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RESUMO 

 
 
  Neste trabalho, o principal objetivo é avaliar, com base nos dados disponíveis, se a 
alteração no marco regulatório das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 
ocorrida em 2009, e a crise financeira surgida (com mais força) no ano anterior (2008) 
causaram alteração no padrão de investimento dos fundos de pensão – as EFPCs. 

Para avaliar eventuais mudanças na estrutura de investimentos das EFPCs, 
comparando os períodos anterior e posterior à crise financeira de 2008, que também coincide 
aproximadamente com as mudanças trazidas pela Resolução CMN nº 3.792/2009, foram 
examinados dados em dois anos anteriores a 2009, e dois anos posteriores a 2009.  

O padrão observado depois de 2009 não apresenta diferenças significativas em relação 
aos dados de 2008. Portanto, podemos concluir que Resolução CMN nº 3.792/2009 não 
trouxe impactos relevantes sobre a estrutura de investimento dos fundos fechados de 
previdência complementar – pelo menos no período analisado (até junho de 2012). 
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INTRODUÇÃO 
 
  A partir da crise econômica e financeira de 2008, novos desafios têm surgido não 
apenas no caso dos países mais desenvolvidos, mas principalmente nos países de economia 
emergente, como o Brasil. No caso brasileiro, embora o efeito inicial da crise tenha sido mais 
brando do que nos EUA e Europa, ocorreram sinais de desaquecimento da economia e, como 
consequência, o Governo adotou várias medidas para estimular a atividade econômica. Uma 
dessas medidas foi a redução na taxa de juros básica – SELIC –, que chegou ao patamar 
historicamente mais baixo no início de 2013. A partir daí, com o aumento das pressões 
inflacionárias, o Banco Central voltou a elevar a taxa SELIC.  

Para que um país possa atingir padrões de crescimento econômico elevado e 
consistente é preciso canalizar recursos para o financiamento do investimento privado e 
público. Nesse processo, os intermediários financeiros – sejam estes os bancos em geral, 
sociedades de crédito imobiliário, associações de poupança, bolsas de valores, ou sociedades 
corretoras e distribuidoras têm papel preponderante. No Brasil, em particular, o grupo mais 
importante de investidores institucionais na geração de recursos para financiar o investimento 
é compostos por fundos de investimento, seguradoras e principalmente as Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar (EFPC), também conhecidas como fundos de pensão.  

Assim, é importante analisar o papel desempenhado pelos fundos de pensão na 
formação da poupança interna no Brasil. Esses fundos tem contribuído de forma intensa para 
a formação de poupança, necessária para financiamentos de longo prazo. A responsabilidade 
dos gestores das EFPCs em manter retornos mais positivos se tornou uma tarefa 
imprescindível. Ademais, como mencionado anteriormente, os desafios atuais da economia 
global e os reflexos ocorridos no Brasil, com a baixa na taxa de juros até 2013, fez com que 
esses investidores traçassem novos cenários, revisando, portanto suas políticas de 
investimentos.  

Além dos desafios de lidar com juros cada vez mais baixos, a busca pela diversificação 
nas carteiras de investimentos foi um dos obstáculos a serem enfrentados  por esses tipos de 
investidores. As novas possibilidades exigiram que os mesmos agissem cautelosamente diante 
de importantes questões que esbarraram em um trade-off  entre o risco e o retorno que se 
deseja alcançar além de os mesmos terem que seguir à risca as novas imposições dadas pela  
atual regulamentação. Ou seja, os fundos de pensão estavam mediante um grande impasse: 
seguir as novas imposições determinadas pelo contexto regulatório (representada pela 
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resolução recente do Conselho Monetário Nacional – Resolução nº3.792/2009) e buscar por 
uma estrutura de investimentos com menos ênfase (talvez) nos clássicos, como os de renda 
fixa e renda variável, e mais ênfase em investimentos estruturados e imóveis.  

O principal objetivo deste trabalho é avaliar, com base nos dados disponíveis, se a 
alteração no marco regulatório das EFPCs, ocorrida em 2009, e a crise financeira surgida 
(com mais força) no ano anterior causaram alteração no padrão de investimento dos fundos de 
pensão. 

 Nesse contexto, o primeiro capítulo aborda a importância dos investidores 
institucionais e seu papel no processo de finanças globalizadas, examinando suas principais 
definições.  

O segundo capítulo examina o arcabouço da Previdência Complementar no Brasil, sua 
história e a estruturação composta por importantes órgãos reguladores e fiscalizadores como o 
Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e a Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (PREVIC), dentre outros. 

A atual regulamentação e suas novas mudanças, compostas por todo um aparato legal, 
foram tratadas no terceiro capitulo, o qual versa sobre as principais Resoluções do Conselho 
Monetário Nacional (CMN) direcionadas a esses investidores, os quais tiveram que seguir e 
adaptar-se aos novos desafios para uma melhor gestão de seus investimentos, através dos 
limites de aplicações. Nesse capítulo, é feita a avaliação, com base nos dados disponíveis, se a 
alteração do marco regulatório e a ocorrência da crise financeira afetaram o padrão de 
investimento dos fundos de pensão. 
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CAPÍTULO I – INVESTIDORES INSTITUCIONAIS NO SISTEMA 
FINANCEIRO BRASILEIRO 
 
 O presente capítulo tem como objetivo apresentar conceitos e definições sobre os 
investidores institucionais no Brasil e a sua importância para a economia brasileira – em 
particular, no contexto do sistema financeiro. O foco principal será direcionado aos fundos de 
pensão brasileiros, que formam parte importante desses investidores. 

I.1 - Investidores institucionais e o processo de securitização  
  No Brasil, assim como em outros países, os investidores institucionais controlam parte 
significativa do valor total dos investimentos no mercado de capitais. Assim sendo, essas 
instituições financeiras constituem fonte importante de recursos para o financiamento de 
projetos de longo prazo na economia, tanto na área privada como pública.  

Segundo Bodie, Kane e Marcus (2000), os investidores institucionais são responsáveis 
pelo gerenciamento de recursos de terceiros, tendo que aplicá-los de acordo com as regras 
definidas para seu segmento específico pelas agências reguladoras – no Brasil, a CVM e o 
Banco Central. “Os principais investidores institucionais são os fundos de pensão, os fundos 
de investimento ou mútuos, as companhias de seguro em geral, e os bancos [...]”.1  

 Para Assaf Neto (2005, p. 421), “[...] toda pessoa jurídica que tem por obrigação legal 
investir parte de seu patrimônio no mercado financeiro é conhecida por investidor 
institucional”. A importância desses investidores resulta, em parte, da gestão de carteiras de 
investimentos que, em termos agregados, têm valor patrimonial bastante significativo. Ou 
seja, os investidores institucionais controlam direta ou indiretamente parte importante da 
poupança agregada do País. Nesse processo de gestão de ativos, a aceitação de riscos maiores 
deve ser recompensada de forma adequada – ou seja, deve haver a perspectiva de obter 
retornos mais elevados no futuro. 

Para se ter uma ideia dos valores envolvidos,  a ABRAPP2 registra um saldo total 
investido de R$ 534 bilhões em 2010 – estes dados se referem somente às suas afiliadas (272 
de um total de 368 EFPCs). Apenas os fundos de pensão (incluindo os abertos) possuíam em 
torno de R$ 322,4 bilhões em investimentos diretos em valores mobiliários (ações e títulos). 
                                                           1 Ver Bodie, Kane e Marcus (2000), p. 148. 2 Disponível em http://www.abrapp.org.br r/pt-br/paginas/default.asp. Acesso em 25/06/2014.  
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 No Brasil, as agências reguladoras que atuam no mercado de capitais – CVM e Banco 
Central – têm revisado regras que se aplicam às políticas de investimento dos investidores 
institucionais. Essas mudanças, como será visto, podem criar desafios e oportunidades para os 
gestores dos fundos controlados por essas instituições. A necessidade do crescimento dos 
recursos mobilizados por estes investidores, as metas de redução da carga da dívida pública 
nos próximos anos e a queda da taxa de juros observada até 2013 são exemplos de fatores que 
podem implicar significativamente na gestão dessas carteiras de investimentos.  

Por outro lado, a tendência de aumento da participação dos investidores institucionais 
nos mercados financeiros internacionais está ligada ao processo de redução da importância do 
crédito bancário e aumento do interesse em títulos transacionados em mercado, as securities. 
Importante ressaltar que até o início dos anos 80, era comum para os bancos norte-americanos 
manter em carteira, até o vencimento, os empréstimos que concediam.  

Embora algumas operações de crédito fossem vendidas em operações caso a caso, 
como aconteceu com os empréstimos sindicalizados após a crise da dívida de 1982, esse 
mercado era pequeno e ilíquido. Com a maior ênfase das agências reguladoras nos requisitos 
de liquidez e de capital, que culminou na elaboração do Acordo de Basiléia de 1988 e na 
definição de um coeficiente de capital mínimo de 8% dos ativos ponderados pelos riscos, os 
bancos passaram a utilizar de forma crescente a securitização como instrumento de 
administração de balanço.  

Inspirados no modelo de transformação das hipotecas em ativos negociáveis 
(mortgage backed securities) da Government National Mortgage Association (Ginnie Mae) e 
das empresas patrocinadas pelo governo norte-americano3, os bancos desenvolveram novos 
instrumentos financeiros – os chamados produtos financeiros estruturados, que viabilizaram a 
constituição de um amplo mercado secundário para os empréstimos bancários. Ao mesmo 
tempo, essas instituições passaram a priorizar operações não registradas no balanço (garantias 
de crédito, por exemplo) e a criar empresas de propósitos específicos, também conhecidas 
como veículos de investimento estruturados (SIVs, na sigla em inglês). 

 Os bancos transferiam parte de suas carteiras de crédito para esses veículos, em geral 
localizados em paraísos fiscais, de forma a reduzir as exigências de capital e liberar recursos 
para novos negócios.  Nesse contexto, sugiram novos produtos, como o credit default swap 
                                                           3 As empresas patrocinadas pelo governo norte-americano que atuam no mercado de financiamento imobiliário 
são a Fannie Mae - Federal National Mortgage Association e o Freddie Mac - Federal Home Loan Mortgage 
Corp, que são empresas privadas com papéis negociáveis em bolsa. 
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(CDS) e o collateralized debt obligations (CDO). Com a proliferação de produtos financeiros 
estruturados, lastreados em diversos tipos de ativos de renda fixa (commercial papers, 
hipotecas etc.) e em certificados de recebíveis, o processo de securitização vem se 
desenvolvendo de forma importante, principalmente no mercado norte-americano (ver 
Gráfico 1.1 abaixo). 

Gráfico 1.1 – Evolução da Securitização: União Europeia e EUA - € bilhões 

 
Nota. Os dados incluem: 

ABS – Asset Backed Securities (créditos de automóveis, cartões, leasings, etc.) 
CDO – Collaterized Debt Obligation. 
Fonte: European Securitization Forum, Securitization Data Report, 2014.  

De acordo com Fahri (1998, p. 93), “as securities possuem um impacto macroeconô-
mico mais distinto e amplo do que outros instrumentos que emergiram no cenário da desregu-
lamentação e liberalização financeira (por exemplo, os derivativos), por representarem novas 
‘pontes’ entre as necessidades dos emitentes de títulos e as exigências de rendimento e 
liquidez dos investidores. Promovem, portanto, uma interdependência acentuada entre os mais 
diferentes mercados de ativos e de divisas.” 

Como mencionado acima, com o avanço da securitização financeira, ocorreu 
significativa redução do crédito bancário, em um processo conhecido como desintermediação 
financeira. Este processo trouxe vantagens, as quais foram bastante relevantes tanto para as 
empresas quanto para os investidores. 
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Chalhub (2000, pp. 333-34) descreve este processo: 

“A securitização atende, fundamentalmente, do ponto de vista 
do tomador de recursos, ao objetivo de obtenção de uma fonte 
alternativa de recursos, com redução de custos, seja por via 
direta, mediante a diminuição da taxa de juros, ou por via 
indireta, com o encurtamento dos prazos de retorno de ativos 
imobilizados, por título de dívidas e, do ponto de vista do 
investidor, pode viabilizar o objetivo de dispor de uma 
modalidade de investimento que pode oferecer vantagens, 
comparativamente com outros papéis do mercado, em razão da 
maior rentabilidade e maior segurança, pois a redução de riscos, 
ou sua relativa diminuição, é um dos propósitos fundamentais 
do processo de securitização”. 

Paralelamente, os investidores institucionais passaram a gerenciar de maneira eficaz 
parte dos recursos que antes estavam sob a gestão de instituições bancárias em geral. As 
consequências repercutiram amplamente para o aumento do valor patrimonial de suas 
carteiras de investimento. 

Essas transformações nos mercados financeiros internacionais levaram ao surgimento 
de novas oportunidades para a atuação dos investidores institucionais, representados 
principalmente por companhias de seguros, fundos de investimentos e fundos de pensão. 
Além disso, com a retração do crédito bancário tradicional, os bancos em geral começaram a 
atuar como bancos de investimento, com o forte aumento de ativos sob gestão. 

De acordo com Chesnais (1998), “o surgimento destes atores produziu uma nova 
dinâmica no modo de funcionamento da economia, caracterizado por um menor dinamismo e 
uma maior instabilidade quando comparado ao arcabouço institucional do pós-guerra”. Ainda, 
segundo Chesnais (1998, p. 29), “foram os fundos de pensão os que mais se beneficiaram da 
passagem às finanças de mercado”. 

I.2 - A importância dos investidores institucionais para a economia brasileira 
 No Brasil, dentre os diversos participantes do mercado de capitais, destacam-se, 
sobretudo, os fundos de pensão (EFPCs). Esses fundos, por suas características, são 



  

 

 

17

importantes agentes da economia pelo lado do financiamento de longo prazo, e têm forte 
influência sócio-econômica, destacadamente, para seus participantes e assistidos. Neles, a 
gestão financeira constitui-se em uma de suas principais atividades, pois são responsáveis 

pelos recursos poupados pelos participantes e patrocinadoras (ou instituidoras), de forma que 
fique garantida a disponibilidade financeira para que seus compromissos sejam devidamente 
cumpridos.  

A importância dos fundos de pensão para as empresas patrocinadoras é destacada por 
Picarelli (2005) como uma tendência mundial de mercado que segue um movimento firme no 
sentido de buscar novos mecanismos de valorização dos seus profissionais e de incremento à 
própria competitividade da organização. A preocupação dessas empresas em relação aos 
fundos de pensão como instrumento desses mecanismos de valorização é um fato 
consolidado. 

De acordo com Pinheiro (2007), para a realização de seus fins, os planos de 
previdência administrados por fundos de pensão recebem as contribuições previdenciárias e 
investem os recursos arrecadados, sendo esta a sua atividade-meio. Já com os capitais 
acumulados e rentabilizados, os planos de previdência fazem o pagamento de benefícios de 
caráter previdenciário, o que constitui a sua atividade-fim. Assim fica claro que o sucesso 
para o pagamento dos benefícios depende do êxito na aplicação dos recursos arrecadados e 
investidos e como esses recursos podem gerar maiores rentabilidades honrando com seus 
objetivos. 

Segundo Coutinho e Belluzzo (1998, p. 145): 

“Na busca de bater os concorrentes, de ganhar a dianteira, os 
administradores dos fundos dos de pensão e fundos mútuos são 
obrigados a apresentar à clientela produtos financeiros de alta 
performance. Isto os induziu a ampliar o grau de alavancagem e 
a buscar combustível em outras praças de maior risco e menor 
grau de informação.” 

 A necessidade de viabilizar um desenvolvimento mais efetivo, e em particular um 
crescimento econômico consistente no País, passa pelo estímulo da captação de fundos 
voltados para financiamento de investimentos que não sejam apenas a curto prazo, e sim a 



  

 

 

18

longo prazo. A capacidade para gerar recursos mais expressivos está diretamente ligada ao 
processo de avanço econômico e social e a sua viabilização só se concretiza com a geração de 
poupança interna. É nesse contexto que o papel dos investidores institucionais deve ser 
avaliado. 

  Assim, a importância desses tipos de investidores é representada pelos seus números 
gerais – em particular, suas carteiras de investimentos –, pela evolução dos ativos em relação 
ao PIB, pela evolução do patrimônio líquido bem como outros dados que ilustram sua  
inserção como parte relevante da economia de um país. Os mesmos serão ilustrados 
graficamente e por tabelas, a seguir: 

 

Gráfico 1.2 – Evolução dos Ativos por Tipo de Investimentos (R$ bilhões) 

 
     Fonte: ABRAPP 
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Gráfico 1.3 – Ativos das EFPCs – Proporção do PIB* ( % ) 

 
Fonte: IBGE/ ABRAPP. 
* PIB referente ao 1º trimestre de 2014. 

 

Tabela 1.1 – Rentabilidade Estimada (%) 

Período TMA* CDI EFPCs 
2005 11,35 19,00 19,05 
2006 8,98 15,04 23,45 
2007 11,47 11,81 25,88 
2008 12,87 12,38 -1,62 
2009 10,36 9,87 21,5 
2010 12,85 9,77 13,26 
2011 12,44 11,58 9,8 
2012 12,57 8,40 15,37 
2013 11,63 8,02 3,28 

2014** 3,48 2,40 1,06 
Acumulado 178,01 177,55 231,15 

Acum. ao ano 10,77 10,75 12,72 
 

Fonte: ABRAPP/ BACEN / IPEADATA. 
* TMA - Taxa Máxima Atuarial: INPC+6% até 2012; INPC+5,75% em 2013. 
** 1º. trimestre. 
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Gráfico 1.4 – Rentabilidade Estimada no Período (%) 

 
Fonte: ABRAPP/ BACEN / IPEADATA. 
* TMA - Taxa Máxima Atuarial: INPC+6% até 2012; INPC+5,75% em 2013. 
** 1º. trimestre. 

 

Gráfico 1.5 – Rentabilidade Estimada Acumulada 

 
Fonte: ABRAPP/ BACEN / IPEADATA. 
* TMA - Taxa Máxima Atuarial: INPC+6% até 2012; INPC+5,75% em 2013. 
** 1º. trimestre. 



 
Figura 1.1 – Dados Históricos do Sistema 

 
Fonte: ABRAPP 
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Gráfico 1.6 – Rentabilidades das EFPCs 

 
Fonte: ABRAPP



 
I.3 – Elementos do Sistema Financeiro Nacional 

O Sistema Financeiro Nacional (SFN), dado como um conjunto de instituições e de 
instrumentos que viabilizam o fluxo financeiro entre os poupadores e os tomadores na 
economia, possui como uma de suas principais características a  integração  de um conjunto 
de instituições necessárias ao funcionamento  da economia.  O SFN é composto por órgãos 
normativos, fiscalizadores e intermediário ou auxiliares financeiros, e seu órgão normativo 
superior é o Conselho Monetário Nacional (CMN), conforme a Tabela 1.2 abaixo: 

 

Tabela 1.2 – Estruturação do Sistema Financeiro Nacional 

Orgãos normativos Entidades supervisoras Operadores 

Conselho Monetário Nacional -CMN 

Banco Central do Brasil - Bacen 
Instituições financeiras captadoras de depósitos à vista 

Demais instituições financeiras 
Outros intermediários financeiros e administradores de recursos de terceiros 

Comissão de Valores Mobiliários - CVM 
Bolsas de mercadorias e futuros 

Bancos de Câmbio     
  Bolsas de valores     

Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP 
Superintendência de Seguros Privados - Susep Resseguradores Sociedades seguradoras 

Sociedades de capitalização 

Entidades abertas de previdência complementar 
Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC 
Entidades fechadas de previdência complementar  (fundos de pensão) 

Fonte: Banco Central do Brasil – Bacen. 

Fortuna (2005, p. 16) destaca uma conceituação bastante abrangente: 

“O Sistema Financeiro Nacional poderia ser a de um conjunto 
de instituições que se dedicam, de alguma forma, ao trabalho de 
propiciar condições satisfatórias para a manutenção de um fluxo 
de recursos entre poupadores e investidores. O mercado 
financeiro, onde se processam essas transações, permite que um 
agente econômico qualquer (um indivíduo ou empresa), sem 
perspectivas de aplicação em algum empreendimento próprio, 
(denominado como um agente econômico deficitário), seja 
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colocado em contato com outro, cujas perspectivas de 
investimento superam as respectivas disponibilidades de pou-
pança (denominado como um agente econômico superavitário).” 

Para Assaf Neto (2001), através do Sistema Financeiro Nacional é possível identificar 
a relação entre agentes carentes de recursos para investimentos e os agentes capazes de gerar 
poupança e consequentemente criar condições de financiar o crescimento da economia. 
Entende-se por agentes carentes de recursos aqueles que assumem a posição de tomadores no 
mercado, ou seja, despendem em consumo e investimento valores mais altos que suas rendas. 
Já por agentes superavitários entende-se que são capazes de gastar em consumo e 
investimento menos do que a renda auferida, formando então um excedente de poupança. 

A definição das políticas e diretrizes gerais do sistema financeiro é de responsabili-
dade dos órgãos normativos. Os mesmos são colegiados, criados por lei e possuem atribuições 
apoiadas para a tomada das decisões, que são regulamentadas e fiscalizadas pelas entidades 
supervisoras. No Brasil, os órgãos normativos são:  

 Conselho Monetário Nacional (CMN) - órgão superior do sistema financeiro 
nacional; 

 Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) - responsável pelas diretrizes 
dos segmentos de seguros, previdência privada e capitalização; 

 Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) - para definição das 
políticas dos fundos de previdência fechados. 

Segundo Mishkin (2000), a função dos intermediários financeiros é reunir a poupança 
da economia e alocá-la de forma eficiente, permitindo que os recursos fluam dos agentes 
superavitários para os deficitários e que todos tenham suas necessidades satisfeitas. Logo após 
a segunda guerra – entre 1945 a 1964 – o Sistema Financeiro Nacional entra em uma fase de 
transição entre a estrutura simples de intermediação financeira da primeira metade do século 
XX e a complexa estrutura montada a partir das reformas institucionais de 1964-65. 

As reformas no sistema financeiro surgiram com a promulgação da Lei nº4.380/64 – 
referente ao Plano Nacional de Habitação, Lei nº. 4.595/64 – sobre a Reforma do Sistema 
Financeiro Nacional e da Lei nº. 4.728/65 – sobre Mercado de Capitais. 
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Foram através dessas Leis e suas alterações que o SFN diversificou-se e ampliou o 
número de intermediários financeiros, dividindo-os em áreas de atuação específicas e 
determinadas, ampliando assim as opões de ativos financeiros. Com o decorrer dos anos um 
contínuo aprimoramento consolidou-se e surgiu assim a criação da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), pela Lei nº 6.385/76, entre outras mudanças. 

 



 

CAPÍTULO II – ELEMENTOS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
NO BRASIL 
 
 Neste capítulo serão apresentados os principais elementos da Previdência Comple-
mentar no Brasil, iniciando-se por uma breve história, e posteriormente, como é organizada 
sua estruturação e seus principais órgãos reguladores e fiscalizadores. Ainda, serão apre-
sentadas as características centrais do atual cenário dos fundos de pensão brasileiro, assim 
como o ambiente regulatório e suas principais mudanças. 

II.1 - Breve história da seguridade social no Brasil  
 
 A seguridade social tem como principal característica “[...] proteger o bem-estar do 
cidadão, envolvendo a responsabilidade estatal no sentindo de manter uma sociedade mais 
igualitária e mitigar a desigualdade social na distribuição de renda” (IPEA, 2006, p.451). A 
seguridade, além da concepção de proteção, deve abranger os direitos econômicos, culturais e 
sociais para que o Estado possa contribuir positivamente para a equidade social como um 
todo.  

  Na década de 60, o sistema previdenciário nacional era pautado basicamente por um 
sistema bancário apoiado nos bancos comerciais privados, caixas econômicas e nas 
cooperativas de crédito, restringindo assim outras formas de financiamento de longo prazo.  A 
necessidade por uma reformulação do sistema financeiro foi ficando cada vez mais evidente, e 
novas instituições foram criadas, principalmente no segmento privado de longo prazo, o qual 
estimulou mais amplamente o setor financeiro e de capitais.  

Nesse período o país passava por grandes dificuldades econômicas, marcadas por 
inflação em alta, e a poupança interna de longo prazo era bastante limitada. Dessa maneira, 
começaram a surgir novas leis e reformulações e, em meio a todo esse cenário, a previdência 
dava seus primeiros passos de forma mais consistente. Antes desse período, cabe destacar 
que, desde a década de 1930, foram criados vários Institutos de Aposentadorias e Pensão 
(IAPs), cada qual diferenciado por suas categorias de trabalhadores: Institutos de 
Aposentadorias e Pensões dos Marítimos (IAPM), Instituto de Aposentadoria e Pensão dos 
Comerciários (IAPC), Institutos de Aposentadorias e Pensões dos Bancários (IAPB). O 
surgimento desses institutos seguiu a publicação do Decreto n°. 22.872/1933.  
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Por outro lado, estes Institutos possuíam grande disparidade nos níveis de proteção 
social, cada qual com diferenciadas formas de contribuições e benefícios e assim, foi 
necessário criar a primeira Lei  Orgânica de Previdência Social, nº 3.807, de 26 de agosto de 
1960, que unificou a legislação aplicável a esses institutos. Porém a unificação de todas as 
instituições previdenciárias aconteceu posteriormente em 1966, com a criação do Instituto 
Nacional de Previdência Social – INPS. Esta situação está descrita em Oliveira (1999, p.143): 

 “Foi assegurado que os Institutos deveriam prestar serviços 
assistenciais e previdenciários. A difusão dos benefícios, bem 
como sua regulamentação, no entanto, não foi uniforme. Em 
geral, ficou na dependência do poder de cada categoria 
profissional. Além disto, a implantação dos IAP´S reforçou as 
disparidades econômicas existentes entre as diferentes 
categorias profissionais porque a qualidade e o volume de 
serviços e benefícios prestados pelas instituições dependiam, 
além das articulações políticas mais gerais, da capacidade de 
financiamento de cada categoria.” 

O papel do antigo INPS foi o de unificar todos os Institutos de Aposentadorias e 
Pensões, através do Decreto nº 66/1966, onde se estabeleceu limite fixo para os pagamentos 
de benefícios de até 10 salários mínimos e, se esse limite fosse ultrapassado, o beneficiário 
teria que buscar alternativas para manter a renda. O modelo de capitalização vigente naquele 
período foi substituído pelo modelo de repartição simples, beneficiando trabalhadores rurais, 
empregados domésticos e trabalhadores autônomos. 

Pouco depois, mais precisamente em 1977, foi criada a Lei nº 6.435, que dispôs sobre 
as entidades abertas e fechadas de previdência. Essa lei teve como base a experiência norte-
americana do Employee  Retirement  Income Security Act, com importantes marcos regulató-
rios, canalização da poupança previdenciária e melhor desenvolvimento do mercado de 
capitais no País (através do Programa Nacional de Desenvolvimento), além do funcionamento 
de algumas entidades de previdência privada ligadas ao setor estatal. 

Outro fato importante foi a Lei nº 6.439 – que permitiu a criação do Sistema Nacional 
de Previdência e Assistência Social. Leis como essa e órgãos especializados foram 
importantes para dar continuidade a ampliação do sistema previdenciário e poder melhorar os 
benefícios de milhares de brasileiros.  
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Posteriormente, no ano de 1991, foram criadas as Leis nº 8.212 e nº 8.213 para 
administrar o Plano de Custeio e conter o impacto que medidas aprovadas pela Constituição 
de 1988 tinham gerado no sistema de previdência. Como colocado por Passanezi (2004, p. 
119): 

“Em relação à regulamentação anterior, o novo plano de benefí-
cios introduziu várias modificações: 

a) Extinção das diferenças existentes dos benefícios previden-
ciários concedidos para a população rural e urbana; 

b) Concessão de pensão também ao homem em caso de morte da 
esposa segurada (já prevista na Constituição, mas só regula-
mentada nesta lei); 

c) Introdução de aposentadoria proporcional devida à mulher 
(idem); 

d) Redução do limite para concessão de aposentadoria por 
velhice, do trabalhador rural do sexo masculino, de 65 para 60 
anos (idem); 

e) Concessão de aposentadoria por velhice à mulher rural aos 55 
anos (idem); e 

f) Extensão dos benefícios a todos os contribuintes do sistema, 
com exceção do salário-família, que não se aplica ao trabalhador 
doméstico e ao segurado trabalhador avulso.” 

Assim, foi na década de 90 que o próprio Ministério da Previdência e Assistência 
Social passou por uma alteração estrutural, extinguindo o INPS e o IAPAS, que foram 
substituídos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e todo o sistema previdenciário 
passou a ter como foco a prestação de benefícios e o serviço aos associados.  

Em dezembro de 1998, surgiu a Emenda Constitucional nº 20, que gerou alterações no 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS), no Regime de Previdência do Setor Público e no 
Regime de Previdência Complementar. Ou seja, ficou sob a gestão do Estado, o regime de 
repartição simples, e sob a gestão da previdência complementar, a iniciativa privada, com 
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regime de capitalização. Resumidamente, o benefício máximo era de 10 salários mínimos e as 
pessoas que ganhassem mais que esse teto teriam que contribuir para a previdência privada 
buscando garantir um benefício compatível com o período laboral. 

Com o passar dos anos, mais precisamente em 2007, a previdência no Brasil tornou-se 
mais estruturada pela formação do tripé Ministério da Previdência e Assistência Social 
(MPAS), Instituo Nacional de Seguro Social (INSS) e Empresa de Processamento de Dados 
da Previdência Social (DATAPREV). 

A previdência, já bem estruturada por suas entidades, era composta pelo seu Regime 
de Previdência Complementar, controlado e regulamentado por dois órgãos do governo: a 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), ligada ao Ministério da Fazenda, e a 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), subordinada ao 
Ministério da Previdência – a primeira voltada para as EAPCs e a segunda para as EFPCs. 

 Assim, o Sistema de Previdência Social brasileiro, atua com três regimes: as 
Previdências Sociais básicas, oferecidas pelo Poder Público e constituídas pelo Regime Geral 
de Previdência Social (RGPS), os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), e o 
Regime Previdenciário Complementar (RPC). Sua estruturação mais completa está descrita na 
Figura 2.1: 
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Figura 2.1 – Sistema de Previdência: Estrutura Geral 

 
Fonte: Consolidado, Relatório PREVIC – MPS e SPC 2008. 

O RGPS é voltado a todos os trabalhadores que não estão vinculados a um regime 
próprio de previdência social, caracterizado por contribuição compulsória. É mantido pelo 
Estado obedecendo ao princípio da universalidade do atendimento e o bem-estar social. Sua 
gestão é realizada pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Já o RPPS 
caracteriza-se pelo caráter compulsório das contribuições, conforme artigo 40 da Constituição 
Federal, aplicando-se somente aos servidores públicos. O RPC é caracterizado pela 
facultatividade, com caráter complementar e autônomo ao regime de previdência oficial, 
baseado na constituição de reservas financeiras garantidoras dos benefícios contratados. 
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Cabe observar segundo a Constituição Federal, de 1988:  

Art. 202 – O regime de previdência privada, de caráter 
complementar de forma autônoma em relação ao regime geral 
de previdência social, será facultativo, baseado na constituição 
de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por 
lei complementar. (Constituição Federal, 1988) 

II.2 – Instituições do sistema de previdência complementar  
 
 São descritas a seguir as principais instituições no sistema de previdência comple-
mentar.  

II.2.1 - Conselho de Gestão da Previdência Complementa (CGPC) 
O Conselho de Gestão da Previdência Complementar é o órgão responsável pela 

normatização das atividades das entidades fechadas de previdência complementar. Outra 
característica importante é ser órgão de recursos, responsável pela análise de recursos 
inseridos contra decisões da Secretaria de Previdência Complementar (SPC), tratando das 
penalidades administrativas. Sua composição além de abranger o próprio Governo, direta-
mente ligados aos Ministérios da Previdência, Fazenda e Planejamento, compõem também os 
fundos de pensão, pelos participantes e assistidos e pelos patrocinadores e instituidores de 
planos de previdência. 

Segundo o decreto nº 4.678 de 24 de abril de 2003, que trata do sistema de previdência 
complementar, cabe ao CGPC regular, normatizar e coordenar as atividades das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar (fundos de pensão). O CGPC é um órgão colegiado 
que integra a estrutura do Ministério da Previdência e Assistência Social. 

II.2.2 - Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC ) 
Com a extinção da Secretaria de Previdência Complementar (SPC), através do Decreto 

nº 7, de março de 2010, entrou em substituição a Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar – PREVIC. A mesma esta vinculada ao Ministério da Fazenda e subordinada 
ao Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CNPC), responsável pela fiscalização 
dos fundos de pensão - atualmente conhecidos como Entidades Fechadas de Previdência 
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Complementar. Anteriormente à implementação da PREVIC, as funções de supervisão e 
fiscalização das entidades fechadas de previdência complementar eram feitas diretamente pelo 
Ministério da Previdência Social, por meio dessa SPC.  

A estruturação da PREVIC é controlada por uma Diretoria Colegiada composta por 
um Diretor-Superintendente e outros quatro Diretores:  Diretor de Análise Técnica, Diretor de  
Fiscalização, Diretor de  Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos e Diretor de  Adminis-
tração 

II.2.3 - Entidades Abertas de Previdência Complementar ( EAPC ) 
As Entidades Abertas de Previdência Complementar (EAPC) são formadas por 

instituições financeiras e seguradoras, que oferecem planos de previdência para o público em 
geral, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. No segundo caso, os planos podem ser 
constituídos para empresas de um mesmo grupo econômico ou independentes entre si. As 
mesmas são constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas e têm por objetivo 
instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário, concedidos em forma de 
renda continuada ou pagamento único, e acessíveis a qualquer pessoas física. São regidas pelo 
Decreto-Lei 73, de 21 de novembro de 1966, e pela Lei Complementar 109, de 29 de maio de 
2001. As funções do órgão regulador e do órgão fiscalizador são exercidas pelo Ministério da 
Fazenda, por intermédio do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da Superinten-
dência de Seguros Privados (SUSEP).  

Os planos de previdência são oferecidos geralmente por bancos e seguradoras e as 
principais características das EAPCs são serem Sociedades Anônimas, possuírem fins 
lucrativos, além do fato de a natureza dos participantes ser contratual. 

II.2.4 - Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) 
Segundo a Lei Complementar n º 108 de 29 de maio de 2001, as entidades fechadas 

organizar-se-ão sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos. As entidades 
constituídas por instituidores deverão, cumulativamente: 

I - Terceirizar a gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas e 
provisões mediante a contratação de instituição especializada autorizada a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil ou outro órgão competente; 
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II - Ofertar exclusivamente planos de benefícios, na modalidade contri-
buição definida. 

Os responsáveis pela gestão dos referidos recursos deverão manter segregados e 
totalmente isolados o seu patrimônio dos patrimônios do instituidor e da entidade fechada. 
Dependerão de prévia e expressa autorização do órgão regulador e fiscalizador: 

I - A constituição e o funcionamento da entidade fechada, bem como a 
aplicação dos respectivos estatutos, dos regulamentos dos planos de 
benefícios e suas alterações; 

II - As operações de fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra forma de 
reorganização societária, relativas às entidades fechadas; 

III - As retiradas de patrocinadores; e 

IV - As transferências de patrocínio, de grupo de participantes, de planos e 
de reservas entre entidades fechadas. 

As entidades fechadas podem ser qualificadas da seguinte forma, além de outras que 
possam ser definidas pelo órgão regulador e fiscalizador: 

I - De acordo com os planos que administram: 

a) De plano comum, quando administram planos ou conjunto de planos 
acessíveis ao universo de participantes; e 

b) Com multiplano, quando administram planos ou conjunto de planos 
de benefícios para diversos grupos de participantes, com independência 
patrimonial; 

II - De acordo com seus patrocinadores ou instituidores: 

a) Singulares, quando estiverem vinculadas a apenas um patrocinador 
ou instituidor; e 

b) Multipatrocinadas, quando congregarem mais de um patrocinador ou 
instituidor. 
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As entidades fechadas de previdência complementar têm como objetivo instituir os 
planos de benefícios de natureza previdenciária e administrá-los com a finalidade de manter 
os recursos garantidores aos seus beneficiários. Ainda, são obrigados pelos órgãos 
fiscalizadores a constituir reservas técnicas, provisões e fundos, todos custeados pelas 
contribuições aportadas aos planos de seus participantes e patrocinadores. As EFPCs não 
podem ter fins lucrativos, e têm de se organizar sob a forma de fundação ou de sociedade 
civil, como citado em Balera (2005): 

“É fato, por outro lado, que as entidades fechadas realizam 
investimentos financeiros das reservas garantidoras dos planos 
de benefícios de natureza previdenciária que administram, 
sempre com o intuito de obter resultados positivos com vistas à 
cobertura das metas atuariais, de modo a manter o equilíbrio 
financeiro e atuarial de tais planos de benefícios. É perseguido o 
superávit financeiro e não o lucro econômico – empresarial.” 

Segundo Assaf Neto (2011, p.347):  

“As Entidades Fechadas de Previdência Complementar realizam 
decisões de investimentos todos os dias, pois necessitam alocar 
os recursos que seus participantes depositam mensalmente em 
investimentos que proporcionem rendimentos suficientes para 
que possam complementar a aposentadoria desses participantes 
no futuro. Então são importantíssimas as decisões de 
investimentos que “envolvem a elaboração, avaliação e seleção 
de propostas de aplicações de capital efetuadas com o objetivo, 
normalmente de médio e longo prazos, de produzir determinado 
retorno. A entrada ou saída de um investimento específico é 
tomada com critérios racionais e conhecidos até o momento da 
decisão. Desse modo, as decisões de investimentos tornam-se 
complexas e mutáveis ao longo do tempo.” 

Os recursos de seus investimentos devem ser realizados de acordo com as diretrizes do 
Conselho Monetário Nacional e o patrimônio é exclusivamente e obrigatoriamente investido 
para gerar numerário suficiente ao cumprimento dos objetivos sociais estatuídos, observados 
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os padrões mínimos de segurança econômico-financeira e atuarial, para assim manter a 
liquidez, solvência e equilíbrio dos planos de benefícios e da própria entidade. 

Ademais, o artigo 31 da Lei  Complementar nº 109/2001, dispõe:  

Art. 31. As entidades fechadas são aquelas acessíveis, na forma 
regulamentada pelo órgão regulador e fiscalizador, exclusivamente: 

I – aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas e aos 
servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
entes denominados patrocinadores; e 

II – aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter 
profissional, classista ou setorial, denominadas instituidores. 

§1º As entidades fechadas organizar-se-ão sob a forma de fundação ou 
sociedade civil, sem fins lucrativos. 

A organização dessas EFPC é sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins 
lucrativos e precisa atender exclusivamente aos empregados de uma empresa ou grupo de 
empresas e aos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, entes 
denominados patrocinadores; ou aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter 
profissional, classista ou setorial, denominados instituidores. O regime das EFPC é facultativo 
e está fundado na constituição de reservas financeiras que garantirão o pagamento dos planos 
dos benefícios contratados, caracterizados por serem de benefício definido (BD), contribuição 
definida (CD) e planos mistos ou contribuição variável (CV). 

De forma sintética, cabe ressaltar a diferença das EAPCs em relação às EFPCs, como 
aparece na Figura 2.2 abaixo: 
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Figura 2.2 – Características das Entidades de Previdência Complementar 

 
  Fonte: Elaboração da autora. 

   

  



 

CAPÍTULO III – MARCO REGULATÓRIO E ESTRUTURA DE 
INVESTIMENTO DAS EFPCs: PERÍODOS PRÉ E PÓS CRISE DE 
2008 
 
 O notável crescimento dos fundos de pensão no Brasil levou o Governo a instituir 
diversas leis e normas, as quais têm passado por inúmeras transformações principalmente no 
que tange a gestão dos investimentos – ou seja, regulamentos válidos para as aplicações dos 
recursos investidos por esses fundos. O modelo de alocação de ativos a ser seguido pelas 
EFPCs está sempre condicionado à regulamentação governamental. Este capítulo descreve as 
mudanças regulatórias recentes e seus efeitos sobre o padrão de investimento dos fundos 
fechados de previdência complementar. 

III.1 – Marco regulatório e limites por tipo de investimento das EFPCs 
 A Resolução CMN nº 3.792, de 24 de setembro de 2009, que veio em substituição à 
Resolução 3.465, de junho de 2007, impõe mudanças regulatórias nas EFPCs, as quais estão 
relacionadas ao próprio cenário macroeconômico do País e suas alterações a partir da crise 
financeira de 2008 – em particular, a forte redução da taxa de juros real na economia 
brasileira durante o período 2009-10, e posteriormente em 2012-13.  

Na Figura 3.1 abaixo é possível visualizar as mudanças na composição dos segmentos 
de aplicação ocorridas de uma resolução para outra. Uma das primeiras alterações que 
podemos observar é a criação de mais dois segmentos de alocação dos ativos. Na legislação 
anterior, não existiam os segmentos de Investimentos Estruturados e Investimentos no 
Exterior. Os mesmos ilustram as novas possibilidades de investimento que a legislação 
anterior não considerava, como os créditos de carbono, Exchange Traded Funds (ETFs), cota 
de fundos no exterior, e ativos externos em fundos brasileiros. 
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Figura 3.1 – Marco Regulatório dos Investimentos de EFPCs 

 
Fonte: Risk Office (2009). 

  
Os limites máximos de investimento por tipo de ativo estão colocados na Figura 3.2  a 

seguir. 
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Figura 3.2 – Limites Máximos por Tipos de Investimento de EFPCs 

 Fonte: Risk Office (2009). 

 No caso do segmento em renda variável, a ampliação do limite máximo para 70% (ver 
Figura 3.3) somente se aplica a empresas listadas no Novo Mercado da BM&F-Bovespa, e foi 
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mantida a estrutura de sublimites que prioriza as empresas com maior nível de transparência e 
governança corporativa. 

No segmento de imóveis, a Resolução 3.792 manteve o limite de 8%, e o 
deslocamento dos fundos imobiliários para o segmento de investimentos estruturados. Para 
aplicações de empréstimos e financiamentos a participantes e assistidos, a Resolução fixou o 
limite em 15%. Para o limite de atuação para os derivativos, ficou estabelecido pelo valor das 
garantias depositadas como margem em câmaras e prestadores de serviços de compensação e 
de liquidação, nas quais estas atuam como contraparte central garantidora da operação. 

Um resumo das alterações promovidas pela Resolução CMN nº 3456 em relação à 
Resolução anterior (CMN nº 3.792) aparece na Figura 3.3: 

 

Figura 3.3 – Alterações nos Limites Máximos por Tipos de Investimento 

 
Fonte: Risk Office, 2009. 

A Resolução 3.792 incluiu ainda novos segmentos como os investimentos no exterior 
– com limite fixado em 10% – composto pelos ativos e fundos de investimento devidamente 
registrados na CVM, cujo risco predominante está associado ao desempenho desses ativos 
emitidos no exterior. Exemplos desses ativos são a dívida externa brasileira, as cotas de 
fundos de índice do exterior admitidas à negociação em bolsa de valores no Brasil, os 
certificados de depósito de valores mobiliários com lastro em ações de emissão de companhia 
aberta ou assemelhada com sede no exterior (Brazilian Depository Receipts – BDR) e as  
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ações de companhias estrangeiras sediadas no Mercado Comum do Sul (Mercosul). É 
importante ressaltar que esses novos segmentos estão em consonância com a regulação da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de junho de 2009, 
para a previdência privada.  

De acordo com a ABRAPP:  

“A abertura para a alocação de ativos no exterior é um dos 
pontos altos da nova legislação de investimentos dos fundos de 
pensão – Resolução CMN 3.792 - e ferramenta essencial para a 
diversificação das carteiras, reconhecem os consultores e 
dirigentes, mas a expectativa é de que seu impacto efetivo nas 
estratégias aconteça apenas a médio e longo prazos. Com o novo 
limite, que vai até 10% dos ativos das fundações, o interesse 
tende a crescer porque o potencial de negócios começa a 
justificar o custo de estudos e análises de risco, ao contrário do 
teto anterior, de apenas 3%. Apesar dos inegáveis aspectos 
positivos e do fato de que aplicar parte dos ativos 
previdenciários no exterior obedece às melhores práticas de 
governança sugeridas pela regulação prudencial em todo o 
mundo, sobram dúvidas e reticências na hora de estimar ações 
concretas nessa direção.” 

Como mencionado, os investimentos estruturados também contemplaram novos 
segmentos, e englobam os fundos de investimento – em participação, em empresas 
emergentes, imobiliários e de multimercado – que possuem características próprias, dentre as 
quais a possibilidade de realizar operações fora dos segmentos de renda fixa e renda variável. 
De acordo com os recursos de cada plano, o limite de alocação será de no máximo 20%, 
observado o sublimite individual de até 10% em cotas de fundos de investimento imobiliário e 
em fundos de investimento multimercado. 

Além da reformulação de todos esses limites, novos ativos foram incluídos como as 
Notas de Crédito à Exportação, Certificados de Créditos de Agentes de Securitização, Fundos 
de Índice (Exchange Traded Funds), Warrant Agropecuário, Certificados de Redução de 
Emissão (meio ambiente) e Empréstimos a participantes com consignação de reserva de 
poupança. Outro ponto importante da Resolução inclui a responsabilidade pela exigência de 
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certificações e de um corpo técnico profissional melhor qualificado e especializado através de 
seus dirigentes, conselheiros e gestores, capazes de elaborar principalmente análises de 
avaliações de investimentos e de gerenciamento de risco. Sendo que para a gestão de risco, a 
responsabilidade passou a ser fiduciária, com maior diligência e ética implicando inclusive na 
retirada da vedação de operações day-trade, desde que realizadas em plataformas eletrônicas 
ou bolsa de valores.  

Com relação à certificação, a resolução estabeleceu que o administrador estatuário 
tecnicamente qualificado da área financeira do fundo de pensão deverá estar certificado até 31 
de dezembro de 2010. Os demais envolvidos com a gestão financeira (conselheiros, diretores, 
gerentes, analistas), inclusive membros do Comitê de Investimento, terão prazo, segundo o 
número de dirigentes e empregados, até 31 de dezembro de 2014 para obter a certificação. 
(Ministério da Previdência Social, 2010). 

Uma nova orientação também foi dada à responsabilidade sócio-ambiental. Além dos 
aspectos de rentabilidade, segurança, liquidez e transparência, sendo esses inerentes ao papel 
desempenho pela governança corporativa, os investimentos em certificados de crédito de 
carbono (RCE) também foram cobrados.  

Cabe destacar que na linha da transparência, a formulação de uma política de 
investimentos anual é obrigatória e deve ser elaborada pela diretoria executiva, aprovada pelo 
conselho deliberativo da EFPC e com ampla divulgação a todos os participantes. A alocação 
dos recursos entre os segmentos e seus respectivos limites deve ser avaliada criteriosamente, 
bem como a contratação de pessoas jurídicas, a avaliação do cenário macroeconômico a curto, 
médio e longo prazos, e a análise dos setores em que se pretende investir.  

De forma geral, toda a estrutura reguladora imposta pelo CMN afetou expressamente o 
controle e a avaliação dos riscos dos investimentos, onde determina “identificar, avaliar, 
controlar e monitorar os riscos sistêmicos, de crédito, de mercado, de liquidez, operacional e 
legal, e a segregação de funções do gestor e do agente custodiante, bem como observar o 
potencial conflito de interesses e a concentração operacional em contrapartes do mesmo 
conglomerado econômico-financeiro, com o objetivo de manter equilibrados os aspectos 
prudenciais e a gestão de custos” (art. 61 do Regulamento Anexo à Resolução CMN 
3.456/2007). 
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As mudanças econômicas e na regulamentação, de fato, têm provocado um maior 
monitoramento e fiscalização. A PREVIC, têm exigido uma gestão cada vez mais prudente e  
idônea desses fundos, altamente capacitados.   

A Tabela 3.1, a seguir, apresenta um resumo das Resoluções desde o ano de 1994 até a 
mais atual, Resolução  nº3.792, no ano de 2009. 

 

Tabela 3.1 – Marco Regulatório das EFPCs 

 

III.2 – Análise dos ajustes das EFPCs: estrutura de investimentos nos períodos 
pré e pós-crise de 2008 
 Para avaliar eventuais mudanças na estrutura de investimentos das EFPCs, 
comparando os períodos anterior e posterior à crise financeira de 2008, que também coincide 
aproximadamente com as mudanças trazidas pela Resolução CMN nº 3.792/2009, foram 
examinados dados em dois anos anteriores a 2009, e dois anos posteriores a 2009. A fonte dos 
dados é o informe estatístico produzido pela Secretaria de Previdência Complementar (SPC) – 
dados para 2007 e 2008 –, e pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
(Previc) – dados para 2011 e 2012. 

 

Datas Vigentes
Resolução CMN nº2.324 30/10/1995
Resolução CMN nº2.405 25/06/1997
Resolução CMN nº2.518 29/06/1998
Resolução CMN nº2.716 12/04/2000
Resolução CMN nº2.720 24/04/2000
Resolução CMN nº2.791 30/11/2000
Resolução CMN nº2.829 30/03/2001
Resolução CMN nº2.850 02/07/2001
Resolução CMN nº2.910 29/11/2001
Resolução CMN nº2.922 17/01/2002
Resolução CMN nº3.121 25/09/2003
Resolução CMN nº3.142 27/11/2003
Resolução CMN nº3.305 29/07/2004
Resolução CMN nº3.3357 31/03/2006
Resolução CMN nº3.456 01/06/2007
Resolução CMN nº3.792 24/09/2009
Fonte: Elaborada pela autora

Resoluções 
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Os dois conjuntos de informações (SPC e Previc) não são totalmente compatíveis em 
termos de definições e apresentação, mas uma vez que os dados do SPC tem detalhamento 
maior, foi feito um ajuste para colocá-los no padrão da Previc. Por outro lado, a Previc inclui 
a categoria “fundo instituidor”, além das categorias “privado” e “público”. No entanto, uma 
vez que a participação dessa categoria adicional é muito pequena, a comparação entre os 
períodos pré e pós-2009 não fica prejudicada.4 Os principais resultados aparecem nas Tabelas 
3.2 e 3.3. 

Tabela 3.2 – Estrutura dos Investimentos das EFPCs antes de 2009 
          R$ Milhões 

dez/07 Privado  Público  Total 
Renda Fixa 13.597 9,1% 59.052 20,5% 72.649 
Renda Variável 15.485 10,4% 75.448 26,2% 90.933 
Fundos de Investimento 115.470 77,4% 136.189 47,4% 251.659 
Investimentos Imobiliários 2.914 2,0% 8.549 3,0% 11.463 
Operações com Participantes 1.604 1,1% 7.930 2,8% 9.535 
Outro Realizáveis 183 0,1% 377 0,1% 560 

Total 149.254 100,0% 287.545 100,0% 436.800 
      

dez/08 Privado  Público  Total 
Renda Fixa 16.515 11,0% 71.087 26,5% 87.602 
Renda Variável 8.313 5,6% 46.450 17,3% 54.764 
Fundos de Investimento 119.567 80,0% 131.536 49,1% 251.103 
Investimentos Imobiliários 3.007 2,0% 9.812 3,7% 12.820 
Operações com Participantes 1.891 1,3% 8.796 3,3% 10.687 
Outro Realizáveis 200 0,1% 300 0,1% 500 

Total 149.494 100,0% 267.981 100,0% 417.475 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

 

 

 

 
                                                           4 Os principais fundos de instituidores foram criados pelas Ordens de Advogados nos estados. 
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Tabela 3.3 – Estrutura dos Investimentos das EFPCs depois de 2009 
                      R$ Milhões 

dez/11 Instituidor Privado  Público  Total 
Renda Fixa 250 26.950 13,2% 91.162 24,5% 118.362 
Renda Variável 2 9.367 4,6% 71.423 19,2% 80.792 
Fundos de Investimento 917 159.395 78,1% 180.437 48,5% 340.749 
Investimentos Imobiliários 0 4.290 2,1% 16.425 4,4% 20.715 
Operações com Participantes 0 2.415 1,2% 12.499 3,4% 14.914 
Outro Realizáveis 2 1.579 0,8% 267 0,1% 1.848 

Total 1.171 203.995 100,0% 372.214 100,0% 577.381 
       

jun/12 Instituidor Privado  Público  Total 
Renda Fixa 251 26.557 12,5% 98.946 25,6% 125.754 
Renda Variável 5 8.035 3,8% 68.100 17,6% 76.140 
Fundos de Investimento 1.153 169.797 79,9% 188.345 48,7% 359.295 
Investimentos Imobiliários 0 4.136 1,9% 17.767 4,6% 21.902 
Operações com Participantes 0 2.503 1,2% 13.089 3,4% 15.592 
Outro Realizáveis 2 1.599 0,8% 261 0,1% 1.862 

Total 1.412 212.627 100,0% 386.508 100,0% 600.546 
Fonte: Elaboração da autora. 

As principais conclusões da comparação da estrutura de investimento das EFPCs 
aparecem a seguir: 

 Existe proporção muito maior de aplicação em fundos de investimento por 
parte das EFPCs privadas do que nas EFPCs públicas. Essa característica 
permanece praticamente inalterada nos períodos pré e pós-20009. 

 As EFPCs públicas investem mais em renda variável do que as EFPCs privadas 
de forma direta – embora indiretamente, ou seja, através de fundos de 
investimento, não temos dados para avaliar. Com a crise de 2008, o 
investimento no mercado de ações foi bastante reduzido, tanto nos fundos 
privados como (principalmente) nos fundos públicos. No entanto, esse padrão 
de investimento em renda variável versus renda fixa não teve alteração 
importante no período pós-2009 (usando como comparação os dados de 2008). 

 O padrão de investimento em ativos imobiliários ficou praticamente igual nos 
períodos pré e pós-2009. No caso das EFPCs públicas, pode ser identificada 
pequena alta no período pós-2009. 
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A principal conclusão da análise dos ajustes dos fundos de pensão, é que ocorreu 
alteração importante devido à crise financeira de 2008, com a redução do investimento em 
renda variável e aumento na proporção investida em renda fixa, principalmente no caso das 
EFPCs públicas. No entanto, o padrão observado depois de 2009 não apresenta diferenças 
significativas em relação aos dados de 2008. 

Portanto, podemos concluir que Resolução CMN nº 3.792/2009 não trouxe impactos 
relevantes sobre a estrutura de investimento dos fundos fechados de previdência 
complementar – pelo menos no período analisado (até junho de 2012). 
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CONCLUSÃO  
 

Neste trabalho, o principal objetivo foi avaliar, com base nos dados disponíveis, se a 
alteração no marco regulatório das EFPCs, ocorrida em 2009, e a crise financeira surgida 
(com mais força) no ano anterior causaram alteração no padrão de investimento dos fundos de 
pensão – as EFPCs. 

Para avaliar eventuais mudanças na estrutura de investimentos das EFPCs, 
comparando os períodos anterior e posterior à crise financeira de 2008, que também coincide 
aproximadamente com as mudanças trazidas pela Resolução CMN nº 3.792/2009, foram 
examinados dados em dois anos anteriores a 2009, e dois anos posteriores a 2009.  

As principais conclusões da comparação da estrutura de investimento das EFPCs 
foram: 

 Existe proporção muito maior de aplicação em fundos de investimento por 
parte das EFPCs privadas do que nas EFPCs públicas. Essa característica 
permanece praticamente inalterada nos períodos pré e pós-20009. 

 As EFPCs públicas investem mais em renda variável do que as EFPCs privadas 
de forma direta – embora indiretamente, ou seja, através de fundos de 
investimento, não temos dados para avaliar. Com a crise de 2008, o 
investimento no mercado de ações foi bastante reduzido, tanto nos fundos 
privados como (principalmente) nos fundos públicos. No entanto, esse padrão 
de investimento em renda variável versus renda fixa não teve alteração 
importante no período pós-2009 (usando como comparação os dados de 2008). 

 O padrão de investimento em ativos imobiliários ficou praticamente igual nos 
períodos pré e pós-2009. No caso das EFPCs públicas, pode ser identificada 
pequena alta no período pós-2009. 

Além disso, a principal conclusão da análise dos ajustes dos fundos de pensão, é que 
ocorreu alteração importante devido à crise financeira de 2008, com a redução do 
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investimento em renda variável e aumento na proporção investida em renda fixa, 
principalmente no caso das EFPCs públicas.  

O padrão observado depois de 2009 não apresenta diferenças significativas em relação 
aos dados de 2008. Portanto, podemos concluir que Resolução CMN nº 3.792/2009 não 
trouxe impactos relevantes sobre a estrutura de investimento dos fundos fechados de 
previdência complementar – pelo menos no período analisado (até junho de 2012). 
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