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RESUMO Este artigo discute a 
possibilidade de o BNDES obter parte 
de seu funding dos fundos de pensão. 
Mostra-se que uma associação do 
Banco com tais instituições, 
objetivando canalizar recursos 
coletados por estas para investimentos 
financiados por aquele, é de interesse 
das duas partes. Um movimento neste 
sentido teve início já em 1993. Cinco 
formas complementares para esta 
parceria são discutidas: a aquisição de 
títulos do BNDES pelos fundos, sua 
participação coletiva no funding do 
Banco, o co-financiamento de 
projetos de interesse do Sistema, a 
prestação de serviços técnicos pelo 
BNDES a essas instituições e a 
possibilidade de o BNDES atuar 
como trust bank de um sistema oficial 
fundado. 

ABSTRACT This paper discusses 
the possibility of BNDES obtaining 
part of its finding from pension funds. 
It is shown that channeling the 
resources colletected by these 
institutions to investments financed by 
the Bank interests both parts. An 
initiative in this direction has taken 
place in 1993. Five complementary 
forms to mate ria li^^ this partnership 
are discussed: the funds could buy 
securities issued by BNDES, they 
could collectively provide part of the 
Bank's funding, they could partly 
finance projects supported by the 
System, BNDES could provide 
technical assistance to the funds, and 
BNDES could play the role of a trust 
hank for an oficialfunded social 
security system. 
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I. Introdução 

xceto pela prioridade máxima a ser dada à estabilização macroeco- 
nôrnica continuada, a maior preocupação da política econômica 

brasileira nos próximos anos deve ser elevar a formação bruta de capital 
fixo. Sem isso não será possível crescer, e'sem crescer será mais difícil 
melhorar a distribuição de renda e as condições de vida dos mais neces- 
sitados. Dadas as baixas taxas de investimento que prevaleceram nos últimos 
12 anos, o desafio pela frente não é desprezível. Tomando-se por base os 
níveis médios da formação de capital observados em 1990193, vê-se que 
seria necessário elevá-la em 8% do PIB para retomar aos patamares da 
década de 70 e, dada uma relação capital-produto incremental de 3,5, crescer 
cerca de 7% a.a. 

Como viabilizar este aumento de investimentos? É possível identificar pelo 
menos quatro propostas complementares com este objetivo. Primeiro, redu- 
zir os custos do investimento, notadamente os da construção civil e, dentro 
desta, os da construção pesada. O preço relativo dos bens de investimento 
vis-&vis o deflator do PIB estava, em 1990/92,30% acima do seu nível em 
1980. A redução ainda que à metade deste diferencial permitirá elevar a 
formação bruta de capital fixo em cerca de 2,4% do PIB. Segundo, ampliar 
a poupança pública e os investimentos estrangeiros no país, bastante depri- 
midos com a crise macroeconômica que se abateu sobre o Brasil nos últimos 
15 anos. Terceiro, elevar a poupança privada através de uma reforma 
tributária adequada, que desonere aprodução e a acumulação. Quarto, elevar 
o endividamento do setor privado. O grau de alavancagem das empresas 
estava reduzido em 1993 a um terço de seu valor em 1980. O crédito de 
longo prazo para as famílias praticamente desapareceu com a virtual falência 
do Sistema Nacional de Habitação. 

Dentro deste processo de recuperação dos investimentos, e permeando as 
quatro propostas acima, há um papel de destaque reservado ao BNDES. 
Algumas projeções simples indicam que, sustentada a estabilização macroe- 
conômica e ampliada a privatização, a demanda por crédito do Banco deve 
aumentar em cerca de 1 % do PIB nos próximos anos. Um problema que se 
colocaria para o BNDES, neste caso, seria de onde obter recursos para 
financiar esta expansão de suas atividades. 

O objetivo deste artigo é discutir a possibilidade de o BNDES obter parte 
de seu funding de fundos de pensão, aqui definidos como instituições 
financeiras, usualmente patrocinadas por empresas, que coletam e investem 
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recursos de forma coletiva para posterior pagamento de pensões a seus 
membros. 

A motivação para esta reflexão, como desenvolvido na próxima seção, não 
resulta apenas da perspectiva de que o BNDES necessite aumentar e diver- 
sificar suas fontes de financiamento nos próximos anos. Como se procura 
mostrar, também a previdência social deve passar nesse período por trans- 
formações que irão levar os fundos de pensão a buscar novas formas de 
aplicaçio para seus recursos. 

A terceira seção apresenta sinteticamente algumas informações sobre o 
funcionamento dos fundos de pensão em países com maior tradição nessa 
área. A principal conclusão a que se chega é que não há regras universais 
seguidas em todos os casos. A perspectiva de reformas na previdência - está 
em discussão no Congresso o Projeto de Lei Complementar 178, que dispõe 
sobre os fundos de pensão e altera a Lei 6.435, de 15.7.77 - e a inexistência 
de um paradigma único a seguir sugerem que há espaço para que o BNDES 
influa na definição das novas regulamentações a serem adotadas para o 
sistema previdenciário oficial e complementar. Esta seção, mais longa que 
as demais, pode ser saltada, sem prejuízo da análise, em uma leitura mais 
expedita do documento. 

Como relatado na Seção 4, a possibilidade de o BNDES recorrer aos fundos 
de pensão como fonte de funding já foi discutida dentro do Banco e por este 
com os fundos, ainda que esses contatos tenham sido descontinuados. De 
forma geral, a opinião das partes consultadas é de que há lugar para parcerias 
com vistas ao desenvolvimento de instrumentos que permitam a estes 
financiar investimentos produtivos. 

Algumas considerações sobre ações que poderiam ser tomadas e sugestões 
de como a análise do tema poderia ter continuidade dentro do BNDES são 
agrupadas em uma seção final. 

2. O Problema 
A Perspectiva do BNDES 

A retomada do crescimento em bases sustentáveis irá requerer uma subs- 
tancial elevação do investimento em capital físico e humano no Brasil. As 
carências de saúde e de formação de nossa força de trabalho são conhecidas, 
e vêm sendo magnificadas pelos requerimentos mais exigentes sobre a 
mão-de-obra colocados pelos modernos métodos de produção. Mas é quanto 
ao capital físico que os números f a l a .  mais claramente. O nível médio da 
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taxa de investimento nos últimos quatro anos (1990193) ficou em 14,9% do 
PIB, contra 18,2% na década de 80 e 23,3% na de 70. Assim, para retornar 
aos níveis médios de há duas décadas, a taxa de formação de capital furo 
precisará aumentar 8 pontos percentuais do PIB. 

O BNDES será chamado a desempenhar um papel-chave nesse processo de 
retomada dos investimentos. Em particular, é de se esperar que, com a 
consolidação da estabilização macroeconômica e o aprofundamento do 
processo de privatização, cresça substancialmente a demanda por recursos 
do Banco. Os motivos para isso vão além do fato de o BNDES ser atualmente 
a principal fonte de créditos de longo prazo no país. O mais importante é 
que esta continuará sendo, ainda por muitos anos, a única instituição brasi- 
leira capaz de financiar os grandes investimentos em infra-estrutura de que 
o país necessita. 

É difícil quantificar qual será o incremento na demanda por recursos do 
Banco. Dados históricos mostram, porém, que o total de empréstimos 
aprovados pelo Sistema BNDES caiu de médias de US$ 8,6 bilhões e 
US$ 9,3 bilhões nas décadas de 70 e 80, respectivamente, para apenas 
US$4,3 bilhões no período 1990193, não obstante o crescimento do produto 
e a depreciação ocorrida na moeda norte-americana nesse período. Não 
parece incorreto, portanto, estimar que a demanda por recursos do Sistema 
aumente em cerca de US$4 bilhões, ou algo como 1% do PIB, no advento 
de uma estabilização sustentada da economia. 

A magnitude desses valores não deve ofuscar o fato de que a retomada dos 
níveis de investimento não deve significar uma volta aos padrões das 
décadas anteriores. Uma série de argumentos sustenta esta assertiva. Primei- 
ro, e mais importante, é a constatação de que, ao contrário do que se pensava 
há 20 anos, o crescimento do produto não depende apenas da taxa de 
acumulação de capital, mas também, e principalmente, da sua produtividade, 
isto é, da relação produto-capital. Segundo, a participação do Estado na 
formação de capital, como financiador e como investidor, deverá ser bem 
menor do que no passado, ainda que maior do que em anos recentes. Isto 
significa que o BNDES deverá cada vez mais intermediar a poupança 
privada. Terceiro, a importância e a forma de contratação da poupança 
externa devem mudar, perdendo importância, como se tem visto, os grandes 
empréstimos sindicalizados. Quarto, não é provável que os grandes inves- 
timentos em infra-estrutura de que o país carece venham a ser feitos 
exclusivamente pelo Estado. 

Há motivos para acreditar que o Banco não deve conseguir financiar o 
acréscimo de aplicações que será chamado a fazer com verbas do Tesouro 
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ou com uma expansão dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
(FAT). Dificilmente o governo federal conseguirá elevar sua capacidade de 
arrecadação fiscal e quase-fiscal aos níveis da década de 70. Além disso, a 
disputa por esses recursos será grande, principalmente de parte das áreas 
sociais, com destaque para a saúde e o treinamento de trabalhadores deslo- 
cados pelo processo de reestruturação industrial. Soma-se a isso a tendência 
de que a taxa de desemprego estrutural e o grau de informalização da força 
de trabalho permaneçam elevados, esvaziando uma expansão mais subs- 
tancial das receitas do FAT com a volta do crescimento do produto. Final- 
mente, há que se considerar o esforço de desoneração fiscal da produção e 
das exportações. Neste sentido, não é improvável a simples extinção do 
Programa de Integração Social (PIS), da Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (Cofins) e de outros tributos semelhantes no bojo de 
uma reforma tributária. 

Essas tendências se apresentarão ao BNDES na forma de três desafios: a) a 
necessidade de contar com volumes mais substanciais de recursos; b) a 
maior disputa por suas fontes tradicionais de financiamento; e c) a neces- 
sidade de reduzir o spread entre as taxas de captação e aplicação. 

A Perspectiva dos Fundos de PensCTo 
Pelo lado dos fundos de pensão também devem ser observadas mudanças 
importantes no médio prazo, seja na sua importância dentro do sistema 
previdenciário, seja na sua participação na poupança doméstica ou ainda na 
composição de suas aplicações. 

Parece haver uma tendência no sentido de aumentar a importância da 
previdência complementar dentro do sistema de seguridade social. Em 
particular, deve-se esperar maior participação do setor privado neste seg- 
mento. No Brasil, a previdência complementar, a despeito de apresentar 
rápida taxa de crescimento, é ainda incipiente. Em abril de 1994, os fundos 
de pensão contabilizavam ativos de US$34 bilhões, equivalentes a 8% do 
PIB, em contraste com os cerca de 35% do PIB observados nos Estados 
Unidos ou os 55% prevalecentes no Reino Unido (1990). O número de 
filiados às Entidades Fechadas de Previdência Privada (EFPP), como os 
fundos são chamados, somava 1.744 mil trabalhadores em abril de 1994, ou 
seja, menos de 3% da população economicamente ativa. 

As perspectivas do setor são, portanto, otimistas, prevendo-se para os 
próximos anos um elevado influxo líquido de recursos, para o que deve 
contribuir o fato de que de início os benefícios a cobrir devem permanecer 
próximos aos níveis atuais. No Chile, por exemplo, as Administradoras de 
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Fundos de Pensão acumularam recursos equivalentes a 15% do PIB nos seus 
10 primeiros anos de existência. Processo semelhante foi observado em 
outros países. No Reino Unido, os ativos dos fundos de pensão aumentaram 
de 17 para 55 % do PIB entre 1970 e 1990 e na Holanda, no mesmo período, 
de 29 para 77% do PIB (ver mais detalhes adiante). 

No Brasil, o ritmo de crescimento do setor irá depender da definição sobre 
a estrutura futura da previdência oficial. As empresas privadas são o princi- 
pal foco de dinamismo e de expansão do setor, e sua decisão de estabelecer 
fundos de pensão para seus empregados dependerá das regras a serem 
estabelecidas. Além disso, a maior ou menor adesão dos trabalhadores ao 
sistema irá depender também do tratamento tributário dispensado às suas 
contribuições para a previdência não-oficial. As projeções para o ano 2000 
indicam um potencial de ativos dos fundos de pensão da ordem de US$90 
bilhões. Trata-se de um crescimento superior a US$ 9 bilhões ao ano, em 
média, para o restante da década [Weiss (1993)l. 

Estes números evidenciam que a mudança, ainda que parcial, de um sistema 
quase inteiramente público, como prevalece hoje, para outro com elevada 
participação privada terá importantes conseqüências para a composição e, 
possivelmente, o tamanho da poupança nacional. O sucesso na passagem 
de uma situação para outra irá colocar dois tipos de problemas. Do lado do 
sator público, a maior importância de um sistema complementar privado irá 
acarretar forte pressão sobre as contas públicas, já que durante um período 
de transição será necessário financiar as aposentadorias concedidas dentro 
do atual sistema sem contar com as contribuições dos atuais trabalhadores. 

Do lado do setor de previdência complementar, seu crescimento fará com 
que os fundos de pensão se vejam sob enorme pressão para encontrar 
aplicações rentáveis para os novos recursos que entram no sistema, sob o 
risco de que eles causem elevação do preço dos ativos reais, deprimindo a 
taxa de retomo dos investimentos e comprometendo a saúde financeira dos 
próprios fundos. Este quadro deve ser agravado, nos próximos anos, por uma 
substancial contração da demanda do setor público por crédito doméstico - 
devido ao ajuste fiscal e à maior participação de empréstimos externos no 
financiamento do Tesouro Nacional -, que fará com que a poupança privada 
nacional tenha de encontrar novas formas de aplicação. Além disso, soma-se 
a essas duas transformações internas a maior abertura do mercado doméstico 
ao capital estrangeiro, cujo impacto sobre a taxa de retomo também deverá 
ser negativo. Este problema não é original. Ele tem estado presente nos 
países desenvolvidos, onde se tem buscado um certo grau de abertura às 
aplicações no exterior para evitar a redução da rentabilidade dos fundos. 
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A sensibilidade do desempenho dos fundos à sua taxa de retorno pode ser 
avaliada a partir de algumas simulações atuariais feitas por Borensztein, 
Costa e Giambiagi (1993). Os cálculos desses autores indicam que, a uma 
taxa de retomo de 6%, seria necessária uma contribuição de 10% sobre o 
salário, paga durante 40 anos, para que a aposentadoria representasse 100% 
da renda média do período laborativo. Caso a taxa de retorno baixasse a 2%, 
seria necessário que se cobrasse uma alíquota de 27% sobre o salário para 
garantir o mesmo benefício. 

Felizmente, os novos recursos a serem aportados aos fundos estarão dis- 
poníveis exatamente no período em que, como visto antes, a necessidade de 
incrementar a formação de capital fixo será mais aguda. Não se pode 
esquecer, todavia, que grande parte da demanda por investimentos estará 
concentrada em grandes projetos de infra-estrutura, que dificilmente se 
viabilizarão sem uma mudança nas atuais instituições. O grande desafio, 
portanto, é criar um mercado atuante de empréstimos de longo prazo e 
instrumentos financeiros apropriados que permitam igualar a oferta e a 
demanda de recursos em um equilíbrio de alto nível. 

A coincidência de problemas, por assim dizer, torna o BNDES e os fundos 
de pensão parceiros naturais na busca de instrumentos que permitam cana- 
lizar os recursos arrecadados por estes para investimentos produtivos finan- 
ciados por aquele. 

3. Um Balanço Sumário de Algumas Experiências 
Esta seção apresenta algumas informações sobre o funcionamento da previ- 
dência, particularmente a de natureza complementar, em alguns países 
desenvolvidos. 

São pelo menos cinco as dimensões em que os sistemas previdenciários 
podem divergir: 

a) eles podem ser públicos ou privados, sendo que a maior parte dos países 
adota um sistema misto; 

b) podem ser financiados por fundos capitalizados pelos próprios beneficiá- 
rios, sem que hajam transferências intergeracionais, ou através do sistema 
de repartição, em que os trabalhadores de hoje financiam a aposentadoria 
das gerações anteriores, sem acumulação de recursos; 

c) podem ser de contribuição definida ou de benefício definido; 



d) o provisionamento para a aposentadoria pode ser feito pessoalmente, 
através de contas individuais, ou, como é mais comum, através de fundos 
coletivos usualmente patrocinados por empresas - a escolha entre um e 
outro pode ter importantes impactos sobre o funcionamento do mercado 
de trabalho; e 

e )  finalmente, em um sistema de capitalização, os recursos podem ter 
administração interna, quando geridos por um empregado do sistema, ou 
externa, quando administrados por uma pessoa ou instituição indepen- 
dente do fundo. Neste último caso, o mais comum é a gerência dos fundos 
ser entregue a trust banks ou a bancos de investimento.' 

Os sistemas de previdência adotados nos diferentes países variam subs- 
tancialmente. Dois extremos são o Chile, com um modelo predominante- 
mente privado em regime de capitalização e contas individuais, e a França, 
onde o sistema privado é pouco importante e opera na sua maior parte em 
regime de repartição com benefício definido. 

Em todos os países a previdência oficial vem passando por transformações 
significativas. A motivação para isso resulta do envelhecimento da popula- 
ção, com a queda da relação ativos/inativos pressionando fortemente os 
sistemas de repartição e elevando o valor das contribuições, o que reduz a 
competitividade nacional, provocando a migração de empresas ou, nos 
países em desenvolvimento, a informalização das relações trabalhistas. Há, 
de forma geral, o reconhecimento de que manter um sistema de repartição 
é praticamente inviável a longo prazo. Na Alemanha, estima-se que para isso 
seria necessário elevar as contribuições previdenciárias dos atuais 14% dos 
custos trabalhistas para 23% em 2010 e 30% em 2050. Os cálculos do 
governo francês sugerem a necessidade de um aumento dos atuais 19% para 
algo entre 3 1 e 42% do salário em 2040. No Japão, a taxa de contribuição 
previdenciária se elevará a 30% em 2020 se não forem feitas mudanças. 

Os dados para o Brasil, amplamente divulgados na literatura, não são menos 
dramáticos. Eles não se limitam aos déficits recorrentes do sistema previ- 
denciário (federal, estaduais e municipais), inclusive no presente. Estudos 
prospectivos indicam que, mantidas as regras atuais, e dependendo da 
evolução do PIB e dos salários, a seguridade social enfrentaria em 2030 um 
déficit entre 4,2 e 6% do PIB [Oliveira et alii (1993)l. Em geral, portanto, 
as previdências dos diversos países devem sofrer grandes transformações 
nas próximas décadas, inclusive no Brasil. Na maior parte dos casos deve 
crescer a importância de sistemas privados de capitalização. 

1 Em 1990, mais da metade do patrimônio total dos 200 maiores fundos de pensüo americanos era 
geri& por adminisrradores externos. 
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Em relatório do Banco Mundial [ver Davis (1993)l faz-se um balanço 
atualizado do papel destas instituições em 10 países: Estados Unidos, Reino 
Unido, Alemanha, Japão, Canadá, Holanda, Dinamarca, Suécia, Suíça e 
França (este último de forma limitada). Em todos estes países os fundos de 
pensão desempenham um papel suplementar à previdência oficial, ainda que 
em nenhum desses casos eles sejam a única forma de apoio à velhice. 

O quadro a seguir apresenta de forma resumida as principais características 
dos sistemas de previdência nesses países. Fica evidente a grande variação 
não apenas na importância relativa dos fundos de pensão, mas também nas 
regras que orientam seu funcionamento. Os dados da Tabela 1 mostram o 
contraste entre o papel dos fundos de pensão nos países anglo-americanos 
(Reino Unido, Estados Unidos e Canadá), na Holanda e na Suíça, onde eles 
respondem por uma parcela considerável da poupança e da riqueza pessoal, 
e nos outros países da Europa Continental como Alemanha e França. O Japão 
ocupa uma posição intermediária, com ativos grandes em termos absolutos 
mas pequenos em relação ao total da riqueza pessoal, da poupança e do PIB. 

Contrastes semelhantes também são aparentes quando se analisa a evidência 
empírica segundo um corte temporal. Ainda assim, nota-se que os ativos dos 
fundos de pensão, como proporção da poupança financeira pessoal e do PIB, 
aumentaram em todos os países ilustrados, ainda que em quantidades 
diferentes (Tabela 2). O crescimento absoluto tem sido muito rápido. O 
crescimento real no Japão no período 1980188 foi em média de 17% ao ano 
(Reino Unido 13,3%, Estados Unidos 8,8%, Canadá 6,4% e Holanda 73%). 
A poupança mantida em seguradoras e em fundos de pensão gerenciados 
por empresas de seguros são formas alternativas de prover para a aposenta- 
doria. O tamanho combinado desses setores também vem crescendo nos 
países desenvolvidos, ainda que mais lentamente que os fundos de pensão 
per se (Tabela 3). 

A Tabela 4 mostra que a participação dos títulos de renda fixa no total de 
ativos dos fundos de pensão é em geral elevada, ainda que varie bastante no 
tempo e de país para país. Também a importância relativa dos títulos 
públicos e privados no portfólio dessas instituições é razoavelmente hetero- 
gênea (Tabela 5). Como se vê na Tabela 6, que apresenta a composição da 
carteira dos 200 maiores fundos de pensão americanos, há diferenças 
substantivas também entre fundos de contribuição e benefício definido. 
Ainda assim, é digna de nota a elevada participação de títulos de renda fixa 
na carteira dessas instituições (respectivamente, 49,7 e 59,4% das aplica- 
ções). Um outro dado relevante é a significativa parcela das aplicações 
dirigidas a ações da patrocinadora nos fundos de contribuição definida. 
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Caracteristicas de Sistemas Previdenciários Fundados 

DINAMARCA SUCCIA (ATP) SUIÇA 

Natureza dos Beneflcios Contribuiçüo na maior parte Beneficio definido baseado Maioriados planos (60%) tem 
para o Participante definida. nosanosde melhor renda. contribuições definidas. 
MBdio wrBm com metas de 60% de 

texade reposição as quaisas 
contribulcbes aiustam. 40% 
de beneficios definidos. 

Tributação de Planos Contribuições dedutiveis dos 
Fundados impostos. O fundo pode ser 

tributado. Os beneflcios 
podem ser tributados. ir+ 
cluindo 40% de montante 
global. 

Seguridade Social Altocoeficiente de reposição. 

RegulamentaçAo de Im6veis. bancos de investC 
Carteiras mentos, ações limitadas a 

40%. 60% em divida interna. 

Ascontribuições são livresde 
impostos. Impostos sobre os 
rendimentos dos ativos 
(1991); beneficios tributados 
por alíquota baixa. 

Baixo coeficiente de reposi- 
ção; apenas para necessida 
des bdlicas. 

A maioria deve ser em titulos 
registrados em bolsas. de- 
bbntures e em~rbst imos 

As contribuições e os rendi- 
mentos dos ativos sBo livres 
de impostos; beneficios tribu- 
tados. 

Baixo coeficiente de reposi- 
ção; projetado para ser suplc 
mentado por plano privado 
obrigatbrio. 

Limite de 30% para ações do 
pais. 50% para imóveis no 
bais. 20% Dera ativos em 

Nenhum auto-investimento. retrovertidos 'para os moedaestra'ngeira.lO%para 
Somente uma 'pequena pro- contribuintes. ações estrangeiras. 
porção" pode ser investida in- 
ternacionalmente. 

RegulamentaçAo de IrrelevantecomocontribuiçAo Taxa de contribuiçAo ajusta- Funding compulsbrio para 
Funding definida. da qilinqüenalmente para a s  P B O ~  ou IBO.a 

segurar que seja fundado 
IBO.a 

Maturidade dos Fundos Maduro. Maduro (P~B-BVG);~ 
Não-Maduro (p6s-BVG). 

Cobectura da Força de 30% (fundos das empresas); 90% (compuls6r;a). 90% (compuls6ria para traba- 
Trabalho (aproximada) 20% (pensões individbais). lhadores e empregadores). 

Seguro dos Benefícios Respaldo estatal como plano 
nacional. 

Caracteristicas de Acesso imediato Bs pr6prias Vesting imediato - plano na- 
Portabilidade contribyiçdes. Cinco anos cional e transferibilidade per- 

para vesting total. Valores de feitos. 
transferbncia podem ser na- 
gociados. 

Indexação Não. Sim. 

Sim. Fundo de Seguranca 
Governamental. pequenos 
fundos res~aldados w r  com- 
panhias de seguros.' 

Acesso imediato Bs contribui- 
ções minimas; vesting imper- 
feito Daraas contribuicbes ex- 
cadentes dos empcegadores, 
com vestinggradual entre 5- 
30 anos de serviço. 

Indexação não compulsbia. 
porBm quase universal na 
prdtica. 

Continua 
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JAPAO CANADA HOLANDA 

Naturezados Benefícios 
para o Participante 
MBdio 

TributaçAo de Planos 
Fundados 

Seguridade Social 

Regulamentação Oe 
Cadeiras 

RegulamentaçBo de 
Funding 

Maturidade dos Fundos 

Cobertura da Força de 
Trabalho (aproximada) 

Seguro dos Benefícios 

Característicasde 
Portabilidade 

IndexaçAo 

Benefício na maior parte de- Benefício na maior parte de- Quase exclusivamente 
finido baseado nos anos de finido baseadonosaldriofinal benefício baseado no saldrio 
serviço e ganho na carreira ou em beneficio de taxa uni- final. 
ou salario bdsico final. Com forme. 
frequ8nciatomadocomo uma 
soma global. 

Contribuições livres de irw As contribuigbes e os rendi As contribuigbes e os rendi- 
postos. Imposto sobre os ren- mentos dos ativos sAo livres mentos dos ativos sAo livres 
dimentos de ativos. Benefi de impostos. Os benefícios de impostos. Os benebios 
cios tributados. com exceção sAo tributados. sAo tributados. 
de montante global livre de 
impostos. 

Os membros do plano podem Baixo coeficiente de reposi- Baixo coeficiente de reposi- 
iiBo participar da previd8ncia @o. @O. 
oficial (relativa aos rendi- 
mentos). 

Diretrizes: máximo de 30% Conceito de prudent rnan Conceito de prudent man 
em pai",icipaçbes. 20% em (pessoa prudente) desde (pessoa prudente): limite de 
im6veis, 30% no exterior. 1987;impostosobreativosno 5% para auto-investimento. 
10% em uma companhia. estrangeiro acima de 10%; excetoparaABP. 
Mínimo de 50% em titulos. limite de 7% sobre proprie- 

dades imobilidrias. 

Fundingopcional. Isenção de Funding obrigatbrio. Máximo Funding obrigat6rio para 180 
imposto somente at6 A B O ~  de 5% de sobrefundo de ou PBO. 
(reservas escriturais isentas PBO. 
de imposto at6 40% das exi- 
gibilidades). 

NAo-Maduro. Maduro. Maduro. 

37% (apenas planos funde 41%. 
dos). 

Sim (sob a lei de pagamento NA0 (mas a seguridade social Contribuições seguradas por 
de sal8rios). Plano de ga- proporcionao respaldo). um ano. 
rantia recíproca para EPFs 
introduzido em 1988. 

Vesting graduado entre Vesting após dois anos. Vesting em um ano. Bme- 
cinco e 30 anos para quem Pouca indexaçAo para os be- fíciosacumuladosindexados. 
deixar o fundo voluntaria- nefíciosacumulados. Transferibilidade dentro de 
mente. Valores de transfe- circuitos amplosdefundosde 
r8ncia baixos para quem pensAo com as mesmas con- 
deixar voluntariamente e diçbes. 
mais cedo o fundo. 

Raramente, exceto para a Raras disposiçbes (6% dos IndexaçAo quase universal 
parte substituindo a seguii planos privados); alguns (se bem que nAo obrigatbria). 
dade social. aumentos discriciondrios. 

Continua 



REINO UNIDO ESTADOS UNIDOS ALEMANHA 

Naturezados Beneflcios Beneficio na maior parte d e  Cobertura principal na maior Beneficios na maior parte de- 
parao Paiticipante finido baseado no saidrio parte definida baseada no finidos com beneficios de 
MBdio final. salario final. Cobertura wple- taxa uniforme baseados nos 

menfar comumente de cniri- anos de serviço. 
bui* definida 

Tributacão de Planos Contribuicües e rendimentos As contribuicües e os rendk As contribuicóes dos empre- 
~undad'cs de ativos.livres de impostos. mentos dos ativos são livres gadores sho-tributadas com0 

Beneficios tributados. exceto oe imoostos. Os benefciis salaiios: as contiibuicüesdos 
o montante global livre de i m  
postos. 

Seguridada Social Baixo coeficiente de repo- 
sição. Os membros do plano 
podem nao participar da pre  
vidBncia oficial (relativa aos 
rendimentos). 

Regulamentaçáode Conceito de prudent man 
Carteiras (pessoa prudente); limite de 

5% para auto-investimento; 
limite de concentraçho para 
planos de contribuições 
definidas. 

sho tributados. empregados e os rendimen- 
tos dos ativos são livres de 
impostos. Os beneflcios são 
tributados por allquota baixa. 

Baixo coeficiente de repo- Altocoeficientedereposição. 
sição. 

Conceito de prudent man Diretrizes: máximo de 20% 
(pessoa prudente); limite de em participações. 5% em 
10% para auto-investimenlo im6veis. 4% no exterior, 10% 
para pianos de contribuiçóes limite de auto-investimento. 
definidas. 

Regulamentaçáode Máximooe5%desobrefundo Máxjmo de 50% de soDre Fundnng obrigat6rio para 
Fund~rto de IBOou PBO. Fundrnooori- fundo de ABO. Prbmios de fundos de pena0 (Penaons- 

gat6rioapenasparaapãrceia seguro mais altos se subfun- hssen). s'e bem qbe apenas 
contratada fora da previ- dado. ate PBO. H& op@o para 
dbncia oficial. escriiuraçzlo (penses isentas 

de impostos são tributadas 
pela aliquda normal). 

Maturidade dos Fundos Maduro. Maduro. Nao-Maduro. 

Cobertura da Força de 50% (planos das empresas); 46%. 
Trabalho (aproximada) 20% (pensões individuais). 

Segurodos Beneficios Ntio (embora o Estado g e  Sim (sociedade de garantia Sim (via supervisares de se- 
ranta o pagamento de pensão especial). guros). Benefícios eçcriiura- 
minima se o fundo ficar ina- dos segurados pela Associa- 
dimplente). @o de Garaniia de Pensbes. 

Caracteristicas de Vesting em dois anos. lnde- Vesting em cinco anos. Ne- Vesting em 10 anos. lndexa- 
Portabiiidade xa@o dos beneficios acumw nhuma indexa@o de beng @o de beneflcios acumula- 

lados. TransferBncias devem ficios acumulados. Permitida dos. 
ser feitas para outros fundos a distribuiçao de montante 
de pensao. global na transferBncia. 

Indexação Arbitraria (ate agora). porem indexapo plena B rara (5% Obrigat6ria. 
a indexação total ou parcial B dos planos). Aumentos dis- 
comum na prdtica (75%). criciondrios em função do 

custo de vida sao comuns. 

Fonte: Davis (1993). 
'160 - lndexed Benefit Obligation (Obrigaçdes lndexadas 00 Benetcios): assume indexa@o após a aposentadoria [Davis 
(1 993, p. 1 6  1 7)l. 
~ P B O  - Projected Benefit Obligation (Obrigaçdes Projetadas de Benefícios): considera indexaçúo atd a aposentadoria 
(Davis (1993. p. 1 E 17)]. 
%VG: planos de pens8o ocupacional compulsdrios. instituídos em 1985, a partir da constata@o dos problemas com o 
sistema publico de repadi@o [Davis (1 993, p. 1 O)]. 
d ~ ~ O  - Accumulated Beneiit Obligation (Obrigaçües Acumuladas de Benefíncs): nível de solv8ncia em que a firma atende 
e M a s  as suas obrigaçües correntes [Davis (1993, p. 1617)/. 
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TABELA 1 

AtivosdeFundosdePensão-i988 
INVESTI- 

ESTOQUE %DE MENTO % DA 
DE ATIVOS - ATIVOS DO LIQUIDO POUPANÇA 
FIM DE 19ôô SETOR TOTAL DO SETOR 

(USJ Bilhões) PESSOAL %DO PIB (USS Bllhõas) PESSOAL %DO PIB 
-- 

Reino Unido 4759 
Estados Unidos 1.646,7 

Canadá 130,9 

~ a p ã o ~  134,l 
~ l e m a n h a ~  41 , I  
~olanda' 177,4 
Suéciag 51,2 
~ inamarca~ 13,l 
Su iça 121,l 
Memo: França 27,7 

Fonte: National Flow-of-Funds Data, apud Davis (1993). 
a A tabela cobre apenas planos fundados independentes, excluindo fundos de pensa0 administrados por 
seguradores de vida, os quais em 1988 tinham ativos de US$100 bilhdes no mino Unido, US$628 
bilhdes nos Estados Unidos, US$80 bilhdes no Japao e US$6 bilhdes na Alemanha. 

Os dados excluem as reservas de pensa0 nao-fundadas japonesas e alemas mantidas diretamente no 
balanço da fima patrocinadora (escriturais). Em 1988, isto niontou a US$87 bilhdes no Japão e US$ 100 
bilhdes na Alemanha. 
C Fluxo. 

Diferença de estoque (ou seja, pode incluir algumas reavaliaçúes). 
e O grande elemento de contrapartida nas contas nacionais do Reino Unido significa que este coeficiente 
pode estar dimensionado de forma precisa. 
Inclui tanto fundos públicos como privados. Somente os fundos privados constituiram US$104 bilhdes. 

g Os dados para a Suécia se relacionam com o plano A TP, o qual B uma forma hibrida entre a 
seguridade social e os planos privados fundados (B coordenado nacionalmente. porbm depende das 
contribuiçúes dos empregadores, estando os empregados repesentados nas juntas de investimentos). 
Hr) tambbm planos privados na SuBcia (ITP/STP), mas geralmente são escriturados ou nao-fundados. 
h 1987. 
I Ndo-significativo (poupança negativa). 

Finalmente, apresenta-se na Tabela 7 a média e o desvio-pidrão do ren- 
dimento real obtido pelos fundos de pensão nos países aqui revistos entre 
1967 e 1990. Mais uma vez chama a atenção a grande disparidade de 
experiências. Os fundos que lograram obter maior rendimento médio foram 
os britânicos, seguidos pelos americanos. Em certa medida, esse melhor 
desempenho - 3,2 e 2,O pontos percentuais acima da média do mercado - 
reflete o maior risco das aplicações, como indicado pelos desvios-padrão 
muito superiores aos de mercado. Note-se também que em quatro países 



TABELA 2 

Ativos de Fundos de Pensão (como Percentagem do PIB) 
1070 1075 1 O80 1085 1990 

Reino Unido 17 15 23 47 55 
Estados Unidos 17 20 24 29 35 
Alemanha 2 2 2 3 3 
Japão O I 2 4 5 
Canadá 13 13 17 23 28 
Holanda 29 36 46 68 77 
Suécia 22 29 30 29 28 
Sulça 38 41 5 1 59 69 
Dinamarca 5 5 7 12 15 

Fonte: National Flow-o/-Funds Data, apud Davis (1993). 

(Japão, Canadá, Suécia e Suíça) a média dos rendimentos dos fundos de 
~ensão  ficou abaixo da do mercado, apesar de sua maior variância temporal. 
E interessante observar ainda que o maior rendimento real médio no período 
analisado ficou abaixo de 6% ao ano, apesar do elevado risco da carteira dos 
fundos. 

TABELA 3 

AtivosdeSegurosdeVidaedeFundosdePensão 
(como Percentagem do PIB) 

1070 1975 1980 1085 1 9908 

Reino Unido 
Estados Unidos 
Alemanha 
Japão 
Canadá 
Holanda 
Suécia 
Suíça 
Dinamarca 
Elementos do Memo: 
França 
Itália 

Fonte: Davis (1993j. 
a 1989 para o Canadá; 1988 para a França; 1987para a Itália. 
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TABELA 4 

Títulos Governamentais (como Percentagem dos Ativos) 
1970 1975 1980 1985 1 99@ 

Reino Unido 18 18 22 18 11 
Estados Unidos 7 9 14 22 20 
Alemanha 9 6 13 20 17 
~ a p ã o ~  11 16 15 13 5 
Canadá 38 34 40 42 39 
Holanda 1 O 7 5 13 14 
Suécia 12 17 24 30 22 
Suiça - - - - - 
Dinamarca 11 6 4 14 11 

Fonte: Davis (1993). 
a 1989para o Canadá; 1987para a Dinamarca. 

~itulos garantidos pelo governo. 

TABELA 5 

Títulos Privados (como Percentagem dos Ativos) 
1970 1975 1980 1985 l99Oa 

Reino Unido 14 6 2 2 3 
Estados Unidos 38 33 26 19 16 
Alemanha 1 O 13 11 12 8 
Japão - - - - - 
Canadá 15 17 12 8 8 
Holanda 3 4 3 3 4 
Suécia 64 59' 50 47 63 
Sulça - - - - 
Dinamarca 6 1 66 59 52 56 

Fonte: Davis (1993). 
a 1989para o Canadá; 1987para a Dinamarca. 

4. Retrospecto da Parceria BNDESIFundos de 
Pensão 

Os fundos de pensão detêm uma posição privilegiada para financiar a 
formação de capital. Diferentemente dos bancos, das seguradoras e de outras 
instituições de poupança, eles trabalham com um baixo risco de liquidez, 
beneficiando-se tanto de um fluxo regular de recursos como de passivos de 
longo prazo. Além disso, ao contrário de outras instituições de poupança, 
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TABELA 6 

Composição das Carteiras dos 200 Maiores Fundos 
de Pensão Americanos 
(Y0) 

ATIVO BENEFICIO DEFINIDO CONTRIBUICAO DEFINIDA 

Ações 
Renda Fixa 
Curto Prazo 
Fundos Imobiliários 
Ações da Patrocinadora 
GICa 
Anuidades 
Hipotecas 
Outros 

Fonte: EPGE/FGV. 
aGIC (Guaranteed Investment Contracis) sao certificados de depdsitos com retorno preiixado, emitidos 
por companhias de seguros. 

TABELA 7 

Rendimentos de Fundos de Pensão: M6dia (Desvio-Padrão) 
dos Rendimentos Reais Anuais Totais (Moeda Nacional) - 
1967190 
(%) 

ESTADOS REINO ALEMANHA JAPAO CANADA 
UNIDOS UNIDO 

Utilizando rendimentos de perlodo de 
posse de titulos (todos os países) e 
hiaotecas com taxas fixas (Estados 
 aid dos e Canadá) 2 2  (11,9) 5.8 (12.5) 5.1 (4.4) 4.0 (9.4) 1.6 (93) 
Rendimen!~ m4dio 0 2  (2.1) 2.6 (2,5) 4.0 (3,l) 4 2  (42) 1-7 (28) 
Rendimento de carteira menos 
rendimento mbdio 2.0 3 2  1,1 -0,2 -0.1 

Titulas públicos 0.6 (14.4) 0,8 (11,O) 2.7 (14.9) 0.2 (12,8) 0,O (12,l) 
Papbis de mercado 2.0 (2,5) 1.7 (4.9) 3.1 (2,l) -0,5 (4.6) 2,5 (3.3) 

Açaes 4,7 (14.4) 8.1 (18.9) 9.5 (20.3) 10.9 (19.4) 4.5 (16.5) 
Memo: utilizando rendimentos de resgale 
sobre instrumentos com taxa fixa 3.9 (7,6) 6.3 (10,7) 5.5 (3.0) 2,9 (5.7) 4.1 (5.0) 

HOLANDA SUdClA DINAMARCA SUICA 

Utilizando rendimentos de perlodo de posse de titulos 
(todos os palses) e hipotecas com taxas fixas (Estados 
Unidos e Canadá) 4.0 (6.0) 0.2 (7.6) 3.6 i12,7) 1,s (6.4) 
Rendimento mbdio 2.4 (3,2) 1.5 (3.5) 2.8 (3.6) 1.9 (2.1) 
Rendimento de carteira menos rendimento m6dio 1.6 -1,3 0.8 -0.4 
Titulos públicos O 1 3 1 )  -0.9 (8.5) 3.4 (16.1) -2.2 (17.6) 
Pap4is de mercado 1.6 (4.0) 1,3 (3.5) 1 6  1 6  1.2 (2.2) 
Açaes 7,9 (28,2) 8.4 (23,3) 7.0 (27.5) 6,2 (22,3) 
Memo: utilizando rendimentos de resgale sobre 
instrumentos com taxa fixa 4.3 (5.5) 2.8 (2.9) 5,8 (3,O) 2,2 (23) 

Fonte: Davis (1993). 
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eles pagam anuidades contratuais, não sendo possível aos seus associados, 
em geral, retiradas do estoque de contribuições, mesmo após a aposentado- 
ria. Os principais riscos são, ao invés, estimativas inacuradas da taxa de 
mortalidade e um retomo dos ativos abaixo do esperado. 

A vocação dos fundos para o financiamento do investimento produtivo 
decorre, assim, de estes poderem manter uma parcela pequena de seus 
recursos em ativos líquidos, já que as retiradas são previsíveis. Com isso, 
estas instituições podem concentrar seus portfólios em aplicações de longo 
prazo com rendimentos elevados, compensando o maior risco pela diversi- 
ficação entre ativos com retornos imperfeitamente correlacionados. A di- 
versificação é facilitada pelo volume de recursos geridos, o que reduz os 
custos de administração, informação e transação e facilita o investimento 
em ativos indivisíveis, como imóveis. 

Observa-se que os fundos de diversos países, como Alemanha, Japão, 
Holanda, Suécia e Dinamarca, mantêm menos de 4% de seus recursos em 
ativos líquidos. Os níveis mais elevados observados em outros países em 
certas ocasiões, como é o caso do Brasil, refletem o retomo relativamente 
mais alto de aplicações líquidas em relação a outras alternativas. Os mem- 
bros dos fundos de pensão estão dispostos a aceitar esta baixa liquidez em 
troca do potencial de retomos mais elevados, que podem ser alcançados em 
função do seu tipo de passivo e por gozarem de tratamento tributário 
privilegiado. Estas instituições também tendem a ter regulamentações de 
portfólio mais liberais que as seguradoras, em parte devido ao menor risco 
de insolvência, o que também contribui para que consigam obter retornos 
mais altos. 

Ao contrário de outros tipos de investidores institucionais, os fundos de 
pensão, na maior parte dos países, se beneficiam de postergação tarifária. 
Vale dizer, as contribuições são isentas de taxação, da mesma forma que os 
ganhos de capital e os juros recebidos, sendo os impostos pagos apenas 
quando do recebimento da aposentadoria. Assim, tanto para a empresa 
patrocinadora como para o empregado - ou o indivíduo, no caso de pensões 
pessoais - os fundos de pensão são uma opção atrativa de poupança. 

A possibilidade de canalizar os recursos que vêm sendo acumulados pelos 
fundos de pensão para o financiamento do investimento produtivo - em 
contraste com a cobertura de gastos correntes do governo, como muitas 
vezes acontece com a compra de títulos públicos - não passou despercebida 
ao BNDES. Assim, ao longo de 1993, os técnicos do Banco se aproximaram 
dos fundos de pensão buscando formas para que estes contribuíssem com o 
Sistema no financiamento da formação de capital fixo da economia brasi- 
leira. 
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Esta aproximação se deu em etapas, já que várias barreiras tiveram de ser 
vencidas antes de uma aproximação completa. Inicialmente foram realiza- 
das váiias reuniões com os fundos de pensão, tentando mudar a imagem do 
BNDES, desvinculando-a do Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), 
instituído em 1986. As Obrigações do FND, títulos com remuneração de 6% 
a.a. e maturação de 10 anos, mostraram-se ex-post bastante prejudiciais ao 
desempenho financeiro dos fundos. O BNDES é o gestor do FND, e os 
fundos de pensão o viam como inspirador da compulsoriedade do fundo. 

Superados os mal-entendidos do passado, restava ainda vencer a ,maior das 
barreiras, pelo menos a curto prazo, que são as elevadas taxas de juros pagas 
pelo mercado em títulos de pouco risco e elevada liquidez. Nesta situação, 
os fundos têm pouco interesse em aplicações de menor liquidez que rendam 
10 a 12% reais. Para o Banco, por outro lado, estas são taxas elevadas. 

Para superar este problema foi desenvolvido um produto financeiro, uma 
debênture conversível com cláusula de desempenho, que atendia às neces- 
sidades dos fundos. Foi organizado então um seminário no BNDES, no final 
de junho de 1993, em que o assunto foi discutido pelo pessoal do Banco com 
mais de 100 representantes de fundos de pensão de todo o país. 

Em julho/agosto de 1993 foram lançadas 425 debêntures no valor total de 
US$ 42,5 milhões, para reforço do capital de giro e financiamento de um 
projeto de expansão da Bahia Sul [ver Bahia Sul (1 993)l. Das 425 debêntures 
ofertadas, 350 se destinavam ao mercado interno e 75 a investidores es- 
trangeiros. As características mais notáveis do título eram uma taxa de juros 
variável, entre umfloor e um cap, em função do preço da celulose, opção 
de conversão em ações e warrants. O BNDES ficou com grande parte dos 
títulos em sua carteira. 

Além de viabilizar a parceria BNDESlfundos de pensão, com o Banco 
atraindo estas instituições para o financiamento de um projeto de seu 
interesse, com isso reduzindo sua participação, esta iniciativa teve duas 
conseqüências favoráveis: a) inaugurou um novo tipo de operação onde o 
Banco passa de simples emprestador a beneficiário direto do sucesso dos 
empreendimentos que financia; e b) contribuiu para a sofisticação do mer- 
cado de capitais, com o lançamento de um instrumento que pode ser copiado 
em outras transações entre agentes. 

Na seqüência desta iniciativa, outros produtos similares foram pensados. Por 
exemplo, o lançamento de debêntures do BNDES, com umfloor de juros de 
8 ou 9% a.a. e com alavancagem ligada ao aumento de receitas da instituição. 
A subida dos juros reais na virada de 1993194, contudo, voltaria a fechar a 
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porta aberta com o projeto da Bahia Sul. Enquanto houver títulos de curto 
prazo pagando juros reais na faixa de 30 a 40% a.a., haverá pouca pos- 
sibilidade de os fundos mostrarem interesse em papéis menos líquidos com 
rendimento de 12%. 

5. Solidificando a Parceria BNDES/Fundos de 
Pensão 

Deve-se esperar que nos próximos anos o BNDES passe por significativas 
mudanças na sua filosofia de operação, nas suas áreas prioritárias de atuação 
e na forma de se fi~ianciar.~ Em particular, como se procurou mostrar neste 
artigo, o Banco deve passar, ainda que parcialmente, de aplicador de fundos 
públicos e de poupança compulsória a intermediador de poupança privada 
voluntária. Este processo deverá coincidir com mudanças no sistema previ- 
denciário brasileiro que devem fazer dos fundos de pensão os principais 
depositários da poupança de longo prazo do país. 

Esta última seção discute algumas alternativas para o estabelecimento de 
parcerias entre o BNDES e os fundos com vistas a canalizar os recursos 
acumulados por estes para investimentos produtivos financiados por aquele. 
Foram identificadas cinco formas complementares pelas quais os recursos 
do sistema previdenciário poderiam ser utilizados no financiamento do 
investimento com interveniência do Banco: 

a) os fundos de pensão podem individualmente adquirir títulos do BNDES; 

b) estas instituições podem coletivamente prover uma parcela do funding do 
Banco através de contratos de longo prazo; 

c) os fundos podem co-financiar projetos de interesse do Sistema, ala- 
vancando seu potencial de fomento do investimento; 

6) o Banco pode prestar serviços de análise de projetos para investimentos 
produtivos financiados pelos fundos, fornecendo uma espécie de aval 
técnico; e 

e) o BNDES pode funcionar como trust bankde um sistema oficial fundado. 

2 A esse respeito, ver Bonelli e Pinheiro (1994) e Bonelli (1994). 
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Os Fundos como Fonte de Funding: ParticipaçIlo 
Individual 
Os fundos de pensão são grandes financiadores do investimento produtivo 
na maior parte dos países industrializados. No Brasil, sendo o BNDES o 
principal responsável pelo financiamento de longo prazo, seria natural que 
parte do seu funding fosse obtido dessa forma. A participação dessas 
instituiçães no financiamento do investimento poderia ser individual ou 
coletiva. Em princípio, o Banco e os fundos deveriam se debruçar sobre as 
duas possibilidades. 

A participação individual através da compra de títulos de emissão do 
BNDES é a melhor opção a curto prazo. Em particular, como discutido na 
seção anterior, parece sensato iniciar uma parceria entre o Banco e os fundos 
de pensão desta forma, evitando mal-entendidos que possam comprometer 
esta aproximação ainda no seu início. Neste caso, o papel de intermediário 
do Banco seria mais proeminente, em detrimento de sua influência na 
alocação setorial e regional do investimento. Dentro desta opção, caberia 
dar continuidade às análises iniciadas em 1993 visando ao lançamento de 
uma debênture do BNDES. 

O problema maior seria compatibilizar uma remuneração atraente para os 
fundos com uma taxa de empréstimos competitiva. A pressão sobre a taxa 
de aplicação do Banco, no caso de recurso à poupança privada, poderia ser 
mitigada através de: 

a) redução do spread entre as taxas de captação e aplicação do BNDES pelo 
aumento da produtividade e pela redução dos custos; 

b) subsídio às taxas de aplicação, a exemplo do que é feito com as exporta- 
ções, via alocação prévia de recursos orçamentários; este mecanismo 
poderia ficar restrito às aplicações de elevado retomo social, definido seja 
pela natureza do projeto ou da região em que fosse implementado3 (o 
maior problema seria, no caso, o aumento do risco-Tesouro); 

c )  concessão de isenção tributária para os títulos do BNDES, aumentando 
o rendimento líquido dos detentores desses papéis; 

3 Isto é, casos em que as externalidades ou aspectos distributivos sejam mais importantes, como, por 
exemplo, serviços sanitários, água etc., principalmente quando destinados ris camadas mais pobres 
da populaçüo. 
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6) aval do Tesouro para os títulos lançados pelo Banco, que poderiam gozar 
também de poder liberatório, reduzindo seu risco;4 e 

e )  utilização de títulos com cláusulas de desempenho, com taxas de juros 
variáveis associadas, como já cogitado, às receitas do Banco; nos seus 
empréstimos, o BNDES também recorreria a papéis similares e, através 
da aplicação em projetos com retomos imperfeitamente correlacionados, 
poderia diversificar seu risco não-sistemático, capitalizando o retomo 
associado a esta redução de risco. 

Segundo a avaliação de especialistas, haveria, em especial no advento de 
uma estabilização sustentada, uma grande procura por títulos com estas 
características. Os fundos de pensão, em particular, têm procurado aplica- 
ções de mais longo prazo para seus recursos, tentando alongar o perfil de 
suas aplicações, hoje muito concentradas no curto prazo, mas têm esbarrado 
na ausência de títulos com este perfil no mercado brasileiro (os fundos são 
proibidos de aplicar no exterior). 

Obviamente, não há motivos para limitar o mercado de debêntures do 
BNDES aos fundos de pensão. Outros clientes potenciais, como seguradoras 
em geral e fundos mútuos, também devem ser considerados. Há que se 
pensar ainda na possibilidade de lançar títulos que pudessem ser absorvidos 
também no mercado internacional. Afinal, os fundos de pensão estrangeiros 
são clientes usuais de bônus brasileiros lançados no exterior. Quanto maior 
a liquidez, maior seria a atratividade desses papéis. 

Os Fundos como Fonte de Funding: Participação 
Coletiva 
Não obstante o notável potencial para a absorção pelo mercado de papéis do 
BNDES, seria difícil por esta via substituir integralmente as poupanças 
compulsórias que hoje o Banco administra. O maior problema reside na 
necessidade de obter recursos para financiar os grandes projetos de infra-es- 
trutura que precisarão ser implementados nos próximos anos. Estimativas 
da Area de Planejamento do BNDES indicam que apenas os investimentos 
na recuperação da infra-estrutura já existente, na superação de gargalos e na 
conclusão de obras já em adiantado estado de execução, e excluindo os 
setores de água e esgoto, somam mais de US$20 bilhões. 

4 Mecanismo semelhante é utilizado na Alemanha, onde os títulos do Kredistanstaltfir Wiederaufbau, 
além de garantidos pelo governo, podem ser utilizados pelo sistema bancário privado na obtenção 
de liquidez, seja através de redesconto ou de compra garantida pelo banco central [BNDES(I992)].  
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Há duas questões a considerar quanto ao financiamento deste tipo de 
empreendimento. De um lado, deve-se ter em conta que investimentos em 
infra-estrutura possuem longos períodos de maturação e envolvem riscos 
não apenas de construção, como também regulatórios e políticos. Além 
disso, aplicações em infra-estrutura têm elevados sunk costs, já que não há 
mercado para este tipo de bem. (E difícil imaginar um cliente interessado na 
compra de uma estrada semiconstruída.) Apesar dos elevados riscos, este 
tipo de empreendimento normalmente não apresenta elevadas taxas de 
retomo (privado), tanto por ser capital intensivo como porque é um tipo de 
atividade altamente regulada. Alto risco e retomo moderado fazem com que 
raramente esses investimentos sejam inteiramente financiados com poupan- 
ça p r i~ada .~  

De outro lado, parece inadequado, na maior parte dos casos, que estes 
investimentos sejam integralmente bancados pelo Estado, ainda que a par- 
ticipação estatal possa ser elevada em projetos com elevado conteúdo social. 
Primeiro, por uma questão distributiva intergeracional: já que os benefícios 
serão parcialmente usufruídos por gerações futuras, é justo que estas também 
contribuam para financiar os custos de capital. Segundo, por uma questão 
de competitividade: elevar a taxação para financiar a provisão de infra-es- 
trutura tende a reduzir a competitividade nacional. Terceiro, por uma questão 
de eficiência no uso e na provisão dos serviços de infra-estrutura: é neces- 
sário que os usuários destes serviços paguem o custo social de provê-los. 
Por motivos semelhantes, deve-se evitar o financiamento de projetos de 
infra-estrutura a fundo perdido pelos consumidores, como ocorreu na Ar- 
gentina após a privatização. 

Estas considerações levam a duas conclusões: a) é necessário reduzir os 
riscos de projetos em infra-estrutura, desenvolvendo legislação e instituições 
que facilitem e protejam o investimento privado nessa área; e b) é preciso 
encontrar mecanismos eficientes para canalizar parte da poupança nacional 
para o financiamento a longo prazo da infra-estrutura. Esta é uma atividade 
na qual o BNDES pode desempenhar um papel-chave. A contribuição dos 
fundos de pensão para funding do BNDES através de contratos de longo 
prazo, de forma complementar à aquisição de títulos do Banco, se destinaria 
a viabilizar o financiamento de projetos de infra-estrutura. Esta participação 
se daria através do aporte periódico de parte dos recursos dos fundos de 
pensão em títulos de longo prazo do BNDES. 

O momento parece apropriado para este tipo de alternativa. Há necessidade 
atualmente de se rever a regulamentação referente aos direcionamentos dos 

5 Para uma análise minuciosa destas questões, incluindo evidências empíricas, ver Sirraine (1994). 
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ativos dos fundos de pensão, reduzindo-se as aplicações em ações, imóveis 
e títulos públicos, em troca de debêntures, assim como a imposição de limites 
máximos de aplicação no curto prazo. 

É importante ter em mente, todavia, que a participação coletiva, como aqui 
sugerida, funcionaria como um contrato de longo prazo, e não como um 
mecanismo de taxação implícita do patrimônio dos fundos de pensão. Neste 
sentido, ela pressupõe a adesão voluntária das partes e a negociação entre o 
BNDES, os fundos e a Secretariaje Previdência Complementar do MPAS 
sobre os termos em que se daria. E possível listar razões por que tal medida 
se justificaria do ponto de vista s ~ c i a l . ~  Porém, mesmo do ponto de vista 
das partes envolvidas, esta opção apresenta vantagens. Da perspectiva do 
BNDES, estas são claras: a garantia de um fluxo constante de recursos a um 
custo estável e relativamente protegido das flutuações de curto prazo, 
permitindo financiar projetos com longos períodos de implantação. 

Do ponto de vista dos fundos, também há vantagens, ainda que à primeira 
vista menos evidentes. Antes de apresentá-las, porém, é importante diferen- 
ciar esta proposta da experiência anterior com as OFNDs. O que se propõe 
aqui é a negociação de um contrato coletivo de longo prazo entre as partes. 
Duas falhas de mercado tornam a alternativa de participação individual e 
pontual de difícil execução. Primeiro, um problema de ação coletiva: apesar 
de interessar a todos os fundos a implantação de projetos de infra-estrutura 
que não apenas tenham retorno financeiro, mas também alavanquem a 
rentabilidade dos investimentos privados, nenhum deles se disporia a bancar 
sozinho tal iniciativa, já que não conseguiria se apropriar inteiramente dos 
benet'ícios daí advindos, que também seriam usufruídos pelos demais fun- 
dos. Sem negociação coletiva, haveria sempre o problema do fiee-rider. 
Segundo, na ausência de regras comuns e de longo prazo, seria necessário 
negociar com cada fundo individual e periodicamente, o que aumentaria 
muito os custos de transação e poderia inviabilizar uma remuneração atraen- 
te para esses recursos. 

Além de permitir aumentar o investimento e a rentabilidade das aplicações, 
uma participação como aqui proposta teria, do ponto de vista dos fundos de 
pensão, os seguintes atrativos: 

a) Reduzir o risco associado à aplicação de recursos, garantindo um retorno 
fixo com baixos custos administrativos. Há espaço para negociação em 
relação à taxa de remuneração e às condições em geral dessa aplicação. 
Apesar de não haver estatísticas oficiais agregadas para os diversos 

6 Algumas destas questões süo tratadas em Bonelli e Pinheiro (1994). 
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fundos, as estimativas disponíveis indicam que nos últimos 10 anos o 
retorno real obtido por estas instituições não superou 8% a.a., ainda que 
isso possa ter ocorrido em um ou outro ano. Sirtaine (1994), por outro 
lado, avalia que projetos de infra-estrutura possam apresentar rendi- 
mentos anuais sobre o capital investido na faixa de 17%, mais de duas 
vezes, portanto, o retomo médio sobre as aplicações dos fundos (ver 
também a Tabela 7). 

b) Evitar o risco de que a disponibilidade de um grande volume de recursos 
líquidos nas mãos destas instituições acabe atraindo regulamentações que 
levem à aquisição compulsória de títulos de baixo retomo, como aconte- 
ceu com as OFNDs, os CPs e as NTNs-R. 

c)  Permitir maior liberdade na aplicação dos demais recursos dos fundos. 
Participar do funding do BNDES, um investimento de baixo risco, daria 
maior cacife político a essas instituições para obter regulamentações mais 
flexíveis para o restante do seu portfólio. 

Obviamente, há um conjunto grande de questões a negociar sobre a forma 
desta cooperação coletiva dos fundos de pensão para o financiamento da 
formação de capital. Mas o importante a reconhecer é que há espaço para 
esta participação, dependendo, obviamente, da parcela dos recursos que se 
queira a ela dedicar. Uma aplicação de 11% das contribuições anuais 
recebidas por essas instituições - isto é, sem incluir os ativos já acumulados 
- em títulos de longo prazo do Banco significaria colocar à disposição do 
BNDES recursos da ordem de US$1 bilhão por ano. Uma participação como 
essa é plenamente compatível com o observado no país e no exterior em 
aplicações em renda fixa e com as regulamentações típicas do portfólio de 
fundos de pensão. 

O grande risco desta alternativa é o eventual desvio desses recursos para o 
consumo público ou sua utilização com fins políticos, comprometendo o 
sistema. O exemplo do FGTS ilustra alguns desses problemas. A alocação 
desses fundos sob a guarda do BNDES evitaria alguns desses riscos. Seria 
importante, ainda assim, reforçar a autonomia do Banco na gestão dos 
recursos, a serem geridos com princípios privados, ainda que as prioridades 
políticas possam estar presentes na orientação estratégica dos investimentos. 
A continuação da implantação da cultura de crédito no BNDES seria um 
passo essencial neste sentido. Um trunfo importante em uma negociação 
com os fundos e a Secretaria de Previdência Complementar seria propor 
regulamentações e auditoria externa para a aplicação desses recursos que 
dessem transparência à sua gestão. 
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Em certo sentido, o BNDES atuaria dentro desta opção como um trust bank 
de uma parcela dos recursos dos fundos. Assim, caberia avaliar em que 
medida isso se coaduna com o spread entre as taxas de captação e aplicação 
do Banco. Alguns números podem dar idéia da margem de manobra à sua 
disposição. No Chile, a comissão da instituição financeira, incluindo custos 
de seguro - por exemplo, de invalide2 - representa 3 a 4% da contribuição. 
No competitivo mercado britânico, um fundo não pagaria mais do que 22 
pontos-base para a administração de 100 milhões de libras. Nos Estados 
Unidos, as taxas são mais altas, por volta de 40 pontos-base. Taxas em países 
como a Suíça e a Alemanha, com mercados relativamente não-competitivos, 
são ainda mais altas - 1% ou mais. No Japão, várias características es- 
truturais garantem baixos níveis de competição pela gerência de fundos. A 
gerência interna é restrita aos bonds. Novos entrantes só recentemente foram 
permitidos. Assim, os trust banks cobram taxas de 60 a 180 pontos-base, 
enquanto seguradoras cobram 2 a 5% sobre o influxo. No Brasil, fundos de 
capitalização individual, geridos por bancos como o Itaú, o Bradesco e o 
Icatu, cobram taxas de administração entre 10 e 12% das contribuições 
previdenciárias. 

Os Fundos como Co-Financiadores 
Outra forma de parceria com os fundos seria atraí-10s para projetos em que 
o BNDES tivesse interesse, reduzindo com isso sua própria participação. 
Isto permitiria alavancar o potencial de financiamento do Sistema, com o 
Banco funcionando como um certificador para os fundos da qualidade dos 
empreendimentos. 

Esta via parece particularmente interessante no caso de projetos industriais 
som períodos não muito longos de maturação. Esta alternativa poderia ser 
casada com a utilização de títulos com cláusula de desempenho, como foi 
feito com o projeto da Bahia Sul. Também como neste caso, seria interes- 
sante abrir a possibilidade de participação de investidores estrangeiros. 

A engenhosidade dos títulos com cláusula de desempenho consiste em' 
endogeneizar o trade-off entre risco e retorno. Tipicamente, os projetos 
financiados pelo Banco obtêm retomo muito acima de 12%, ainda que haja 
risco de que isso não aconteça. Este risco, porém, é diversificável pela 
utilização destes títulos em um grande número de projetos, para o que 
contribuiriam os elevados recursos disponíveis para os fundos e o próprio 
Banco. Este poderia explorar o fato de emprestar para projetos em todos os 
setores e regiões do país para reduzir o risco assistemático deste tipo de 
papel. 
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O Banco como Avalista Técnico 
Esta alternativa contempla a possibilidade de cooperação entre o BNDES e 
os fundos segundo um modelo em que o Banco entra com sua capacidade 
de avaliação de projetos, mediante uma remuneração por serviços prestados, 
e os fundos participam com recursos. Em certo sentido, esta opção é uma 
variante da anterior, onde fica realçado o papel do Banco como avalista 
técnico e reduzida a zero sua participação no financiamento. Segundo este 
modelo, o Banco passaria a ter com os fundos um arranjo similar ao que 
detém hoje com o Banco Mundial - o BNDES atua como agente desta 
instituição, distribuindo recursos em vários projetos cuja dimensão e escopo 
não justificam financeiramente o envolvimento direto do Banco Mundial. 

Há justificativas privadas e sociais para esta associação. O aval técnico do 
BNDES contribuiria para reduzir o risco percebido pelos fundos e as taxas 
do empréstimo a serem arcadas pelos investidores. O Banco detém uma 
tecnologia de avaliação de projetos muito bem-vista, inclusive no mercado 
internacional. De fato, o BNDES é a única instituição no Brasil com este 
tipo de expertise sobre todos os setores e regiões do país. 

Os fundos de pensão não têm a mesma capacidade de análise. Adquiri-la, 
seja formando uma equipe própria, ou contratando serviços de consultoria, 
custa caro, principalmente para as instituições pequenas, o que tenderia a 
comprometer o limite permitido por lei para o custo administrativo de um 
fundo, que pode chegar no máximo a 15% das receitas. Este problema 
crescerá em importância com a retomada dos investimentos em infra-es- 
trutura. Restaria como alternativa confiar nas avaliações das empresas 
demandantes de recursos, mas isso comporta riscos óbvios. 

De fato, sequer parece recomendável que cada fundo de pensão monte um 
corpo técnico próprio para analisar projetos e setores como faz hoje o Banco. 
Não apenas é este um serviço com economias de escala e escopo, mas 
também com elevados ganhos de aprendizado, características que dão a esta 
atividade, em uma economia com as dimensões da brasileira, um caráter de 
monopólio (ou pelo menos oligopólio) natural. 

O BNDES como Trust Bank da Previdência Oficial 
Existe ainda uma quinta via destinada a canalizar para investimentos produ- 
tivos a poupança gerada pelo sistema previdenciário. Na hipótese da trans- 
formação da previdência oficial em um esquema fundado, ainda que sob 
administração pública, o BNDES poderia operar como trust bank do sis- 
tema, a exemplo do que faz hoje com os recursos do FAT. Isto acontece no 
Japão, onde o Japan Development Bank administra parte dos recursos do 
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Trust Fund Bureau, parcialmente fundado com contribuições previdenciá- 
rias? 

Esta alternativa esteve parcialmente contemplada em proposta do Ministério 
da Previdência, aventada por ocasião da Revisão Constitucional, que previa 
a instituição de um fundo de capitalização para cobrir os Encargos Previ- 
denciários da União que superassem as aposentadorias pagas pela previdên- 
cia oficial. Este fundo seria constituído inicialmente por recursos aportados 
pelo Tesouro Nacional e posteriormente por parcelas das contribuições 
previdenciárias dos funcionários públicos federais. A entrada de servidores 
de municípios e das várias unidades da federação poderia ser futuramente 
negociada. Este fundo seria gerido pelo BNDES. O insucesso da Revisão 
Constitucional esvaziou uma análise mais aprofundada desta proposta. 

Considerações Finais 
Identificado o interesse em contar com o apoio dos fundos de pensão no 
financiamento do desenvolvimento, via BNDES, seria interessante definir 
o quanto antes o que o Banco deseja e o que tem a oferecer. Em especial, 
demonstrado o interesse pela participação dessas instituições no funding do 
BNDES através de contratos coletivos de longo prazo, será preciso negociar 
os seus termos com as partes envolvidas. 

Uma agenda de trabalho sobre estas questões deve contemplar cinco linhas 
de atuação: 

a) Retomar as discussões internas e as negociações com os fundos de pensão 
com vistas à utilização de seus recursos pelo Sistema, segundo as alter- 
nativas discutidas acima. 

b) Desenvolver instrumentos financeiros que viabilizem o encaminhamento 
de fundos previdenciários para o investimento produtivo. 

c) Estudar mais aprofundadamente os termos em que se daria uma partiçi- 
pação de longo prazo dos fundos no funding do Banco, com vistas ao seu 
posicionamento estratégico em relação à reforma da previdência. Seria 
interessante também manter contatos com a Secretaria de Previdência 
Complementar e acompanhar a questão da previdênciaJseguridade social 
de forma geral. 

7 Esta quesrão é apresentada com maiores detalhes em BNDES ( 1  992). 
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d) Dar continuidade aos estudos sobre a experiência de bancos de desen- 
volvimento em outros países. E importante ter em mente, neste sentido, 
que o BNDES não será o primeiro banco de desenvolvimento a passar 
por este processo. Na Alemanha, por exemplo, os fundos oficiais compu- 
nham 64% das fontes de recursos do Kredistanstaltfir Wiederaujbau em 
1970 e apenas 25% em 1990. Duas outras experiências - a mexicana e a 
japonesa - também devem ser objeto de mais estudos. A primeira porque 
ilustra um caso em que os bancos de desenvolvimento nacionais são 
financiados com poupança voluntária e fontes internacionais. A segunda, 
por outro lado, é um exemplo de onde parte do funding do banco de 
desenvolvimento vem de contribuições previdenciárias. 

e) Avaliar o papel dos fundos de pensão no processo de privatização de 
serviços públicos, em contraposição, ou complementarmente, à sua par- 
ticipação no financiamento de novos investimentos. 
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