


Na busca da
perenidade

Fundações querem empresas mais fortes e

bem geridas, que enfrentem o desafio do tempo

VESPERAS      DE         COMEMORAR
30° aniversário, contado
a partir de 15 de julho de
1977, quando a Lei n°

6.435 lhes deu personalidade jurídi-
ca, os fundos de pensão brasileiros, ou
Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (EFPC) em lingua-
gem formal, chegaram à maturidade.
Menos pela simples medição em anos
de vida e mais pelas importantes con-
quistas acumuladas nesses três decê-
nios. A começar pelos saltos de cres-
cimento. Nos últimos dez anos os
ativos das 368 instituições que for-
mam o sistema aumentaram 281,2%;
retrocedendo a comparação a 20 anos,
vê-se que o caixa decuplicou.

Embora a milhões de anos-luz dos
EUA, onde seus iguais acumulam pa-
trimônio de US$ 8,1 trilhões, as en-
tidades brasileiras já têm presença
global. Ausente do ranking da Wat-
son Wyatt — respeitada consultoria
internacional que tem a previdência
privada entre suas especialidades -
que lista o patrimônio dos fundos por
países, o Brasil mereceria estar ali em

nono lugar, pois seu resultado em
dólar - US$ 141 bilhões, ao câmbio
do último dia do ano passado - ul-
trapassa o da França, cujos fundos
têm em caixa US$ 133 bilhões.

Gestores do formidável patrimônio
de R$ 330,2 bilhões, os fundos de pen-
são nacionais têm funcionado como
indispensáveis impulsionadores da eco-
nomia. A massa de dinheiro que ad-
ministram é equivalente a mais que o
dobro do patrimônio líquido dos 50
maiores bancos brasileiros ou a 17,04%
do Produto Interno Bruto. Daria para

*Dados de novembro/2005
Fonte: Secretaria de Previdência Complementar (SPC)

tocar por quatro anos a administração
de São Paulo, Estado que tem o orça-
mento mais polpudo do País.

Conhecidos apenas por iniciados
até a década de 1990, os fundos bra-
sileiros saíram à luz durante a primei-
ra fase do Programa Nacional de De-
sestatização (PND), iniciada em
1990, quando o patrimônio deles
beirava o equivalente a US$ 18 bi-
lhões. O desempenho deles, nessa
fase e na posterior (1995/2002), foi
discreto — os US$ 5,8 bilhões em par-
ticipações em empresas que compra-
ram foram 6,6% do arrecadado em
todo o processo. Mas sua presença é
reconhecida como fundamental pa-
ra o sucesso da privatização das em-
presas que o governo queria dispor.
Dessa forma, foram um dos gatilhos
para a eclosão da modernização de
setores inteiros, como os de energia
elétrica e telecomunicações.

Na terceira etapa
No processo de privatização, os fun-

dos de pensão perceberam que mais
que justa e desejável, seria necessária
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sua passagem da condição de "sócio
silencioso" — o que só assina o cheque,
a uma presença mais ativa nas empre-
sas onde investem. Algo na linha do
olho do dono engordando o boi. Data
daí o início da indicação de represen-
tantes das entidades para conselhos e
mesmo para diretorias operacionais de
algumas companhias.

Essa virada de página, que marca
a entrada dos fundos em uma nova
etapa, a terceira de sua trajetória, co-
meçou na Usiminas, da qual o Previ
— maior fundo de pensão do Brasil e
da América Latina e 84° do mundo

em patrimônio - tem 14,9% das
ações com direito a voto. Na seqüên-
cia, outros conselheiros foram indi-
cados para Acesita, Embraer, CSN e
muitas outras empresas.

Com atuação mais direta nas com-
panhias, os fundos levaram para den-
tro delas as práticas que norteiam a atu-
ação deles próprios. Em alguns casos,
a influência reverteu situações extre-
mas. Dois exemplos são a CPFL e Per-
digão. A primeira vivia em um setor
rotulado como sucateado e ineficien-
te; a segunda era uma empresa familiar
no vermelho e sem nenhum traço de

Fonte: Watson Wyatt, para 11 mercados.
'Para Brasil: Abrapp (US$ 1 = R$ 2,3407)

boa gestão. Hoje, são casos estudados
por analistas por terem se tornado mo-
delos de excelência em gestão.

O Instituto Brasileiro de Gover-
nança Corporativa (IBGC) reconhe-
ce — com base em uma pesquisa en-
comendada em 2001 à McKinsey e
Korn Ferry International — seis fato-
res de pressão que atuaram (e atu-
am) a favor da adoção das boas prá-
ticas de GC no Brasil: três deles es-
tão relacionados aos fundos. Um é
prévio, as privatizações — das quais
as entidades foram agente principal
—, outro é ainda corrente: a intensi-
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ficação dos investimentos feitos por
elas e o terceiro é político, "a postura
mais ativa dos investidores institu-
cionais nacionais e internacionais".

Essa pressão tomou forma defini-
tiva em 2003, quando a Associação
Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (Abrapp)
e o Instituto Ethos fizeram a quatro
mãos "Princípios básicos da Respon-
sabilidade Social", um guia, com 11
critérios a serem seguidos pelos fun-
dos quando analisam empresas onde

investir. O primeiro deles recomen-
da dar prioridade, nas aplicações do
mercado de capitais, a empresas lis-
tadas no Novo Mercado ou nos Ní-
veis l e 2 de Governança Corporati-
va da Bolsa de Valores de São Paulo
(Bovespa). Companhias não listadas
podem ser incluídas, desde que sigam
normas equivalentes às exigidas pe-
los três segmentos especiais da Bolsa.
Os demais critérios esmiuçam aspec-
tos específicos de responsabilidade
social, transparência e ética.

Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
*Programa Nacional de Desestatização, do governo federal; não inclui estaduais

Dessa forma, os fundos passam
a ter parte do mérito pela vitória
dos nichos de elite da Bovespa que
paulatinamente deixam de ser "espe-
ciais" e tornam-se paradigma para o
mercado. No dia-a-dia dos negócios
há lastro para tanto: as 71 empresas
das listagens de elite já são responsá-
veis por metade do movimento diá-
rio da Bovespa; na outra metade es-
tão as 310 que permanecem na con-
dição tradicional.

As recomendações contidas no guia
Abrapp/Edios não ficaram só na pala-
vra. Os dirigentes dos principais fun-
dos brasileiros têm insistido no cum-
primento daqueles "mandamentos".
Pelo menos uma centena deles elabo-
rou seus códigos de ética e conduta
próprios, respeitando suas peculiarida-
des. Alguns explicitam seu rigor em
detalhes. Como a Fundação Ceres -
de funcionários de empresas estatais de
pesquisa agropecuária —, que não in-
veste nos segmentos de bebidas, fumo
e armamentos. Ou o Perros, que suge-
riu às 30 empresas nas quais investe,



a adesão a um dos três níveis de GC
ou — no caso das que já estão neles -
uma migração para o patamar imedia-
tamente superior.

Horizonte definido
Toda a pressão que os fundos fa-

zem para que cresça rapidamente o
número de empresas bem geridas está
vinculada aos horizontes de navega-

ção deles. Estão mirando sempre o
longo prazo. Olham para o jovem de
20 anos que está entrando em um
plano neste momento e enxergam
nele o senhor de meia idade que es-
tará se aposentando daqui a algumas
décadas. Ou seja, parte da aplicação
feita agora lastreará aquela aposenta-
doria. Portanto, deve ser dirigida
a empresa que prometa perenidade.

As companhias com boa Governan-
ça Corporativa, revelam pesquisas fei-
tas pelo mundo todo, além de mais
rentáveis no presente, prometem
aquela perenidade.

Têm de proceder assim pelo fato
de que os brasileiros estão vivendo
mais, graças à melhora da qualidade
de vida e os avanços da medicina.
Na última medição que fez a respei-
to, o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) constatou
que em uma geração, 1980/2004,
a expectativa de vida aumentou em
9, l anos, de 62 anos e 6 meses para
71 anos e 8 meses.

Vê-se mais nítida essa transforma-
ção no número dos sêniores, os maio-
res de 60 anos: são hoje em torno dos
15 milhões, 8,6% da população;
serão 30 milhões, 13% em 2020.
Nesse pessoal se inclui a primeira leva
de aposentados por fundos de pen-
são — os quais poderão se tornar o
modelo para as gerações futuras.

J.M.
Fonte: Abrapp

Text Box
Fonte: Razão Contábil, ano 2, n. 24, p. 14-19, abr. 2006.




