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Quando os EUA e a União Soviética viviam o auge da Guerra Fria, Peter Drucker escreveu que 
os trabalhadores haviam finalmente chegado ao poder. Pai da administração moderna, Drucker 
identificava naquele momento a emergência de um "socialismo dos fundos de pensão", setor 
que ganhava influência na economia americana por causa do aumento do capital de entidades 
privadas de previdência nas corporações. Sua tese constava do livro "A Revolução Invisível", 
no qual argumentava que os fundos viabilizavam o sonhado controle dos meios de produção 
pelos trabalhadores, tão perseguido no socialismo, só que no capitalismo.   
 
Longe da disputa ideológica dos anos 1970, tal revolução desponta agora na sociedade 
globalizada de forma mais consolidada, constituindo o que especialistas chamam de "economia 
civil". Formada por acionistas individuais - a maioria deles trabalhadores que contribuem com 
os fundos de pensão -, a "economia civil" tem integrantes cada vez mais engajados, com mais 
mecanismos de controle sobre a gestão corporativa à disposição e maior preocupação em 
maximizar os lucros, considerando o impacto ambiental e social das ações. No século XXI, 
surge, assim, uma nova utopia: a sustentabilidade.   
 
É isso o que garantem três gurus da governança corporativa que reelaboraram o conceito 
formulado por Drucker no recém-lançado livro "Os Novos Capitalistas" (The New Capitalists, no 
original em inglês). Stephen Davis, consultor da OCDE e do Banco Mundial, David Pitt-Watson, 
executivo-chefe do Hermes Focus, e Jon Lukomnik, consultor financeiro, afirmam que os 
cidadãos investidores de hoje remodelam a agenda corporativa e têm mais poder sobre o 
futuro do capitalismo do que em toda a história recente. A democracia do acionista que se 
esboça, entretanto, só será efetiva com o aprimoramento da gestão responsável, pilar da 
governança corporativa, alertam os escritores. Esse movimento estaria sendo beneficiado pelo 
que os autores qualificam de "círculo virtuoso da 'accoutability'". "O capitalismo fracassou 
todas as vezes que os acionistas deixaram de cuidar de seus ativos", afirma Davis ao Valor.   
 
Mais do que nunca, diz o consultor, os executivos-chefe e os conselhos de administração 
trabalham para instituições financeiras que investem trilhões em nome dos peixes pequenos. 
Ao mesmo tempo, os acionistas individuais estão começando a perceber a força que têm no 
sistema econômico, exercendo seu poder junto aos investidores institucionais e os 
pressionando a encontrar um portfólio responsável e com estratégias ativistas. Com isso, tem 
aumentado a cobrança por mais transparência e mais prestação de contas aos cotistas dos 
fundos e aos acionistas. Nos anos 1990, apenas 20% dos eleitores americanos se 
identificavam como investidores. Atualmente, mais da metade se considera integrante dessa 
categoria, o que revela uma melhor percepção do sistema e de sua importância.   
 
Nos EUA e na Europa, o trio de autores tem sido chamado pejorativamente de "militante da 
governança corporativa" por causa do livro, considerado idealista demais e, portanto, muito 
distante da realidade. Os três costumam responder às críticas com dados reais. Dizem que os 
"acionistas ativistas" já foram capazes de elevar os retornos em 11,6% em relação ao mercado 
- US$ 40 bilhões em dinheiro extra "que teria ficado escondido se os donos tivessem ficado 
inativos". Segundo os autores, mais de 50 países também introduziram novos códigos de 
conduta nos últimos dez anos.   
 
O ponto de mudança nessa área teria ocorrido com o escândalo da Enron, em 2001, que 
quebrou por causa de graves negligências de parte da direção, bem como práticas de 
enriquecimento pessoal de alguns funcionários, comprometendo o retorno de pequenos, 
médios e grandes investidores. "Esse foi um aspecto decisivo para os acionistas perceberem 
que era preciso ser mais cuidadosos com as aplicações de seus fundos", diz Davis.   
 
Na visão dos gurus, no novo modelo corporativo, os acionistas têm um poder muito maior do 
que quando o capitalismo americano se consolidou no século XX e as empresas eram de 
propriedade de magnatas como J.P. Morgan e John Rockfeller. Hoje a estrutura de propriedade 
é muito mais pulverizada, com poucos controladores com mais de 10% do total das ações.  



Como paradigma da nova ordem, Davis menciona a General Electric, maior companhia do 
mundo. A empresa vale US$ 350 bilhões e tem como seus principais gestores o Barclays, o 
Fidelity e o State Street. "Mas eles atuam em nome dos trabalhadores, e na confiança desses 
acionistas. Isto é, dez milhões de pessoas que fazem um pool de investimento de poupança e 
sistematicamente contratam firmas como essas para gerenciar de forma profissional seus 
recursos", afirma Davis.   
 
Os fundos de pensão ganharam novo status nos EUA e no mundo porque são a principal fonte 
de garantia de renda futura para os trabalhadores - afinal, o comunismo acabou e o modelo de 
Estado de bem-estar social entrou em franca decadência. Na década de 1970, as instituições 
financeiras criadas para representar pequenos investidores tinha apenas 19% das ações de 
uma companhia americana típica. Hoje os investidores institucionais detêm mais da metade de 
todos os fundos dos EUA, segundo dados do Federal Reserve.   
 
"Os fundos de pensão americanos têm de investir em ativos de risco, como ações de 
empresas, para cumprir suas metas atuariais", diz Alexandre Di Miceli, professor de economia 
da USP e autor do livro "Governança Corporativa e Estrutura de Propriedade".   
 
O poder de pressão dos fundos para que as empresas se adaptem aos critérios de governança 
deve aumentar no Brasil por causa da tendência de queda continuada da taxa básica de juros 
(Selic). Nesse cenário, parte dos investimentos dos fundos de pensão em títulos públicos - que 
hoje está em 63% - deve migrar para outros papéis, pois as entidades precisam atingir seus 
objetivos financeiros, aumentando o apetite pelo capital de risco. "Essa é uma aposta do 
mercado porque a parcela alocada em renda variável já passou de 40% no ano de 1997, mas 
atualmente está na casa dos 30%", explicou William Cox, diretor da Management & 
Excellence, empresa de rating, que com a SR Rating elaborou um relatório no ano passado 
sobre como os fundos de pensão do país consideram condutas sociais e ambientais na hora de 
decidir a compra de ações.   
 
O estudo revela que 60% das dez principais entidades fechadas de previdência privada do país 
começaram a adotar políticas de investimento socialmente responsável (ISR).   
 
Para Mauro Cunha, diretor de investimentos da Franklyn Templeton no Brasil, o fenômeno 
atual não é fruto de um sentido de obrigação cívica dos investidores. "Desde o fim dos anos 
1990, os brasileiros se tornaram mais ativistas por causa da expropriação da riqueza dos 
acionistas. Foi uma decisão financeira e não ideológica. Faz pouco sentido para o investidor 
compreender o que se passa no dia-a-dia das companhias em que investem. Muitas vezes a 
relação custo-benefício não compensa", diz.   
 
Os ativos das entidades fechadas de previdência complementar (EFPCs) cresceram 371% no 
período 1994-2006 no Brasil. Em julho do ano passado, o valor dos ativos dessas instituições 
estava em 17,7% do PIB do país. "Em 12 anos, passou de 8,3% do PIB para quase 20%. É um 
aumento considerável. Mostra que esse grupo vai ter cada vez mais força na economia", avalia 
Di Miceli.   
 
Um dos pioneiros no ativismo da governança corporativa do mundo foi o Sistema de 
Aposentadoria dos Funcionários Públicos da Califórnia (Calpers). A reorientação se deu quando 
os executivos do fundo recusaram uma oferta de compra da Texaco, comprometendo o retorno 
dos acionistas. De acordo com Miceli, foi "um caso típico de defesa dos empregos por parte 
dos gestores". Em "Novos Capitalistas", os autores relatam que o Calpers, com seus fundos de 
US$ 172 bilhões, ganhou tanta força que, ao declarar que os mercados das Filipinas não eram 
transparentes nem responsáveis o suficiente para seus padrões de investimento das 
aposentadorias, o principal índice acionário da bolsa de Manila caiu 3,3% no dia.   
 
Segundo Mauro Cunha, guardadas as devidas proporções, o maior fundo de pensão do país, o 
Previ, dos funcionários do Banco do Brasil, é mais influente nas empresas brasileiras do que o 
Calpers nas corporações americanas. "O que o mercado nacional precisa é ter um número 
maior de 'players' médios mais influentes. E isso não é ideológico", analisa Cunha.   
 



 
Apesar da evolução dos fundos de pensão no Brasil e de o mercado de ações estar em franca 
expansão, eles ainda estão muito distantes dos congêneres americanos. "Algumas empresas 
como Embraer, Diagnósticos da América (Dasa), Submarino, Renner e Perdigão pulverizaram 
seu capital, como nos EUA. Mas elas são apenas 58 companhias, dentre as 400 listadas na 
Bovespa", diz Di Miceli.   
 
Mesmo com essa proporção, Davis diz que a criação do Novo Mercado pela Bovespa, em 2000, 
foi uma das grandes inovações do mercado de capitais do mundo. "A Bolsa de Valores de São 
Paulo acertou ao optar por criar um segmento para empresas com mecanismos de governança 
corporativa e contabilidade desenvolvidos. Está muito mais avançada do que as bolas que 
apostaram nas áreas de tecnologia ou biotecnologia", analisa o autor.   
 
O Novo Mercado agrega somente as empresas que se comprometem com práticas e regras 
societárias mais rígidas do que as previstas pela legislação do Brasil. Quando as companhias 
aderem a essa divisão da bolsa, devem ampliar os direitos dos acionistas e divulgar suas 
informações sistematicamente e de forma transparente à sociedade. Uma das exigências mais 
relevantes é a manutenção de ao menos 25% do capital da companhia em circulação no 
mercado financeiro. Todas as ações emitidas devem ser ordinárias, isto é, cada ação dá direito 
a um voto nas decisões da empresa. A venda dos papéis também deve ocorrer em ofertas 
públicas, recorrendo a mecanismos que favoreçam a dispersão das ações e não o controle de 
grupos.   
 
Stephen Davis avalia, entretanto, que um dos maiores problemas do mercado brasileiro ainda 
é o grande número de empresas que emitem ações sem direito a voto (as preferenciais), 
atuando como mecanismo de separação entre a propriedade e o controle nas companhias. "O 
Brasil ainda tem muitos minoritários, aqueles que detêm as ações preferenciais. Mas não há 
dúvida de que o dinheiro vai parar nos mercados com mais transparência e com mais 
investidores, o que certamente ocorrerá com as empresas do Novo Mercado", afirma.   
 
Analistas avaliam que para as empresas nacionais se tornarem competitivas, elas precisam de 
investimento, o que exige recursos de apenas três fontes possíveis: credores, capital próprio e 
emissão de ações. Para a maioria, a oferta de ações tem sido uma opção mais conveniente do 
que o capital de terceiros. "O que era uma visão teórica virou realidade com o crescimento do 
Novo Mercado a partir de 2004. A adoção de boas práticas é fundamental para ter acesso ao 
capital. Esse é o grande motor de suas decisões estratégicas", observa Cunha.   
 
Para Miceli, empresas com acionistas não diversificados no controle têm como possível efeito 
positivo a maximização dos recursos, pois a maioria tem muito dinheiro alocado naquela 
empresa. O contraponto é que o poder excessivo pode fazer que os controlador tome decisões 
que apenas o beneficiem. "Isso compromete a tese de democracia do acionista", diz Miceli.   
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