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Resumo: O objetivo é avaliar os potenciais impactos macroeconômicos de novas 
fontes de financiamento do investimento, tais como os fundos oriundos das receitas 
derivadas de extração do petróleo do pré-sal e os fundos previdenciários. Neste 
sentido, este Relatório apresenta brevemente os resultados da pesquisa sobre a 
experiência mundial dos FRS (Fundos de Riqueza Soberana) e as expectativas quanto 
ao recém aprovado FUNPRESP (Fundo de Previdência Complementar do Servidor 
Público), que irá fazer não só com que o déficit da Previdência Social dos servidores 
diminua, mas também que cresçam os fundos previdenciários disponíveis para 
funding. Soma-se aos estudos de casos dos grandes fundings de financiamento em 
longo prazo no Brasil de origem e/ou destino trabalhista (FGTS, FAT e EFPP). 

Palavras-chave: Fundos de Riqueza Soberana - Fundos de Pensão 

Abstract: The objective is to evaluate the potential macroeconomic impacts of new 
sources of investment financing, such as funds from revenue derived from the 
extraction of oil from pre-salt and pension funds. In this sense, Thus, this report 
briefly presents the results of research on the global experience of FRS (Sovereign 
Wealth Funds) and expectations about the newly approved FUNPRESP 
(Supplementary Pension Fund for Civil Servants), which will not only make this 
deficit Social Security reduces, but also to grow the funds available for pension 
funding. Sum up the case studies of large fundings of long-term financing in Brazil of 
origin and / or destination labor (FGTS, FAT and EFPP). 
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Introdução 

Este IV Relatório da Pesquisa “Financiamento Interno em Longo Prazo”, dentro do 
projeto Agenda Desenvolvimentista (PNPD 59/12 Ipea), tem como objetivo avaliar os 
potenciais impactos macroeconômicos de novas fontes de financiamento do 
investimento, tais como os fundos oriundos das receitas derivadas de extração do 
petróleo do pré-sal e os fundos previdenciários.  

Neste sentido, apresenta brevemente os resultados da pesquisa sobre a experiência 
mundial dos FRS (Fundos de Riqueza Soberana), iniciada décadas atrás pelos petro-
Estados e por Cingapura. Reúne aos já realizados estudos de casos dos grandes 
fundings de financiamento em longo prazo no Brasil de origem e/ou destino 
trabalhista (FGTS, FAT e EFPP), a do recém aprovado FUNPRESP (Fundo de 
Previdência Complementar do Servidor Público), que irá fazer não só com que o 
déficit da Previdência Social dos servidores diminua, mas também que os fundos 
previdenciários disponíveis para funding se avolumem. 

 

Fundo de Riqueza Soberana 

 

O SWF Institute (http://www.swfinstitute.org) é uma organização global destinada a 
estudar e orientar os Fundos de Riqueza Soberana (sigla FRS; em inglês: Sovereign 
Wealth Funds – SWF), fundos de pensão, Bancos Centrais e outros investidores 
públicos em longo prazo nas diversas áreas de investimentos, alocação de ativos, 
risco, governança, economia, política, comércio e outras questões relevantes. Ele 
responde, didaticamente, à pergunta inicial: o que é um SWF? 

Um Fundo Soberano (SWF) é um fundo de investimento estatal ou entidade que é 
comumente estabelecida a partir de saldos no balanço de pagamentos, operações 
oficiais em moeda estrangeira, receitas de privatizações, transferências 
governamentais, superávits fiscais e/ou recursos obtidos com exportações. Essa 
definição do Fundo Soberano exclui, entre outras coisas, os ativos de reserva em 
moeda estrangeira detidos pela Autoridade Monetária em função de política cambial 
ou política monetária, as empresas estatais (EE), os fundos de pensão patrocinados, 
seja pelo governo, seja por EE, com contribuições dos empregados e do empregador e 
carteira de ativos administrados para previdência complementar dos beneficiários. 

É interessante destacar que os FRS podem investir, indiretamente, em indústrias 
domésticas. Além disso, eles tendem a adotar, prioritariamente, preferência pela 
liquidez do que pela rentabilidade, mas tem uma tolerância maior ao risco do que a 
administração tradicional de reservas internacionais. 

Os FRS podem ter sua origem em: 

1. Commodities: criados através da exportação de commodities, sejam tributadas, 
sejam possuídas pelo governo. 

2. Não-commodities: normalmente, criados por meio de transferências de ativos 
das reservas cambiais oficiais. 
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Cada FRS tem sua própria razão particular para a sua criação. Além disso, todos os 
fundos tem seus próprios objetivos. São objetivos comuns dos FRS: 

1. Proteger e estabilizar o orçamento e a economia nacional do excesso de 
volatilidade nas receitas de exportação; 

2. Diversificar as exportações de matérias-primas não renováveis; 
3. Ganhar retornos maiores do que os usualmente obtidos pelas reservas 

cambiais; 
4. Ajudar à autoridade monetária dissipar liquidez indesejada; 
5. Aumentar o funding para investimentos em favor de gerações futuras; 
6. Financiar o desenvolvimento econômico e social; 
7. Obter crescimento sustentável do capital em longo prazo; 
8. Estratégia geopolítica. 

Há os seguintes veículos de investimentos soberanos: 

1. Fundos de Riqueza Soberana (FRS ou SWF), por exemplo, Qatar Investment 
Authority; 

2. Fundos de pensão patrocinados pelo setor público, por exemplo, CalPERS. 
3. Empresas estatais, por exemplo, Chinalco. 
4. Empresas soberanas (SWE), por exemplo, St Martins Propriedades. 

Empresas Soberanas (SWE) são veículos de investimento que são possuídos e 
controlados por FRS. Estas subsidiárias são instrumentos que permitem maior 
flexibilidade em suas gestões. 

Fundo Soberano de Desenvolvimento Estratégico (SDSWF) é um Fundo Soberano 
que pode ser utilizado para atingir metas econômicas ou sociais para o 
desenvolvimento nacional. É comumente aceito que a maioria dos FRS tem um 
objetivo comercial, que é ganhar um retorno ajustado ao risco positivo em sua carteira 
de ativos. No entanto, alguns FRS conhecidos visam  aproveitar a oportunidade 
histórica de promover o desenvolvimento socioeconômico nacional. 

A base legal em que os FRS são criados varia de acordo com cada autoridade 
governamental e tipo de Fundos. Há casos com Lei Constitutiva, Lei Fiscal, 
Constituição, Direito Empresarial, ou outras leis e regulamentos. 

Os FRS, geralmente, afirmam que eles não se envolvem, diretamente, com as 
políticas macroeconômicas. Porém, há três exceções importantes: 

1. As transferências para o OGU – Orçamento Geral da União de recursos para 
as necessidades excepcionais e específicas. 

2. O levantamento de fundos para a transferência para o Banco Central em caso 
de excepcional desequilíbrio do balanço de pagamentos ou de necessidades 
prementes da política monetária; em um caso, houve separação de um fundo 
de curto prazo reservado para tais fins emergenciais. 

3. Estabilizar empresas nacionais ou empresas vitais para o interesse estratégico 
da economia. 

De um modo geral, como generalizou-se o crescimento das reservas cambiais, os 
países buscaram diversificar suas carteiras de reservas com o intuito de obter maiores 
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retornos. Entre os anos de 2003 e 2008, os ativos dos FRS dispararam devido ao 
aumento  dos preços das commodities, especialmente, das relacionadas a petróleo e 
gás. Desde 2005, pelo menos 30 Fundos Soberanos foram criados. 

Alguns FRS não são tão transparentes quanto os outros. Por exemplo, um FRS pode 
divulgar suas posições de investimento em uma base periódica, enquanto outro pode 
mantê-las sob sigilo. Desde a crise de 2008, os FRS tem dado passos importantes para 
serem mais transparentes, com a esperança de dissipar os temores do protecionismo. 

Em síntese, Fundo Soberano ou Fundo de Riqueza Soberana é um instrumento 
financeiro adotado por alguns países para utilização de parte de suas reservas 
internacionais para aplicações financeiras e/ou investimentos sociais. Representa uma 
terapia preventiva (ou espécie de vacina) para se mitigar o risco de uma economia 
enfrentar a chamada “doença holandesa”.  

O debate a respeito do diagnóstico desse distúrbio cambial está ainda inconcluso. 
Alguns economistas acham que ele já está apresentando seus sintomas através da 
apreciação excessiva da moeda nacional e redução relativa dos empregos industriais. 
Outros opinam que esse mal, de fato, poderá atacar em longo prazo, quando a 
exportação do petróleo extraído em águas profundas do pré-sal estiver em pleno 
ritmo. 

Os Fundos Soberanos administram recursos provenientes, em sua maioria, da venda 
de recursos minerais e petróleo. Segundo o International Working Group of Sovereign 
Wealth Funds (IWG), a principal fonte financeira para os Fundos Soberanos é a venda 
de recursos minerais e os royalties diretamente ligados à atividade de exploração 
destes recursos. Embora menos representativa, há uma parcela de recursos oriundas 
de superávits no balanço de transações correntes, sobretudo nos Fundos Soberanos 
dos países asiáticos, que experimentaram, na década de 1990, significativo 
incremento no fluxo financeiro e comercial.  

Entre os mais importantes, figuram os de Dubai, Noruega, Qatar, Cingapura e China, 
este criado em 2007 com aporte de 200 bilhões de dólares. Essa modalidade de 
investimento estatal está crescendo de forma considerável e vem sendo utilizada, na 
maioria das vezes, para adquirir participações em empresas estrangeiras, com 
objetivos financeiros e estratégicos. 

Os países mais industrializados (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Grã-
Bretanha, Itália e Japão), reunidos no G7, pediram o estabelecimento de um código de 
boas práticas para estes fundos, a fim de fortalecer principalmente sua “transparência 
e previsibilidade”. Para o Fundo Monetário Internacional, o aumento em tamanho e 
em número desses fundos merece atenção reforçada, diante das consequências 
potenciais que poderão ter sobre os mercados financeiros e os investimentos. Em 
2008, estimava-se que o montante dos Fundos Soberanos já somava US$ 3 trilhões. 

Adrian Wooldridge, assinou a reportagem-dossiê “The Visible Hand” (The Economist, 
21/01/12, http://www.economist.com/node/21542931) em que salienta que “os 
capitalistas de Estado não apenas tocam empresas, eles também administram enormes 
reservas de capital na forma de Fundos de Riqueza Soberana (FRS). O negócio de 
riqueza soberana foi iniciado décadas atrás pelos petro-Estados e por Cingapura. A 
Kuwait Investment Authority foi criada em 1953. Mas, mais recentemente, o negócio 



 5 

foi turbinado por dois desenvolvimentos: o pico nos preços de energia e a acumulação 
pela China de um vasto superávit em conta corrente. Atualmente, os FRS respondem 
por algumas das maiores reservas de capital do mundo. A Abu Dhabi Investment 
Authority controla 627 bilhões de dólares, o que a coloca na liga de alguns dos 
maiores fundos mútuos americanos. A empresa de operações estrangeiras Sama, da 
Arábia Saudita, controlava 473 bilhões de dólares em dezembro de 2011, a chinesa 
Safe Investment Company, US$ 568 bilhões, e a China Investment Corporation, US$ 
410 bilhões. No total, os Fundos de Riqueza Soberana de todo o mundo controlam 
cerca de 4,8 trilhões de dólares em ativos, uma cifra que deve subir para 10 trilhões de 
dólares no fim desta década.” 

Os Fundos de Riqueza Soberana existem em duas variedades:  

1. fundos de “poupança”, destinados a investimentos em aplicações produtivas, e  
2. fundos de “desenvolvimento”, que também promovem o desenvolvimento 

econômico.  

Por exemplo, “a China Investment Corporation concentrou-se na criação de uma 
carteira de ativos financeiros, enquanto os vários fundos de investimento de Abu Dabi 
têm se interessado mais em financiar o desenvolvimento econômico da região, para 
prepará-la para o dia em que o petróleo se esgotar.” 

A crise financeira de 2007/2008 levou à predominância do segundo tipo de fundo. 
“Logo após a China Investment Corporation ser criada, em setembro de 2007, ela viu 
o dinheiro que colocou nos bancos de investimento americanos ‘virar pó’. Os FRS 
dos petro-Estados acentuaram sua ênfase no investimento em ciência e pesquisa. 
Fundos de riqueza soberana no Kuwait, Catar, Rússia, China, Cazaquistão e Irlanda 
foram solicitados a apoiar as instituições financeiras domésticas. Quase todos os 
fundos se interessam mais pela administração das companhias que possuem ao exigir, 
por exemplo, um assento no Conselho de Administração.” 

A crise de 2007/2008 acelerou o processo de transição de um modelo de sistema 
radial, com Londres e Nova York atuando como centros, para o de teia, com muitos 
centros interconectados. Os FRS agora preferem fazer grande parte de seus negócios 
entre si, em vez de passar por intermediários no mundo rico.  

O Brasil criou seu Fundo Soberano, em 2008, sobre o qual se falará em tópico mais 
adiante. 
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Debate sobre Papel dos FRS do Mercado Financeiro Internacional 

 

Wall Street, o carro-chefe do capitalismo, foi socorrida por investidores apoiados 
pelos Estados de economias emergentes. Isto deixou os participantes do mercado 
financeiro internacional preocupados, seja pelo mal, seja pelo bem. The Economist 
(Jan 17th 2008) reportou esse debate a respeito do novo papel dos FRS nesse 
mercado. 

Em Wall Street, antes mesmo da explosão da crise financeira com a falência do 
Lehman Brothers, outros bancos, como o Merrill Lynch e o Citigroup receber o 
“tratamentos soberanos”, pegando mais US$ 6,6 bilhões e US$ 14,5 bilhões, 
respectivamente, em grande parte dos governos na Ásia e no Médio Oriente. Já 
atingidos pela crise do subprime, os grupos de serviços financeiros do mundo rico 
administravam cerca de US$ 69 bilhões derivados de infusões das economias dos 
países em desenvolvimento nos meses anteriores, de acordo com o Morgan Stanley. 

“Invasores” em um ano e “salvadores” em outros anos, os fundos soberanos são 
passíveis de controvérsias. Em princípio, todo o mundo aprecia receber investimento 
estrangeiro. Mas, quando o dinheiro pertence a outros governos, os nacionalistas, 
especialmente os políticos, nem sempre têm tanta apreciação. O Congresso dos 
Estados Unidos proferiu apenas um resmungo quando “os vencedores de Wall Street” 
tomaram dinheiro estrangeiro. Mas quando o crédito foi perdido, ele ficou alarmado 
com as aquisições estrangeiras de empresas norte-americanas de petróleo ou 
infraestrutura. 

Alguns fundos, como o da Noruega, comportam-se como capitalistas empenhados em 
fazer tanto dinheiro quanto possível. Outros podem ter metas “estratégicas”, por 
exemplo, nutrir seus “campeões” ou estimular o desenvolvimento socioeconômico de 
seu país. Fundos soberanos são uma forma de ajudar a reciclar os excedentes dos 
mercados emergentes. As suspeitas sobre seus motivos podem fazer seu dinheiro não 
receber boas-vindas: ao invés de aceitar investimentos de fundos soberanos, os países 
hospedeiros podem recorrer ao protecionismo financeiro. 

A questão do que fazer com o dinheiro dos outros governos está se tornando mais 
urgente a cada mês. Os 29 fundos soberanos monitorados por Stephen Jen, 
economista do Morgan Stanley que os tem acompanhado de perto, agora valem cerca 
de US$ 2,9 trilhões (ver tabela). É um estoque de riqueza superior ao fluxo de renda 
anual do Brasil. 
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Essa lista de Stephen Jen contém uma ampla gama de fundos. O Abu Dhabi 
Investment Authority, dos Emirados Árabes Unidos, no valor de 875 bilhões de 
dólares, é o maior. Mas a tabela também inclui a China Investment Corporation 
(CIC), que no ano passado, enviou ao mundo cerca de US $ 200 bilhões. Contempla 
também os US$ 38 bilhões do Fundo Permanente do Alasca, com base na riqueza 
mineral do estado norte-americano. [Ver o Anexo Estatístico com dados mais 
atualizados do SWF Institute.] 

Embora os fundos soberanos representassem apenas 2% dos US$ 165 trilhões de 
títulos negociados no mundo, eles tinham muito “poder de fogo”: mais ações do que 
os fundos private equity e mais recursos do que os fundos de hedge (ver gráfico 1). 
Em um artigo para a RGE Monitor, uma empresa de pesquisa, Brad Setser e Rachel 
Ziemba concluíram que os rivais do Golfo Pérsico rivalizam com a China como uma 
“nova superpotência financeira”. 
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Além disso, os fundos soberanos estão crescendo rapidamente. Esses pesquisadores 
acham que os grandes fundos do Golfo poderiam ganhar outros US$ 300 bilhões para 
gerenciar em apenas um ano. Se combinar isso com os excedentes da Ásia e as 
maravilhas dos juros compostos, brevemente, chega-se a números grandiosos. Simon 
Johnson, economista-chefe do FMI, acreditava que os fundos soberanos acumulariam 
US$ 10 trilhões até 2012. O citado Jen estimou US$ 12 trilhões até 2015. Mas, 
mesmo com essa taxa de crescimento, os fundos, provavelmente, ainda contabilizarão 
menos do que 3% dos títulos negociados globalmente. 

A ideia de que os governos devem reservar algo em atitude preventiva contra alguma 
crise profunda possui uma longa e respeitável história. Kiribati, um país insular do 
Pacífico, que extraia guano para fertilizante, criou a Fundo de Reserva Para 
Equalização da Renda de Kiribati em 1956. Hoje, o guano já se foi, mas a pilha de 
dinheiro permanece. Se ele conseguir um rendimento de 10% ao ano, o fundo de US$ 
400 milhões impulsionará o PIB da ilha em um sexto dessa taxa. Muitos produtores 
de petróleo agora executam esquemas semelhantes pelas mesmas razões. A colheita 
de hoje é grande demais para se consumir de uma só vez, em casa, sem provocar 
desperdício ou inflação. É mais sábio, então, guardar para aqueles momentos em que 
os preços do petróleo estarão baixos ou mesmo para as gerações que virão depois de o 
petróleo acabar. 

Além disso, o retorno de uma carteira diversificada de ativos tende a ser mais elevado 
(e menos arriscado) do que o investido em uma única commodity. O Gráfico 2 
mostra, por exemplo, o quanto as ações superou o preço do petróleo entre 1985 e 
2007. Então, era melhor para o exportador vender petróleo o máximo possível 
naquela conjuntura, e investir os recursos, do que deixá-lo intocável no subsolo, na 
esperança de explorar sua produção ao longo das décadas seguintes. A então recente 
elevação dos preços do petróleo e de outras commodities só contribuiu para a atração 
de produzir mais no presente, quando a conjuntura era favorável. 
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Commodities não são a única fonte de riqueza soberana. Muitos mercados emergentes 
da Ásia estavam obtendo superávits no balanço de transações corrente, ao mesmo 
tempo em que fixavam suas taxas de câmbio. Para manter a cotação do dólar mais ou 
menos estável, eles enxugavam o excesso de dólares, colocando títulos de dívida 
pública e acumulando reservas internacionais. No início, eles optaram por aplicar 
essas reservas com segurança e liquidez, aplicando em títulos financeiros como as 
Letras do Tesouro norte-americano. A crise financeira asiática de 1997-98 ainda era 
uma memória recente e muitos países estavam ansiosos para acumular reservas 
seguras. Mas economias como a da China, da Coréia do Sul e do Taiwan tinham, na 
década passada, mais reservas do que elas precisavam para se defenderem contra 
eventuais choques externos. Seus governos queriam, compreensivelmente, ganhar um 
retorno maior do que os títulos do Tesouro dos Estados Unidos pagavam. Então, eles 
criaram Fundos Soberanos para gerir os seus bens e direitos no mercado financeiro 
internacional. 

À semelhança de outros Fundos Soberanos, eles, muitas vezes, tendem a investir o 
dinheiro do governo no exterior, e por longos períodos, em ativos relativamente 
arriscados. No entanto, os FRS não só vêm de uma ampla gama de países, como 
também têm uma variedade de motivos. Noruega os vê como fossem um fundo de 
pensão, cobrindo o déficit da Previdência Social. Rússia e Irã têm fundos de 
estabilização, para combater a volatilidade dos preços da energia. China e Coreia do 
Sul querem retornos e, além disso, acesso a mercados, ideias e tecnologia. 
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Quaisquer que sejam os seus motivos, os Fundos Soberanos dão a certeza capitalista 
capacidade de influenciar os preços e os mercados. Esperam a avaliação desses 
efeitos, para então lançar seu dinheiro, de maneira ampla, em determinadas indústrias 
e economias. Ocorre deles comprarem, por exemplo, ativos precificados em ienes 
japoneses ou em moedas de mercados emergentes, mas as reservas cambiais de seus 
governos tendem a se concentrar em dólares e euros. Calcula-se que cerca de 40% dos 
FRS estão aplicados em ativos dolarizados, em comparação com 60% das reservas de 
seus países. Por sua vez, um quinto dos ativos dos fundos está aplicado em ienes, 
contra apenas 2% das reservas nacionais. 

Como eles espalham seu dinheiro ao redor do mundo, os fundos soberanos, 
geralmente, são recebidos de braços abertos. Porém, eles poderão ser também tratados 
com desconfiança. Como os fundos private equity e fundos hedge recuaram, em face 
da crise de crédito, provavelmente,  os FRS serão vistos como os próximos vilões das 
finanças internacionais. 

Para alguns, o cerne de tudo é que “os governos estão menos interessados em dinheiro 
do que no poder”. Kevin Hassett, membro do American Enterprise Institute, 
externava essas preocupações geopolíticas ao imaginar que a China tinha já comprado 
o Citigroup. E se a América tomasse partido em um eventual conflito entre Taiwan e 
China e, em seguida, ameaçasse quebrar o banco? Ou, de maneira menos apocalíptica, 
se a Venezuela comprasse a Alcoa e começasse a fechar suas fundições de alumínio, 
nos Estados Unidos, a fim de transferir sua produção para a América Latina como 
parte de uma estratégia para o desenvolvimento? 

Outros estão preocupados, precisamente, pela razão oposta: a de que os FRS estão 
interessados principalmente em fazer dinheiro. Isso passou a importar muito, dado o 
tamanho que alguns fundos já atingiram. Eles são grandes o suficiente para manipular 
os mercados, como os noruegueses e os islandeses já descobriram. Serão os 
sucessores do século 21 para o megaespeculador George Soros, que fez uma matança 
com a ejeção da libra do mecanismo europeu de taxas de câmbio, em 1992? Dessa 
vez, o adversário não será apenas um fundo de gestor privado, mas os agentes de 
potências estrangeiras! 

No entanto, para todos estes medos imaginários, é difícil encontrar exemplos de 
Fundos Soberanos que já tenham abusado desse poder. Tal como acontece com 
grupos de private equity e fundos de hedge, as ansiedades devem menos à realidade 
do que a uma mistura de sigilo e desconfiança. Com poucas exceções, como o caso da 
Noruega, que opta pela divulgação, ninguém poderá dizer quais são os objetivos de 
um Fundo Soberano. Em outros termos, dizer precisamente quanto dinheiro ele 
arregimenta e onde ele fez seus investimentos. Esses FRS buscam utilizar toda a gama 
de opções de investimento, incluindo fundos de hedge e de private equity. 

Investir no exterior, para obter lucro, é bastante difícil: basta relembrar “a bolha” da 
era de incursões das empresas japonesas em Hollywood e Nova York. Administração 
de uma empresa de modo não-comercial é uma receita para ter grandes perdas ao 
invés de dominar o mundo: basta olhar para a história do Crédit Lyonnais da França 
ou dos bancos estatais da China.  A crítica aos investimentos dos Fundos Soberanos é 
que eles não tem todos os recursos e as informações que os gestores locais dos países 
beneficiários. O CIC da China parecia ter “marcado um gol”, quando ele pagou US$ 3 
bilhões para a participação no Blackstone, um grupo de private equity, quando este 
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lançou suas ações. Depois, sua participação passou a valer perto de US$ 2 bilhões, e o 
CIC foi repreendido em Pequim. 

Tudo isso levanta a questão de quem tinha, de fato, o comando das ações em Wall 
Street antes da crise de 2008. Seriam os bancos de investimento, que podem vender 
barato, em caso de necessidade? Ou seriam os investidores soberanos, que foram 
seduzidos pelos operadores de Wall Street? 

Houve benefícios para ambos os lados, mas talvez o lado norte-americano tenha sido 
mais feliz. Os bancos de investimento receberam, até certo ponto, o capital então 
muito necessário. Muito provavelmente, os seus novos acionistas queriam ficar um 
certo tempo, ou achavam que seria difícil vender, rapidamente, um lote de ações 
significativo, quando bem entendessem. Através dos novos investidores, Wall Street 
pode então desfrutar de um melhor acesso aos mercados emergentes. Certamente, os 
políticos americanos deveriam estar contentes por ver os governos de mercados 
emergentes socorrerem seu sistema bancário com fundos que foram fluindo de 
maneira muito mais rápida do que a ajuda do FMI já fez para os mercados emergentes 
em crise. 

Admiração mútua entre FRS e políticos locais não é a regra. O primeiro fundo 
soberano, o Kuwait Investment Office, criado em 1953, teve problemas na Grã-
Bretanha há duas décadas e meia. Em 1987, comprou mais de 20% da British 
Petroleum, então recentemente privatizada. O governo britânico, liderado por 
Margaret Thatcher, não estava com vontade de ver um “tesouro nacional” adquirido 
por um governo estrangeiro e, especialmente, um produtor de petróleo como aquele. 
Não importou a defesa do livre mercado pela ideologia neoliberal: os kuwaitianos 
tiveram que vender mais da metade do seu controle! 

Nos Estados Unidos, a controvérsia centrou-se em investimentos de empresas estatais 
estrangeiras, em vez das aquisições de Fundos Soberanos. Os esforços da China 
National Offshore Oil Corporation para comprar a Unocal, uma companhia 
petrolífera da Califórnia, em junho de 2005, despertou oposição. E quando a DP 
World, operadora portuária de propriedade do governo de Dubai, procurou assumir de 
P & O, um negócio nos Estados Unidos que incluía terminais em Nova York e Nova 
Jersey, um enorme alarido irrompeu a respeito do risco da propriedade de 
infraestrutura estratégica por parte de árabes. 

Em outros lugares também os fundos soberanos encontraram obstáculos. Em 2006, o 
Temasek de Cingapura provocou um desentendimento na Tailândia por comprar o 
negócio familiar de telecomunicações do então primeiro-ministro, Thaksin 
Shinawatra. Os políticos não gostaram de uso de uma brecha fiscal por parte de 
Thaksin para evitar pagar imposto sobre os 2 bilhões de dólares recebidos por sua 
família na venda. Mas eles também se opuseram a Temasek como um comprador, 
porque ele era propriedade do governo de Cingapura. Temasek também teve 
problemas na Indonésia a respeito das participações em duas empresas de 
telecomunicações, compradas por empresas de propriedade majoritária da Temasek. 
Na época, a Indonésia, sofrendo com a crise asiática, estava grata por receber capitais 
de Cingapura. Depois, com as telecoms prosperando novamente, Temasek não 
pareceu mais ser tão bem-vinda. Investidores soberanos de Wall Street, tomem nota... 
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Tais exemplos apontam para o maior motivo de preocupação sobre os fundos 
soberanos: embora o risco de que os fundos possam abusar de empresas e mercados 
locais seja imaginário, o perigo do protecionismo financeiro é muito real. A ideia de 
que interesses secretos de governos estrangeiros não são nada bons para o país 
receptor exerce uma pressão poderosa no imaginário coletivo. Nicolas Sarkozy, o ex-
presidente francês, e Angela Merkel, a chanceler alemã, emitiram duas advertências. 
Um ex-funcionário americano, falando sob condição de anonimato, disse que 
Washington estava mesmo em um estado de "alerta máximo". Ele achava que o 
debate público sobre os Fundos Soberanos era o prelúdio para a ação contra eles. 

Uma ampla e politizada hostilidade contra o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) 
viria ter um custo muito elevado. Tal investimento distribui capital financeiro, know-
how e tecnologia. Por um lado, ele ajuda a economia mundial ajustar os desequilíbrios 
e possibilita aos países oriundos dos capitais participações na prosperidade de outros. 
Por outro lado, como o caso da disputa sobre DP World mostrou, conflitos sobre um 
investimento podem, rapidamente, tornarem-se generalizados, atingindo a outros, 
diretamente, ou através de entidades como o Comitê de Investimentos Estrangeiros, 
nos Estados Unidos, que avalia as implicações de aquisições em matéria de segurança 
nacional. Isto espalha incerteza, em vez de espalhar incentivos para o comércio de 
bens e serviços. A União Europeia, por exemplo, agora quer ter sua própria Comissão 
com objetivo similar. 

Mesmo assim, a suspeita sobre fundos soberanos tem um preço. Os investimentos em 
Wall Street ajudariam a estabilizar o sistema bancário, tornando essas aquisições um 
momento propício para os acionistas ativos auditarem os bancos, perguntando-lhes o 
que deu errado na crise de crédito e como evitar a próxima. Em vez disso, os bancos 
assumiram por ter acionistas grandes, amigáveis, em longo prazo, que não pudessem 
facilmente abandoná-los a qualquer ruído. Se os novos investidores tornarem-se 
descontentes, eles podem achar que sairá caro vender as ações com pressa. E a 
maioria dos FRS sabe que, se causar problemas, pessoas em Washington, 
rapidamente, começarão a ouvir sobre isso. 

Além disso, um escândalo de um tipo ou de outro é quase inevitável. Com milhares de 
investimentos por parte de centenas de gestores de fundos, empunhando trilhões de 
dólares, alguém, em algum lugar, vai fazer algo corrupto ou idiota. É por isso que faz 
sentido minimizar o risco de conflito desde logo. 

Lowery Barro, um funcionário do Tesouro americano, propôs que o FMI trabalhasse 
um código de conduta para os fundos soberanos. Seria a elaboração de um plano para 
torná-los mais transparentes. Lançar luz sobre suas estratégias e os investimentos 
devem aliviar toda a suspeita. Mas somente a transparência não basta; deve-se, 
também, evitar seja o abuso seja o protecionismo. 

Daí a importância da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
observar como países hospedeiros tratam os investidores soberanos. Ela pode 
reformular as regras existentes, mesmo que elas já sejam amplamente aceitas. A 
maioria dos países, por exemplo, limita quem pode ser proprietário dos bancos, 
porque os governos muitas vezes garantem os depósitos, e porque a confiança nos 
bancos sustenta o sistema financeiro. Da mesma forma, a maioria dos países coíbe a 
posse estrangeira da tecnologia de defesa nacional. Logo, de acordo com a posição 
liberal, não se precisa de um manual com novas restrições. E  não é necessário fazer 
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dos Fundos Soberanos um caso especial. Em vez disso, é melhor ter regras claras e 
previsíveis que se aplicam a todos investidores. 

A esperança é de que ambos, os países hospedeiros e os fundos soberanos, concordem 
que o seu interesse comum reside na construção de confiança mútua. Os anfitriões 
têm que se beneficiar do capital dos FRS. Enquanto isso, esses fundos são regidos 
pela política dos lugares onde eles investem. Um fundo é “soberano” somente em sua 
casa, no exterior, alguém exerce o poder... 

Essa é uma razão pela qual os gestores de Fundos Soberanos dizem que querem 
apenas participações minoritárias. É também uma razão para que eles tenham 
ambições modestas. Joshua Aizenman e Reuven Glick, em uma Nota Técnica escrita 
para o Federal Reserve Bank de San Francisco, apontam que, com grandes somas para 
investir, os fundos devem visar, passivamente, manter o ritmo do rendimento de 
acordo com um índice de mercado ou preço, acompanhando-o, em vez de investir 
estrategicamente de maneira ativa, tentando superar o mercado. Às vezes, isso 
também pode fazer sentido politicamente. Um ex-funcionário do governo norte-
americano aconselha: “Se você quiser investir nos EUA, seja chato... Tente olhar 
como todos os outros.” 

Fundos Soberanos são grandes e tem crescimento rápido. Sigilosos e, possivelmente, 
manipuladores, eles são quase que condenados a levantar suspeitas. É por isso que a 
principal ameaça que eles representam é a de adoção de protecionismo financeiro. E é 
por isso que, de maneira ingrata, um grande resgate em Wall Street, hoje, é 
susceptível de conduzir a uma reação em Washington, amanhã. 

 

Invasão dos SWF (Sovereign-Wealth Funds) 

 

No dia 15 de janeiro de 2008, os governos de Cingapura, Kuwait e Coreia do Sul 
providenciaram um socorro de mais de US$ 21 bilhões ao Citigroup e Merrill Lynch, 
dois bancos que já tinham perdido fortunas na crise de crédito dos Estados Unidos 
detonada no ano anterior. Não foi a primeira vez que se tinha aproveitado os 
superávits excedentes dos países em desenvolvimento, conhecidos como Fundos 
Soberanos, que estavam proliferando naqueles anos, graças à disparada dos preços do 
petróleo e ao aumento das exportações asiáticas.  

Desde o fiasco do subprime hipotecado, ocorrido no ano de 2007, esses fundos tinham 
apostado quase US$ 69 bilhões dólares na recapitalização dos maiores bancos de 
investimento do mundo rico, ou seja, muito mais do que normalmente vai para o 
Terceiro Mundo, quando a crise ocorre em um dos mercados emergentes. Com cerca 
de US$ 2,9 trilhões para investir, os horizontes dos fundos vão além de financiamento 
para empresas de telecomunicações e empresas de tecnologia, operadores de casinos, 
ou mesmo para a indústria aeroespacial. Mas foi no setor bancário onde eles 
chegaram de maneira mais estrondosa. Eles, habilmente, desempenharam o papel de 
salvadores, logo quando os bancos dos países ocidentais de capitalismo avançado 
foram expostos como “o calcanhar de Aquiles” do sistema financeiro global. 
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À primeira vista, esta era a prova de que o capitalismo funcionava. O dinheiro estava 
fluindo dos países com “excesso de poupança” para aqueles que precisam dela. Ao 
invés de desperdiçar as suas reservas em consumo de luxo, os governos árabes e 
asiáticos estão as investindo de maneira profissional. Mas havia ainda dois conjuntos 
de preocupações. O primeiro tinha a ver com as deficiências de Fundos Soberanos. O 
segundo, o maior, o problema era a reação que certamente provocaria a partir das 
pressões dos políticos nacionalistas e/ou protecionistas. Logo, Nicolas Sarkozy, o ex-
presidente francês, prometeu proteger os gestores franceses inocentes dos Fundos 
Soberanos “extremamente agressivos”, embora nenhum tem mostrado muito interesse 
em seu país... 

Os FRS tinham posse de apenas 2% dos ativos negociados em todo o mundo, mas 
estavam crescendo de modo muito rápido. Eram pelo menos tão grandes quanto a 
indústria global de fundos de hedge. Mas, ao contrário destes, os Fundos Soberanos 
não eram apenas impulsionados pelas pressões dos balanços de lucros e perdas. Com 
poucas exceções (como o FRS da Noruega), a maioria nem sequer se preocupou em 
revelar quais eram seus objetivos e muito menos os seus investimentos em carteira. 

Para os administradores, nas empresas em que os FRS investem, eles podem ser “uma 
dádiva de Deus”: “Que bom ser socorrido por um investidor discreto, ‘longo-
prazista’, que permite que eu me mantenha no meu posto, ao invés de ser deslocado 
da gestão da companhia, como certos tipos de fundos ousam exigir!”  

No entanto, uma rápida olhada para o passado das indústrias nacionalizadas “longo-
prazistas” mostra também em que confusão os administradores se meteram. E não foi 
apenas uma questão de eficiência. Os motivos dos donos-do-dinheiro soberanos 
podiam ser sinistros: sufocar a concorrência; proteger os “campeões nacionais”; 
envolver-se até mesmo em complicada geopolítica. Apesar de seu poder de mercado 
perturbador, os gestores dos FRS têm pouca responsabilidade para com os 
reguladores, os acionistas ou os eleitores. Tais condições de livre governança 
propiciam produzir negociantes desonestos. 

Entretanto, até antes da crise de crédito não havia nenhuma evidência de tal 
comportamento “travesso”, que justificasse essa classificação imputada pelo governo 
alemão. Curiosamente, surgiu em outro país que ainda buscava atrair a multidão de 
Fundos Soberanos. Mas deve-se prevenir o risco de eventuais corrupções, devido às 
possíveis recompensas de dinheiro vivo “em cima da mesa” – ou abaixo?  

As  boas-vindas relativamente amistosas que os fundos soberanos receberam na 
América foram temporárias. Antes da crise de crédito, os políticos americanos 
chegaram a se opor que os árabes que possuíssem portos e as empresas chinesas 
tornassem proprietárias de empresas de petróleo. Em 15 de janeiro de 2008, Hillary 
Clinton, disse: “Nós precisamos ter muito mais controle sobre o que eles [os fundos 
soberanos] fazem e o que podem fazê-lo.”  

Uma vez que uma situação de emergência já passou, o dinheiro estrangeiro muitas 
vezes pode ser menos bem-vindo. Um dos fundos de Cingapura, Temasek, aprendeu 
essa lição custosa na Indonésia. 

Na política, os apelos para temer, geralmente, vendem melhor do que os apelos à 
razão. Mas a hipocrisia dos países centrais erguerem barreiras ao investimento 



 15 

estrangeiro, enquanto exigem acesso aberto aos mercados emergentes, é auto-
evidente. Os países hospedeiros ricos não deveriam estabelecer regimes especiais 
contra a riqueza soberana. Embora cada país tenha suas preocupações com a 
segurança nacional e a estabilidade financeira, a maioria já tem garantias suficientes 
quanto à propriedade estrangeira dos bancos e à defesa geopolítica. 

Até o Oriente e o Ocidente superarem, respectivamente, os superávits e déficits, em 
suas economias, os Fundos Soberanos não desaparecerão. Idealmente, de acordo com 
uma visão liberal, os países do Oriente Médio e da Ásia com grandes excedentes 
deveriam liberalizar suas economias, permitindo que seus cidadãos investissem por 
conta própria, ao invés de pagar os burocratas para fazerem isso por eles. Mas não 
deve se esperar “milagres neoliberais”. Nesse meio tempo, o que deve ser feito para 
manter as restrições protecionistas fora do horizonte? 

Para começar, a demanda por mais transparência tem que percorrer ainda um longo 
caminho para aliviar as preocupações. Por exemplo, um simples Relatório Anual que 
revelasse os motivos do fundo e suas participações principais já seria um bom 
começo. Investimentos através de terceiros, tais como os fundos de hedge, ajudariam 
também a transparência, oferecendo uma camada adicional de proteção contra os 
negócios obscuros. Os fundos deveriam se precaver, assumindo apenas participações 
minoritárias em empresas individuais, o que os expõem aos riscos inevitáveis de 
pressão política para a venda de ações. Alternativamente, investir em índices do 
mercado proporcionaria maior diversificação. 

Agora, quando novamente os governos ocidentais repensam a ideia deixar o setor 
privado administrar bancos, livremente, por causa dos malfeitos recentes, está ainda 
longe o momento em que os fundos estatais de economias emergentes devem voltar a 
comprar participações neles, mesmo que sejam minoritárias. As perdas com o “credit-
crunch” foram grandes. Mas caçar pechinchas transfronteiriças dá aos países em 
desenvolvimento maior participação direta no futuro do capitalismo. O principal 
perigo é mentir para eles. O problema é ser susceptível de haver no mundo rico um 
nervosismo crescente a respeito do dinheiro estrangeiro. 
 

Fundo Soberano do Brasil (FSB) 

 

A participação da economia brasileira estava sendo cada vez mais ativa no cenário 
mundial. Neste contexto, dada a crescente necessidade de fomentar projetos 
estratégicos, mitigar efeitos de ciclos econômicos, formar poupança pública e 
promover investimentos em ativos no Brasil e no exterior, foi criado, pela Lei nº 
11.887, de 24 de dezembro de 2008 , o Fundo Soberano do Brasil – FSB. O FSB é um 
fundo especial de natureza contábil e financeira, vinculado ao Ministério da Fazenda. 

Seguindo a criação do FSB pela Lei nº 11.887, de 2008, o Decreto nº 7.055, de 28 de 
dezembro de 2009 regulamentou o Fundo Soberano do Brasil – FSB, estabelecendo 
que: 
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1. as aplicações em ativos financeiros no exterior deverão ter rentabilidade 
mínima equivalente à taxa Libor (London Interbank Offered Rate) de seis 
meses; 

2. as aplicações em ativos financeiros no Brasil deverão ter rentabilidade mínima 
equivalente à Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, fixada pelo Conselho 
Monetário Nacional; 

3. as demonstrações financeiras do FSB serão divulgadas semestralmente; 
4. as aplicações do FSB serão realizadas em instrumentos financeiros emitidos 

por entidades que detenham grau de investimento atribuído por, no mínimo, 
duas agencias de risco. 

O aporte inicial ao Fundo foi realizado em 30 de dezembro de 2008, por intermédio 
da emissão de 10.201.373 títulos de emissão do Tesouro Nacional, totalizando R$ 
14.243.999.592,36 a preços de mercado, conforme disposto na Portaria do Tesouro 
Nacional nº 736, de 30 de dezembro de 2008. Naquela data, o FSB promoveu a 
integralização de cotas do Fundo Fiscal de Investimentos e Estabilização – FFIE, 
de que trata o art.7º da Lei nº11.887, de 2008, que tem como administradora o Banco 
do Brasil Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A – 
BBDTVM S.A.. Trata-se de fundo multimercado, exclusivo, devidamente registrado 
na Comissão de Valores Mobiliários – CVM. 

Em 19 de fevereiro de 2010, o Decreto nº 7.113 instituiu o Conselho Deliberativo do 
Fundo Soberano (CDFSB), conforme previsão constante do art. 6º da Lei nº 11.887, 
de 2008. Esse Conselho é composto pelo Ministro de Estado da Fazenda, o Ministro 
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Presidente do Banco Central do 
Brasil (Bacen) e tem, entre outras competências, a atribuição de aprovar a forma, o 
prazo e a natureza dos investimentos do FSB. 

O FSB tem como finalidades expressas na sua lei de criação a promoção de 
investimentos em ativos no Brasil e no exterior, a formação de poupança pública, a 
mitigação dos efeitos dos ciclos econômicos e o fomento de projetos de interesse 
estratégico do País localizados no exterior. 

Desde a publicação do Decreto nº 6.764, de 10 de fevereiro de 2009, a Secretaria do 
Tesouro Nacional, passou ser formalmente responsável pela gestão do FSB, pela 
coordenação da administração do Fundo Fiscal de Investimento e Estabilização - 
FFIE, de que trata a Lei nº 11.887, de 2008, e por apoiar o Conselho Deliberativo do 
Fundo Soberano do Brasil, de que trata o art. 6º da referida Lei. 

Com a publicação do Decreto nº 7.050, de 23 de dezembro de 2009, criou-se na 
estrutura organizacional da Secretaria do Tesouro Nacional a Coordenação-Geral de 
Gestão do Fundo Soberano do Brasil (COFSB), subordinada à então Subsecretaria de 
Planejamento Fiscal, Estatística e Contabilidade, especificamente para exercer as 
atribuições inerentes à gestão do patrimônio do FSB. 

Nívea Terumi (OESP, 02/03/10) informa que à época da criação do Fundo Soberano 
do Brasil (FSB), o ministro da Fazenda, Guido Mantega, indicou que seu principal 
objetivo seria prover recursos para o Brasil em momento de turbulência econômica, o 
que é classificado como “medida anticíclica”. No entanto, a interpretação da opinião 
especializada foi que o governo buscava também uma forma de combater a excessiva 
apreciação que a moeda nacional estava sofrendo diante do dólar no mercado de 
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câmbio desde o início da crise global. A regulamentação do FSB veio somente um 
ano depois de sua criação, por meio de um decreto presidencial publicado no Diário 
Oficial da União em 29/12/2009. Por meio dele, o Tesouro ficou autorizado a aplicar 
os recursos do fundo no mercado interno de câmbio. 

O Tesouro Nacional ganhou maior relevância como agente no mercado de câmbio. Na 
realidade, desde outubro de 2009, tinha passado a cobrar o Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF) de 2% sobre todo o capital estrangeiro que entra no País para 
investir em ações e no mercado de renda fixa. Com o FSB, reforça seu cacife. 

Nos últimos anos, outros países exportadores, principalmente a China, passaram a ter 
seus próprios fundos soberanos, baseados na exportação de produtos industriais e não 
apenas de commodities. O Brasil entrou nesse grupo como participante de pequeno 
porte. Seu patrimônio de cerca de US$ 8,6 bilhões (o resultado do aporte de R$ 14 
bilhões feito pelo governo quando o fundo foi criado e mais o seu rendimento desde 
então), , em 2010, era menor que o do fundo soberano da Nigéria (US$ 9,4 bilhões) e 
o do Chile (de US$ 21,8 bilhões), que existe desde 1985 e é formado pelas divisas que 
o país acumula com a exportação de cobre. 

Seu potencial de expansão, no entanto, é alto devido à descoberta, no final de 2007, 
do reservatório de petróleo na camada pré-sal na costa brasileira, cujo volume total é 
estimado em até 8 bilhões de barris. Com o início da produção brasileira de petróleo a 
partir da camada pré-sal, a previsão é de que o País se tornará um dos grandes 
exportadores do mundo, o que deve fortalecer a posição do Fundo Soberano do Brasil. 

 

Fonte: Ministério da Fazenda-STN-FSB. Relatório de Gestão em 2011. 
Observação: Fundo Fiscal de Investimentos e Estabilização – FFIE. Os recursos do FSB estão, hoje, na 
sua totalidade, investidos em cotas do FFIE. 
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O Regulamento do FFIE, a composição da carteira e os balancetes mensais, bem como o valor da cota, 
o patrimônio líquido, as aplicações e os resgates realizados no FFIE estão à disposição do público no 
sítio da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na internet, cujo endereço é www.cvm.gov.br. Para 
consultá-los basta ir à guia de “Acesso Rápido”, clicar em “Fundos de Investimento” e preencher 
“FFIE” ou “10.539.257/0001-70” no primeiro campo. O regulamento do FFIE pode também ser 
encontrado em http://www.stn.fazenda.gov.br/legislacao/leg_fundo.asp  

Passados quatro anos da promulgação da Lei nº 11.887/08, que o cunhou, o resultado 
formalmente apresentado pelo Ministro da Fazenda, Guido Mantega, ao Senado 
Federal recebeu a crítica de “como não devem ser gerenciados recursos públicos”. Na 
prática, o FSB gastou quase todo seu capital na compra de ações de companhias 
comandadas pelo próprio governo, vale dizer, Petrobras e Banco do Brasil. 

O FSB teve como aporte inicial a emissão de 10.201.373 títulos do Tesouro Nacional, 
em dezembro de 2008, totalizando R$ 14,2 bilhões a preço de mercado.  Na mesma 
data do aporte, o FSB promoveu a respectiva integralização de cotas do Fundo Fiscal 
de Investimentos e Estabilização (FFIE), um fundo multimercado, exclusivo e 
especialmente criado.  

Já em 2010, a União houve por bem adquirir, por meio do FFIE, substancial posição 
no BBAS3, PETR3 e PETR4, ou seja, praticamente todo o seu capital foi endereçado 
a essas empresas à época. No caso da Petrobras, justificava-se como investimentos 
que dariam retorno em longo prazo ao próprio FSB. O resto foi direcionado a 
operações prefixadas. 

Ao fim do segundo trimestre de 2012, a parcela de ativos com renda variável do FFIE 
caiu para 76,91%, em razão da redução dos preços de mercado de ações no período, 
enquanto a parcela então ínfima de ativos de renda fixa aumentou para 22,94%.  

Quanto ao valor dos ativos do FFIE, seu total de R$ 13,8 bilhões em junho de 2012, 
representou uma rentabilidade negativa de -16,84% no trimestre e -17,91% nos 
últimos 12 meses. Portanto, aportou-se R$ 14,2 bilhões em 2008 e, após quatro anos, 
o valor nominal caiu para R$ 13,8 bilhões. Ao contrário de outros FRS, o FSB não 
realizou investimentos externos. 

Quanto à potencial fonte de recursos para abastecer o FSB, no futuro, por ora não está 
obtendo bom desempenho. Leonardo Pontes Guerra, economista, doutor em geografia 
pela PUC-MG, chefe da assessoria econômica do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior, publicou artigo (Valor, 02/05/13) de justificando o 
mau resultado do comércio externo brasileiro no primeiro quadrimestre do ano 
corrente pelas compras e vendas de Petróleo. 

“Neste começo de ano, os números do balanço comercial apresentaram um resultado 
aparentemente contrário às expectativas. No entanto, uma análise mais profunda sobre 
as reais causas do déficit registrado no primeiro trimestre aponta para a causa 
principal: a manutenção porque ora passam as unidades de extração de petróleo 
situadas na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro.” Esta manutenção 
programada gera dois efeitos simultâneos no saldo comercial: a redução da produção 
diminui o valor exportado e aumenta as importações. 

Em nota oficial, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) informou que, em fevereiro 
de 2013, a produção de petróleo havia caído 8,5% em razão desta manutenção. 
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Informou também que a queda foi parcialmente compensada pela entrada em 
operação de três plataformas do pré-sal. 

É fato que, nos últimos anos, o Brasil tornou-se um grande exportador de 
‘combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação, matérias 
betuminosas e ceras minerais’. É assim que se denomina o capítulo 27 da 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM 27), a lista que descreve de forma técnica 
os bens comercializados pelo Brasil. 

A série histórica destes dados revela que, em 2001, foram exportados US$ 2,9 bilhões 
por esse capítulo (4,9% da pauta de exportação brasileira) e, em 2012, este valor 
chegou a US$ 26,5 bilhões, o equivalente a 11% da pauta de exportação. Para que se 
compreenda melhor a importância desse percentual, basta lembrar que, em 2012, os 
‘minérios’ representaram 13,7 % de toda a pauta. 

Para entender melhor o efeito da ‘conta-petróleo’ no início deste ano, temos que, 
primeiro, considerar que a corrente de comércio do Brasil (a soma das exportações e 
das importações do país) permaneceu praticamente estável quando comparamos o 
primeiro trimestre de 2013 com o primeiro trimestre de 2012: US$ 106,8 bilhões, 
agora, em comparação com US$ 107,7 bilhões no ano anterior. 

No entanto, quando analisamos os fluxos de petróleo da NCM 27, identificamos que, 
além de um grande aumento destas importações, tivemos uma redução significativa 
do volume exportado. Ao mesmo tempo em que as importações aumentaram 26,2%, 
saltando de US$ 8,9 bilhões no acumulado janeiro-março de 2012 para U$ 11,3 
bilhões no acumulado do mesmo período de 2013, tivemos uma queda de 49% no 
volume exportado. O déficit total acumulado de janeiro a março é de US$ 5,15 
bilhões, sendo que o déficit da ‘conta petróleo’ é de US$ 7,6 bilhões. Os demais 
produtos da pauta apresentaram superávit de US$ 2,48 bilhões neste período.” 

O fato é que o saldo comercial no começo do ano de 2013 está sendo fortemente 
impactado pela performance, conjuntural, de apenas um produto, e este produto terá 
importância ascendente em nossa pauta de exportações no médio prazo. Quando isto 
ocorrer, o saldo comercial brasileiro tenderá a ser maior do que antes. O esperado 
superávit do balanço de transações correntes propiciará, provavelmente na próxima 
década, elevação da reservas cambiais que poderão ser investidas via FSB. 
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Fundos Previdenciários 

A hipótese para pesquisar, reunindo argumentos em sua defesa e possíveis contra-
argumentos, se resume em uma pergunta-chave: está se configurando no Brasil um 
Capitalismo de Estado Neocorporativista, com participação dos grandes fundos de 
pensão (paraestatais ou neosindicalistas) nos principais negócios em parceria com o 
BNDESPAR e as grandes corporações privadas?  

No passo atual, cabe investigar se, além do Fundo Soberano do Brasil, serão esses 
apenas os grandes investidores institucionais ou se os projetos de Fundos de Pensão 
para os novos servidores públicos federais (FUNPRESP) dos três Poderes também 
constituirão, no futuro, possíveis fontes de financiamento interno em longo prazo.  

Portanto, nossa hipótese é de que o Capitalismo de Estado Neocorporativista 
brasileiro se apoia (e se apoiará ainda por muito tempo) em “quatro pernas”: capitais 
de origem estatal (empresas estatais e BNDESPAR), privada nacional e estrangeira, e 
trabalhista, via fundos de pensão que ganharam corpo desde a “privatização 
paraestatal dos anos 90″ e com o crescimento da necessidade de Previdência 
Complementar. Incluem-se entre estes os fundos de pensão abertos e os FUNPRESP 
(Fundos de Previdência dos Servidores Públicos) em gestação. Esses capitais se 
associam, por exemplo, via aplicações de Fundos Soberanos de Estados Petroleiros 
nos fundos do BTG-Pactual, administrados pelo bilionário brasileiro André Esteves. 
Reunimos fatos para evidenciar essa hipótese como verdadeira enquanto não for 
falseada por fatos e argumentos convincentes contrários. 

Este é um tema-estratégico que deve interessar à futura geração de trabalhadores 
ativos, atualmente, a parte estudantil da PIA – População Economicamente Inativa. A 
aprovação do projeto de lei que cria Fundo de Previdência Complementar do Servidor 
Público tem como objetivo diminuir o déficit da Previdência Social dos servidores. 
Estima-se, no entanto, que isso só deverá começar a ocorrer em 15 anos. 

O rombo nas contas da Previdência Social do setor público federal para o ano de 2011 
alcançou cerca de R$ 57 bilhões, valor 11,76% maior do que o verificado em 2010. A 
União tem 1,11 milhão de servidores públicos. Em cinco anos, 40% deles já terão 
tempo para se aposentar. Se hoje o déficit cresce a 10%, nesse período, o déficit terá 
aumentado ainda mais. 

Os servidores públicos e os militares são enquadrados no Regime Próprio da União. O 
Regime Geral, formado por 24 milhões de funcionários da iniciativa privada, fechou 
2010 com déficit de R$ 43 bilhões. 

João Villaverde (Valor, 31/08/11) informou que o governo conseguiu aprovar o 
projeto de lei que cria o fundo único de previdência complementar ao servidor federal 
na Comissão de Mérito na Câmara. Depois de tramitar por quatro anos  – de 2 de 
setembro de 2007 a 31 de agosto de 2011 –, a Comissão de Trabalho aprovou o 
Projeto de Lei 1.992/07, que cria a Fundação de Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal (FUNPRESP). 

O projeto seguiu então para a Comissão de Seguridade Social, antes de chegar às duas 
comissões finais: de Finanças e Tributação (CFT) e Constituição e Justiça (CCJ). O 
acordo político fechado envolve a aprovação pelas comissões onde o governo tem 
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maioria, levando em conta a mudança de aspectos pontuais na FUNPRESP, como a 
forma como o fundo único será gerido. Os parlamentares da base governista desejam 
que a ele opere de maneira semelhante aos fundos de pensão das estatais. 

Com a FUNPRESP, o governo espera reduzir os gastos do Tesouro na cobertura do 
déficit dos servidores. Em 2010, os 949 mil servidores federais aposentados e 
pensionistas receberam R$ 73,4 bilhões em benefícios, mas as contribuições dos 1,1 
milhão de servidores na ativa representaram uma receita de apenas R$ 22 bilhões. O 
déficit dos servidores foi de R$ 51,4 bilhões, pouco mais de R$ 10 bilhões superior ao 
déficit que os 28,1 milhões de aposentados e pensionistas pelo Regime Geral da 
Previdência Social (RGPS). 

A partir da aprovação desse Fundo Previdenciário, que ainda precisava passar pelo 
Senado depois de cumprir as três comissões na Câmara, os servidores que 
ingressarem no serviço público terão seu benefício previdenciário limitado pelo teto 
do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), tal qual ocorre com aqueles inseridos 
no RGPS. Por ocasião dessa iniciativa, o teto do INSS era de R$ 3.964. Para receber 
acima deste valor, os servidores terão de contribuir ao FUNPRESP, que contará com a 
contrapartida da União em até 7,5% dos aportes. Simulações realizadas pela 
Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social dão 
conta de que os benefícios via FUNPRESP serão semelhantes aos recebidos antes via 
aposentadoria dos funcionários com o “salário integral”. 

As razões da Presidência da República para dar celeridade ao projeto que demorou 
quatro anos para ser enviado ao Congresso, e outros quatro para começar a ser 
apreciado, podem ser apontados considerando pelo menos três bons motivos: 

1. perspectiva de aposentadoria breve de 40% dos servidores, ou seja, 
necessidade (e oportunidade) de reposição em nova base previdenciária; 

2. dar tratamento equânime aos trabalhadores sejam eles do setor privado ou do 
setor público; e, 

3. não menos importante, reforçar o funding do país. 

A primeira motivação decorre do fato de que, até o início de 2015, cerca de 239 mil 
servidores públicos federais terão condições de pedir aposentadoria. Desses, estima-se 
no governo que pelo menos metade certamente se aposentará. Se os que vierem a 
substituir esse contingente de funcionários ingressarem no setor público pelas regras 
atuais de aposentadoria, a avaliação dos técnicos oficiais é de que o governo terá 
adiado por uma geração a solução para o desequilíbrio do regime previdenciário 
próprio dos servidores. 

Quem ingressar no serviço público federal a partir da criação da Fundação de 
Previdência Complementar do Servidor Público Federal (FUNPRESP) deixará de ter 
aposentadoria integral ou mesmo como uma proporção do salários. A aposentadoria 
será limitada ao teto do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), tal como vigora 
para os trabalhadores do setor privado no Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS). 

 



 22 

Para receber além do teto do INSS, o servidor deverá aplicar parte de sua 
remuneração no Funpresp. O fundo vai receber aportes do Tesouro até o limite de 
7,5% do total aplicado pelo funcionário. 

Se aprovado, o projeto de lei corrigirá a enorme distorção da seguridade social do 
país. Em 2010, o déficit previdenciário produzido por 949,9 mil aposentados e 
pensionistas da União foi de R$ 51,2 bilhões, enquanto o déficit causado por 24,3 
milhões de aposentados pelo RGPS foi bem menor, R$ 42,9 bilhões. Para ano de 
2011, as projeções oficiais indicavam que os servidores públicos seriam responsáveis 
por déficit de R$ 58 bilhões e os trabalhadores do setor privado (urbanos e rurais), por 
R$ 39 bilhões. 

No Ministério da Previdência Social, prosseguiam os estudos para a formulação de 
uma proposta que venha a substituir o Fator Previdenciário, criado nos anos 90, para 
desestimular a aposentadoria precoce. Mesmo com esse fator, no Brasil, os homens 
estavam se aposentando, em média, aos 54 anos, e as mulheres, aos 51,5 anos. 

Thiago Resende (Valor, 05/02/13) informou que o novo regime de previdência dos 
servidores do Executivo federal entrou em vigor no dia 4 de fevereiro de 2013. A 
medida visa reduzir o déficit com aposentadoria dos funcionários públicos. Haverá 
um ganho fiscal importante com essa redução do déficit do regime próprio dos 
servidores públicos nas próximas décadas. Segundo o governo, esse fundo de pensão, 
entre os de servidores públicos, será o maior da América Latina nos próximos 10 
anos. A projeção é que, em 2028, os recursos financeiros acumulados pelo fundo 
somarão cerca de R$ 60 bilhões. A ideia é que, além de reserva para os servidores, o 
Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo 
(Funpresp-Exe) seja ainda um agente importante na formação de funding que possa 
financiar investimentos no país. 

Juros mais baixos também estimulariam um ajuste nas aplicações típicas dos fundos 
previdenciários com capital de origem trabalhista até então. A expectativa era os 
novos fundos investirem, por exemplo, menos em ativos financeiros, títulos públicos 
e títulos privados, e mais em ações e inclusive debêntures de infraestrutura. 

Com o Funpresp-Exe, espera-se haver uma maior justiça previdenciária porque vai 
reduzir a disparidade e entre os regimes do servidor e o do trabalhador da rede 
privada. No ano de 2012, o déficit previdenciário do setor público, incluindo 
militares, foi estimado em R$ 62 bilhões. Em 35 anos, esse saldo negativo cairá 
significativamente, espera o governo. 

No novo sistema, para receber mais que o teto do Instituto Nacional de Seguro Social 
(INSS) – R$ 4.159 em 2013 –, o funcionário público pode aderir ao fundo, o que é 
uma opção do servidor. 

Os planos de previdência do Funpresp-Exe serão do Modelo Contribuição Definida, 
em que o valor da aposentadoria depende do montante acumulado pelo trabalhador, 
incluindo o depósito de recursos da União na forma de patrocínio. Esse modelo é 
considerado de “menor risco” para o governo, já que ele não se compromete com um 
benefício fixo. 
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A expectativa é que 10 mil servidores entrem no fundo em 2013. Os recursos serão 
geridos pelo Banco de Brasil e pela Caixa Econômica Federal. Depois de dois anos, o 
Funpresp-Exe poderá fazer uma licitação para incluir instituições privadas na gestão 
dos recursos. 

O FUNPRESP da Câmara, Senado e Tribunal de Contas da União deveriam começar 
a funcionar nos meses seguintes. O mesmo deveria acontecer com o do Judiciário, que 
criou o próprio fundo. 

Com o início do funcionamento da Fundação de Previdência Complementar do 
Servidor Público Federal (FUNPRESP), deve-se reduzir o déficit da Previdência dos 
servidores públicos em 20 anos e zerá-lo ou torná-lo superavitário nos próximos 35 
anos, quando os primeiros participantes receberem a aposentadoria. 

Com o nascimento da FUNPRESP, os servidores federais passaram a ser contratados 
com o mesmo teto de aposentadoria oferecido aos trabalhadores do setor privado, 
então em R$ 4.159,00. Se quiserem receber mais, os servidores federais farão 
contribuições extras à FUNPRESP, que terão contrapartida do Tesouro, até 8,5% do 
salário. 

Os trabalhadores que ingressaram no serviço público federal até 2003 tinham direito a 
aposentadoria integral, pela qual contribuíam com 11% do valor do salário e o 
Tesouro com 22%. Depois disso, as condições ficaram menos apetitosas, mas ainda 
eram significativamente mais vantajosas do que as dos trabalhadores do setor privado, 
sujeitos ao teto de aposentadoria. 

Esse modelo gerou o acúmulo de déficits sucessivos na previdência do servidor, 
cobertos pelo Tesouro, ou seja, pela sociedade. O resultado de 2012 ficou acima dos 
R$ 52 bilhões de 2011, que tinha sido 7% maior do que os R$ 48,6 bilhões de 2010, 
para atender cerca de 1 milhão de beneficiários. Já a Previdência do setor privado teve 
um déficit menor, de R$ 40,8 bilhões no ano de 2011. Ele atende um número muito 
maior de beneficiários, 27 milhões de pessoas, originado totalmente no setor rural, já 
que a previdência do trabalhador urbano tem superávit. 

O déficit da previdência do setor público é antigo, assim como as tentativas de 
resolvê-lo. Mas sempre houve muita resistência a mudanças da mobilizada classe dos 
servidores públicos. A proposta mais consistente surgiu em 1998, em meio à 
consciência crescente da necessidade de se reformar e reduzir o tamanho e os custos 
do Estado, e levou quase dez anos para, finalmente, se transformar no Projeto de Lei 
nº 1992, em 2007. Foram então mais cinco anos de tramitação no Congresso até ser 
votado e aprovado, quando se transformou na Lei nº 12.618, que equipara a 
aposentadoria do servidor público civil à do trabalhador do setor privado. 

O primeiro fundo criado é o dos servidores do executivo, o Funpresp-Exe. 
Esperavam-se ainda as regras do fundo do Legislativo, que incluirá funcionários da 
Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União, o Funpresp-Leg, e deverá se 
juntar ao primeiro. O fundo dos funcionários do Judiciário ainda a ser criado seria 
exclusivo. 

O governo estimava que, até o fim do ano de 2013, o fundo do executivo conquistaria 
10 mil adesões e de R$ 45 milhões a R$ 50 milhões em aplicações. Terá aporte inicial 
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do Tesouro de R$ 73 milhões, sendo R$ 48 milhões para o executivo e o restante para 
o Legislativo. Dentro de 30 anos, pode chegar a R$ 60 bilhões. Os recursos serão 
aplicados em títulos públicos e privados, ações e renda fixa, e serão administrados 
pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal. Em dois anos, bancos privados 
poderão participar da administração mediante licitação. 

Lucas Marchesini e Thiago Resende (Valor, 10/05/13) informaram que os recursos da 
recém-criada Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do 
Executivo (Funpresp-Exe) serão aplicados principalmente em renda fixa em um 
primeiro momento. Investimentos em infraestrutura serão feitos só no fim de 2014, 
“quando [o fundo] ganhar mais robustez”, segundo o diretor-presidente da entidade, 
Ricardo Pena. 

Para 2013, a previsão é que 10 mil servidores entrem no plano de previdência do 
Executivo Federal. Em projeção feita quando a ideia ainda era criar um fundo único 
de previdência para servidores dos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), 
o governo calculou que, em 2028, o patrimônio somaria cerca de R$ 60 bilhões. O 
montante referente apenas ao Funpresp-Exe não foi estimado, mas a previsão do 
governo é que o fundo seja um dos maiores da América Latina. 

Na largada, os recursos serão geridos pelo Banco de Brasil e pela Caixa Econômica 
Federal. Por enquanto, no primeiro semestre de 2013, o fundo detém apenas R$ 48 
milhões, referente ao aporte feito pelo Tesouro Nacional. 

O Funpresp-Exe foi o primeiro dos três fundos de pensão definidos em abril de 2012 
pela Lei nº 12.618, com o objetivo de reduzir o déficit da previdência dos servidores 
públicos federais, que superou R$ 60 bilhões no ano passado. A entidade do 
Legislativo, que também será administrada pelo Funpresp-Exe, ainda precisa de aval 
da Previc. 

Em fevereiro de 2013, entrou em vigor o novo regime de previdência dos servidores 
do Executivo federal. A adesão à previdência complementar é facultativa. No novo 
modelo, para receber mais que o teto do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), 
atualmente em R$ 4,1 mil, o funcionário público deverá depositar parte de seu salário 
no fundo de pensão. 

Mas isso não significa o fim dos problemas da Previdência. A nova regra de 
previdência dos servidores federais só vale para os civis. Os militares ficaram de fora 
e eles representam quase a metade do déficit. Mais especificamente, do déficit de R$ 
52 bilhões de 2011, foram responsáveis por R$ 24,2 bilhões. 

Os efeitos positivos serão sentidos gradualmente. Estimava-se que em duas décadas, 
ou seja, a partir de 2030, é que começará o declínio do déficit. Antes disso, deverá 
atingir o pico de mais de R$ 100 bilhões, de acordo com alguns especialistas. O 
problema ainda será agravado porque os novos servidores que entrarem no setor 
público só poderão aderir ao novo sistema, o que significará uma redução de receitas 
no antigo. Este é o grande problema da transição do regime de repartição, em que a 
geração ativa gera receitas para as aposentadorias das gerações inativas, para o regime 
de capitalização, onde as receitas obtidas em aplicações financeiras cobrirão as 
aposentadorias da própria geração de trabalhadores contribuintes. 
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Além disso, o sistema como um todo será agora confrontado com a desoneração das 
folhas de pagamento, criada pelo governo para estimular a economia e manter o 
emprego. Em vez de recolher 20% sobre a folha de pagamento para a Previdência, 
alguns setores passaram a pagar de 1% a 2% sobre o faturamento. Isso significou um 
custo de quase R$ 2 bilhões para o Tesouro, que possivelmente chegará a cerca de R$ 
16 bilhões no ano de 2013, quando novos setores forem beneficiados. 

Juliana Ennes (Valor, 23/03/12) escreveu matéria informativa a respeito de potencial 
geração de funding para financiamento do desenvolvimento. A avaliação era que a 
indústria de fundos de pensão, responsável por investimentos de mais de R$ 600 
bilhões no país, depois de aprovada a criação do Fundo de Previdência Complementar 
para os Servidores Públicos Federais (FUNPRESP), receberá nos próximos anos uma 
quantia adicional considerável de recursos. O diretor de Assuntos Atuariais, 
Contábeis e Econômicos da Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
(Previc), Edevaldo Fernandes da Silva, estimava que em cinco anos haveria R$ 10 
bilhões acumulados para serem investidos. 

Além disso, outros fundos poderão ser criados para receber os servidores estaduais e 
municipais. Até o momento, o Estado de São Paulo é o único que já criou Previdência 
Complementar para os servidores cujas aposentadorias ultrapassam o teto do INSS. A 
estimativa da Previc é de que, nos próximos dez anos, os servidores do Estado e dos 
municípios paulistas que aderirem ao fundo acumulem de R$ 3 bilhões a R$ 5 
bilhões. 

A expectativa era de que todos os Estados e as Capitais estaduais com capacidade 
suficiente para formarem fundos de previdência complementar próprios o fizessem, o 
que deveria elevar o volume de recursos nas carteiras de investimentos de fundos de 
pensão. Os municípios menores, com número pequeno de contribuintes cujos salários 
ultrapassem o teto, deverão ser incluídos no FUNPRESP, para baratear os custos e 
facilitar a gestão. 

Os fundos de Previdência Complementar serão adicionais aos regimes próprios de 
Previdência social (RPPS). Todos os servidores continuarão fazendo parte do RPPS e 
aqueles cujo salário ultrapasse o teto do INSS poderão optar por contribuir para o 
fundo complementar. A partir da criação dos novos fundos complementares, os RPPS 
serão mantidos como antes para a antiga massa de trabalhadores e, para os novos, 
passarão a ter o mesmo teto dos trabalhadores privados. 

Para o diretor da Previc, os novos Fundos de Previdência Complementar serão os 
maiores fundos de pensão do país nos próximos anos. Este tipo de previsão tem de ser 
muito cautelosa, pois dependerá da evolução da taxa de juros real e do ritmo de 
capitalização no mercado de capitais no futuro, que hoje é imprevisível. 

A estimativa feita pelo fundo criado na capital paulista, chamado de SP-Prevcom, é de 
que, se o Estado de São Paulo tivesse optado por criar um regime de capitalização na 
mesma época em que foram criados os grandes fundos de pensão do país, como os 
dos funcionários do Banco do Brasil (Previ) ou da Petrobras (Petros), na década de 
1970, os servidores públicos do Estado teriam hoje patrimônio de cerca de R$ 285 
bilhões, quase o dobro da carteira da Previ, atualmente em torno de R$ 150 bilhões, e 
estaria entre os dez maiores fundos de pensão do mundo. Obviamente, a história não 



 26 

se repete... Espera-se que as altíssimas taxas de juros reais, durante o regime de alta 
inflação, não se repitam no País. 

A criação do fundo dos servidores de São Paulo foi aprovada em dezembro de 2011. 
Em fevereiro de 2012, foi criado o estatuto do fundo, e depois seriam nomeados os 
conselheiros. Dos 120 mil funcionários celetistas do Estado, cujos contratos eram 
regidos pela Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), cerca de 17 mil tinham 
salários acima do teto. A idade média era de 47 anos, o que fazia com que a 
expectativa fosse de que boa parte deles se aposentasse nos 12 anos seguintes. 
Praticamente 100% dos novos entrantes deverão ser contribuintes na Previdência 
Complementar. Entre os 530 mil funcionários estatutários, conhecidos como 
funcionários de carreira, cerca de 30% tinham salários acima do teto e também 
deveriam entrar no SP-Prevcom. 

Mesmo que outros estados não cheguem a ter o tamanho do Fundo Previdenciário 
Complementar de São Paulo, também deverão formar seus próprios Fundos de 
Pensão. O problema, de acordo com representantes do fundo paulista, é a alíquota de 
participação dos funcionários. Em São Paulo, o servidor contribui com 7,5% da 
parcela do salário que ultrapassa o teto, e 11% até o teto. No modelo atual, a 
contribuição é de 11% sobre o total. 

Os cálculos atuariais indicam um rendimento de até 103% do último salário do 
servidor, sem contribuição previdenciária na aposentadoria, enquanto no modelo atual 
o máximo é de 100% com contribuição. A dúvida, para outros estados, é se 
conseguiriam manter a alíquota de 7,5%. O FUNPRESP já elevou a contribuição para 
8,5% e pode aumentar ainda mais, para 11%. 

Somente a União contava com cerca de 957 mil servidores ativos. A expectativa era 
de que cerca de 40% desse universo entre, nos próximos cinco anos, em posição 
chamada de “risco iminente“, ou seja, estarão aptos a implantarem as regras pelas 
quais teriam aposentadoria nos moldes atuais. Como eles não são afetados, 40% do 
total de servidores passariam a ser novos concursados. Em termos financeiros, a conta 
chegava à soma de ao menos R$ 10 bilhões em contribuições nos próximos cinco 
anos para esse universo de servidores. Mas deve-se lembrar que o fundo é opcional. 
Os novos servidores necessitam optar para aderirem a esse novo formato. 

O mais importante é que já serão fundos que nascerão com uma outra qualidade de 
avaliação de risco, pois a base normativa passou a ser melhor qualificada, com 
instrumentos efetivos de controle e monitoramento. É uma ação do Estado que passa a 
ter uma outra forma de atuar. A diferença de não estarem vinculados a entidades de 
RPPS, mas a uma fundação constituída por esse papel, com os critérios de gestão e 
governança, deveria dar uma indústria melhor qualificada. Não se acreditava que a 
criação dos novos fundos de previdência complementar traria algum risco de inflação 
de ativos para o mercado de capitais brasileiro com base no argumento de que os 
fundos nasceriam gradativamente, ou seja, os recursos não entrariam de uma só vez, 
já que dependeriam da realização de novos concursos públicos. 

Evidentemente, essa expectativa dependeria de cálculos mais apurados baseados no 
valor de fato entrante no mercado de capitais e no ritmo de crescimento dos ativos, ou 
seja, das formas de manutenção de riqueza. Se esse ritmo ficar abaixo do fluxo de 
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entrada de capitais, certamente, haverá um choque de demanda por ativos e, 
consequentemente, inflação de ativos. 

Ribamar Oliveira, Lucas Marchesini e Thiago Resende (Valor, 27/08/13) informaram 
que o governo preparava um projeto de lei para criar um fundo único de pensão para 
os funcionários públicos de Estados e municípios que desejarem implantar a 
aposentadoria complementar e não tinham condições de arcar com os custos desse 
empreendimento. Durante reunião do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes 
Próprios de Previdência Social (Conaprev), foi dito que o governo esperava conseguir 
a adesão de pelos menos seis Estados para a proposta. 

Ao mesmo tempo, o governo estimularia os governos estaduais a capitalizar os seus 
fundos previdenciários com bens imóveis e com suas dívidas ativas. Segundo o 
secretário de Políticas de Previdência Social, Leonardo Rolim Guimarães, essa era 
uma alternativa para reduzir a atual “sangria” de recursos estaduais com o pagamento 
de benefícios aos seus servidores inativos, que dificulta os Estados a realizar 
investimentos. “Por causa dessas despesas, alguns Estados já romperam o limite 
prudencial de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal”, disse 
Guimarães. 

A maioria dos Estados possuía dois regimes de previdência para os seus servidores. 
Um sistema de repartição simples, que abrange os aposentados já existentes e os 
funcionários mais antigos e um regime de capitalização para os com menos tempo de 
serviço, que opera com a lógica de acumulação de recursos. A maioria dos governos 
estaduais fez a segregação desses dois sistemas. 

A terceira alternativa é a criação da aposentadoria complementar, que valerá apenas 
para os funcionários que ingressarem no serviço público estadual após a criação do 
fundo de pensão. Para esses, os Estados pagarão aposentadorias até o teto do INSS. Se 
quiser obter um valor maior de aposentadoria, o servidor terá que aderir à 
aposentadoria complementar, como fazem atualmente os trabalhadores da iniciativa 
privada. 

No início, o governo federal estimulou os Estados a criarem os seus próprios fundos 
de pensão, nos moldes do FUNPRESP, instituído neste ano pela União. Mas apenas 
os governos do Rio e de São Paulo conseguiram criar os seus. Mesmo manifestando 
grande interesse pela ideia, os demais Estados não conseguiram arcar com os custos 
administrativos iniciais, pois não possuíam escala para isso, uma vez que apenas os 
novos funcionários teriam que participar de forma obrigatória. 

Diante dessa realidade, o governo começou a trabalhar a proposta de um fundo único 
que atenda esses Estados e os municípios interessados. A União apenas capitalizaria 
inicialmente o fundo, que seria administrado por um conselho compostos por 
representantes dos Estados participantes. O custo de administração do fundo seria 
compartilhado entre eles. 

O governo acredita que essa proposta pode permitir que os Estados menores, no 
futuro, estruturem as suas próprias entidades e possam sair do fundo único. A 
proposta do fundo único já foi levada ao Ministério da Fazenda, que espera a 
formalização do interesse dos Estados para continuar a discussão com o Ministério da 
Previdência Social. 
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O principal problema dos Estados são os elevados estoques de benefícios 
previdenciários que são obrigados a pagar todos os anos. Essa conta só cresce. Em 
2010, o déficit previdenciário (receitas previdenciárias menos despesas) dos Estados 
foi de R$ 31,1 bilhões, de acordo com dados do Ministério da Previdência Social. Em 
2011, esse déficit subiu para R$ 35,3 bilhões. Apenas cinco Estados foram 
superavitários no ano de 2011. O déficit de São Paulo, por exemplo, foi de R$ 9,3 
bilhões e o do Rio de Janeiro, de R$ 6,1 bilhões. 

Para fazer frente a essa despesa crescente, o secretário Leonardo Guimarães considera 
que os Estados podem lançar mão de bens imóveis que possuem e de sua dívida ativa. 
“Quase todos têm bens de valor que podem ser usados para capitalizar os fundos 
previdenciários”, afirmou. “Eles precisam fazer um inventário desses bens, selecionar 
alguns e destiná-los aos fundos“, disse. 

Guimarães usou como exemplo o inventário de bens feito pelo governo de Mato 
Grosso, que identificou um patrimônio de R$ 23 bilhões, o que seria mais do que 
suficiente para cobrir o déficit atuarial do regime previdenciário do Estado, estimado 
em R$ 15 bilhões. A transferência dos bens para os fundos previdenciários precisa, no 
entanto, ser autorizada por lei estadual. 

Outra alternativa, segundo o secretário, seria agilizar a cobrança da dívida ativa 
estadual. “Se for possível recuperar de 20% a 30% do total da dívida, já será uma 
receita importante para ajudar o Estado a arcar com os gastos previdenciários”, 
observou. Ele disse que o Rio de Janeiro já adotava essa alternativa. 

Outro problema grave para os participantes de fundos de pensão enfrentarem diz 
respeito ao que Fábio Giambiagi (Valor, 10/10/12) denominou “Escolha de Sofia”. 
Apesar da queda da taxa Selic ter sido uma antiga aspiração nacional, por várias 
razões, entre elas, pelo fato de estimular a produção, melhorar o nível de emprego, 
mitigar a apreciação da taxa de câmbio e reduzir a despesa de juros, entretanto, a 
redução da Selic poderia causar problemas potenciais, como resultado da inércia dos 
agentes negativamente afetados por esse fenômeno. Um desses aspectos, com 
repercussões significativas sobre a economia, seria a saúde dos fundos de pensão. 
Para entender isso, era necessário desenvolver um raciocínio matemático. 

Imaginava uma situação em que não houvesse inflação, a taxa de juros real fosse nula 
e um homem solteiro autônomo começasse a trabalhar aos 20 anos, aposentando-se 
aos 55 anos e vivendo até os 80 anos de idade. Se ele aplicasse todos os meses R$ 500 
de contribuição, no final de 35 anos teria na sua conta o valor de R$ 500 x 12 x 35 = 
R$ 210 mil. Esse valor acumulado, gasto posteriormente ao longo dos últimos 25 anos 
de vida da pessoa (300 meses) possibilitaria a este contribuinte uma renda mensal de 
R$ 210 mil / 300 = R$ 700. No mundo real, porém, a taxa de juros costuma ser 
positiva, de modo que com seus depósitos sendo remunerados, o juro faz parte do 
trabalho que, na ausência de remuneração financeira, seria feito apenas pelo esforço 
de investir. 

Em outras palavras, para um assalariado que quisesse ter uma aposentadoria 
complementar, quanto maior fosse a taxa de juros, menor precisaria ser a parcela do 
salário dedicada ao investimento. Pela mesma razão, dada uma taxa de juros que gera 
uma necessidade de contribuição para ter uma certa aposentadoria complementar, 
quanto maior for a queda dos juros, maior terá que ser o aumento da contribuição. 
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É necessário mensurar as consequências de uma redução dos juros sobre a alíquota de 
equilíbrio de planos de pensão. O artigo de Felipe Vilhena Amaral, publicado na 
Revista Brasileira de Direito Previdenciário (número 6, 2011), refere-se aos planos de 
Benefício Definido (BD), mas o pano de fundo é o mesmo que afeta os planos de 
Contribuição Definida (CD), com a diferença de que aquilo que nos planos BD gera a 
necessidade de medidas compensatórias para preservar o benefício, nos planos CD 
implica uma redução deste. 

Em qualquer caso, uma menor remuneração das aplicações afeta os participantes, 
aumentando a alíquota requerida para o plano continuar equilibrado ou exigindo uma 
redução dos benefícios ou ainda um aumento do período contributivo, para que o 
plano não se torne insolvente. É uma escolha difícil. 

A flexibilidade para escolher a taxa de desconto aplicada ao cálculo atuarial pode 
permitir, inicialmente, que alguns fundos agravem a situação futura dos mesmos caso 
resolvam “driblar” a necessidade de medidas corretivas como fazer um aumento da 
contribuição ou elevação da idade de aposentadoria. Mas não há dúvidas de que todos 
os participantes terão que se ajustar, cedo ou tarde. É bom ressaltar que quanto mais 
demorar o ajuste, mais drástico ele terá que ser depois. 

A simples redução da taxa de desconto de 6% para 5% gera uma necessidade de 
elevação da alíquota de equilíbrio entre 4 e 6 pontos percentuais. A ideia de que a 
redução dos juros poderá ser compensada mediante uma maior exposição na renda 
variável é arriscada, porque é improvável que o País tenha outro ciclo de prosperidade 
da Bolsa de Valores como o do pós-Real ou o de 2003/2008. Os fundos serão 
obrigados a se adaptar à realidade de juros menores e, segundo Giambiagi, fazer a sua 
“escolha de Sofia”.  
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Anexo Estatístico 

Com um patrimônio mundial total estimado em US$ 5,368 trilhões, de acordo com o 
Sovereign Wealth Fund Institute, em março de 2013, os Fundos Soberanos foram, 
durante muitos anos, utilizados por países exportadores de petróleo como um meio de 
fazer investimentos externos com as divisas conseguidas com a exportação de seus 
derivados, para evitar a apreciação demasiada de suas moedas. O Government 
Pension Fund of Norway era o maior Fundo Soberano naquela data, acumulando US$ 
716 bilhões, seguido pelo Abu Dhabi Investment Authority, que detinha US$ 627 
bilhões em carteira de ativos. Ele foi fundado, em 1976, pelo governo do Emirado 
Árabe. Apesar de seu tamanho, pouco se conhece de suas atividades, pois leva 
classificação 3 do índice de transparência Linaburg-Maduell, em escala que vai de 1 a 
10, segundo a seguinte classificação. 

 

Os números mais recentes publicados no site do Sovereign Wealth Fund Institute 
sobre seus desempenhos estão reproduzidos abaixo. 
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