundos continuam a crescer. Suas principais fontes de rentabilidade e manutenção 

de metas atuariais, investimentos em títulos públicos e fundos de renda fixa, já não 

correspondem sozinhas às suas necessidades de fomento. Nesse desafio se impõe a 

necessidade de discutir outros setores viáveis para seus investimentos. 

No entanto, essa mudança pode representar riscos devido a falta de regulação desses 

novos setores, condição essencial para a segurança dos seus investimentos. Mercado de 

Capitais e Infraestrutura são apresentados como possibilidades de escolha. O primeiro se 

apresenta como sinal de modernidade, mas traz consigo o risco da financeirização e da 

especulação2. O segundo enquanto é visto como lento e burocrático, pode funcionar como 

                                                           

 
2
 No âmbito deste trabalho a especulação se encontra na valorização artificial dos ativos de modo que eles não 

estejam atrelados a um ganho real de valor, mas a um ganho fictício de valor. A especulação aqui está associada 
a uma tensão provocada pelo atual contexto de financeirização da economia, quando o capital passa a se 
reproduzir não mais em relação a produção de mercadorias, mas a partir da valorização do próprio capital. 
Nesse sentido a especulação se encontra associada a um processo de manipulação de informações quando da 
formação de preços de um ativo. Dado o grande poder econômico dos fundos de pensão, uma vez que podem 
comprar e vender uma grande quantidade de ativos, isso pode ter como resultado a manipulação dos preços 
influenciando a alavancagem ou depreciação de preços de acordo com a sua movimentação na compra e venda 
de ativos. Tal movimentação é acentuada quando da atuação dos fundos no mercado bursátil, onde um possível 
comportamento especulativo dos fundos poderia provocar corridas que levariam a acentuação da volatividade 
dos recursos podendo causar desestabilidade econômica das empresas que dependem da cotação de seus papéis 
para a manutenção de suas atividades, principalmente daquelas que dependem dos recursos e da crença em seus 
papéis para o desenvolvimento de atividades produtivas, que são mais sensíveis aos processos de volatividade 
causadas pela especulação. 
Desse modo, o risco em que se expõe os fundos no mercado bursátil reside em expor os investimentos a própria 
volatividade a qual se encontra inserida esse tipo de mercado. Desse modo, embora um determinado papel esteja 
atrelado a uma atividade realmente produtiva, o investimento, na busca por crescentes rentabilidades, pode ser 
influenciado a comprar papeis que estejam em uma crescente de preços provocada por tais movimentos 
especulativos de modo se perca a relação entre liquidez e preço de negociação aumentando desnecessariamente 
os riscos desse tipo de investimento. 
Para maiores especificidades da relação entre especulação e informação. Cf. NOGUEIRA, Roberto Henrique 
Pôrto, GODOI, Nayder Rommel de Araújo. In XXI Congresso Nacional do CONPEDI. O Novo 
Constitucionalismo Latino Americano: desafios da sustentabilidade. ABREU, Celia Barbosa et al. (org.). 
Florianópolis: FUNJAB, 2012. 
Keynes define a especulação como “a atividade que consiste em prever a psicologia do mercado (...)”. KEYNES, 
John Maynard. A teoria geral do emprego, do lucro e da moeda. 1ª ed. São Paulo: Atlas. 1988. P. 131. 
O conceito também é discutido por diversos outros autores. Aqui cabe destacar o debate criado pelos autores que 
se identificam com a chamada “escola da regulação”. Nesse campo, AGLIETTA e CHESNAIS se destacam pela 
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instrumento de dinamicidade do primeiro. O cuidado necessário é para que os investimentos, 

obtidos a partir de recursos de trabalhadores, não venham a produzir mais desemprego. Esse é 

um paradoxo no qual os fundos se encontram. São questões como essa que fazem o conceito 

de rentabilidade deixar de ser o balizador das tomadas de decisão para que se incorporem 

outros objetivos como desenvolvimento e geração de empregos. 

A disputa entre eles é desenvolvida por agentes que a todo o momento se expressam 

como verdadeiros competidores, que tentam trazer a si recursos volumosos que possam 

financiar seus projetos. Essa é uma tensão que não tem fim. O caminho para o seu controle é a 

regulação. Cabe ao regulador e ao legislador trabalharem juntos de modo a aproveitar o 

melhor de ambos os caminhos para que tanto empregados, os beneficiários dos fundos, quanto 

a economia consigam se articular no processo de desenvolvimento nacional.  

No presente trabalho irei analisar alguns aspectos relevantes ao funcionamento dos 

fundos de pensão. Na primeira parte analisarei o funcionamento estrutural dos fundos quanto 

a sua atividade meio: a atividade econômica dos investimentos. Em seguida, farei na segunda 

parte uma análise de como os fundos foram articulados na arena do jogo político enquanto 

instrumento para a concretização de projetos econômicos bem como a disputa pela 

racionalidade que passa a determinar o comportamento dos fundos quanto aos seus 

investimentos. Por fim, concluirei buscando apresentar um possível debater regulatório para o 

tema em resposta à tensão apresentada entre mercado e Estado quanto ao assunto.  

Dada a dimensão de um trabalho de conclusão de programa de ensino tutorial na 

graduação, meu objetivo foi o de descrever a atuação dos fundos de pensão das empresas 

estatais no contexto da tensão existente entre estado e mercado, especialmente no que se 

refere ao processo de decisão sobre alocação de seus recursos. Adicionalmente, procuro no 

trabalho apresentar os principais aspectos da referida tensão e apontar caminhos para o seu 

tratamento, mesmo que sem aprofundar demasiadamente a análise, o que demandaria um 

outro trabalho, com dimensão e metodologia distintas. 

 

                                                                                                                                                                                     

análise. Cabe também lembrar o debate sobre o conceito realizado por HARVEY em suas obras. Nesse sentido, 
aproveitamos também a definição mais ampla na qual a financeirização aparece como processo de intensificação 
dos processos financeiros iniciados na década de 70. Para a visualização mais detalhada do debate sobre esse 
conceito, com maior enfoque nas análises de CHESNAIS e HARVEY, cf. LAPYDA, Ilan. A “financeirização” 
no capitalismo contemporâneo: uma discussão das teorias de François Chesnais e David Harvey. Dissertação de 
mestrado. São Paulo: FFLCH/USP. (Dissertação de mestrado). (mimeo). 2011. 
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2. Funcionamento dos Fundos de Pensão 

i. Fundos como geradores de recursos. O percurso do financiamento da 

aposentadoria.  

Os Fundos de Pensão têm um grande desafio: o de conciliar a necessidade de 

pagamento de aposentadorias para os seus participantes com os investimentos que fazem para 

a obtenção de recursos para tais pagamentos. 

Por se tratar de investimentos de longo prazo, caso os fundos tivessem apenas a função 

de guardar aquilo que o empregado depositasse, então teríamos a situação na qual o 

empregado resgataria, ao se aposentar, menos do que investiu. Esse processo ocorreria pela 

“corrosão” que o dinheiro sofre ao longo do tempo pela inflação, encargos, impostos, etc. 

Desse modo, os fundos realizam investimentos de modo que os ganhos obtidos 

possam ser não apenas convertidos em recursos, que recuperem as perdas que os 

investimentos dos empregados sofrem, mas também que elevam as quantias a serem pagas 

quando da aposentadoria de quem investiu durante toda uma vida.  

Assim, os fundos têm duas atividades essenciais para o seu funcionamento. Uma pode 

ser chamada de atividade meio, pela qual se administra o uso dos investimentos para a 

recuperação de perdas e aumento de recursos. Outra pode ser chamada de atividade fim, que 

administra o pagamento dos benefícios para aqueles que já não mais contribuem, mas apenas 

recebem os benefícios de suas aposentadorias.3 

Podemos imaginar uma trajetória básica pela qual as contribuições percorrem durante 

a vida do empregado.4 

1 – Empregados investem em fundos de pensão, juntamente com as empresas públicas 

às quais o empregado é vinculado, periodicamente por um período determinado. 

                                                           
3
 Cf. PINHEIRO, Ricardo Pena et al., Regulação dos investimentos dos fundos de pensão: evolução histórica, 

tendências recentes e desafios regulatórios in Revista de Previdência, nº 3. Faculdade de Direito – UERJ. P. 2. 
2005. 
4 Idem. Poderíamos relacionar esse percurso com os elementos microeconômicos apresentados pelos autores. 
Segurança dos investimentos, observados a partir da análise de risco existente. Rentabilidade avaliada de modo a 
suprir o as perdas que as contribuições sofrem. Liquidez dos ativos adquiridos de modo a ter capacidade de 
convertê-los em recursos para o pagamento das aposentadorias. Solvência, ou seja, a possibilidade de ativos em 
superar a quantidade de passivos existentes. Esses podem ser apontados como elementos considerados quando se 
decide sobre por onde devem caminhar os recursos obtidos das contribuições. p. 3. 
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2 – Os fundos recebem as contribuições dos empregados de determinada empresa 

pública.5 Com eles, fazem investimentos de modo a obter recursos que neutralizem a corrosão 

que as contribuições estão sujeitas ao longo do tempo bem como podem aumentar o que será 

recebido pelo empregado quando aposentado. 

3 – Determinada atividade recebe esses recursos para financiar seus projetos. Em 

troca, devolve dividendos, paga juros, etc. como forma de devolver o que recebeu. 

4 – Com o resultado dos seus investimentos, os fundos podem neutralizar os processos 

de corrosão das contribuições dos participantes e possivelmente aumentar o valor das parcelas 

a serem recebidas quando em situação de aposentadoria. 

De todo modo, esse é apenas um percurso abstrato de modo a facilitar o entendimento 

básico do percurso dos recursos de um empregado participante de um fundo de pensão. 

Podem existir eventuais mudanças no caminho percorrido, embora sejam quase todos 

semelhantes ao que fora descrito. 

ii. Financiando a longo prazo. Os Fundos como instrumentos de poupança 

interna.  

a) Cenário de atuação dos fundos. 

Os fundos de pensão têm a capacidade de manter investimentos em longo prazo, uma 

vez que os recursos que capta são disponibilizados progressivamente ao longo do tempo.  

Além disso, os fundos têm a necessidade de investir em atividades que garantam 

liquidez de forma progressiva por largos períodos de modo que possa auxiliar na continuidade 

dos financiamentos dos benefícios que são pagos bem como na manutenção e aumento das 

contribuições feitas pelos empregados. 

Ainda, os fundos constituem importantes reservas de poupança interna. Reservas que 

são capazes de financiar o desenvolvimento econômico do país evitando que se busquem 

recursos no exterior, o que poderia comprometer a balança de pagamentos do país bem como 

poderia expô-la aos riscos da instabilidade cambial do dólar, já que tais empréstimos ou 

                                                           
5 Tecnicamente, os empregados que contribuem com os fundos são chamados de participantes. As empresas 
públicas, que contribuem até o limite do que os participantes contribuem, são denominadas patrocinadoras. 
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investimentos estrangeiros diretos são fixados, na quase totalidade dos casos, na moeda norte-

americana.6 

Na atualidade, a maior parte dos recursos dos fundos é alocada em Renda Fixa.7 Tal 

comportamento é justificado pelo alto retorno que esse tipo de investimento oferece tendo em 

vista as altas taxas de juros praticadas no país, inclusive as que pagam esse tipo de 

investimento. 

No entanto, há um debate sobre outras possibilidades de investimento que os fundos 

podem fazer e que, consequentemente, teria maior impacto a ampliação do desenvolvimento 

nacional. Esse debate, inclusive, ganhou impulso com o processo de redução de da taxa básica 

de juros. Uma vez que nesse cenário a Renda Fixa teria sua rentabilidade reduzida. 

b) A ressalva à saída ao Mercado de Capitais e a Infraestrutura como 

alternativa de investimento. 

Para alguns autores, o Mercado de Capitais se apresenta como melhor receptor de 

recursos tanto de forma a dar maior rentabilidade para os fundos como também para a 

ampliação das condições econômicas nacionais.8 A experiência norte-americana sobre o 

assunto tem mostrado que a participação dos fundos no mercado bursátil por meio de 

instrumentos financeiros têm auxiliado na redução de custos e riscos dos investimentos. Uma 

técnica utilizada para tanto é a chamada “imunização” que consiste no casamento entre o 

                                                           
6 Essas são vantagens apontadas por diversos autores, dentre eles Cf. MATJIASCIC, Milko. Fundos de Pensão 
brasileiros: parafinanciamento. Dissertação de Mestrado IE/UNICAMP. 1993. Mimeo. P. 124. 
7 Os fundos tinham aplicados até dezembro de 2004, 62,39% dos seus recursos em Renda Fixa. Cf. PINHEIRO, 
Ricardo Pena et al., Regulação dos investimentos dos fundos de pensão: evolução histórica, tendências recentes e 
desafios regulatórios in Revista de Previdência, nº 3. Faculdade de Direito – UERJ. P. 2. 2005. P. 9. 
8 Cf. AMARAL, Hudson Fernandes et al., Fundos de Pensão como formadores de poupança interna: uma 
alternativa para o financiamento da atividade econômica. RAC, v. 8. n.2. Curitiba. p. 137-158. 2004. Nesse 
artigo, os autores acabam por igualar investimento em mercado de capitais com o investimento no setor 
produtivo. Percebe-se aqui a importância em diferenciar tais investimentos uma vez que o investimento em 
mercado de capitais pode ser considerado com investimento produtivo. O mercado de capitais abarca uma 
grande gama de investimentos de modo que tal equiparação pode desconsiderar tal amplitude. Ademais, é 
sempre importante lembrar a volatilidade na qual os mercados de capitais estão expostos. Prova disso são as 
conhecidas “bolhas imobiliárias” que elevam o preço das ações por meio de especulação até o ponto em que não 
é mais possível aumentar seus preços – seja por conhecimento da assimetria entre valor real de ação e valor de 
venda, seja por alterações no mercado – e, então, é possível ver mais uma crise financeira de um determinado 
setor. Essa é uma ressalva importante a ser feita sobre esse esses autores que chegam a conclusão, medindo 
resultados de apenas 2 (dois) anos, de que o investimento em mercados de capitais é o mais rentável e indicado 
para os fundos de pensão. 
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desempenho do portfólio de ações ou bônus com índices de mercado selecionados 

previamente.9 

Embora haja essa constatação a partir de textos americanos, é preciso lembrar a 

ressalva de FREITAS: 

“Os administradores de fundos de pensão americanos têm se comportado 

fundamentalmente investidores em busca de altos rendimentos correntes, e não 

investidores que buscam retornos sustentados para investimentos estáveis. Mesmo que os 

trabalhadores ativos e aposentados, os proprietários dos recursos dos fundos, tenham uma 

visão de longo prazo, para os money managers interessa antes de tudo um bom 

desempenho dos investimentos no curto prazo. Essa seria a fórmula por meio da qual 

aqueles que administram com foco no rentismo manteriam seus empregos e as vultuosas 

comissões que recebem.”10-11 

Outros autores apresentam, porém, estudos que apontam em outra direção que a 

concentração de aplicações em mercados de capitais, embora hoje existam alternativas no 

próprio mercado de capitais nos quais a perspectiva do longo prazo seja valorizada. Sobre 

isso, pensam eles que a realização de investimentos diretos pode ser uma saída mais estável, e 

mesmo mais rentável, para investimentos que têm no longo prazo o horizonte para uma taxa 

de retorno mais estável e de alta rentabilidade. 

É preciso que lembrar que os fundos têm a capacidade de funcionarem como fontes 

estáveis de financiamento da economia, o que pode ser bastante interessante em um cenário 

como o da economia brasileira, que necessita de recursos para financiar atividades de alta 

rentabilidade, mas que ainda apresenta dificuldades em encontrar fontes de financiamento 

nacionais, principalmente em suas fases iniciais de investimento.12 

                                                           
9
 FREITAS, Maria Cristina Penido de apud BESMAN, Mirian. Os Fundos de Pensão e o Financiamento da 

Infraestrutura in Perspectivas da reestruturação financeira e institucional dos setores de infraestrutura. IPEA. 
P.90 
10 FREITAS, Maria Cristina Penido de. Os Fundos de Pensão e o Financiamento da Infraestrutura in 
Perspectivas da reestruturação financeira e institucional dos setores de infraestrutura. IPEA. P.91  
11 Sobre a problemática da busca desenfreada por resultados e lucros no mercado americano.  Cf. ALBERT, 
Michel. Capitalismo versus capitalismo. São Paulo. Loyola.  1992. P. 93. 
12

 Cf. MATJIASCIC, Milko. Fundos de Pensão brasileiros: parafinanciamento. Dissertação de Mestrado 
IE/UNICAMP. 1993. Mimeo. P. 125. Sobre esse ponto, o mestrando é categórico ao defender a necessidade de 
investimentos dos recursos dos fundos em atividades que tenham caráter produtivo: “fundos de pensão só podem 
ser considerados ‘poupadores’ à medida que seus recursos sejam destinados a investimentos que visem o 
aumento da capacidade produtiva.” 
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Para tanto, existem mecanismos que permitem avaliar os riscos inerentes de cada 

possibilidade de investimento de modo que se possa tomar uma decisão que tanto contribua 

para o desenvolvimento da infraestrutura nacional. Contribuições que têm pequena 

possibilidade de causar prejuízos na acumulação de recursos para o pagamento dos benefícios 

dos trabalhadores.13 

Como já foi lembrado no tópico anterior, os fundos de pensão têm vocação para o 

longo prazo. Os investimentos em infraestrutura tem uma rejeição inicial de outros 

financiadores por exigir maior tempo para que sua curva de retorno se inicie. Em geral, é 

preciso que se supere a fase de construção para que o investimento comece a gerar fluxo de 

caixa e passe a amortizar o seu custo de implementação, que exige um prazo mais extenso 

quando comparado, por exemplo, com a indústria. No entanto, o investimento em 

infraestrutura gera um fluxo positivo por prazos muito superiores em comparação com a 

indústria. Desse modo, o investimento em infraestrutura apresenta-se como mais compatível 

às necessidades dos fundos de pensão por apresentar maiores possibilidades de investimentos, 

dado a sua menor procura pela exigência de maior prazo para iniciar um fluxo positivo, 

embora apresente a vantagem do maior tempo de fluxo positivo de recursos e de maior 

estabilidade para os seus ganhos.14  

Portanto, tendo em vista a vocação de longo prazo para os investimentos dos fundos 

de pensão, pode-se afirmar que o setor de infraestrutura se mostra como o mais adequado para 

receber investimentos e dar retornos elevados e estáveis para o financiamento dos benefícios 

dos trabalhadores. Além disso, o desenvolvimento de infraestrutura, que ainda é bastante 

deficiente em nosso país, destaca-se como oportunidade para a expansão industrial e de novos 

                                                           
13

 Dois desses mecanismos são o ALM (Asset Liability Management), no qual se avaliam os riscos inerentes às 
metas de retorno necessárias; e o EBITDA, que indica o quanto determinado investimento pode trazer de retorno 
real, descontados juros, depreciações, impostos e amortizações – embora seja necessário o controle da 
metodologia desse cálculo de modo a evitar fraudes contábeis. Esses são mecanismos que são indicados como 
variáveis que comprovam a rentabilidade de investimento em infraestrutura no país. Cf. LOPES, Guilherme 
Nogueira. Serviços de infraestrutura como opção de investimento para os fundos de pensão brasileiros. 
Campinas, IE-Unicamp. (dissertação de mestrado). (mimeo) Pg. 45 e ss. 
14 Sobre a superioridade dos investimentos de infraestrutura sobre os investimentos em indústria CF. LOPES, 
Guilherme Nogueira (2012) apud FERREIRA, C. K. (1995) O financiamento da indústria e infraestrutura no 
Brasil: crédito de longo prazo e mercado de capitais. Campinas, IE-UNICAMP. (tese de doutoramento). 
(mimeo). Serviços de infraestrutura como opção de investimento para os fundos de pensão brasileiros. 
Campinas, IE-Unicamp. (dissertação de mestrado). (mimeo) O autor da tese de doutoramento, ao comparar os 
dois investimentos, observa que o investimento em indústria demora em 3 anos de fluxo negativo enquanto tem 
7 anos de fluxo positivo. O investimento em infraestrutura, por sua vez, apresenta um fluxo negativo de cerca de 
15 anos e fluxo positivo que supera os 15 anos com perspectivas estáveis para o longo do período. 
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negócios pelo interior brasileiro de modo a dinamizar a economia e promover a ampliação da 

geração de emprego e renda. 

Em geral, os fundos não se comportam como um empresário, coordenando o processo 

de investimento, mas como um fornecedor de recursos para que tais investimentos possam ter 

concretude. Diante desse cenário, é preciso que se avaliem as alternativas de gerenciamento 

desses recursos para que se possa considerar em que contexto tais instrumentos podem ser 

melhor aplicados. 

iii. Instrumentos de gerenciamento dos investimentos dos fundos de pensão. 

iii.i. Os fundos associados ao BNDES: uma alternativa. 

Os fundos têm diversas possibilidades de escolha de veículos por meio dos quais pode 

realizar investimentos. Na década de 1990 já havia discussões sobre tais saídas. Essas se 

davam tendo em vista a necessidade de ampliação da capacidade de formação bruta de capital, 

elemento considerado essencial para o crescimento da economia e da criação de melhores 

condições para a distribuição de renda e geração de emprego.15 

À época, a principal questão estava associada a como seria possível ampliar a 

capacidade de funding do BNDES de modo a aumento o número de investimentos do banco. 

Desde aquele momento já se tinha a análise de que a grande demanda por investimento se 

concentraria no setor de infraestrutura. Setor esse que necessitaria de financiamentos de longo 

prazo, o que convergiria com os interesses dos fundos, que buscavam investimentos com 

retornos progressivos no longo prazo, e do próprio BNDES que buscava fontes de oferta que 

se igualasse com a demanda de alto nível apresentada.16 

Para tanto, CASTELAR (1994) propunha seis possibilidades para a parceria entre 

fundos e BNDES em intervenções de infraestrutura: 

a) Fundos como fonte de funding: participação individual. 

Nessa modalidade, o Banco disponibilizaria papéis (debêntures) que poderiam ser 

comprados pelos fundos de modo que pudessem ser revendidos de acordo com o grau de 

valorização do título. Essa é uma opção que se apresenta com de investimento de mais curto 

prazo, já que o fundo poderia vender o papel em um mercado secundário. No entanto, 

                                                           
15 PINHEIRO, Armando Castelar. Os fundos de pensão e o financiamento do desenvolvimento: o papel do 
BNDES in Revista do BNDES. V. 1, n.2. Rio de Janeiro. 1994. P. 48. 
16 Idem. P. 53. 
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segundo SANTOS (2006) não se conseguiu, no Brasil, ter-se sucesso quanto a criação de um 

mercado secundário para a negociação de debêntures.17 

b) Fundos como fonte de funding: participação coletiva. 

Nesse modelo, os fundos firmariam contratos de participação com o banco fornecendo 

uma quantidade determinada de recursos a ser investida pelo banco. Desse modo, o BNDES 

funcionaria como uma espécie de trust bank de parte dos recursos do fundo, gerenciando os 

recursos que recebe em determinado investimento. Para isso, o banco cobraria uma espécie de 

“taxa de administração” pelo gerenciamento do investimento e, em troca, viabiliza os 

resultados ao fundo. 

c) Fundos como co-financiadores. 

Nessa possibilidade o banco funcionaria como “certificador” de investimentos. Assim, 

poderia atrair os fundos, bem como outros investidores, para se juntarem ao banco no 

investimento de uma atividade. Uma possibilidade de segurança para os bancos, nesse caso, 

seria a criação de cláusulas de desempenhos que pudessem garantir uma determinada taxa de 

retorno ideal para os fundos. 

d) O Banco como avalista técnico. 

Nesse caso o banco atuaria como um “consultor” no qual faria avaliação de projetos 

para o fundo, que entraria com os recursos.  

e) O BNDES como Trust Bank da previdência oficial. 

Nessa situação o BNDES gerenciaria os recursos da previdência oficial, o que já 

acontece, por exemplo, indiretamente, com o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, ou o 

que acontece, diretamente, no caso da Caixa Econômica Federal, no gerenciamento do FI-

FGTS. 

Fora essas possibilidades de associação entre os fundos e o BNDES ainda é possível 

observar a criação de instrumentos por meio dos quais os próprios fundos sejam os agentes de 

investimento e gerenciamento das suas atividades. 

iii..ii Outros caminhos: Os fundos que agem como empresários e a formação de 

fundos de investimento pelos fundos de pensão. 

                                                           
17 Para uma análise da aplicação de debêntures como instrumento de captação de recursos, cf. SANTOS, Durival 
José Soledade. Debêntures: um instrumento moderno de aplicação e captação de recursos in Revista do BNDES. 
Rio de Janeiro, v. 13. n. 26. p. 35-54, dez. 2006. 
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Percebe-se, com o debate levantado por CASTELAR, que as discussões em 

busca de caminhos que dessem condições para a associação dos investimentos dos 

fundos de pensão para atividades importantes para o desenvolvimento do país não são 

inéditas. 

Hoje, duas décadas depois, outros instrumentos têm sido encontrados para o 

alcance dessa associação. 

Um deles é a participação direta dos fundos na constituição de uma empresa. O 

exemplo é o da INVEPAR, que surge do co-investimento entre a PREVI e a OAS e depois, 

em 2009, recebe o aporte de PETROS e FUNCEF. Hoje, a Invepar é proprietária de 10 

empresas concessionárias de serviços de transporte, incluindo rodovias, o metrô do Rio de 

Janeiro e o Aeroporto de Guarulhos.  

Mesmo assim é preciso fazer duas ressalvas à participação direta dos fundos em 

investimentos diretos. Uma é a dificuldade em constituir um corpo técnico mantido pelo 

fundo para o bom gerenciamento exclusivo do investimento. A segunda é a concentração 

excessiva de fundos em uma mesma modalidade de investimento. Isso pode não ser muito 

prudente tendo em vista a exposição excessiva às oscilações de mercado daquele setor 

específico.18 

Desse modo outra saída para o ingresso na realização de investimentos de 

infraestrutura é a formação dos chamados Fundos de Investimento em Participação (FIPs). 

Os FIPs permitem a aplicação em ações, debêntures, bônus de subscrição e demais 

títulos e valores imobiliários conversíveis ou permutáveis em ações.19 Essa possibilidade foi 

ampliada com a entrada em vigor da lei 11.478/2007 que criou o instrumento dos Fundos de 

Investimento em Participações – Infraestrutura (FIP-IE). Os FIP-IE foram criados o objetivo 

                                                           
18 Para uma compreensão mais aprofundada da temática e do exemplo da Invepar. Cf. LOPES, Guilherme 
Nogueira (2012) Serviços de infraestrutura como opção de investimento para os fundos de pensão brasileiros. 
Campinas, IE-Unicamp. (dissertação de mestrado). (mimeo). P.65. 
19 Instrução CVM 391/2003: Art. 2º - O Fundo de Investimento em Participações (fundo), constituído sob a 
forma de condomínio fechado, é uma comunhão de recursos destinados à aquisição de ações, debêntures, bônus 
de subscrição, ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de 
companhias, abertas ou fechadas, participando do processo decisório da companhia investida, com efetiva 
influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão, notadamente através da indicação de membros 
do Conselho de Administração. 
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de atender demandas da área de infraestrutura, que pela lei abrange basicamente os setores de 

energia, transporte, água e saneamento básico e irrigação. 20 

Tais fundos se constituem na forma de condomínio fechado – onde o resgate de quotas 

não é permitido – com a aplicação de, no mínimo, 95% de seu patrimônio em ações ou bônus 

de subscrição de emissão das sociedades de propósito específica (SPE) criadas para fins de 

investimento nas áreas permitidas por lei. 

Assim, nessa situação, os fundos de pensão podem fazer aportes de recursos em tais 

fundos de infraestrutura, que farão a busca e análise de sociedades de propósito específico 

para decidir em qual delas investirá. Tal mecanismo pode incentivar a criação de SPE para o 

setor de infraestrutura mediante criação de verdadeira “joint-venture” entre os entes privados 

que se dispõe a atividades determinadas pelo interesse público e organizadas na forma de 

concessões ou Parceria-Público-Privadas (PPP). 21 

 Para tanto, é preciso que os fundos modulem tais FIPs de maneira a “terem prazos 

condizentes aos perfis de maturação dos investimentos em serviços de infraestrutura, com 

acesso restrito de seus cotistas à liquidez, de modo a evitar instabilidade patrimonial e garantir 

o adequado fluxo de caixa necessário aos investimentos nos empreendimentos”.22 Essas são 

medidas consideradas prudenciais para que os fundos não transformem a possibilidade de um 

investimento rentável em uma perda desnecessária.  

A experiência dos FIPs pode ser não apenas um instrumento para que os fundos de 

pensão menores possam realizar investimentos em infraestrutura. Eles podem também servir 

aos grandes fundos de pensão como uma alternativa para amplificar seu portfólio de 

investimentos. Para tanto, os fundos podem criar ou participar de FIPs que se adequem com 

suas metas atuariais e que apresentem resultados consistes e com metas reais de inversão de 

capital. Ao reduzir a necessidade de controle direto dos fundos sobre os investimentos, 

embora eles ainda devam estar sob o controle firme de metas, abre-se espaço e recursos para 

uma maior atenção à atividade previdenciária.  

                                                           
20 Cf. EIZRIK, Nelson et al. Mercado de Capitais – Regime Jurídico.2ª ed. Rio de Janeiro: RENOVAR. 2008. 
pp. 96-98. 
21 Sobre a relação entre SPE e PPP Cf. FÉRES, Marcelo Andrade.  Rev. Jur., Brasília, v. 7, n. 75, p.01-05, 
out/nov, 2005. 
22 LOPES, Guilherme Nogueira (2012) Serviços de infraestrutura como opção de investimento para os fundos de 
pensão brasileiros. Campinas, IE-Unicamp. (dissertação de mestrado). (mimeo). P. 66. 
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Assim, podemos mapear esse sistema com uma articulação entre a escolha da 

Administração Pública, de uma empreitada específica transposta para um Edital de Licitação 

autorizado pelas leis de Concessões e das PPPs, a criação de uma SPE, para a consecução 

dessa empreitada, a criação de Fundos de Investimento em Participação, específicos para 

investimentos no âmbito da infraestrutura e a captação de recursos de fundos de pensão, que 

interligam os FIPs e as SPEs (na qual também se insere a Administração Pública como agente 

econômico ou regulador) na realização de um determinado objetivo. 

Uma leitura possível desse fenômeno é o entendimento desse processo por aquilo que 

MATTOS chama de “Estado como tomador de riscos”, no qual se incentiva a participação 

privada criando mecanismos, que permitem a participação do ente privado em seus projetos, e 

a partilha dos riscos existentes em um determinado projeto. 23 

Nesse sentido, por autorização da Lei das PPP, o Estado cria editais/licitações por 

meio dos quais se formam as SPEs nos quais escolhe aqueles que atendem as exigências de 

tais editais/licitações para que,  juntamente com a Administração Pública, concretizem a 

demanda oferecida pelo próprio Estado. 

Nesse caso, não apenas a SPE está sujeita a regulação legal como também pode, 

lateralmente, ter aplicada a regulação por contrato. Essa possibilidade se abre pela natureza 

jurídica societária apresentada pela SPE, de tal maneira que a Administração Pública possa 

condicionar tal participação a maiores garantias com a finalidade de que os riscos existentes 

bem como a capacidade de retorno sejam compatíveis com as metas atuariais dos fundos além 

de tomar como horizonte o investimento de longo prazo.24 

                                                           
23

 Para a compreensão de como o autor utiliza o conceito a partir de casos práticos, cf. MATTOS, Paulo. T. L. 
Institutions for industrial development and innovation: the state as a risk taker in Brazil. Disponível em: 
http://academico.direito-rio.fgv.br/ccmw/images/0/0e/Institutions_-_PLM_2009.pdf. Acesso em 15 de Março de 
2013. Sobre o conceito é possível analisa-lo como um indicador do Estado assumindo uma modalidade de 
investimento que não é realizada prioritariamente pelo setor privado. Desse modo, tendo em vista ser o 
investimento de longo prazo essencial para o país, então tem tido o Estado a tarefa de toma-lo de modo a 
alimentar condições de desenvolvimento aos setores em que investe.  
24  Sobre a noção de “Estado como tomador de Riscos” e “regulação por contrato” Cf. MATTOS, Paulo 
Todescan Lessa. “O sistema jurídico-privado de investimentos público-privados em inovação no Brasil” 
in Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, v. 7, n. 28, out./dez. 2009. No artigo, o autor trata da 
relação público-privada para os investimentos em inovação, no caso têm-se empresas em surgimento ou 
empresas em início de comercialização de seus produtos que buscam recursos para que suas descobertas possam 
ganhar escala e poderem dá seguimento quanto ao seguimento em outras descobertas. Aqui o ente privado é a 
finalidade do investimento, dado que sua atividade se mostra como de interesse público para o desenvolvimento 
tecnológico do país. No âmbito das PPPs, o ente privado é instrumento que junto com a Administração Pública 
se associa para realização de objetivos propostos por esta. 

http://academico.direito-rio.fgv.br/ccmw/images/0/0e/Institutions_-_PLM_2009.pdf


14 

 

Percebe-se a necessidade de que toda a estrutura de instrumentos jurídicos que 

permitem investimentos pelos fundos de pensão seja regulada. Tal regulação se faz necessária 

para que nem os fundos sejam prejudicados com possibilidades de investimentos que não 

tenham o devido controle dos riscos existentes bem como para que se criem mecanismos de 

articulação de tais investimentos em projetos que auxiliem o desenvolvimento do país, como, 

por exemplo, no setor de infraestrutura. 

iv. Quem legisla o quê? A organização de regulação e fiscalização dos Fundos. 

Como ponto de partida, podemos tomar a divisão da previdência complementar entre 

aberta e fechada. A primeira tem como escopo a busca por fins lucrativos. Ao contrário, a 

segunda divide os seus dividendos apenas com os seus beneficiários.25 

Para efeitos desse trabalho, lidamos com as chamadas Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (EFPC). Essas entidades estão ligadas a empresas públicas e seus 

membros devem ser, obrigatoriamente, empregados dessa categoria de empresa. 

Além disso, os fundos de pensão possuem planos de benefícios que definem como os 

participantes podem receber seus benefícios quando for determinado o início. São 

basicamente três os modelos pelos quais os benefícios se definem:26 

Benefício definido:  

“É aquele em que o benefício complementar é estabelecido no momento da adesão do 

participante com base em valores prefixados ou em formulas de cálculo prevista em 

regulamento.”27  

Esse modelo tem como característica o mutualismo, no qual a avaliação de riscos é 

feita na coletividade, gerando solidariedade entre os participantes. Os benefícios independem 

das variações de reserva e os “déficits” e “superávits” são de responsabilidade coletiva. 

 

 

 

                                                           
25 Historicamente, essa divisão foi feita pela lei 6435/77, que foi revogada pela lei complementar 109/01. 
26 Cf. Ministério da Previdência. Fundamentos da Previdência Complementar. Disponível em 
http://www.previdencia.gov.br/arquivos/flash/3_090416-152304-068.swf acessado em 18/12/2012. 
27 Idem. Ibidem. 

http://www.previdencia.gov.br/arquivos/flash/3_090416-152304-068.swf
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Contribuição definida:  

“Modalidade em que o valor do benefício complementar é estabelecido somente no 

momento da sua concessão, com base no saldo acumulado resultante das contribuições 

vertidas ao plano e da rentabilidade das aplicações durante a fase contributiva.”28  

Essa modalidade tem como característica a proporcionalidade do saldo no momento da 

concessão do benefício. Tem um caráter mais individualista. Cada participante tem uma conta 

individual de modo que seja possível calcular o seu saldo em específico. Observando esses 

aspectos, percebe-se que os benefícios são recebidos em função das reservas e, assim, não há 

superávits ou déficits já que o benefício não tem um valor prefixado. 

Contribuição Variável: 

Tenta reunir características dos dois modelos apresentados anteriormente, nessa 

modelagem temos duas possibilidades de pagamentos: 

a) Contribuição Definida na fase de acumulação com a presença de 

contas individuais e Benefício Definido na fase de inatividade com a definição de uma renda 

vitalícia. 

b) Outra possibilidade dessa modelagem é o oferecimento de, nos 

casos de benefícios de risco, um benefício de risco como nos casos de morte, invalidez, etc. 

Passadas as definições mais elementares sobre como os empregados se relacionam 

com os fundos, cabe, então apresentar alguns outros institutos legais na qual se apresenta a 

estrutura organizativa legal dos fundos. 

Atualmente, regem os fundos de pensão, sejam eles abertos ou fechados, duas leis 

complementares: Lei Complementar 108/01 e a Lei Complementar 109/01. 29  

Ao Conselho Geral de Previdência Complementar (CGPC) cabe a regulação das 

atividades fim dos fundos de pensão, ou seja, a sua parte previdenciária. Ao Conselho 

Monetário Nacional (CMN) cabe a regulação da atividade meio dos fundos de pensão, quanto 

                                                           
28 Idem. Ibidem. 
29 A LC 108/01, basicamente, dispõe sobre a relação dos entes federados e suas pessoas jurídicas  com suas 
respectivas EFPC’s bem como da suas estrutura organizativa básica. A LC 109/01 disciplina o funcionamento 
dos fundos de modo a definir a estrutura de legislação e fiscalização. As duas leis surgiram a partir da emenda 
constitucional nº 20. Por fim, é importante citar a Lei 11.053/04 que dá providências sobre o tratamento 
tributário dos fundos. 
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a definição de limitações das aplicações de seus recursos. Já quanto à fiscalização, a 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), ligada ao Ministério da 

Previdência, faz a sua parte quanto às atividades fim (previdenciária) e a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) faz a sua parte quanto às atividades meio, quanto aos instrumentos que 

possa utilizar para movimentar seus investimentos. 

3. Os Fundos de Pensão no centro da disputa política. O jogo pelo controle 

dos investimentos. 

i. Poder de escolha. A administração pública que escolhe membros da 

direção dos Fundos. 

A composição dos órgãos de decisão dos fundos de pensão têm duas origens, ambas 

de acordo com que participa do financiamento do fundo. Dessa forma, as indicações têm 

origem nos participantes e nas patrocinadoras.30 

No caso da PREVI e FUNCEF, o presidente é de escolha direta da patrocinadora.31 No 

caso da PETROS, o seu estatuto apenas indica que dois membros da diretoria executiva 

poderão ser escolhidos de fora do grupo dos participantes.32 

Desse modo, há a possibilidade jurídica do Governo Federal tomar a decisão de 

escolha dos principais cargos executivos desses fundos de modo a programar decisões nos 

processos de investimento dos fundos, dado que as patrocinadoras são controladas pela União 

e têm seus cargos de confiança suportados pelo Governo. 

                                                           
30 O art. 11 e seguintes da LC 108/01 estabelece a composição do conselho deliberativo, diretoria e conselho 
fiscal. O conselho deliberativo, órgão máximo da EFPC, deve ser composto paritariamente por membros dos 
beneficiários e assistidos bem como das patrocinadoras. As patrocinadoras, nesse caso, são as empresas públicas. 
31 Estatuto PREVI. Art.32. Os membros da Diretoria Executiva serão nomeados pelo Conselho Deliberativo 
segundo o seguinte critério: 
I – para os casos de Presidente, Diretor de Investimento e Diretor de Participação, o Conselho Deliberativo 
nomeará pessoas que sejam indicadas pelo patrocinador Banco do Brasil S.A.  
(...) 
Estatuto FUNCEF. Art. 48. Os membros da Diretoria Executiva serão nomeados pelo Conselho Deliberativo de 
acordo com o seguinte critério: 
I – para os cargos de Diretor-Presidente, Diretor de Investimentos e Diretor de Participações Societárias e 
Imobiliárias, o Conselho Deliberativo nomeará pessoas que sejam indicadas pela patrocinadora CAIXA. 
32 Estatuto PETROS. Art. 36. A Diretoria Executiva será composta por 4 (quatro) membros (...). 
(...) 
§ 3º Dois membros da Diretoria Executiva poderão ser designados entre não-participantes dos planos de 
benefícios administrados pela Petros, sendo os demais escolhidos dentre os participantes e assistidos em gozo de 
seus  direitos estatutários, (...). 
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É essa possibilidade de intervenção que pode ser utilizada pelo governo para fazer 

com que os fundos movimentem determinados interesses do Executivo dado o grande poder 

econômico que representa os fundos, prova do seu poder institucional. 

ii. Os Fundos como mecanismos de movimentação do Governo para o 

alinhamento estratégico do mercado. 

A partir de agora, vamos descrever duas situações nas quais é possível observar o 

poder de movimentação do executivo por meio dos fundos para que o mercado se alinhasse a 

algum interesse que considerava importante. 

1. A aproximação dos bancos aos fundos para as privatizações da década de 

90. 

Na década de 90, sob o argumento de “desinflacionar” o Estado brasileiro, deu-se 

início ao chamado Programa Nacional de Desestatização, no qual diversas empresas estatais 

começaram a ser vendidas.33 

Nesse processo, os fundos participaram como sócios dos grupos que se formavam para 

a participação nos leilões de vendas das empresas que estavam sendo desestatizadas. Os 

interesses em ter os fundos como participantes eram de duas naturezas. Uma seria o fato de os 

fundos poderem aportar grandes montantes de recursos (em geral com custo de capital 

menor), tornando os grupos nos quais estivessem inseridos com maior possibilidade de vitória 

dos leilões. Outra seria a restrita capacidade de intervenção que teriam, enquanto acionistas 

minoritários, nas empresas que seriam privatizadas, deixando espaço para os demais 

componentes privados do consórcio exercem o seu controle sobre as empresas adquiridas com 

menor pressão externa. Ou seja, os fundos seriam utilizados como fontes de financiamento 

dos consórcios, embora tivessem seu poder de intervenção restrito nas empresas que seriam 

privatizadas, o que poderia fragilizar os recursos dos fundos, uma vez que as decisões 

tomadas poderiam, não necessariamente, observar os objetivos atinentes aos fundos.34 

                                                           
33 O programa tinha como regulamento a Lei 8031/90, que foi revogada pela Lei 9491/97. 
34 Cf. GRÜN, Roberto. Fundos de pensão no Brasil no final do século XX: guerra cultural, modelo de 
capitalismo e os destinos das classes médias. Mana. Vol. 9. N.2. Rio de Janeiro. 1993. P. 9. Sobre a situação dos 
fundos na década de 90, comenta também o autor: “De fato, os fundos de pensão tiveram uma expressão curiosa 
no Brasil na última década. De um lado, foram indispensáveis na privatização das companhias estatais, um dos 
pilares da política econômica do governo federal pós-1994. De outro, no contexto da discussão sobre os rumos 
da previdência social brasileira, viram-se impugnados sob a alegação básica de constituírem instrumentos 
corporativos de preservação de privilégios vitalícios de grupos de trabalhadores já muito beneficiados pela 
estabilidade do emprego.” Ainda sobre o uso dos fundos como instrumentos que possibilitaram o processo de 
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Exempos que ilustram essa espécie de “parceria” ocorreram nos investimentos dos 

fundos de pensão (i) na Telemar e na Brasil Telecom (atualmente empresas fundidas sob o 

nome Oi), quando da privatização do Sistema Telebrás, (ii) na privatização da Companhia 

Vale do Rio Doce (hoje Vale), e (iii) na privatização da Embraer. No caso, os fundos teriam 

sidos forçados pelo governo a formar consórcios para viabilizar as referidas compras.35 

 

2. Capitalismo de Laços: a continuidade da instrumentalização dos fundos. 

Não foi apenas na década de 90 que os fundos tiveram uma determinada influência do 

governo quanto a fixação dos seus objetivos de mercado. Segundo LAZZARINI (2011) há 

uma alteração no modo como os fundos se relacionam com o governo. Para ele, essa relação 

deixa de ser unidirecional. Os fundos passariam, assim, a ter um grau de influência muito 

maior nas antigas estatais nas quais passaram a ter participações.36 Pelo raciocínio do autor, os 

fundos passaram a também movimentar o governo no sentido de resolver disputas e 

influenciar decisões nas referidas empresas.37 

Após 2004, segundo o autor, os fundos tiveram ainda grande peso na nova onda de 

fusões e aquisições ocorrida no país.38 Exemplo disso, são as participações dos três maiores 

fundos de pensão do país (PREVI, PETROS e FUNCEF) na participação da aquisição de 

algumas grandes empresas nacionais.39 

                                                                                                                                                                                     

vendas das estatais na década de 90 e de como isso não fora um fato isolado, mas fruto da compatibilização entre 
os investimentos então realizados e a lógica financeira vigente, expõe GRÜN: “vale mostrar a fragilidade da 
posição dos fundos de pensão em ambientes capitalistas menos propensos a legitimar essas construções. 
Recentemente, o Calpers, considerado o maior fundo de pensão do mundo e principal referência da atuação 
desse tipo de construção social, passou por um período de militância em prol das causas legitimadas no espaço 
social, mas não no financeiro. Nesse contexto Arnold Schwarzenegger, o governador da Califórnia, e/ou seu 
Partido Republicano teriam aproveitado para interferir na sua administração, destituindo o seu presidente, sem 
que se levantassem grandes protestos. Além disso, a própria história dos fundos de pensão brasileiros no período 
FHC também mostrou a sua fragilidade, quando, entre outros constrangimentos, se tornou público que seus 
dirigentes foram forçados a aceitar contratos leolinos na formação dos grupos que iriam disputar a compra das 
estatais a serem privatizadas (...)”. Cf. GRÜN, Roberto. Financeirização da esquerda? Frutos inesperados no 
Brasil do século XXI. In Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 21. N.2. pp. 159-160. 
35 Idem. P. 13. 
36 Sobre a passagem para uma maior influência dos fundos sobre as empresas em que investe. Cf. DUARTE, 
Anna Luiza. A gestão dos fundos de pensão e a sua influência sobre a organização interna das empresas 
participadas. Dissertação de Mestrado. FD/USP. 2003. Mimeo. P. 99 e ss. 
37 Sobre o comportamento “pivô” dos fundos nessa primeira década do século XXI. Cf. LAZZARINI, Sérgio G.. 
Capitalismo de Laços: Os donos do poder e suas conexões. 1ª ed. Rio de Janeiro..Elsevier.2011. p. 36. 
38 Para saber mais sobre a chamada “onda” de fusões e aquisições ocorridas a partir de 2004. Cf. Idem. P. 94 e 
ss. 
39 Idem. P. 37. 
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Para LAZZARINI (2011) essa movimentação dos fundos de pensão seria um indício 

de como se dão as relações entre o governo e o setor privado na condução da economia 

brasileira. Para ele, o setor privado, por sua vez, ora se privilegia dessas estratégias, ora se 

contrapõe a ela.  

3. Choque de racionalidades: tensão entre o Mercado e o Governo. 

i. A construção de uma governança corporativa no Brasil e a sua influência 

nos fundos.  

Com o aumento das atenções que os fundos tomaram a partir do processo de 

desestatização, passou-se a criar um discurso de que a administração dos fundos deveria ser 

conduzida da forma mais técnica possível de modo a afastar riscos de perdas da poupança dos 

trabalhadores.  

Desde então, iniciou-se o que ficou conhecido como implementação de medidas de 

governança corporativa. Tais medidas seria um conjunto de dispositivos que estabeleceriam 

ou manteriam uma relação entre acionistas e dirigentes das empresas, considerada satisfatória 

para os primeiros.40  

Após a crise econômica da década de 70 no Brasil, a governança corporativa se tornou 

um discurso quase que de “salvação nacional.” A possibilidade de criação de controles mais 

rígidos passou a ser utilizado como causa dos ganhos de eficiência dado a sua inserção no 

ambiente do mercado de capitais, referenciado no modelo norte-americano.41 

Assim, a busca por agentes de controle dos investimentos passou a ser modelada pelos 

conhecimentos em governança, uma vez que os ganhos de eficiência estariam atrelados a 

esses instrumentos. Dessa forma, com o ganho de importância dos fundos, buscou-se na 

                                                           
40 GRÜN, Roberto. Convergência das elites e inovações financeiras: a governança corporativa no Brasil in 
Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 20. Nº 58. Junho de 2005. P. 68. Tais medidas seriam basicamente 
três, a saber: 1 – Respeito aos direitos dos minoritários. 2 – Transparência nos procedimentos das empresas. 3 – 
Possibilidade de aquisição do controle acionário das empresas através da compra de suas ações nos mercados 
financeiros. Em continuação, explica que a governança é um componente típico do capitalismo anglo-saxão “nos 
quais o financiamento de empresas se faz pelo recurso aos aportes do público em geral, em contraposição às 
outras situações , como as dos países da Europa Ocidental e Japão, nos quais a ligação do sistema bancário com 
as grandes empresas é mais estreita.” Ainda sobre as diferenças entre o chamada capitalismo anglo-saxão e o 
chamado capitalismo “germânico” Cf. ALBERT, Michel. Capitalismo versus capitalismo. São Paulo. Loyola. 
1992. 
Em outro texto, o autor lembra que a Governança Corporativa teve início na militância cívica em prol dos 
direitos dos consumidores, e que teria desenvolvido sua retórica a partir de conteúdos típicos da esfera pública, 
como transparência e respeito às minorias. (GRÜN. Roberto. Financeirização da Esquerda? Frutos inesperados 
no Brasil do século XXI in Tempo Social, revista de Sociologia da USP. V. 21, n.2. 2009. P. 156.) 
41 Idem. P 70. 



20 

 

governança a capacitação necessária para o controle e proteção das aposentadorias dos 

trabalhadores. Esse é um discurso que é posto em dúvida a partir do escândalo envolvendo 

empresas como a Enron e a Worldcomm nos Estados Unidos.42 

No entanto, a experiência brasileira criou seus próprios elementos sobre a 

governança.43 A partir de então, o debate sobre as formas de controle funcionamento do 

mercado de capitais e do setor financeiro passou a se ligar com o conceitual teórico da 

governança.44  

Essa expansão terá efeitos sobre os atores do debate pelo direcionamento dos recursos 

dos fundos espraiando-se, inclusive, para o setor sindical. 

1. O movimento sindical na disputa dos fundos. A busca pela “moralização” 

do capitalismo. 

Nos anos 1980, os fundos de pensão eram vistos como “venda ideológica dos 

sindicatos”. No entanto, posteriormente, os sindicatos passam a ver nos fundos uma 

possibilidade de disputa política como uma necessidade de fazer frente ao processo de 

“financeirização” que os fundos poderiam sofrer. A partir de então, passam inclusive a 

defender a criação de fundos que pudessem ser geridos por sindicatos. A disputa sindical nos 

fundos passa a ser a da “moralização” do capitalismo.45 

Tal movimentação se intensifica com a consolidação da venda das estatais e a 

ampliação dos fundos. Desse modo, esse passou a ser um espaço visto como de negociação e 

de interlocução entre capital e trabalho. A luta contra a especulação e a financeirização 

passam a ser as bandeiras sindicais nesses espaços.46 

                                                           
42 Idem. P. 72 e ss. 
43Sobre a introdução de conceitos como Governança Corporativa e Private Equity como elementos de 
“modernização” do setor financeiro nacional. Cf. GRÜN. Roberto. Financeirização da Esquerda? Frutos 
inesperados no Brasil do século XXI in Tempo Social, revista de Sociologia da USP. V. 21, n.2. 2009. 
44 GRÜN, Roberto. Convergência das elites e inovações financeiras: a governança corporativa no Brasil in 
Revista Brasileira de Ciências Sociais. Vol. 20. Nº 58. Junho de 2005. P. 79 e ss. Ver também, 
http://www.ibgc.org.br/Secao.aspx?CodSecao=20. 
45 JARDIM, Maria A. Chaves. Presença de centrais e sindicatos no mercado financeiro: criação e gestão dos 
fundos de pensão in Estudos de Sociologia, v. 16, n. 31. Araraquara. 2011. P. 323 e 324. 
46 Idem. P. 332. 
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Para tais sindicalistas, que passaram a dar atenção aos fundos, a disputa é pela 

realização de um movimento para que os fundos procurem investimentos sustentáveis e de 

longo prazo.47 

Segundo JARDIM (2011) toda essa movimentação teria como objetivo uma 

“domesticação do mercado” no mesmo sentido de POLANYI (1980) como o do estado de 

agir com modos de regulação assentados em lógicas de reciprocidade, e não por imperativos 

mercantis. Ou seja, encara-se aqui a necessidade dos fundos de pensão em se basearem no 

princípio da solidariedade social. Essa característica funciona como elemento importante para 

a construção de elementos que mantenham nas mãos do contribuinte a capacidade de terem 

suas necessidades levadas em consideração pelos administradores dos fundos. 48 

Em outro sentido, OLIVEIRA (2003) considera os funcionários dos fundos de pensão 

das empresas estatais como elo entre estado e mercado, elo este que precisaria ser regulado de 

forma a dar transparência a tais relações, especialmente no que se refere aos processos 

decisórios sobre a alocação de capital. Além disso, a regulação tem a função, como dito logo 

antes, de trazer os contribuintes também para o centro da tomada de decisões de modo criar 

controles sobre as decisões dos administradores dos fundos de modo que tais decisões levem 

em consideração também as necessidades dos contribuintes dos fundos. Tal cenário se torna 

real com a exigência pela Lei Complementar 108/01 de que os contribuintes tenha um terço 

de assentos nos conselhos deliberativo e fiscal, indicando, inclusive, o presidente deste último 

conselho. No entanto, a previsão formal de participação não assegura a participação efetiva 

dos representantes nas decisões finais desses órgãos. Quanto a isso, o que se percebe é a 

formação de uma espécie de “elite sindical” que fora capacitada para se articular quanto a 

questões técnicas que pudessem dar legitimidade às opiniões que colocavam nesses centros 

decisórios. 

Segundo GRÜN (2003), essa “elite” se forma quando da disputa iniciada pelo 

movimento sindical quanto às decisões dos fundos de pensão. Após a crise causada pela má 

administração dos fundos nas décadas de 1970 e 1980, os administradores dos fundos passam 

a se vê como “sistema” e passam a trabalhar pela construção de uma imagem de 

responsabilidade quanto à administração dos recursos dos trabalhadores.  

                                                           
47 Idem. Ibidem. 
48 Idem. P. 337. 
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Nesse processo, uma parcela do movimento sindical passa a ver nos fundos uma 

possibilidade de disputa política quanto a seus investimentos e decisões. Para tanto, dão início 

a um trabalho de conscientização da necessidade de realização de tal disputa bem como 

começam a difundir conhecimentos técnicos sobre o assunto. 

Por outro lado, segundo GRÜN (2005) um grupo intitulado de banqueiros/financistas 

passam também a disputar as decisões dos fundos sob o argumento de que seriam dotados de 

maior conhecimento técnico. Este grupo se aproxima dos fundos exatamente no período das 

privatizações realizadas na década de 1990.  

Uma possibilidade de análise da disputa que se apresenta entre tais grupos é a 

apresentada por SANTANA (2010). Em sua dissertação de mestrado, o autor coloca que o 

“sistema”, diante da disputa, ver-se-ia acuado. Por outro lado, a disputa se concentraria entre 

financistas e líderes sindicais. Os primeiros se valeriam do argumento de que seriam mais 

capacitados tecnicamente em relação ao sistema. Os líderes, por sua vez, colocam-se como 

mais legítimos moralmente para administrar os recursos dos fundos. 

De um lado ou de outro, o que se percebe é a existência de “veto points” que 

influenciarão nas decisões dos gestores, como a necessidade de manutenção de taxas atuariais 

que permitam o pagamento das aposentadorias dos trabalhadores no futuro.  

No entanto, como investidores institucionais, os fundos de pensão se colocam diante 

de desafios que vão para além da manutenção de tais taxas atuariais. A tomada de decisão dos 

seus investimentos envolvem decisões que estão embebidas de conteúdo político, como pode 

ser visto. É quanto a esse conteúdo que tais decisões acabam se revelando benéficas ou não 

para os trabalhadores, que investem seus recursos, quanto ao desenvolvimento de um cenário 

macroeconômico que permita que os investimentos dos fundos possam ser rentáveis aos 

trabalhadores. Tal rentabilidade não se restringe às taxas, mas a possibilidade de ampliação do 

mercado de trabalho, de modo que mais trabalhadores possam investir nos fundos.  

Assim, de modo que tais decisões não fiquem ao relevo da instabilidade e da 

imprevisibilidade, surge a regulação como possibilidade de afixar regras que possam evitar 

discricionariedades que possam significar um descontrole das decisões sobre os investimento 

dos fundos.  
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Após a experiência das décadas de 1970 e 1980 passou a ser mais evidente a 

necessidade de se regular os investimentos dos fundos de maneira a criar espectros dentro dos 

quais se consideram razoavelmente seguros os investimentos. Observando o exposto até aqui, 

tal regulação não se apresenta com a função de “engessar” os investimentos, mas de 

especificar as possibilidades de investimento e de, assim, tornar possível o conhecimento dos 

seus riscos. 

4.  Conclusões. Uma tensão que não se resolve: a necessidade de regulação do 

setor.  

Os investimentos dos fundos de pensão são pensados para que sejam diversificados de 

tal modo que possam ter seus riscos o mais diluído possível. É por isso que suas aplicações 

têm um controle via resoluções do Conselho Monetário Nacional, quando se trata de 

operações de crédito como também por meio de instruções da Comissão de Valores 

Mobiliários, quando se trata dos veículos de investimento utilizados pelos fundos.49-50 

Tais resoluções definem em que setores e em que medida podem os fundos realizar os 

investimentos. Essa medida serve para evitar que os fundos concentrem demais recursos em 

determinados setores para que se evitem processos especulativos ou mesmo a submissão do 

seu controle devido à concentração de investimentos.51 

Assim, os fundos têm sempre que lidar com a tensão entre a segurança necessária para 

não fazerem investimentos tenham efeitos prejudiciais ao cenário macroeconômico do país, 

prejudicando aos próprios contribuintes, versus a tarefa de garantir investimentos que 

garantam taxas atuariais que sejam suficientes para manter o pagamento das aposentadorias 

dos contribuintes. Além disso, os fundos, como acumuladores de poupança interna ainda têm 

a tarefa de equilibrar a rentabilidade e a segurança de modo que seus investimentos sejam 

capazes de criar possibilidades de auxílio ao desenvolvimento do país, como condição de 

segurança de investimentos em outros setores que venham a fazer no futuro. 

                                                           
49 LC 109/01. Art. 9º, § 1º. A aplicação de recursos correspondente às reservas, às provisões e aos fundos de que 
trata o caput será feita de acordo com os critérios e normas fixados pelo Conselho Monetário Nacional.  
50 Sobre a capacidade normativa do CMN quanto à regulação do mercado financeiro no país e a superação da 
interpretação de separação funcional entre os poderes do Estado. Cf. ROCHA, Jean Paul Cabral Veiga da. A 
capacidade normativa de conjuntura no direito econômico: o déficit democrático na regulação financeira. Tese 
de doutorado. FD/USP. 2004. Mimeo. 
51 Atualmente, a resolução vigente é a CMN 3792/09. No seu artigo 17 (dezessete) são previstas seis 
possibilidades de investimento: renda fixa; renda variável; investimentos estruturados; investimentos no exterior; 
imóveis; e operação com participantes. 
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Vem-se aplicando o modelo de regulação chamada quantitativa. Por esse modelo, 

como pode ser visto, o legislador aplica limites para os investimentos aos quais estão 

autorizados os fundos. Embora haja autores como PINHEIRO et al. (2005) que veem na 

regulação quantitativa um bloqueio para a diversificação de investimentos e, assim, a 

possibilidade de melhorar a relação entre risco e retorno52, é preciso que se tenha atenção para 

que tal ideia não seja distorcida pela “corrida do curto prazo” e fazer com tal flexibilização 

não seja, na verdade, um “tiro no pé” para os fundos. Tal “tiro no pé” se daria na troca de 

objetivos de investimentos, em vez de alocações que se referenciem na busca de segurança e 

solidez com respaldo produtivo real, passem a se referenciar em possibilidades de ganho 

rápido, mas que se referenciam em garantias mais incertas, de maior risco ou mesmo que 

contribuam com processos especulativos. 

A introdução de práticas de regulação prudencial pode significar um avanço no melhor 

controle de investimento bem como no afastamento de riscos em relação aos investimentos 

dos fundos. No entanto, a atuação do CMN enquanto regulador sistêmico ainda é essencial 

para o funcionamento sustentável do mercado.53-54 

A tendência é que o executivo continue a influenciar os investimentos dos fundos, 

embora haja a regulação quantitativa dos investimentos realizada pelo CMN. Não é, porém, a 

flexibilização desses controles quantitativos que alterará tal conjuntura. Embora tenham o 

executivo, formalmente, poder de influenciar os investimentos dos fundos, é possível, de 

outro modo, identificar igual influência do setor privado nos fundos por meio de seus 

gestores. Tais gestores passam a se guiar, nas suas tarefas administrativas, não pelas decisões 

com caráter público ou oriundas do executivo, mas por uma mentalidade privada influencia 

                                                           
52 A regra do “prudent man” é citada pelos autores como implementação no ERISA (Employee Retirement 
Income Security Act – lei americana de previdência privada). Sobre ela cabe a atenção de que tanto o contexto e 
as condições econômicas brasileiras em muito se distinguem daquelas vistas nos Estados Unidos da América. 
Qualquer transposição de conceitos de um ordenamento a outro sem o devido debate e reconstrução pode 
representar sérios riscos sistêmicos ao nossa ambiente econômico. Cf. Cf. PINHEIRO, Ricardo Pena et al., 
Regulação dos investimentos dos fundos de pensão: evolução histórica, tendências recentes e desafios 
regulatórios in Revista de Previdência, nº 3. Faculdade de Direito – UERJ. 2005. P. 10 e ss. 
53 Sobre as especificações da regulação financeira em espécie. Cf. YAZBEK, Otávio. Regulação do mercado 
financeiro e de capitais. 2ª ed.. Rio de Janeiro. Elsevier. 2008. P. 175 e ss. 
54 Ainda sobre a importância da regulação, pode-se dizer, como lembra ROCHA, de que se impõe “para romper 
o grid lock estabelecendo padrões mínimos de conduta e de qualidade que todas as instituições devem seguir.” 
Ou seja, a atuação da regulação é a de, justamente, conferir isonomia aos agentes de modo que seja sustentável o 
seu funcionamento. Cf. ROCHA, Jean Paul Cabral Veiga da. A capacidade normativa de conjuntura no direito 
econômico: o déficit democrático na regulação financeira. Tese de doutorado. FD/USP. 2004. Mimeo. P. 45. 
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pela formação técnica que recebem, onde pode ser percebido, por exemplo, o enfoque dado à 

medidas de desregulamentação.55 

 Os fundos devem, enquanto investidores institucionais, ter o seu poder de 

investimento regulado por meio de instruções criadas pela CVM. Como já foi tratado no 

ponto 2.iii.ii, uma das alternativas de aplicação dos seus recursos é por meio do mercado de 

capitais. Portanto, para a aplicação de recursos por meio do mercado de capitais, os fundos 

precisam seguir o que determina a CVM quanto aos limites existentes para esse tipo de 

investimento. 

Essa atenção é importante quando levamos em consideração os investimentos que os 

fundos de pensão podem fazer em outros fundos, como os fundos de investimento em 

participações em infraestrutura. A regulação dessa autarquia para a regulação de valores 

mobiliários é importante por determinar limites importantes no sentido de dar maior 

segurança para os investimentos realizados nesses fundos. A segurança se dá, como dito 

                                                           
55 Cf. http://www.ibgc.org.br/Secao.aspx?CodSecao=20. Tal visão em defesa da desregulamentação dos 
mercados pode ser vista em documento de institutos como o IBGC (Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa), que tem papel relevante na formação técnica de executivos que compõe o mercado de trabalho de 
executivos, muitos dos quais também passam pela administração dos fundos. “No Brasil, os conselheiros 
profissionais e independentes surgiram em resposta ao movimento pelas boas práticas de Governança 

Corporativa e à necessidade das empresas modernizarem sua alta gestão, visando tornarem-se mais 
atraentes para o mercado. O fenômeno foi acelerado pelos processos de globalização, privatização e 
desregulamentação da economia, que resultaram em um ambiente corporativo mais competitivo.” (grifos 
nossos). Sobre a tomada dos gestores dos fundos pela mentalidade de mercado, explica ainda Grün: “Em 
paralelo às investidas do assim chamado ‘mercado’ as lideranças sindicais também passam a demonstrar 
crescente interesse nos fundos, tentando fazer passar por natural a extensão do seu mandato de representação 
trabalhista da esfera sindical para a da previdência privada. (...). Assim é que o ‘sistema’ ficou entre dois fogos: 
de um lado, a argumentação proveniente do ‘mercado’ insistia em que a formação técnica de seus prepostos os 
qualificaria melhor para dirigir os fundos do que os membros do ‘sistema’ negando a pretensão da diferença 
específica proposta  em T6; do outro, as lideranças sindicais se anunciavam como verdadeiros representantes dos 
empregados das empresas (cotistas dos fundos). E houve ainda diversas ocorrências de ‘fogo cruzado: no calor 
da luta para abrir espaços vimos líderes sindicais apontando o caráter ‘amador’ dos membros do ‘sistema’ e os 
representantes do mercado financeiro questionando a representatividade dos dirigentes dos fundos.” Sobre o 
tempo T6 a que se refere o excerto anterior, expõe o seguinte: “Podemos falar numa segunda fase dos fundos 
(T6) quando a reiteração do seu funcionamento acabou consolidando em seu âmbito de atuação um grupo bem 
específico de dirigentes, oriundos das equipes de direção das empresas estatais que os patrocinavam.  Dessa 
forma os fundos se tornavam uma espécie de elixir dourado, que aplacava as tensões das ‘guerras de palácio’ 
típica das grandes empresas (em particular as estatais), em que o grupo ora dominante tem força suficiente para 
impor seu mando na administração, mas não para demitir seus oponentes. A exemplo de outros agrupamentos de 
profissionais ligados ao campo empresarial, a consolidação desse grupo, que irá se autonomear ‘sistema’ (dos 
fundos de pensão), passa fundamentalmente pela criação de uma entidade representativa, a Associação Brasileira 
de Previdência Privada (Abrapp), que irá representa-los, educa-los e legitimá-los.” Cf, GRÜN, Roberto. O nó 
dos fundos de pensão. In Novos Estudos, n. 73. Nov. 2005. pp. 25-26. Dessa disputa entre sindicalistas e o 
“mercado” na formação dos gestores dos fundos bem como com a tomada por aquele pela racionalidade deste 
quando, por exemplo, a Abrapp passa a indicar a Governança Corporativa como elemento a estar presente nas 
empresas que receberão investimentos do fundos de pensão. Cf. Fundos de Pensão: O investimento dos fundos 
de pensão durante o governo Lula, a construção das crenças de responsabilidade social e sustentabilidade e o 
recente interesse por investimentos na Amazônia brasileira. In Observatório de Investimentos na Amazônia. p. 
126. Acessível: http://www.inesc.org.br/biblioteca/textos/livros/obs-de-invest-da-amazonia_estudo-1. 

http://www.ibgc.org.br/Secao.aspx?CodSecao=20
http://www.inesc.org.br/biblioteca/textos/livros/obs-de-invest-da-amazonia_estudo-1
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anteriormente, no sentido de evitar que os investimentos sejam abarcados pelos riscos da 

especulação.  

É perceptível que os fundos podem se valer de seu grande peso econômico e 

institucional para a criação de condutas que visem um mercado de capitais menos 

especulativo, o amadurecimento de práticas de governança e transparência e de investimentos 

com impacto positivo na produtividade e na competitividade do país. Ademais, a ideia de 

governança corporativa para os fundos não se encontra fechada. A sua definição é objeto de 

disputa que se encontra em tensão.56  

De outro modo, aos fundos é dada uma série de instrumentos que os permitem analisar 

investimentos em infraestrutura que podem auxiliar no desenvolvimento econômico do país – 

o que contribui, inclusive, para a expansão empresarial aumentando as chances de 

crescimento do próprio mercado de capitais. Tais instrumentos podem servir de balizas para 

que esse objetivo seja concreto e controlável de forma a mensurar resultados e transparência 

nos processos decisórios dos investimentos.  

Os fundos constituem recursos expressivos e que, consequentemente, chamam a 

atenção do mercado. Em um país que ainda apresenta deficiências para obtenção de recursos 

para fazer investimentos, os fundos se encontram em uma situação confortável, ao mesmo 

tempo decisiva, de focar em atividades que podem contribuir para o seu pleno crescimento 

bem como auxiliar ao desenvolvimento nacional. 

No cenário atual de queda de taxas de juros, as opções de investimento em mercado de 

capitais e em infraestrutura se acentuam. Tanto em um quanto em outro é observável uma 

alternativa de propulsão do desenvolvimento bem como de esforço em investir de formas 

consideradas mais produtivas do que as aplicações em opções de renda fixa ou em títulos da 

dívida pública. 

Como foi dito, as atenções se voltam para a necessidade de vigilância junto a esses 

investimentos para que não se desviem e se transformem em fontes de especulação. 

                                                           
56 Para a visualização da tensão sobre o conceito de governança corporativa em relação aos fundos de pensão, cf. 
GRÜN, Roberto. “Convergência das Elites e Inovações Financeiras: A Governança Corporativa no Brasil”. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, ano 20, no 58. 2005. pp. 67-90; JARDIM, Maria A. Chaves. O 
investimento social dos fundos de pensão durante o governo Lula, a construção das crenças de responsabilidade 
social e sustentabilidade e o recente interesse por investimentos na Amazônia brasileira. Brasília: INESC 
(Relatório de Estudo). 2010. pp. 39 e ss. 
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Cabe, assim, a atenção do Conselho Monetário Nacional bem como da Comissão de 

Valores Mobiliários ao novo cenário que se desenha e às novas possibilidades rentáveis de 

investimentos que ficam cada vez mais disponíveis aos fundos. O regulador tem um papel 

central na conduta dos investimentos, não apenas impedindo assimetrias de informações ou 

riscos morais, mas também ao exigir uma conduta ativa de quem recebe os investimentos. 

Essa exigência se mostra como auxiliadora dos fundos no sentido de prover recursos a 

investimentos que façam os fundos crescerem e, ao mesmo tempo, indutores do 

desenvolvimento do país. O legislador também precisa agir. A criação de marcos regulatórios 

nos diversos setores de infraestrutura dão os subsídios jurídicos essenciais para que se 

garantam regras mínimas para a organização desses investimentos. Além disso, os marcos 

regulatórios permitem que os fundos de investimento em participações possam captar recursos 

dos fundos de pensão para o financiamento de equipamentos de infraestrutura. 

Esses são desafios que tentam superar as previsões feitas por OLIVEIRA (2003) sobre 

a possibilidade de o “Ornitorrinco”57 submeter tudo à voracidade da financeirização, de modo 

que os recursos da contribuição dos trabalhadores pudessem ser consumidos em processos 

especulativos, o que estrangularia a capacidade de construção de estruturas econômicas de 

redistribuição de renda e, além disso, o estímulo a criação de um novo mercado sobre o qual a 

terceira revolução industrial se assentaria de modo a abrirmos uma possibilidade de superação 

do subdesenvolvimento, possibilidade essa que pode ser concretizadas com os investimentos 

dos fundos de pensão, quando sua regulação incorpora também este desafio. 

  

                                                           
57 Permito-me aqui reproduzir a parte final do artigo Ornitorrinco, onde Francisco de Oliveira define as facetas 
desse bicho, que serve de analogia para o que é o Brasil. “O ornitorrinco é isso: não há possibilidade de 
permanecer como subdesenvolvido e aproveitar as brechas que a Segunda Revolução Industrial propriciava; não 
há possibilidade de avançar, no sentido da acumulação digital-molecular: as bases internas da acumulação são 
insuficientes, estão aquém das necessidades para uma ruptura desse porte. Restam apenas as ‘acumulações 
primitivas’, tais como as privatizações propriciaram: mas agora com o domínio do capital financeiro, elas são 
apenas transferência de patrimônio, não são, propriamente falando, ‘acumulação’. O ornitorrinco está 

condenado a submeter tudo à voracidade da financeirização, uma espécie de ‘buraco negro’: agora será a 
previdência social, mas isso o privará exatamente de redistribuir a renda e criar um novo mercado que 
assentaria as bases para a acumulação digital-molecular. O ornitorrinco capitalista é uma acumulação 
truncada e uma sociedade desigualitária sem remissão. Vivam Marx e Darwin: a periferia capitalista finalmente 
os uniu. Marx, que esperava tanto a aprovação de Darwin, que não teve tempo para ler O Capital. Não aqui, nas 
Galápagos, que teve Darwin teve o seu ‘estalo de Vieira’?” (grifos nossos) 
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