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Setor é um dos principais motores das economias mais avançadas do planeta. 
 
Grande guru da administração, o austríaco (radicado nos Estados Unidos) Peter Drucker morreu 
em novembro do ano passado, aos 95 anos, deixando como legado inigualável contribuição 
acadêmica. Por meio de suas idéias e argumentações teóricas, Drucker, que escreveu 39 livros ao 
longo de seus quase 75 anos de carreira, revolucionou a gestão das organizações privadas e 
públicas. 
 
É reconhecida a importância da herança intelectual que Drucker nos deixou. Indo muito além da 
área gerencial das empresas, ela permitiu que alçassem vôo conceitos como governança 
corporativa e organização ética das corporações nesta avançada etapa das economias de mercado 
em que nos encontramos. 
 
Um aspecto que poucos conhecem acerca de Peter Drucker, todavia, é sua importante 
contribuição para o desenvolvimento dos fundos de pensão nas economias industrializadas 
durante o período de pós-guerra. 
 
Foi a fase na qual as economias americana e européia deslancharam e que o sociólogo francês 
Jean Fourastier chamou de "os 30 gloriosos", ou seja, a etapa de ouro do capitalismo. Fundos 
formados por planos previdenciários complementares sustentaram o progresso econômico 
ocorrido nos Estados Unidos e em outras economias européias menores, respondendo por um 
volume espetacular de investimentos. 
 
Atento, Peter Drucker percebeu tanto os aspectos econômicos quanto a dimensão social do 
fenômeno. Ele ressaltou que os fundos de pensão foram veículos, sobretudo na América, de uma 
grande transformação. Em suas palavras, ali, na Meca do capitalismo, "o socialismo invadia os 
Estados Unidos". 
 
Seu livro "A Revolução Invisível", lançado em 1977 e que já tem centenas de edições publicadas 
em todo o mundo, é o primeiro e o principal trabalho a mostrar a importância da previdência 
privada complementar como fonte fundamental de investimentos indispensáveis ao 
desenvolvimento econômico. Mais do que isso, a obra de Drucker continha uma verdadeira 
heresia. Mostrou que a gestão de elevadas somas de recursos financeiros pelos trabalhadores 
viabilizava nos sistemas econômicos capitalistas o tão almejado controle dos meios de produção 
perseguido nos regimes socialistas. 
 
Essa reflexão, desenvolvida ainda na sombra da Guerra Fria, precisa ser vista na sua devida 
dimensão histórica. Nos anos seguintes à formulação conceitual de Drucker, ficou flagrante que os 
modelos de "welfare state" - o famoso Estado do bem-estar social - europeus apresentavam 
fortes e estreitas limitações para se constituírem na solução política e social perseguida pela 
social-democracia. Assim, a previdência complementar, com suas variações de país para país, 
passou a ser um esteio de destaque nas revisões dos sistemas previdenciários públicos. 
 
Não é justo que todo o sistema de fundos seja arranhado por acusações genéricas que depois se 
mostram infundadas. 
 
O "welfare state" parte da concepção de que todo o indivíduo tem o direito, desde seu 
nascimento, a um conjunto de bens e serviços que devem ser fornecidos pelo Estado. Seja 
diretamente, seja indiretamente, mediante seu poder de regulamentação sobre a sociedade civil. 
Esses direitos iriam desde a cobertura de saúde e a prestação de serviços de educação em todos 
os níveis até o auxílio ao desempregado, à garantia de renda mínima ou a recursos adicionais 
para sustento dos filhos. 



 
Em sociedades como a brasileira, o papel dos fundos de pensão ainda está muito distante daquele 
verificado nas economias mais desenvolvidas. Sua gênese por aqui se deu atrelada inicialmente a 
empresas estatais. Depois, catapultada por estímulos fiscais, a previdência complementar atraiu 
as grandes empresas privadas. O seu crescimento foi formidável. Em pouco mais de duas 
décadas, ela passou a atender diretamente quase 3 milhões de pessoas e hoje é responsável por 
um montante espetacular de recursos financeiros. 
 
Os fundos de pensão brasileiros administram atualmente perto de R$ 300 bilhões de reais. De 
acordo com o último levantamento da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (Abrapp), o patrimônio dos fundos no Brasil cresceu 11,4% em 2005, 
em relação a 2004. 
 
Entretanto, apesar de seu importante papel na economia, os fundos de pensão no país são com 
freqüência colocados sob suspeição em razão de supostas irregularidades praticadas por seus 
gestores. Foi assim nas décadas anteriores e volta a ser agora, com os desdobramentos de uma 
crise política que parece não ter fim. 
 
Parece evidente que alguns fundos cometeram, de fato, graves deslizes, o que justifica uma 
apuração rigorosa e a punição exemplar dos responsáveis. É preciso evitar, contudo, as 
generalizações. Vários fundos são geridos no momento de acordo com padrões de eficiência, ética 
e rentabilidade inéditos. Não é razoável que todo o sistema de fundos de pensão tenha sua 
imagem arranhada por acusações genéricas ou por denúncias que posteriormente se mostram 
infundadas. 
 
Agir de outro modo é atrasar ainda mais o processo de desenvolvimento de um setor que, como 
ensinou Peter Drucker, está entre os principais motores das economias mais avançadas do 
planeta. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 mar. 2006, Opinião, p. A14. 
 
 


