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RESUMO  
 
Equacionar eficiência, custos, imagem corporativa e necessidades atuariais, ou seja, 
aperfeiçoar continuamente a gestão é uma necessidade permanente dos Fundos de Pensão. 
Nesse sentido, a alternativa de migrar para os planos multipatrocinados com o objetivo de 
garantir uma gestão especializada a custo mais interessante tem aquecido o debate entre 
especialista, dirigentes de EFPCs – Entidades Fechadas de Previdência Complementar - e 
executivos do mercado financeiro. Terceirizar a gestão de passivos junto a consultorias e 
empresas especializadas também é uma opção. O tema abordado “Sistemas de Informação e  
Riscos em Fundo de Pensão” tem por objetivo apresentar ao seu término estratégias de gestão 
eficientes baseadas em sistemas de informações utilizadas por entidades fechadas de 
previdência privada. O presente trabalho tenta apresentar uma metodologia de gestão para 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar utilizando como ferramenta o Sistema de 
Informação para o gerenciamento de riscos nas entidades, e foram utilizados dados de 
organismos reguladores nacionais. 
Pretende-se contribuir para os estudiosos da área de gestão das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar que possam compreender seus riscos, prevenindo ou mitigando 
aqueles que possam levar a perdas financeiras, possibilitando maior controle da gestão das 
contribuições dos participantes e das entidades patrocinadoras. Assim será possível definir 
ações para evitar, reduzir, compartilhar ou até mesmo aceitar os ônus de possíveis perdas e 
obstáculos a consecução dos objetivos da EFPC. 
Palavras-chave: Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Gestão de Riscos, 
Sistemas de Informação. 
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ABSTRACT 
 
To improve continuously the administrative task, that is to say, to resolve issues concerning 
efficiency, costs, corporative image and actuarial needs is a permanent necessity of Pension 
Funds. For this reason, the migration to multi-sponsored plans in order to guarantee a cheaper 
specialized administration has agitated the debate among specialists, EFPCs directors (Closed 
Corporations of Supplementary Social Welfare), and Financial Market executives. Another 
option is to outsourcing the management of liabilities with specialized companies and 
consultants. The objective of the theme “Sistemas de Informação e Riscos em Fundo de 
Pensão” (Systems of Information and Risks in a Pension Fund) is the presentation of 
strategies of efficient administration based on systems of information used by Closed 
Corporations of Supplementary Social Welfare. As a result, this research presents a 
methodology of administration to Closed Corporations of Supplementary Social Welfare 
utilizing the System of Information to manage the risk in corporations through data of national 
regulating entities. The idea is to contribute to studies in the area of administration of Closed 
Corporations of Supplementary Social Welfare, avoiding or minimizing the financial losses as 
well as allowing a greater control of the management of participant contributions and sponsor 
entities. Therefore, it will be feasible to define actions with the intention to avoiding, 
minimizing, sharing, or even accepting the onus of possible losses and obstacles in the 
achievement of EFPC aims. 
 
Key Words: Closed Corporations of Supplementary Social Welfare, Risk Management, 
Information Systems. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Equacionar eficiência, custos, imagem corporativa e necessidades atuariais, ou seja, 

aperfeiçoar continuamente a gestão é uma necessidade permanente dos Fundos de Pensão. 

Nesse sentido, a alternativa de migrar para os planos multipatrocinados com o objetivo de 

garantir uma gestão especializada a custo mais interessante tem aquecido o debate entre 

especialistas, dirigentes de EFPCs e executivos do mercado financeiro. Terceirizar a gestão de 

passivos junto a consultorias e empresas especializadas também é uma opção. 

    O tema abordado “O Uso da Gestão de Sistemas de Informação como Ferramenta 

para Minimizar Riscos em um Fundo de Pensão” tem por objetivo apresentar ao seu término 

estratégias de gestão eficientes baseadas em sistemas de informações utilizadas por entidades 

fechadas de previdência privada. 

Nos últimos anos, esse tema vem sendo discutido amplamente pela sociedade, tamanha 

sua importância no cenário econômico-social brasileiro; a previdência privada é uma questão 

que merece destaque e precisa ser mais bem entendida, pois é através dela que têm sido 

encontradas respostas para oferecer aos colaboradores opções dos benefícios de rendas e 

pensões, permitindo um planejamento familiar adequado à atual realidade. 

A questão previdenciária é bastante complexa e abrangente, principalmente, em países 

que ainda não equacionaram seus modelos de Previdência. 

O que se conhece, na expressão popular do mercado e da sociedade em geral, como 

Fundos de Pensão e, mais especificamente, como Entidade Fechada de Previdência 

Complementar – EFPC vem conquistando espaço na vida econômico-social da Nação, 

gradativa e crescentemente.  

Dada à riqueza do assunto, encontramos grande quantidade literária abrangendo pontos 

importantes sobre como devemos ter uma previdência complementar mais eficiente, com uma 

estrutura mais flexível e transparente, atendendo um número cada vez maior de trabalhadores. 

Com as inúmeras discussões, ainda pouco se conhece sobre o que realmente são as 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar, sua estrutura, funcionalidade e, 

principalmente, sobre sua origem e finalidade. 

 Esse formidável potencial precisa ser utilizado de maneira racional além de garantir 

com medidas justas e equilibradas, por parte dos governos, em especial, no que se refere à 

regulamentação e fiscalização, como forma de assegurar a eficiência do sistema, acautelando 

o adimplemento das obrigações assumidas com os participantes e assistidos.  
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 Toda e qualquer forma de risco que possa expor este sistema a eventuais perdas, tanto 

financeiras quanto de credibilidade, devem ser efetivamente controladas e afastadas, a fim de 

se possibilitar um círculo virtuoso de investimentos e rentabilidade para a previdência 

complementar, servindo de âncora para o crescimento econômico brasileiro.  

 A disseminação crescente da tecnologia da informação nos diversos sistemas das 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar tem exigido a necessidade de criar 

mecanismos de controle interno para estes sistemas. Os riscos decorrentes do sistema de 

informação são relacionados à relevância das informações processadas, à integridade dos 

dados, ao controle de acesso aos usuários, alteração de dados e infra-estrutura, assim como a 

um ambiente de tecnologia vulnerável a acessos externos e à falta de um plano de 

contingência para fazer frente a situações inesperadas. 

 Esse processo de integração e automatização tem propiciado grandes facilidades às 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar, que passam a exercer um melhor e mais 

eficiente controle de suas informações, tanto nos processos operacionais como na gestão das 

informações. 

Os resultados positivos da evolução tecnológica nas Entidades Fechadas de Previdência 

Privada podem ser facilmente percebidos na melhoria e agilidade do atendimento e na tomada 

de decisões. Em razão do atual grau de dependência, dificilmente as entidades conseguiriam 

sobreviver sem fazer uso de um sistema de informação eficiente e eficaz, haja vista o nível de 

dependência e interligação de suas diversas áreas, que têm, quase que na sua totalidade, todos 

os seus processos informatizados. 
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PERGUNTA NORTEADORA 

 Como alcançar uma gestão eficiente mitigando riscos em Fundos de pensão utilizando 

com excelência um sistema de informação?  

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 GERAL 

 Os Fundos de Pensão, na maioria das vezes, são tratados pela mídia como um simples 

complemento da previdência oficial, na verdade deveria ser enfatizado o papel econômico e 

social que desempenham ou poderiam desempenhar ainda mais ao país.  Nesta ótica é 

necessário prover a entidade de previdência privada de um controle eficaz e eficiente das 

informações. O principal objetivo consiste em avaliar a viabilidade da utilização de 

mecanismos de controle como forma de minimizar os possíveis riscos e custos na gestão 

destes fundos.       

1.1.2 ESPECÍFICOS 

a) Analisar as tendências de mudança para a Previdência Oficial; 

b) Analisar os impactos das tendências, na utilização por parte do país, da previdência 

complementar verificando reflexos no campo social e econômico; 

c) Estimar a evolução da massa de participantes dos Fundos de Pensão; 

d) Destacar os riscos inerentes numa gestão de fundos de pensão. 
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1.2 JUSTIFICATIVAS 

 A Previdência Complementar Privada deve ser acessível a todos. O Estado deverá 

estimular os indivíduos a ingressarem no seu sistema de proteção, e as empresas e entidades 

associativas ou sindicais a aderirem aos esforços individuais nesse sentido.  

 O Governo utilizará para este fim todos os mecanismos de incentivo de que dispõe, 

visando a tornar a Previdência Complementar efetivamente universal no País.  

A previdência complementar pode ajudar e muito a economia do país, simplesmente, 

porque é um segmento gerador de poupança interna de longo prazo. 

No campo social, o segmento além de oferecer uma renda complementar aos 

benefícios oficiais, mantendo o poder aquisitivo dos trabalhadores, procura diminuir a 

dependência da população da previdência pública, aliviando a pressão sobre as contas 

públicas.  

Nos países desenvolvidos econômica e socialmente, os fundos de pensão são um 

campo de estudos de grande relevância, pois o investimento em previdência privada está 

presente há mais tempo na cultura dos indivíduos e estes já têm ciência da sua importância. 

A contribuição teórica do estudo é retratar a atualidade dos sistemas de informação no 

gerenciamento dos riscos e custos nos fundos de pensão, merecendo atenção continuada na 

literatura especializada, mas só recentemente tem sido abordada com profundidade pelos 

pesquisadores brasileiros. Como por exemplo, “Gerenciamento Estratégico e Administração 

por projetos” Valeriano (2001), “Gestão de Riscos em Fundos de Pensão no Brasil” Rieche 

(2005) e outros.  
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  2. METODOLOGIA 

  O tipo de pesquisa adotado no presente trabalho, considerando seu objetivo, será a 

documental na medida em que se procurará aprofundar o tema destacado. 

 Em relação ao delineamento, isto é, a parte operacional da pesquisa, esta se 

desenvolverá a partir do exame de fontes já elaboradas – livros, artigos científicos, 

publicações periódicas, dados estatísticos e sites especializados.  

  A pesquisa bibliográfica, nesse sentido, permite que se discuta o tema de modo a 

comparar as contribuições científicas já produzidas sobre o tema, procurando, a partir do 

cotejo das diversas bases de informação, realizar uma análise crítica do processo evolutivo a 

partir das raízes do problema. (Demo, 1991) 

  Além da base bibliográfica, serão coletados dados que apresentem a evolução do 

montante acumulado atualmente pelos Fundos de Pensão além de procurar verificar de que 

modo estes recursos têm contribuído para a economia nacional.  

2.1 Revisão Bibliográfica 

 Uma revisão ampla sobre assuntos relacionados ao funcionamento dos fundos de 

pensão foi realizada, objetivando o entendimento de aspectos relacionados ao mercado de 

fundos de pensão. 

 Os itens abaixo foram principalmente revistos: 

 - História dos fundos de pensão e da previdência no Brasil 

 A observação da história dos fundos de pensão e sua inter-relação com a previdência 

oficial, oferece subsídios para o entendimento das forças políticas e sociais que influenciam a 

organização atual do setor de previdência complementar.   
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 - Pesquisa em sites comerciais de Fundos de Pensão, Órgãos reguladores e 

Associações das Entidades. 

 Para que se determinem os obstáculos e facilitadores da gestão em fundos de pensão é 

importante o conhecimento dos mecanismos de auto-regulação já praticados no mercado. 

Assim, a pesquisa em “sites” comercial de Fundos de Pensão, Órgãos reguladores e 

Associações das Entidades fornecem importantes subsídios sobre o que já é praticado 

habitualmente no mercado.  A observação das práticas já correntes relacionadas à gestão  

expressas pelas entidades, além de estimar os impactos econômicos envolvidos no controle 

dos riscos e custos podem demonstrar a eficácia e eficiência dos gestores. 

 - Revisão da literatura nacional sobre gestão de Fundos de pensão e Sistemas de 

Informação. 

 A carência de bibliografia técnica sobre o assunto impede uma revisão sistemática do 

tema. Somente foi possível encontrar como referência depoimentos relacionados ao uso da 

gestão de sistemas de informação como ferramenta de controle dos riscos e custos em um 

fundo de pensão em jornais, revistas, congressos e reuniões. Esses poucas vezes sugerem 

métodos ou formas para implementação ou regulamentação manifestando-se, em sua grande 

maioria, a favor ou contra o tema. Tais como: Antônio Marcos Duarte Junior (2007), Aldo 

Júlio Ferreira (2005) e Daniel Pereira Silva (2007). 

 - Revisão de literatura correlata. 

 Diversos estudos também foram consultados em outras áreas como subsídio para a 

elaboração desta pesquisa. 
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2.2 Coleta de dados estatísticos subsidiários 

 Os dados estatísticos usados são disponibilizados pela ABRAPP, ANCEP, sítios 

promocionais de entidades fechadas de previdência privada e da Secretaria de Previdência 

Complementar. Sendo usados para avaliar a gestão das entidades fechadas de previdência 

privada. 

2.3 Revisão da legislação sobre o assunto 

 A legislação em vigor é examinada para que se determinem as formas já 

regulamentadas de controle de gestão das entidades: Foram observados os seguintes aspectos: 

 - O que já está sendo regulamentado em relação a Controles Internos; 

 - Quais as situações em que é assegurado um nível de controle de riscos em planos de 

previdência privada. 

 - Em que tipo de plano poderia ser aplicado à portabilidade. 

 Apontar situações específicas de falhas da legislação no que diz respeito à proteção 

das contribuições vertidas aos planos através dos participantes e das patrocinadoras.  

2.4 Bases do mercado de previdência complementar. 

 Estudo do mercado de previdência complementar observando formas de competição 

entre planos. 

 Estudo das bases econômicas que regem o mercado de planos de previdência 

complementar. 
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2.5 Desenvolver modelos de controle da gestão 

 Várias formas de gestão de previdência complementar são ilustradas, sendo analisadas 

suas vantagens e desvantagens. 

 A criação de um fundo de pensão é também analisada em seus aspectos econômicos e 

jurídicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

16 

3. SISTEMA DE PREVIDÊNCIA: ORIGENS, OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS.  
 
 

A Previdência Complementar deve ser entendida conjugadamente com a Previdência 

Social, juntamente à qual se refere “complementar”. A história da Previdência Complementar 

é bastante controvertida, como tudo o mais nesse riquíssimo assunto.  

A origem da previdência complementar no Brasil precede até mesmo o marco da criação 

da Previdência oficial, bastante disseminada nos países da América do Norte e Europa, 

chegou ao Brasil no início do Século XX, com a criação da Caixa de Montepio dos 

funcionários do Banco da República do Brasil em 1904, inicialmente, com a finalidade de 

pagamento de pensão aos dependentes de funcionários do Banco, e somente trinta anos 

depois, em 1934 assumiu a responsabilidade pelo pagamento de aposentadoria aos seus 

funcionários. (Góes, 2005) 

A partir de 1950, foram criados outros fundos de pensão ligados às empresas estatais, 

como Petros (dos trabalhadores da Petrobrás), Funcef (dos trabalhadores da Caixa Econômica 

Federal) e a fundação Cesp (dos trabalhadores de empresas estatais do setor elétrico do Estado 

de São Paulo). Posteriormente, forma criados os fundos de pensão destinados aos 

trabalhadores de empresas privadas. 

A Previdência Complementar, como instituição, só ganhou contornos próprios com o 

advento da Lei nº. 6.435, de 15-05-77. 

 A referida Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 81.240, de 1978, que definiu os 

participantes das entidades fechadas e estabeleceu que as mesmas seriam consideradas sem 

fins lucrativos, conforme estabelecido no seu art.1º. 

 
Art. 1º - Entidades fechadas de previdência privada são sociedades 
civis ou fundações criadas com objetivo de instituir planos privados 
de concessão de benefícios complementares ou assemelhados aos da 
previdência social, acessíveis aos empregados ou dirigentes de uma 
empresa ou de um grupo de empresas, as quais, para os efeitos deste 
regulamento, serão denominadas patrocinadoras. 
 

 

Com a edição da Lei nº 6.435, de 1977, foi criado um arcabouço legal para a previdência 

complementar brasileira, que perdurou até a edição das Leis complementares nº. 108 e 109, 

ambas de 29 de maio de 2001, que regulam respectivamente, a relação dos entes públicos com 

suas entidades fechadas de previdência, e o regime de previdência complementar em geral. 
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 Essas Leis determinaram a reformulação da previdência complementar, visando a 

torná-las mais adequadas à realidade Brasileira.  

A Entidade Fechada de Previdência Complementar tem suas regras estabelecidas na Lei 

Complementar nº 109, de 2001. É um mercado que tende a crescer ainda mais, considerando 

que a decisão de custear um plano previdencial gerido por uma seguradora independe da 

obrigatoriedade de existência de vínculo empregatício, dependendo, apenas, dos incentivos 

que são oferecidos aos participantes. 

Atualmente, no Brasil, a Previdência está estruturada em três pilares: Previdência 

Social, que concede benefícios básicos aos trabalhadores filiados ao regime geral; Previdência 

Complementar Fechada, que concede benefícios complementares aos participantes dos 

fundos de pensão; e Previdência Complementar Aberta, desenvolvida pelas seguradoras. 

(Góes, 2005). 

Os planos de benefícios ofertados são estruturados sob a forma de: benefício definido, 

contribuição definida e planos que conjugam as características das duas modalidades (planos 

mistos), garantindo a flexibilização inerente ao sistema de previdência complementar. 

 

3.1.1 Montepio Geral 

     O surgimento da Previdência Complementar brasileira – sem natureza acessória e 

inexistente a básica – pelas características de facultatividade e mutualismo, pode ser fixado 

em 10 de janeiro de 1835, com a criação do MONGERAL – Montepio Geral de Economia dos 

Servidores do Estado, proposto pelo Ministro da Justiça, Barão de Sepetiba. A entidade é uma 

das primeiras e funcionou continuamente como montepio, isto é, previdência aberta sem fins 

lucrativos. 

 

3.1.2 Ato mais antigo 

     Abstraindo a Assistência Social, pública ou religiosa, e o mutualismo ou seguro privado 

(achegando-se à idéia da previdência básica) – a pré-história da complementar inicia-se com o 

Alvará português, datado de 22.11.1684, como a primeira regulamentação do seguro privado 

aplicável ao Brasil. 
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3.1.3 Primeiro diploma legal 

     Para, o relator da Comissão Mista do Congresso Nacional, o Montepio dos Órgãos e 

Viúvas dos Oficiais da Marinha, criado em 02.09.1795, e assinado pelo Príncipe D. João, no 

Palácio Queluz, em Lisboa, é o primeiro diploma legal (“Imunidade Tributária das Entidades 

Fechadas de Previdência Privada”). 

     Ao final do período colonial, mais de um século depois do mencionado alvará, atendendo à 

representação dos comerciantes de Salvador, o Governador e Capitão-Geral da Ex-Capitania 

Hereditária da Bahia autorizou o estabelecimento da Companhia de Seguros Boa-fé, a mais 

antiga instalada no Brasil, em 1808. 

     Novo documento oficial, de 11.08.1771, dispôs sobre o seguro privado até nossa 

independência: Regulações da Casa de Seguros de Lisboa. Carta Régia de 24.10.1808 aprovou 

resolução do mesmo governador e Capitão-Geral, autorizando a Companhia se Seguros 

Conceito Público a funcionar no Rio de Janeiro, a partir de 05.02.1810. 

     Registros vetustos dão conta de Dom Pedro I, Príncipe Regente, ter instituído em 1º. 

10.1821, aposentadoria para mestres e professores aos 30 anos de serviço, e abono de 25% da 

remuneração para quem continuasse trabalhando. 

     Alvará de 05.05.1810 permitiu às partes, nos contratos de câmbio e seguros marítimos, 

estipular os juros e prêmios convencionados. No período imperial, surgiu à Sociedade de 

Seguros Mútuos Brasileiros, em 29.04.1828. (Martinez, 1996) 
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3.1.4 Constituição Federal 

     A Constituição Federal de 1824, em seu art. 179, XXXI ditava: “A Constituição também 

garante os socorros públicos”. 

     Em 1834, nasceu A Sociedade Musical de Beneficência e, em 1838, foi fundada a 

Sociedade Animadora da Corporação de Ourives, ambas no Rio de Janeiro. 

 

3.1.5 Direito Comercial 

     O Código Comercial, de 1850, tratou do seguro garantidor de viagens marítimas, 

principalmente em matéria de cargas transportadas, no Título VIII – Dos Seguros Marítimos 

(arts. 666/684). 

 

3.1.6 Companhias de seguro 

     A partir da segunda metade do século passado, as companhias de seguro multiplicaram-se 

em todo o País; algumas delas prestando serviços até os dias de hoje. 

     O Decreto n. 2.679, de 02.11.1860, disciplinou o funcionamento das empresas de seguro. 

Foi complementado pelo n. 2.711, de 19.12.1860. Medidas de fiscalização foram introduzidas 

pela Lei n. 294, de 05.09.1895, regulamentada pelo Decreto n. 2.153, de 1º. 11.1895. 

     O final do século foi pródigo. Martinez (1996) dá conta de algumas entidades. 

     O Decreto n. 10.269 de 20.07.1889, criou pensões para os trabalhadores da imprensa 

Régia, a Lei n. 3.397, de 24.11.1888, a Caixa de Socorros para os ferroviários estatais, e o 

Decreto n. 9.212 – A, de 26.03.1889, Montepio Obrigatório para os empregados dos correios. 

 

3.1.7 Servidores públicos 

     Menciona-se, ainda, o Decreto n. 942-A, DE 31.10.1890, sobre o Montepio Obrigatório 

dos Empregados do Ministério da Fazenda. O Decreto n. 221, de 26.02.1890, estabeleceu a 

aposentadoria dos empregados da Estrada de Ferro Central do Brasil, estendida pelo Decreto 

n. 565, de 12.07.1890, a todos os ferroviários das estatais. 

     Consigna-se, particularmente, um montepio para os empregados municipais de Salvador 

(15.04.1899). A Lei n. 217, de 29.11.1892, implantou a aposentadoria por invalidez e a 

pensão por morte dos operários do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. (Martinez, 1996) 
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3.1.8 Regulamento Murtinho 

     Disciplina geral sobreveio com o Regulamento Murtinho (Decreto n.4.270, de 10.12.1901). 

A lei n. 953, de 29.12.1901, procedeu a diversas alterações nesse regulamento, assim como o 

Decreto n. 5.702, de 12.12.1903. Outras disposições subseqüentes são os Decretos n. 9.287, 

de 30.12.1911, referente à fiscalização junto às companhias estrangeiras de seguros e a Lei n. 

2.718.1912, revogando a exigência da contribuição pelas companhias de fundo para 

retribuição do pessoal da inspetoria de Seguros. (Martinez, 1996) 

 

3.1.9 Primeiras EFPCs 

     Em 16.04.1904, surge a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S/A – 

PREVI, em 1996, o maior fundo de pensão brasileiro, com patrimônio de 14 bilhões de reais. 

     A Caixa de Pensão dos Operários da Casa da Moeda foi objetivo do Decreto n. 9.284, de 

30.12.1911. O Decreto n. 9.517, de 17.04.1919, criou a Caixa de Pensões e Empréstimos para 

o Pessoal das Capatazias da Alfândega do Rio de Janeiro. 

     Em seus arts. 1.432/1.465, o Código Civil dispõe sobre o contrato de seguro e nos arts. 

1.466/1.470, a respeito do seguro mútuo e, os arts. 1.471/1.476, regram o seguro de vida. O 

GBOEx surgiu em 1918, para a família dos militares do Rio Grande do Sul. 

     Em 28.1.1967, foi aprovado o Estatuto do Fundo de Beneficência aos Funcionários do 

Banco do Estado do Paraná S/A. – FUNBEP. Em 1970, apareceu a PETRUS, entidade de 

previdência da PETROBRÁS S/A. Exemplo para a Lei n. 6.435/77 e todas as demais surgidas 

na década seguinte. Em 1.01.1978 surgiu o ECONOMUS – Instituto de Seguridade Social dos 

Economiários do Estado de São Paulo. 

     Até 23.01.1923, quando instituída previdência pública, apenas para os ferroviários (e 

alguns servidores civis e militares), não se podia falar em previdência complementar, em 

virtude de inexistência da básica. À exceção da proteção dos servidores públicos, eram planos 

nitidamente mútuos e muitos deles, caso do MONGERAL, continuaram existindo após a lei 

Elói Chaves. (Delgado, 2001) 

     Algumas entidades, principalmente Montepios, organizadas durante a segunda metade do 

século XX, chegaram até 1977 sem sistematização legislativa, submetidas ao Código Civil e 

algumas normas comerciais e de seguro privado. 

     O Conselho Monetário Nacional foi criado pela Lei n. 4.595/64. O mesmo acontecendo 

com o Banco Central do Brasil. O Conselho Nacional de Seguros Privados e a 

Superintendência de Seguros Privados sobrevieram com o mesmo Decreto-lei n. 73/66. A 
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Bolsa de Valores com a Res. BCB n. 39/66 e a Comissão de Valores Mobiliários, com a Lei n. 

6.385/76. 

     Com a Lei n. 6.435/77 é regrada a previdência complementar. Regulamentada pelos 

Decretos n. 81.240/78 (fechada) e n. 81402/78 (aberta) e por várias resoluções da Secretaria 

de Previdência Complementar e da Superintendência de Seguros Privados. 

     Em 3.3.1978, foi criada a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 

Privada – ABRAPP. Em 23.8.1988, o Centro de Estudos de Seguridade Social – CESS.  
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3.2 OBJETIVOS E PAPEL DOS FUNDOS DE PENSÃO 
 

O objetivo da Previdência Complementar deve ser contrabalanceado consoante o ângulo 

considerado. Pode ser lucro para a seguradora, melhorar as relações laborais segundo a ótica 

da patrocinadora, e para a economia do país, estimular a poupança individual e aplicar os 

capitais em investimentos. Subjetivamente, para o segurado, garantir-lhe renda adicional à 

oficial, fazendo o resultado aproximar-se o mais possível da última retribuição e, 

especialmente, garantir-lhe a subsistência no caso de acidente do trabalho ou acometimento de 

incapacidade ou invalidez, tempo de serviço ou idade, o mesmo valendo para os seus 

familiares, quando de sua morte. (Martinez, 1996) 

 

Nos Termos do art. 1º da Lei n. 6.435/77, as entidades “tem por objeto instituir planos 

privados de concessão de pecúlios ou de rendas, de benefícios complementares ou 

assemelhados aos da previdência social, mediante contribuição de seus participantes, dos 

respectivos empregadores ou de ambos”. 

O interesse maior, quando suplementa ou complementa, tanto quanto a oficial, é 

oferecer renda permanente de subsistência ao trabalhador. Esse conceito (em remissão 

autorizada pelo). 

art. 36 da Lei n. 6.435/77, pode ser vislumbrado no art. 1º da CLPS:  

Tem por fim assegurar aos seus beneficiários os meios indispensáveis de 
manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, 
encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam 
economicamente, bem como serviços que visam à proteção da sua saúde e 
concorrem para o seu bem-estar. 

 

Se a entidade suprime esses benefícios o fato resulta na perda do objeto e a manutenção 

dos direitos de pequena monta ou expressão não configura a instituição. 

Matéria intimamente ligada aos objetivos diz respeito ao seu alcance, particularmente no 

segmento fechado. Promovido o necessário registro na Superintendência de Seguros Privados, 

nada impede o fundo de pensão de servir como corretora de seguros, recebendo a comissão, 

em relação ao seguro de vida em grupo dos seus participantes. A PSS – Associação Philips de 

Seguridade Social, firmou convênio dessa natureza cobrindo 18.000 vidas (Revista ABRAPP, 

1988). 

Por isso, boa parte dos especialistas concorda com certas recomendações: I – gestão 

profissional da entidade, diretamente acompanhada pelos interessados; II – eleger 

investimentos em bens de raiz, de liquidez rápida e aplicações de longo prazo; III – sistema, 
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jurídica e administrativamente flexibilizado, reduzindo-se a participação normativa do Estado 

e aumentando-se a supervisão, em geral, e a fiscalização, em particular, sobre o equilíbrio 

atuarial e financeiro; IV – benefícios adequados às fontes de custeio mediatas e imediatas; V – 

serviços assistenciários avolumados, desobrigando o Estado (e este, estimular tais 

empreendimentos); VI – relatórios freqüentes aos participantes, com a exposição dos números 

da entidade; VII – seguro coletivo obrigatório cobrindo a insolvência, déficit real, retirada de 

patrocinadora e outros incidentes de percursos; VIII – ampliação da técnica, estimulando-se os 

grêmios, associações, sindicatos, entidades representativas ou de controle do exercício 

profissional à instalação de fundos de pensão; IX – regulamentos básicos evitando 

dependência dos critérios constantes da legislação básica; X – ampla discussão prévia do tipo 

de plano e regime financeiro; XI – gestão democrática e transparente; e XII – detido estudo do 

Direito Previdenciário, atualidade e tendências nacionais e estrangeiras. 

A importância atual dos fundos de pensão e o fato de, no ano de 1996, terem juntado 

patrimônio de cerca de 60 bilhões de reais, estendendo-se a aproximadamente 2 milhões de 

participantes ativos e 5 milhões de dependentes, reflete o significado real desse instrumento 

de proteção social, gerido pela iniciativa privada.  
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3.2.1 PAPEL DO ESTADO 

A responsabilidade de implementar, suplementar ou complementar o benefício básico 

foi a causa determinante do nascimento dos fundos de pensão. Esse norte histórico ainda é 

bastante significativo e fixa sua razão de ser principal. Embora prevalecente, não é exclusivo, 

pois os diferentes serviços postos à disposição do empregado e da coletividade são igualmente 

relevantes. 

A ação do Estado, o art.3º, IV, da Lei Complementar n.109, disciplina seu exercício sob 

o fundamento de “assegurar aos participantes e assistidos o pleno acesso às informações 

relativas à gestão de seus respectivos planos de benefícios”. 

Será incumbido o órgão regulador e fiscalizador de fixar padrões mínimos para os 

planos de benefícios, com os objetivos de assegurar transparência, solvência, liquidez e 

equilíbrio econômico-financeiro e atuarial. 

Após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 109, houve um fortalecimento da 

proteção do usuário, consumidor final dos benefícios de Previdência Privada. Os mecanismos 

de controle do Estado, e seu papel regulador, sobre o sistema de Previdência Privada já 

vinham sendo aprimorados de maneira mais concreta desde as mudanças da Emenda 

Constitucional n. 20/98. Como os planos previdenciários privados não configuram 

investimentos para enriquecer a pessoa, e sim para manutenção do padrão de vida, a segurança 

é um fator mínimo a ser respeitado nesta seara. (Góes, 2005). 

A partir da Lei Complementar n. 109, podemos ver a ênfase do legislador em fortalecer 

a segurança jurídica e a estabilidade no sentido do recebimento garantido dos benefícios pelos 

particulares interessados. Contudo, sabe nesse trabalho apontar alguns aspectos que viriam a 

potencializar ainda mais os direitos dos participantes e beneficiários do regime privado 

previdenciário.  

 

3.2.1.1 Preparador da aposentação 

Segundo Martinez (1996, p. 54) “As medidas de preparação para a aposentação 

nasceram na iniciativa privada, incluídos nos projetos empresariais de renovação da mão-de-

obra. Talvez sua origem traia objetivos pragmáticos, mas hodiernamente são programáticos, 

atendendo às necessidades do indivíduo de adaptação à nova vida.”  

O desenvolvimento operado por entidade como a Fundação CESP, precisa ser estudado 

e desenvolvido, por sua experiência e validade. O MPAS deveria encampar iniciativas nesse 

sentido, simplesmente através de campanhas institucionais. 
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O direito ao lazer, ainda não sistematizado formalmente, encontrou nessas idealizações 

o impulso estimulador para vir a se tornar tema de importância crescente em futuro próximo. 

 

3.2.1.2 Assunção de Responsabilidades 

O ingresso com (certa) facultatividade, o desprendimento do empregador a seu favor, a 

circunvizinhança da entidade através de representantes e gestores, o contato permanente 

mediante periódicos e eventos científicos e o acompanhamento da administração, até mesmo a 

assunção coletiva dos riscos com os investimentos, enfim, a parceria do trabalhador com a 

entidade, desenvolve-lhe o interesse pelo empreendimento como um todo. 

O segurado tem oportunidade de analisar as dificuldades do Governo Federal na área e 

confrontá-las com as do fundo de pensão. Crise no participante a consciência previdenciária e 

a responsabilidade, diminuindo-se procedimentos decorrentes da falta de confiança no Estado. 

Faz ver se ele, o proprietário e responsável pela massa de recursos e a imperiosidade de 

bem empregá-los ao longo do tempo, fiscalizar sua gestão, aperfeiçoar os procedimentos 

burocráticos, estudar os meios instrumentalizadores e aprimorá-los para melhor atendê-lo. 

 

3.2.1.3 Política de Recursos Humanos 

 

A criação e o desenvolvimento de um fundo de pensão, especialmente com a sempre 

recomendada divisão de encargos, condizem com moderna política de recursos humanos e 

visam a melhorar as relações laborais. 

O empregador consegue despertar o interesse do trabalhador pela empresa, seu sucesso 

comercial, e este dela acaba sendo parte integrante. Quando admitido aplicar em ações da 

própria patrocinadora, esse envolvimento será maior e os resultados serão melhores. 

Não funciona a política sem aproximação da EFPC em relação aos setores de Recursos 

Humanos; ambas fusionam-se e às vezes, até confundem. Uma é instrumento da outra, e nesse 

sentido os ônus fiscais para a empresa são menores e com a otimização da situação propiciada 

pela entidade, ampliam-se os horizontes patronais e profissionais. 
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3.2.1.4 Renovador do quadro de empregados 

 

Com o leque de melhores condições de trabalho, o empregador pode reter o profissional 

satisfatório e afastar a mão-de-obra inconveniente. A existência da complementaridade 

assegura tranqüilidade ao trabalhador e ele se empenha em permanecer e progredir na 

empresa. O sucesso desta pode ser o responsável pela segurança da sua velhice. 

Por outro lado, desenvolve no trabalhador a necessidade de aperfeiçoamento 

profissional, exatamente para diminuir o nível de rejeição. 

Também significa atrair quem não tem essas vantagens. 

 

3.2.1.5 Financiador de projetos Nacionais 

 

Os vultosos recursos em dinheiro (reservas técnicas), canalizados para os investimentos, 

além de movimentar a economia de modo geral, podem ser direcionados para 

empreendimentos nacionais de grande interesse coletivo. 

Espera-se, brevemente parceria entre o Estado e o particular, na gestão de indústrias de 

base, pesquisas, estradas, hidrelétricas, silos, enfim, atividade em que o Governo atuava 

isoladamente. 

 

3.2.1.6 Popularizador de capitais 

 

Com a contribuição pessoal e a da patrocinadora, quando da aquisição de títulos, ações e 

debêntures, o fundo de pensão e, por via de conseqüência, os seus proprietários – os 

participantes – adquirem, da mesma forma, esses capitais. 
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3.2.1.7 Poupança individual e coletiva 

 

O regime financeiro de capitalização e, até mesmo o de repartição simples, no segmento 

fechado de previdência privada, transforma obrigatoriamente o trabalhador em poupador. 

Se os investimentos têm os resultados desejados, o valor é significativo e se transforma em 

poupança dos indivíduos. 

 

 

3.2.1.8 Investidor Institucional 

 

Nos últimos anos, os fundos de pensão tornaram-se, sob o aspecto formal e prático, 

investidores de peso, graças ao montante dos recursos e à necessidade das inversões. 

Tem de ser entendidos como tal, e por isso, predestinados a ocupar função importante na 

organização da economia do País. Com a vantagem de serem permanentemente fiscalizados 

por uma constelação de interessados. 
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3.2.2 – AS ATRIBUIÇÕES DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

A Lei Complementar nº. 109 estabelece que “a normatização, coordenação, supervisão, 

fiscalização e controle das entidades de previdência complementar serão realizados por órgão 

ou órgãos regulador e fiscalizador, conforme disposto em lei” (art.5º). 

Enquanto não definido o aparato de regulação e fiscalização das entidades de 

previdência complementar, diz a Lei Complementar nº. 109 (art.74) que fica mantida a 

estrutura da Lei nº 6.435/77, ou seja: 

Entidades abertas (Ministério da Fazenda): Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) 

(órgão regulador); Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) (órgão executivo). 

Entidades Fechadas (Ministério da Previdência e Assistência Social): Conselho de Gestão da 

Previdência Complementar (órgão executivo). 

A nova legislação trouxe um elenco extraordinário de competências reservadas ao 

aparato oficial de regulação e fiscalização, o que aumenta significativamente a 

responsabilidade oficial no tocante aos fundos de pensão. Assim, o órgão de fiscalização deve 

contar com uma estrutura logística compatível com a complexidade do regime de previdência 

complementar, relativamente às atribuições de regulação, é fundamental que haja nas 

instâncias de deliberação a presença de todos os atores vinculados a esse regime, 

contemplando os participantes, inclusive os assistidos, patrocinadores, instituidores, dirigentes 

das entidades e autoridades governamentais. 

Pela lei, a todo pretendente e a todo participante será entregue, quando da inscrição no 

plano de benefícios, certificando onde estarão indicados os requisitos que regulem a admissão 

e a manutenção da qualidade do participante, bem como os requisitos de elegibilidade e forma 

de cálculo dos benefícios, permitindo, assim, uma análise do pretendente sobre a contratação 

ou não do serviço, além de uma fiscalização e defesa dos direitos dos participantes. 

Deverá ser entregue, igualmente, tanto ao pretendente quanto ao participante a cópia do 

regulamento atualizado do plano de benefícios e material explicativo que descreva, em 

linguagem simples e precisa, as características do plano; cópia do contrato, no caso do plano 

coletivo (além de outros documentos que vierem a ser especificados pelo órgão regulador e 

fiscalizador). Na divulgação dos planos de benefícios, não poderão ser incluídas informações 

diferentes dessas que foram especificadas (art. 10). 

Competirá ao órgão regulador a fixação de padrões adequados de segurança atuarial e 

econômico-financeira para preservação da liquidez e solvência dos planos de benefícios.  
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3.2.2.1 Fiscalização 

O poder fiscalizatório está a cargo do órgão regulador e fiscalizador, cujos servidores 

terão livre acesso às entidades de previdência complementar, podendo requisitar e apreender 

livros, notas técnicas e quaisquer documentos caracterizando-se embaraço à fiscalização, 

sujeito às penalidades previstas em lei, qualquer dificuldade oposta à consecução desse 

objetivo. A fiscalização estatal não exclui os patrocinadores e os instituidores da 

responsabilidade pela supervisão sistemática das atividades de suas respectivas entidades 

fechadas, tampouco exclui a correlata responsabilidade dos administradores das entidades 

abertas. 

 

3.2.2.2 Intervenção 

A intervenção das entidades previdenciárias foi prevista pela Lei Complementar n. 109, 

que em seu art. 44 autoriza a decretação de intervenção na entidade de previdência 

complementar para resguardar os direitos dos participantes e assistidos, desde que verificada 

uma das seguintes situações: 

I – irregularidade ou insuficiência na constituição das reservas técnicas, provisões e fundos, ou 

na sua cobertura por ativos garantidores; 

II – aplicação dos recursos das reservas técnicas, provisões e fundos de forma inadequada ou 

em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos competentes; 

III – descumprimento de disposições estatuárias ou de obrigações previstas nos regulamentos 

dos planos de benefícios, convênios de adesão ou contratos dos planos coletivos; 

IV – situação econômico-financeira insuficiente à preservação da liquidez e solvência de cada 

um dos planos de benefícios e da liquidez e solvência de cada um dos planos de benefícios e 

da entidade no conjunto de suas atividades; 

V - situação atuarial desequilibrada; 

VI – “outras anormalidades definidas em regulamento”. 

Há cessação da intervenção (art. 46) no momento da aprovação do plano de recuperação da 

entidade pelo órgão competente, ou quando decretada a sua liquidação extrajudicial. 

Como medida de extrema importância, foram conferidos ao interventor amplos poderes de 

administração e representação, e ao liquidante plenos poderes de administração, representação 

e liquidação (art. 54 ). Sem esses poderes, qualquer tentativa de sanar ou de preservar a 

entidade restaria infrutífera. 
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3.2.2.3 Liquidação Extrajudicial 

 

A Lei Complementar n. 109 (art. 47) proibiu às entidades fechadas as solicitação de 

concordata. Além disso, elas não estão sujeitas à falência, mas tão somente a liquidação 

extrajudicial, que será decretada quando reconhecida a inviabilidade de recuperação da 

entidade, ou pela ausência de condição para seu funcionamento (art. 48). As condições 

mínimas de funcionamento serão determinadas pelo órgão regulador e fiscalizador. 

De acordo com o art. 57 da Lei, em caso de liquidação ou falência de patrocinadores (e 

não das entidades previdenciárias), os créditos trabalhistas e tributários. 

 

3.2.2.4 Responsabilidade dos Administradores e Gestores 

 

O parágrafo único, do art. 57, da Lei Complementar n. 109, responsabiliza os 

administradores pelos danos ou prejuízos causados às entidades de previdência complementar, 

especialmente pela falta de aporte das contribuições a que estavam obrigados (em referência à 

ligação com os patrocinadores). No caso de liquidação extrajudicial de entidade fechada 

motivada pela falha de aporte de contribuições de patrocinadores ou pelo não recolhimento de 

contribuições de participantes, os administradores daqueles também serão responsabilizados 

pelos danos ou prejuízos causados (art. 58). 

 

 

 

3.2.2.5 Indisponibilidade de Bens 

 

Regula o art. 59, da Lei Complementar n. 109, a indisponibilidade dos bens dos 

administradores, controladores e membros de conselhos estatutários das entidades de 

previdência complementar sob intervenção ou em liquidação extrajudicial, até a apuração e 

liquidação final de suas responsabilidades. A indisponibilidade atinge todos os que tenham 

estado no exercício das citadas funções nos 12 meses anteriores à decretação da intervenção 

ou da liquidação extrajudicial. 

Como formas de penalidades administrativas diante da infração (para a qual não haja 

penalidade expressamente cominada) da lei ou do regulamento, o art. 65 da Lei 

Complementar n. 109, das quais estão sujeitas a pessoa física ou jurídica responsável: 
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“I – advertência”; 

II – suspensão do exercício de atividades em entidades de previdência complementar pelo 

prazo de até cento e oitenta dias; 

III – inabilitação, pelo prazo de dois a dez anos, para o exercício de cargo ou função em 

entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras, instituições financeiras e no 

serviço público;  

“IV – multa de dois mil reais a um milhão de reais, devendo esses valores, a partir da 

publicação desta Lei Complementar, ser reajustados de forma a preservar, em caráter 

permanente, seus valores reais.” 
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3.3 CARACTERISTICAS DA PREVIDÊNCIA PRIVADA 
 

Como primeira característica da Previdência Privada a ser apontada, temos a 

complementariedade em relação à previdência pública. É complementar (no sentido da 

suplementação facultativa dos benefícios), como determina o art. 202 da Constituição, e sendo 

facultativa, portanto, depende da manifestação de vontade das pessoas. A facultatividade do 

sistema privado de previdência complementar propicia ao trabalhador um ingresso voluntário 

como seguro privado. 

Essa é uma face típica do regime de capitalização, pois no regime de repartição é 

imprescindível um elevado grau de participação (ensejando a obrigatoriedade). Tal quadro 

leva em conta também a possibilidade de retirada da pessoa da entidade de previdência, 

propiciando, inclusive, a retirada de valores e até sua portabilidade para outros fundos. 

A contratualidade é a característica ligada à formalização material dos direitos e 

obrigações do participante de entidade de Previdência Privada. 

O contrato de seguro firmado entre participantes e as entidades de Previdência Privada 

abertas e fechadas (relação jurídica estabelecida na Previdência complementar) pertence ao 

âmbito do direito civil. 

Do ponto de vista jurídico, esse ambiente contratual intrínseco à Previdência Privada é 

corroborado inclusive por Súmula do STJ. Indica a Súmula n. 92 do STJ: “o direito à 

complementação de aposentadoria, criado pela empresa, com requisitos próprios, não se 

altera pela instituição de benefício previdenciário por órgão oficial.” 

No entanto, o Estado ainda mantém um caráter extremamente regulador, suprimi de 

certa forma a supracitada liberdade contratual. Não podemos esquecer as normas públicas 

sobre esse tipo de relação privada, cabendo ao intérprete da Lei observar quais são as 

prioridades, caso a caso. A autonomia da vontade não é absoluta, porém, não havendo 

previsão contrária de norma pública, a vontade do participante é plena. 

Outras características podem ser estabelecidas: a) subsidiariedade da instituição gestora; 

b) complementariedade da prestação; c) universalidade de protegidos; d) solidariedade entre 

participantes; e) irredutibilidade do valor das prestações; f) independência das pessoas 

jurídicas; g) gestão colegiada; h) transparência. (Martinez, 1995). 

 

Serão analisadas, individualmente, cada uma dessas características: 
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a) Subsidiariedade da instituição gestora; 

A subsidiariedade da instituição gestora está ligada ao poder da instituição de 

Previdência Privada de criar um plano de benefícios, em que são previstos pagamentos sem 

qualquer relação com a prestação básica, entre os quais serviços assistenciais, rendas ou 

empréstimos. 

b) Complementaridade da prestação; 

Pelo princípio da complementaridade, a concessão do beneficio estatal básico é tido 

como principal e obrigatório, relegando à vontade da pessoa a contribuição e o benefício 

complementar. Notamos que, apesar da liberdade contratual em vigor no regime 

complementar, justamente a acessoriedade inerente que acaba por submeter o modelo 

particular (imbuído pelos institutos jurídicos de Direitos Privados) às previsões e mudanças 

impostas pelo governo. 

Esse caráter acessório da Previdência Privada possui um cunho legal, pois nem sempre 

em termos pecuniários ocorre essa complementariedade ou acessoriedade. Por vezes, em 

valores de benefícios, a Previdência Privada oferece ganhos maiores do que a Previdência 

Oficial, que possui um limite relativamente baixo de beneficio. 

 

c) Universalidade de protegidos; 

Na universalidade dos protegidos, qualquer pessoa empregada de uma ou mais empresas 

patrocinadoras (no caso dos fundos de pensão) pode participar do sistema fechado de 

previdência complementar. E todos os indivíduos têm direito a celebrar um contrato de seguro 

no regime aberto. 

 

d) Solidariedade entre participantes; 

O princípio do solidarismo ou da solidariedade em vigor quanto à Previdência Social, 

também é aplicado entre os segurados ou participantes de regime de capitalização 

previdenciária complementar. 

A solidariedade é um principio jurídico essencial da Previdência, seja ela básica ou 

complementar. A noção de proteção social inexiste sem o solidarismo. Assim, o excesso 

atuarial, advindo da não fruição por parte de alguns segurados, permite a outros até mesmo 

uma utilização precoce. Para isso, existem as chamadas “reservas de contingências“ pregadas 

pela doutrina. A premissa da solidariedade pressupõe que o esforço geral beneficie os mais 

necessitados. 
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e) Irredutibilidade do valor das prestações; 

Com relação à irredutibilidade do valor do benefício, deve ser levado em conta o contrato 

regente do vínculo previdenciário privado. As partes podem pactuar livremente o critério de 

manutenção dos benefícios. Caso não haja previsão contratual, prevalece a norma pública de 

irredutibilidade. 

 

f) Independência das pessoas jurídicas; 

A independência das pessoas jurídicas se caracteriza pela autonomia de gestão, 

manifestada com relação à entidade de previdência aberta, fechada (fundo de pensão), e 

patrocinadora. A existência jurídica e a gestão dos fundos são exercidas de forma 

independente e sem interferência. 
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3.3.1 GESTÃO COLEGIADA TRANSPARENTE 

 

A gestão colegiada está ligada às entidades de Previdência Privada fechadas, que pela 

Lei Complementar n.109, de 29 de maio de 2001, são organizadas na forma de fundação ou 

sociedade civil, sem fins lucratividade (de acordo com a Lei n. 6.435/77 eram organizadas na 

forma de sociedades anônimas ou de fundações) onde a administração é feita nos colegiados 

representativos. 

Com exceção do Ministro de Estado, os demais órgãos envolvidos, supervisores, 

consultivos e executantes, devem ser coletivos, acessados democraticamente. Entes 

individuais, em face da excepcionalidade da situação, apenas o fiscal, o auditor fiscal, o 

interventor e o liquidante. 

Em face da natureza de ajuste negocial – é mais nítida a idéia de propriedade dos 

participantes, tratar-se da condução de patrimônio de terceiros, política moderna de recursos 

humanos (neste particular, inspirado a básica), - a previdência complementar, por tradição e 

necessidade de comunicação, carece de transparência. (Martinez, 1996). 

A transparência é imprescindível desde o aspecto do ajuste negocial até a gestão dos 

recursos envolvidos. O participante deve ter amplo e total conhecimento de todo o sistema e 

de suas próprias reservas. Ao participante deve ser possibilitado fiscalizar a organização e 

administração das entidades de Previdência Privada, monitorando o destino de suas 

aplicações. 

De acordo com o art. 202 da Constituição, a Lei Complementar que viesse a tratar do 

regime de previdência Privada deveria assegurar ao participante de planos de benefícios de 

entidades de Previdência Privada “o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus 

respectivos planos”, elemento que demonstra a transparência exigida pelo legislador. A Lei 

n.6.435, em seu art. 47, já obrigava as Entidades Fechadas de Previdência Privada a tornarem 

público o balanço anual. Essa norma só veio a ser efetivada com a publicação da Portaria n. 

842 da Secretaria de Previdência Complementar (SPC), que estabelece a obrigatoriedade de 

publicação dos demonstrativos contábeis das referidas entidades no Diário Oficial da União 

ou em jornal de grande circulação nacional. 

A transparência da situação econômico-financeira dos fundos de pensão para 

participantes, patrocinadoras, Ministério Público, órgãos do governo Federal e sociedade civil 

só vem a incentivar um maior número de adesões (elemento essencial para a manutenção dos 
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planos previdenciários privados), pois demonstra concretamente o aspecto da confiabilidade 

do sistema. 

Num regime contributivo e protetivo assinaladamente de reservas vultosas, garantidoras 

do futuro, a exemplo do FGTS e da poupança individual, é absolutamente necessário o 

participante ter conhecimento, não só das provisões como de todo o sistema, as contas do 

fundo de pensão, sua organização, como é gerenciado e por quem, além de tomar ciência do 

destino e risco das aplicações. (Stephanes, 1999). 

 

3.3.1.1 Independência das pessoas jurídicas 

 

As pessoas jurídicas envolvidas na relação são distintas, não se confundindo a 

provedora, patrocinadora ou mantenedora com o órgão gestor dos recursos alocados. A 

entidade criada não faz parte do grupo econômico, não é holding nem franchising, pouca 

identidade tem com a instituidora, embora esta última, de alguma forma, participe de sua 

administração. Não há solidariedade de qualquer espécie, civil ou fiscal entre a mantenedora e 

a mantida. 

A individualidade das duas pessoas jurídicas autoriza débitos e créditos de ambas as 

partes e até a possibilidade de cobrança executiva. Enquanto mantido o vínculo protetivo 

(idéia de a patrocinadora fomentar a cobertura das contingências) subsiste o elo obrigacional 

civil. 

Econômica e institucionalmente, entretanto, o destino da EFPC está ligado ao da 

instituidora. A supervisão e o acompanhamento, pari passu, não afetam essa característica, 

especialmente quando patrocinadora da iniciativa privada (menos quando estatal) são válidos 

e eficazes. A fusão, incorporação ou o desaparecimento desta pode significar o mesmo para o 

fundo de pensão. Mas, claro, exceções existem, graças à boa administração, caso do PARSE e 

do COMIND. 
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3.3.1.2 Supervisão governamental 

 

Desde o nascedouro até sua extinção, o fundo de pensão é acompanhado pelo Governo 

Federal. Embora goze de iniciativa institucional é controlado, fiscalizado e auditado, sofrendo 

intervenção por parte do MPAS. 

A homologação de atos praticados, quando a norma impõe tal procedimento, não 

significa per se regularidade ou legitimidade, pois a SPC não é responsável pela gerência da 

entidade. Sua capacidade de interveniência limita-se às formas legais, não se apresentando o 

Estado como avalista, sucessor ou responsável. Os riscos são da patrocinadora e do 

participante. Não condiz com a idéia de liberdade de o sistema pretender a garantia estatal. 

Sua atuação é o fio da navalha de reconhecer a volição das entidades e seu policiamento. 

Interessa ao segmento e a sua credibilidade certa supervisão unificadora de procedimentos, 

verificação periódica dos balanços, enfim, de modo geral, a normalidade contábil e o 

equilíbrio financeiro do sistema. (Martinez, 1996) 

 

3.3.2 TIPOS DE PLANOS 

 

 Os programas de custeio e benefícios do segmento fechado, entre outras modalidades 

possíveis, basicamente compreendem três espécies fundamentais, designadas como tipos de 

plano: 

 

a) Benefício Definido; 

b) Contribuição Definida e 

c) Mistos. Outros existem, particularmente nos Estados Unidos. 

  

Historicamente, no Brasil, os primeiro fundos de pensão, instituídos por estatais, 

prestigiaram a primeira hipótese; atualmente é crescente o número de entidade consagrando o 

de contribuição definida, não se descartando o sistema misto. 

Ao primeiro dos planos, costuma-se associar o regime financeiro de repartição simples, 

e ao segundo deles, o de capitalização; ao último, a combinação de ambos os regimes. O 

RGPS é plano de benefício definido sob o regime de repartição simples. 
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Em linhas gerais, no plano de benefício definido, antecipadamente sabe-se o valor das 

prestações, mas no de contribuição definida esta é conhecida, mas não o nível daquelas. Só ao 

final do processo o segurado tem conhecimento de quanto vai receber mensalmente. 

Na contribuição definida, a maior desvantagem para o titular é, quando de sua 

aposentadoria, a possibilidade de seu capital acumulado mais a rentabilidade do sistema não 

ser capaz de atendê-lo, isto é, as contribuições pessoais e patronais e o resultado das 

inversões, serem insuficientes para a manutenção do patamar dos benefícios de pagamento 

continuado. O segurado só tem o pessoalmente poupado e o desembolsado e pago pelo 

empregador, devendo servir-se de aportes de outros trabalhadores, quando sobreviver além do 

atuarialmente estimado. 

 

3.3.2.1 Benefícios definidos 

 

 O plano de benefício definido caracteriza-se pelo fato de o valor da prestação ser 

determinado no momento da adesão do participante ao sistema, com base em fórmulas de 

cálculo previstas no Regulamento Básico. Para garanti-lo, o segurador apreende contribuições 

variáveis no curso do tempo, necessárias para o atendimento das obrigações futuras. 

Historicamente é a modalidade predominante em todo o mundo e expressão maior da 

solidariedade, adotada em quase todos os regimes oficiais básicos. Sem sombra de dúvidas, o 

ideal da proteção social, garantindo a substituição da média salarial do trabalhador. 

 

 Pode desdobrar-se em duas modalidades: 

a) Somar montante, com característica de pecúlio, através do qual é adquirida renda mensal 

vitalícia e, 

b) A contribuição é transformada, automaticamente, na própria mensalidade vitalícia. 

É o regime adaptado no RGPS e em praticamente todos os regimes públicos brasileiros. 

 

3.3.2.2 Contribuição definida 

 

Numa forma singela, no plano de contribuição definida, o benefício é determinado no 

momento de sua concessão e com base nas contribuições anteriormente fixadas e vertidas. 

Porto Carrero (Regimes Complementares de Previdência – 1993) e outros assinalaram 

vantagens para a contribuição definida: 
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a) Eliminação dos riscos de insolvência devido a crises financeiras da patrocinadora; 

b) Os trabalhadores têm interesse total em fiscalizar os gestores, pois esses são responsáveis 

pelo valor final dos benefícios; 

c) Os participantes opõem-se ao uso político dos investimentos, criando custo político para 

os governantes; 

d) O prêmio, no plano de benefício definido é elevado em comparação com o de contribuição 

definida e por fim, 

e) Aumentam as resistências da sociedade às políticas monetárias inflacionárias, pois 

causando juros reais negativos, elas reduzem o futuro valor das aposentadorias, 

prejudicando a rentabilidade dos fundos. 

 Allem (Plano Empresariais - 1996), com vistas no sistema americano, aponta 

vantagens e desvantagens, comparando-o ao benefício definido: 

a) O plano afeta individualmente os empregados; 

b) A integração com o benefício básico é atingida em melhores condições com a contribuição 

definida; 

c) Os fundos realizados por ocasião da invalidez ou morte são mais bem utilizados; 

d) O plano não propicia garantia contra a inflação igual ao do benefício definido; 

e) Os riscos são assumidos pelo empregado, na contribuição definida e pelo empregador, no 

benefício definido; 

f) O valor dos benefícios varia em termos de tempo de contribuição, oscilando conforme a 

idade do participante; melhor quando esse tempo é maior e menos confortável quando 

menor, ocorrendo ao contrário, no de benefício definido. 

 

Em razão do longo tempo de maturação de um plano em relação a cada participante, 

justifica-se a generalidade das observações dos estudiosos, resultado, afinal, deslocarem-se as 

duas modalidades do eixo protetivo secundário: o de benefício definido é previdenciário; o de 

contribuição definida mais poupança indisponível. O nível de solidariedade também é afetado, 

menor no segundo e maior no primeiro. A capacidade contributiva de cada um podendo 

acrescer aportes facultativos, é decisiva na escolha de um ou outro, não sendo aconselhado, o 

de contribuição definida, em termos de Previdência Social universal, num país de baixa 

poupança, má distribuição de renda/riquezas e ausência de poder contributivo. 
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3.3.2.3 Abordagem mista 

O plano de abordagem mista propicia divisão entre as prestações: as programadas 

submetem-se ao regime de contribuição definida e as não programadas, ao regime de 

benefício definido. 

Resume as vantagens e as desvantagens de cada um dos sistemas, devendo ser 

equilibrado conforme o desenho do plano. 
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4. SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 
 

A criação de uma EFPC, desde sua idealização até o início do funcionamento normal, 

pode ser equacionado sob quatro aspectos ou fases nucleares: a) decisão; b) aprovação pela 

SPC; c) implantação; e  d) administração. 

O manual básico denominado Implantação de Entidade fechada de Previdência Privada 

– EFPC, elaborado em 1992, pela ABRAPP, indica, com minúcias, as sucessivas etapas e 

fornece as principais informações. 

Nas Normas Reguladoras do Funcionamento das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar são estabelecidas as condições básicas, como número mínimo de participantes, 

(50,0% do total de empregados), valor do depósito prévio, indicação da diretoria e conselho 

(três membros). Nelas há regras sobre o reajustamento de benefícios, entidade 

multipatrocinada, parâmetros atuariais e preceitos gerais. Posteriormente, diversas resoluções 

alteraram alguns de seus comandos. (Góes, 2005) 

Primeira providência é constituir Comissão Técnica interna, com membros escolhidos 

pela futura patrocinadora. Então, discutidos os aspectos globais do segmento fechado, 

circunstâncias locais justificadoras da constituição da entidade e, principalmente, apreciações 

genéricas sobre o plano de benefícios em vista (natureza da entidade – se fundação ou 

sociedade civil -, regime financeiro, tipo de plano, elenco das prestações, limite de idade, 

nível do direito, com sistemas próprios de cálculo e eleição de indexador diante da inflação ou 

forma de revisão da mensalidade mantida). 

A Segunda providência diz respeito à decisão de constituir a entidade. Tendo em vista a 

exigência legal e a validade de sua contratação, é preciso pensar no atuário responsável. 

Efetivada a escolha, ele deverá ser informado sobre os dados sócio-biométricos relativos aos 

futuros participantes: número, sexo, idade, estados civil e dependentes, remuneração, tempo 

de serviço na patrocinadora, função exercida (possibilidade e direito à aposentadoria especial) 

e períodos de filiação ao RGPS. 

Em seguida, desenhar o plano desejado, onde e quando fixadas as condições de 

elegibilidade (requisitos legais e regulamentares), determinação do limite de custo, taxa de 

juros, patamar das despesas administrativas, fixação preliminar das alíquotas de contribuição 

dos participantes e da patrocinadora. Com base nesses elementos, o matemático 

pormenorizará o plano e redigirá a Nota Técnica oficial. 
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A terceira providência refere-se à constituição civil da entidade propriamente dita. Nesta 

oportunidade, elaborados e Estatuto Social e o Regulamento Básico, por especialista em 

Direito Previdenciário. (Delgado, 2001) 

Normas mínimas são impostas pela lei para a elaboração desses documentos 

constitutivos: a) regras de inscrição; b) valor da jóia e da taxa de inscrição; c) inscrição de 

dependentes e cancelamento; d) prescrição sobre aquisição, manutenção e perda da qualidade 

de participante; e) períodos de carência e hipóteses de dispensa; f) limites de idade e 

requisitos, como afastamento do trabalho; g) parâmetros sobre o cálculo da renda mensal 

final; h) método de revisão e reajustamento dos benefícios mantidos, com fixação de época e 

indexador econômico; i) mensuração do resgate; j) possibilidade de manutenção da relação 

após o rompimento do vínculo com a patrocinadora; l) alíquota de contribuições pessoais; m) 

descrição dos órgãos estatutários (Conselho de Curadores, Diretoria Executiva, conselhos 

consultivo e fiscal), com definição de escolha, mandato, remuneração, competência, 

subordinação, desconstituição e substituição; n) disposições sobre o balanço anual; o) 

comandos sobre modificações dos atos constitutivos; p) diretrizes a respeito da extinção da 

entidade ou do afastamento da patrocinadora. 

 Com a Resolução CGPC n. 3/93, revisto o subitem 445.1 da Res. CPC/MPAS n. 

01/78, não há mais necessidade de número mínimo de 100 participantes. 

Finalizando este degrau, escolha da razão social da entidade. 

O Estatuto social e o Regulamento Básico, após aprovação, são registrados em Cartório 

de Títulos e Documentos. Esses atos constitutivos, mais a Nota Técnica, juntamente com 

requerimento, devem ser encaminhados ao MPAS para exame e posterior homologação da 

entidade em criação. 

A quarta providência reporta-se à efetiva implantação. Segue-se o estágio importante da 

campanha de adesão, com publicidade da aprovação da entidade, folhetos sobre os seus 

principais objetivos, promovendo-se, imediatamente, a inscrição dos primeiros interessados, e 

iniciando-se o trabalho de cadastramento dos dados. 

 

Aprovação estatal  

 

A constituição, organização e funcionamento de EAPP/EFPC dependem de prévia 

autorização governamental (art. 2º da Lei n. 6.435/77).  
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Por determinação da Lei, as EFPCs são constituídas no âmbito privado, através de 

fundações ou sociedades civis, registradas nos órgãos públicos e submetidas ao crivo da 

Secretaria de Previdência Complementar. Aprovadas as exigências mínimas, através de 

portaria do Ministro de Estado, o Diário Oficial da União dá publicidade e validade à 

homologação. 
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4.1 ATOS CONSTITUTIVOS E NORMATIVOS DAS EFPC 

 

O estatuto e o Regulamento Básico são os documentos internos que ordenam a estrutura 

organizacional e empresarial, sua divisão e composição, as áreas gerenciais e suas funções. 

Resoluções do Conselho de Deliberativo ou da Diretoria Executiva complementam tais 

normas e, a elas se subordinando. 

Cada um com âmbito de atuação circunscrita, atribuições e fins individualizados e 

inconfundíveis, sistematizados e hierarquicamente. 

 

4.1.1 Estatuto Social 

 

Estatuto Social, instrumento básico, é ato constitutivo da entidade fechada, registrado 

em Cartório de Títulos e Documentos da localidade da sede social, após aprovação pela SPC, 

através de portaria publicada no Diário Oficial da União. 

Objetiva definir a infra-estrutura da instituição, seus fins sociais imediatos e mediatos, 

como deve ser gerida. Não lhe cabendo cuidar, salvo em linhas gerais, do plano de custeio e 

benefícios, função reservada ao Regulamento Básico. Quando muito, fixar as diretrizes 

norteadoras da proteção convencionada; nunca descer às minúcias técnicas ou praxes 

procedimentais. 

Trabalho jurídico relevante, recomendando-se a especialista em Direito Previdenciário, 

estabelece as cláusulas mais importante, introdutórias da faculdade às prestações, às quais o 

participante aderirá ou não, contemplando deveres e direitos relativos ao desenvolvimento 

operacional do fundo de pensão. 

Salienta as pessoas jurídicas e físicas envolvidas, o papel da patrocinadora, natureza da 

supervisão e como ela será executada de fato, fixando, especialmente, as regras de 

convivência entre as duas empresas (Patrocinadora e patrocinada) e os participantes. 

 

4.1.2 Regulamento Básico 

 

Regulamento Básico é a consolidação dinâmica onde são regradas, sistematicamente, a 

admissão e a permanência na EFPC, o nível mensal das contribuições dos componentes, 

assinaladamente, as prestações em espécie e se o Estatuto Social cuida especificamente das 

relações entre a patrocinadora, e o participante. 
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Sua natureza é regulamentar, dispensando de copiar o Estatuo Social ou conter matéria 

nele explicitada, particularmente no tocante à patrocinadora e patrocinada, referidas 

abreviadamente. 

Esmiúça obrigações formais e pecuniárias das pessoas envolvidas, de forma clara, 

descendo a pormenores, fundamentalmente quanto às grandezas envolvidas, principalmente, 

sem subordinação ou remissões. 

Orgânico e exaustivo consigna o máximo de hipóteses, deixando pouco espaço à 

interpretação. 

Ferramenta jurídica elementar, de utilização no dia a dia, orientação segura para o 

aplicador, não deve empregar expressões genéricas ou difusas. Reclama conceitos 

transparentes, definições objetivas e descrição precisa das circunstâncias idealizadas. 

 

4.1.3 Conselho Deliberativo 

 

Conselho Deliberativo, expressão própria das fundações, ou conselho Administrativo, é 

divisão administrativa hierarquicamente postada no ápice da organização, com a atribuição de 

supervisionar, deliberar e orientar a entidade, não lhe sendo próprio gerir. 

Reúne-se periódica ou freqüentemente, convocado pelo seu representante ou 

superintendente da EFPC, quando fixadas as determinações necessárias (Principalmente, 

através de resoluções). 

Órgão colegiado, com decisões tomadas por maioria de votos, cabendo ao seu 

presidente, o desempate (qualidade). 

Suas funções são múltiplas e variam conforme o porte de cada entidade, contudo as 

mínimas e principais são: reformar o Estatuto e o Regulamento Básico: ultimar o orçamento-

programa e suas eventuais alterações propostas pela Diretoria Executiva. 

 

4.1.4 Diretoria Executiva 

 

Diretoria Executiva é um órgão colegiado de administração da entidade: seu executante. 

Uma distribuição de encargos comumente encontrada é: Diretor Superintendente, Diretor de  

Seguridade Social, Diretor Financeiro e Diretor Administrativo, embora a última função possa 

se confundir com a primeira. 
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4.1.5 Conselho Fiscal 

Conselho Fiscal não é órgão administrativo nem de supervisão da entidade. Seu papel é 

controlador, fiscalizador e relator. Para isso tem de ter acesso às dependências e documentos, 

podendo apreender esses últimos mediante termo. 

Sua decisão é conhecida como parecer, através dele emite opinião sobre administração e 

seus aspectos organizacionais, contábeis, econômico-financeira e atuariais. 
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4.2  GESTÃO DAS ENTIDADES 

 

As entidades fechadas são administradas por órgãos colegiados próprios de sociedades 

civis ou fundações, isto é, Conselho de Curadores e Diretoria Executiva. Além de Conselho 

Fiscal, e eventuais conselhos deliberativos ou consultivos. 

A Lei n. 6.435/77 não fixou quem serão os gestores e os conselheiros. Cabe ao Estatuto 

Social deixar claro a composição e as atribuições dos diferentes órgãos internos. 

Principalmente, a nomeação de seus membros e remuneração. 

 

 

4.2.1 Possibilidade de fusão 

 

Da mesma forma como as patrocinadoras são agrupáveis ou incorporáveis entre si, por 

variados motivos EFPCs podem vir a agregar-se, principalmente se as mantenedoras optam 

pela união dos patrimônios e objetivos. 

Na elaboração do Estatuto Social e Regulamento básico de entidade fusionada, deverão 

ser respeitados os direitos pactuados nos documentos anteriores. Trata-se de trabalho árduo de 

sistematização dos diferentes textos e distintos segmentos. 

Também pode ser a oportunidade de rediscussão do plano, como revisão de suas linhas 

gerais, nada impede a preservação de quadros em extinção, relativos aos participantes das 

entidades fusionadas. 

 

4.2.2 Intervenção pela SPC 

As entidades de previdência privada são fiscalizadas, auditadas interna e externamente, 

e sofrem intervenção. Providências excepcionais, previstas na lei, praticadas por autoridade 

competente, mediante ato administrativo formalizado. 

 

a) Pressupostos: 

 

Os fatos determinantes da medida especial estão previstos no art. 55 da Lei n. 

6.435/77: “Para resguardar os direitos dos participantes, poderá ser decretada a intervenção 

na entidade de previdência privada, desde que se verifique a critério do órgão fiscalizador: I 

– atraso no pagamento de obrigação líquida e certa; II – prática de atos que possam conduzi-
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la à insolvência; III – estar a entidade sendo administrada de modo a causar prejuízo aos 

participantes; IV – estar a entidade em difícil situação econômico-financeira; V – aplicação 

de Monetário Nacional. Parágrafo único. A intervenção terá como objetivo principal a 

recuperação da entidade”. 

 

b) Objetivo: 

No parágrafo único fica claro o sentido do ato inusitado do Estado: garantir a 

estabilidade da entidade e vale dizer o interesse dos participantes. 

 

c) Previsão legal: 

A intervenção só tem sentido e cabimento quando prevista na forma legal. 

 

d) Poder intervencionista: 

Tanto quanto à liquidação, como dito, a intervenção é cuidado extremo, fere a liberdade 

de conduzir a gerência independente da entidade e obsta o exercício normal dos gestores. 

Em seu art. 56, a lei faculta a intervenção por iniciativa da SPC ou por solicitação dos 

administradores da entidade. Dá-se através de portaria do Ministro de Estado, publicada no 

Diário Oficial da União. Nesse documento a autoridade explicitará o alcance da intervenção e 

os poderes atribuídos ao interventor. 

 

e) Temporariedade: 

Também a intervenção é temporária. Conforme o art. 57, a duração será o tempo 

necessário “ao exame da situação econômico-financeira da entidade e adoção das medidas 

destinadas à sua recuperação, prorrogável a critério do Ministro de Estado”. 

 

f) Conseqüências: 

Além da substituição dos gestores, de imediato, desde a publicação da decretação, 

estarão suspensas as obrigações vencidas e a fluência dos prazos das obrigações vincendas 

anteriormente contraídas, mas não a suspensão do pagamento de benefícios novos ou em 

curso. Em caráter excepcionalíssimo, redução dos valores durante o tempo necessário. 
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g) Término: 

A intervenção cessa quando a entidade estiver com a situação normalizada, contornadas 

as dificuldades, eliminados os entraves e afastadas as causas deflagradoras. Seu fim se dá com 

a aprovação do relatório do interventor por parte do Ministro de Estado. 

A Previdência Complementar assinala-se pela gestão própria da iniciativa privada. 

Tanto os fundos de pensão quanto às seguradoras, associações religiosas, fundações ou 

montepios são administrados por órgãos colegiados (diretorias e conselhos), eleito conforme 

os diferentes atos constitutivos (estatutos sociais e regulamentos básicos). Sua liberdade 

operacional, contudo, não é absoluta. 

A EFPC é submetida à verificação interna e externa. Internamente, segue os preceitos do 

Estatuto Social e do Regulamento Básico, bem como as resoluções do Conselho de Curadores. 

E, indiretamente, na pessoa de administradores por ela escolhidos, com o acompanhamento da 

patrocinadora. 

Externamente, são vários os entes coordenadores de sua ação, em matéria de 

investimentos.  

 

- Empresa instituidora 

 

A Lei n. 6.435/77 não esclarece minuciosamente o papel da patrocinadora ou provedora 

em relação à entidade patrocinadora ou provida, salvo no tocante à constituição e obrigação de 

contribuir. Seu silêncio não é omissão, entregando a matéria à livre pactuação. 

Quando inicia a regulamentação, no § 1º do art. 34, reza: “As patrocinadoras 

supervisionarão as atividades das entidades referidas neste artigo” – logo em seguida 

redirecionando-se – “orientando-se a fiscalização do poder público no sentido de 

proporcionar garantia aos compromissos assumidos para com os participantes dos planos de 

benefícios”, em precária técnica legislativa, em que concentra a disciplina do tema numa 

única palavra (supervisão) e regra dos assuntos no mesmo dispositivo. O art. 5º do Decreto n. 

81.240/78, limitando-se a copiar a lei, não melhora as coisas. 

A lacuna legislativa não define a relação entre as duas pessoas jurídicas e dificulta a 

apreensão da natureza do elo subjacente entre as duas organizações e, de certa forma, dificulta 

a personalização da entidade previdenciária. Pior, quando manifesta a ingerência nos atos 

administrativos, a título de coordenação, confundindo-se os interesses imediatos das duas. 
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Supervisionar não é administrar nem fiscalizar, com alguma chance de regular, mas 

esta última tarefa é cometida ao Poder Público, esgotando-se, assim, a possibilidade da função 

estar delegada à patrocinadora. O legislador relegou o assunto à discrição dos interessados e, 

como não podia deixar de ser, pelo menos por ocasião da constituição, o criador tem a 

iniciativa. Mantém-se, todo o tempo, alguma subordinação de fato, prestando-se, em alguns 

casos, principalmente nas estatais, para a solução de problemas laborais da instituidora. 

Cabe à empregadora acompanhar pari passu, como o faz, de modo geral, nos campos do 

Direito Civil, a instituidora em relação à fundação, isto é, observar a administração, os 

procedimentos e o cumprimento do avençado, estabelecendo as regras de convivência na 

convenção (Estatuto Social e Regulamento Básico). Como é quem institui, deverá se feito 

segundo a sua conveniência e, ao final da elaboração dos atos constitutivos, assegura o 

controle da entidade. 

 O artigo 34 exige três dos cinco membros do Conselho de Curadores, serem 

escolhidos entre os empregados ou dirigentes da patrocinadora, “sendo certo ademais que os 

Presidentes do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Patrocinadora - 

Instituidora Banco Econômico S.A., são membros natos do mesmo conselho”. 

 

- Ministério da Previdência e Assistência Social 

 

Hierarquicamente, o Ministério da Previdência e Assistência Social é o órgão superior 

da Previdência Social básica e complementar (fechada). A rigor, dada a natureza da proteção 

social, também deveria abranger o segmento aberto, pois os seguros privados aduzem o 

sistema protetivo nacional. Sua estrutura organizacional atual foi aprovada pelo Decreto n. 

55/91. 

Através da Secretaria de Previdência Complementar, órgão executivo específico 

singular previsto no Decreto n. 1.644/95, e do Conselho de Gestão da Previdência 

Complementar, ente oficial normativo (art. 35, I, da lei n. 6.435/77) acompanha de perto as 

entidades fechadas e sobre elas exerce domínio regulamentador. 

Originariamente, sua ação está estabelecida no art. 3º, I/IV, da Lei n. 6.435/77: a) 

proteger os interesses dos participantes dos planos; b) determinar padrões mínimos adequados 

de segurança econômico-financeira, para preservação da liquidez e da solvência dos planos, 

isoladamente, e da entidade de previdência privada, em seu conjunto; c) disciplinar a 

expansão dos planos, propiciando condições para sua integração no processo econômico e 
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social do País; e d) coordenar as atividades legais com as políticas de desenvolvimento social 

e econômico-financeiro do Governo Federal. 

Sua competência resta estipulada no art. 37 (autorização para funcionamento da 

entidade fechada) e art. nº 38 (alteração de estatutos). 

 

- Ministério da Fazenda 

 

Duas divisões supervisoras da previdência privada pertencem ao Ministério da Fazenda: 

Conselho Nacional do Seguro Privados e Superintendência de Seguros Privados (criados em 

1966). 

Ambos, conselho e superintendência, baixam portarias e resoluções, disciplinando as 

atividades dos diferentes gestores. 

 

- Conselho de Gestão da Previdência Complementar  

 

O CGPC surgiu como Conselho de Previdência Complementar, seu Regimento Interno 

foi aprovado pela Portaria MPS n. 420/92 e alterado pela Portaria MPAS n. 1.608/94.  

 O Decreto n. 607/92 fixou a competência do CGPC, prevista no art. 35, da Lei n. 

6.435/77, definindo nova composição. 

O Decreto n 710/92 modificou o Decreto n. 607/92, incluindo “dois membros de 

notório saber em assuntos previdenciários, escolhidos pelo Ministro de Estado da 

Previdência Social” (art. 2º, X). O Decreto n.1.114/94, inexplicavelmente, reestruturou a 

composição do colegiado, excluindo os referidos membros de notório saber, totalizando 18 

conselheiros, aí incluídos representantes da SEPLAN, INSS, BACEN, CVM, ABRAPP e 

IBA. 

 

 - Secretária de Previdência Complementar 

 

A secretária de Previdência Complementar foi criada pelo art. 14 do Decreto n. 

81.240/78. Através da Portaria MPAS n. 1.057/78 teve aprovado seu Regimento Interno. 
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- Conselho Nacional de Seguros Privados 

O Conselho Nacional de Seguros Privados foi criado pelos arts. 32/34 do Decreto-lei n. 

73/66. Introduziu a sigla EAPP (Res. CNSP n. 33/89) designativa das entidades abertas e 

sociedades seguradoras. Seu documento básico são as Normas Reguladoras de Funcionamento 

das Entidades Abertas de Previdência Privada (Res. CNPS n. 10/83). O Regimento Interno, 

aprovado pela Res. CNPS n. 14/91. 

 

- Superintendência de Seguros Privados 

A SUSEP foi criada pelos arts. 35/39 do Decreto-lei n.73/66. Seu Regimento Interno foi 

aprovado pela Res. CNSP n.31/68. Substituiu o Departamento Nacional de Seguros Privados 

e Capitalização, do MITC. 

 

- Conselho Monetário Nacional 

O Conselho Monetário Nacional foi criado pela Lei n. 4.595/64. Opina principalmente 

em matéria de investimentos e disciplina os seus entendimentos através de resoluções do 

BCB. 

 

- Comissão de Valores Mobiliários 

A CVM, criada pela Lei n. 6.385/76, também se manifesta sobre investimentos, 

especialmente no mercado de capitais. 

 

- Tribunal de Contas da União 

O Tribunal de Contas da União (art.71, II, da Constituição Federal) tem competência 

definida para regular os investimentos. 

Tem poderes para fiscalizar as despesas feitas pelos entes políticos federais e verificar as 

contas das entidades instituídas por estatais. 

A Fundação Escola Nacional de Seguros – FUNENSEG (Res. CNSP n.31/68), o 

Instituto de Resseguros do Brasil – IRB e o Instituto Brasileiro de Atuária – IBA participam 

do sistema de diferentes maneiras. 
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4.3 EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DOS FUNDOS DE PENSÃO 

 

O Brasil experimentou, ao longo dos últimos oito anos, uma das maiores revoluções 

culturais dentro de um segmento específico do mercado financeiro. "Desde 1996, com a 

estabilização da economia nacional, o brasileiro vem descobrindo a importância e os 

benefícios de realizar uma poupança de longo prazo, que garanta, no futuro, segurança e 

tranqüilidade para si e sua família em termos financeiros. E, nesse contexto, a Previdência 

Complementar - entendida como um instrumento de acumulação de recursos moderno, 

eficiente, legítimo e transparente - vem ganhando um espaço muito importante. Cada vez mais 

pessoas são atraídas para os diversos produtos que o segmento dispõe, elevando o volume de 

investimentos para níveis nunca vistos no país", afirma o presidente da Associação Nacional 

de Previdência Privada (Anapp), Oswaldo do Nascimento.  

  Os números desse mercado, de fato, são impressionantes. As empresas que 

administram os planos de previdência privada finalizaram o ano de 1996 com 

aproximadamente R$ 3,1 bilhões em reservas técnicas (os recursos investidos pelos 

participantes dos planos). Esse volume, em outubro de 2004, alcançou o patamar de pouco 

mais de R$ 57,4 bilhões, sendo que a previsão da ANAPP para o fechamento do ano é que as 

reservas cheguem a R$ 60 bilhões.  

  "O Brasil possui, atualmente, mais de sete milhões de participantes individuais nos 

planos de previdência complementar. Além disso, cerca de 85 mil empresas disponibilizam 

esse benefício a seus funcionários, por meio dos chamados planos abertos ou dos fechados 

(fundos de pensão).  

  Muito mais do que um modismo, a consolidação da previdência complementar no 

Brasil segue as regras de um longo e complexo processo. Existem dois fatores que podem ser 

considerados os principais alavancadores da previdência privada no país. O primeiro é a 

estabilização da economia, que vem permitindo aos brasileiros efetuar planejamento de longo 

prazo.  

  O outro está associado aos problemas enfrentados pela Previdência Social, levando 

uma parcela significativa da população a direcionar sua atenção para o modelo privado de 

previdência. Houve ainda, em 2003, o grande debate nacional a respeito da Reforma da 

Previdência Social, o que despertou definitivamente o interesse pela previdência 

complementar.  
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Atualmente existem 360 fundos de pensão, patrocinados por 2.114 empresas (sendo os 

seis maiores deles por estatais), reunindo cerca de 2,1 milhões de participantes. Somando-se 

esse número aos pensionistas e dependentes, atinge-se uma população de 6,5 milhões de 

pessoas.  

Para se ter uma idéia do poder de fogo desses fundos, elas dominam uma fatia de 

mercado da ordem de R$ 255,9 bilhões e estavam aplicados em ativos financeiros dos quais 

62% (R$159,3 bilhões) em títulos de renda fixa, os títulos de renda variável responderam por 

30,1% (R$ 76,9 bilhões), os investimentos imobiliários 4,4% (R$ 11,27 bilhões e as 

operações com participantes 3,10% (R$ 7,89 bilhões). 

Esses ativos são aplicações das entidades fechadas no mercado financeiro para garantir o 

pagamento dos benefícios de aposentadoria complementar de seus participantes. 

Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades Fechadas da Previdência Privada 

– ABRAPP, os investimentos dos fundos atingiram 15,9% do PIB brasileiro em 2004 e devem 

bater na casa dos 25% em 2010.  

Em relação ao fechamento do ano de 2003, houve crescimento de R$ 40 bilhões em 

ativos de investimentos dessas instituições. Os ativos de investimentos das EFPCs apresentam 

crescimento desde 1996, segundo universo de levantamento da SPC. Esse total de ativos teve 

suas maiores altas em 2003 e 2004, quando ultrapassaram a cifra dos R$ 200 bilhões 

disponíveis para investimentos.  
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4.4 GESTÃO DOS ATIVOS DOS FUNDOS DE PENSÃO EM FACE DA RESOLUÇÃO 

CMN Nº 3.121. 

 
“Gosto dos algarismos, porque não são de meias medidas nem de 
metáforas. Eles dizem as coisas pelo seu nome, às vezes um nome 
feio, mas não havendo outro, não o escolhem. São sinceros, francos, 
ingênuos. As  letras fazem-se para frases; o algarismo não tem frases, 
nem retórica”. (Machado de Assis – “História de 15 dias”, 15 de 
agosto de 1876, crônica) 

 

 A administração de ativos já é uma arte em economias desenvolvidas, com razoáveis 

oscilações em seus indicadores e com estabilidade política e de regras. Ainda assim, números 

e estatísticas passam a ser elementos cruciais na diferenciação entre gestores de Fundos. No 

Brasil as considerações são bem distorcidas, com elementos de excessiva variabilidade, que 

acabam, paradoxalmente, por exigir técnicas cada vez mais apuradas. 

Nos Fundos de Pensão brasileiros, a mudança constate de regras e, às vezes, 

interferências exógenas de uma economia em desenvolvimento que busca sua estabilidade 

política aumentam as dificuldades na gestão dos ativos. Por outro lado, a cada vez maior 

profissionalização dos fundos, seja na gestão própria, seja na de terceiros, inclusive com o 

desenvolvimento de cursos específico e o uso de técnicas e instrumentos de alto nível, tem 

colaborado para uma estrutura mais sólida na gestão de ativos dos Fundos de Pensão.  

  Entre tantos temas relevantes, vamos destacar um aspecto decisivo na complexidade 

da operação dos fundos de pensão: a administração dos recursos. 

Os aportes das empresas patrocinadoras, os aportes dos participantes e os resultados 

financeiros da aplicação do capital acumulado ao longo do seu período laborativo constituirão 

os recursos necessários para a concessão do benefício do trabalhador no futuro. 

 

O Aspecto Normativo: A Resolução nº 3.121 

 

A aplicação dos recursos de um fundo de pensão é regulamentada, na sua última versão, 

pela Resolução nº 3.121, de 25 de setembro de 2003, editada pelo Conselho Monetário 

Nacional. 

Essa Resolução denota grande preocupação na proteção da poupança do trabalhador na 

busca e manutenção da meta atuarial, com menor exposição ao risco de crédito, de mercado e 

de liquidez, aprimorando os controles e a transparência da gestão. 
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O texto introdutório da Resolução diz: “Aprova regulamento estabelecendo as diretrizes 

pertinentes à aplicação dos recursos das entidades fechadas de previdência privada” Ela é 

dividida em três capítulos, setenta e dois artigos e dois anexos. 

 

4.4.1 Pontos Relevantes da Resolução nº 3.121 

 

a) Casamento de Ativos e Passivos 

 

O art.6º inciso I, da Resolução diz: 

“Determinar à aplicação dos recursos da entidade, levando em consideração as suas 

especificidades, tais como a modalidade de seus planos de benefícios e as características de 

suas obrigações, com vistas à manutenção do necessário equilíbrio econômico-financeiro 

entre os seus ativos e o respectivo passivo atuarial e as demais obrigações, observadas, 

ainda, as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar.” 

Reproduzimos na íntegra o texto do art. 6º. Porque é um dos mais importantes dessa 

Resolução e o ponto de partida na gestão dos ativos dos fundos de pensão. 

O Casamento de ativos e passivos (Asset-Liability Matching) utiliza-se o modelo que 

recebe informações sobre o passivo do plano, as limitações para o investimento dos ativos e 

os cenários macroeconômicos. Atribui-se uma probabilidade para que cada cenário ocorra, de 

forma a aferir os impactos nos ativos e passivos do plano e determinar a alocação mais 

eficiente dos ativos. 

 

b) Política de Investimentos 

A definição de uma política de investimentos traz consigo o benefício da centralização 

da alocação dos recursos e do controle do risco da carteira total. É importante que a carteira 

seja administrada interna ou externamente – Tenha um mandato bem definido. 
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c) Segmentos de Aplicação 

 

- O SEGMENTO DE RENDA FIXA 

O segmento de Renda Fixa é divido em dois blocos: Um primeiro bloco, que 

determinam quais são os ativos que podem compor o segmento, e um segundo, que 

determinam quais são os limites para cada tipo de ativo. 

Os investimentos da espécie, segundo o correspondente risco de crédito, devem ser 

classificados nas seguintes carteiras: 

I - Carteira de Renda Fixa com baixo risco de crédito; 

II – Carteira de Renda Fixa com médio e alto risco de crédito. 

- DOS LIMITES 

Os recursos dos planos de benefícios das EFPC aplicados nas carteiras que compõem o 

segmento de renda fixa subordinam-se aos seguintes limites: 

I – até 100% nos investimentos de que trata o art. 10, inciso I, incluídos na carteira de 

renda fixa com baixo risco de crédito. 

II – até 80% nos investimentos de que trata o art. 10, incisos II, III, IV e V, incluídos na 

carteira de renda fixa com baixo de risco; 

III – até 10% nos investimentos em quotas de fundos de investimentos no exterior; 

IV – até 20% nos investimentos incluídos na carteira de renda fixa com médio e alto 

risco de crédito; 

V – relativamente aos investimentos em quotas de fundos de investimento em direito 

creditórios. 

 

- O SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 

 

O segmento de renda variável é dividido em três blocos: O primeiro define quais são os 

ativos que podem compor as carteiras, as carteiras são classificadas de três formas: I) Carteira 

de ações de mercado; II) carteira de participações; III) carteira de renda variável/outros ativos. 

O segundo bloco define os limites por ativo, por emissor, por emissão e por tipo de carteira. E 

o terceiro define os critérios para o empréstimo de ações integrantes das carteiras. 

As aplicações em ações não podem exceder 60% dos ativos totais do plano, no caso de 

um plano de contribuição definida, e 45% nos demais caso. 
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- O SEGMENTO DE IMÓVEIS 

A seção III do Capítulo II da Resolução, que determina as diretrizes para o investimento 

em imóveis, está subdividida em três partes. A primeira, denominada “Das carteiras”, define 

as quatro classificações a seguir: I – “Carteira de desenvolvimento”; II - “ Carteira de aluguéis 

e renda’; III – “Carteiras de Fundos Imobiliários”. A Segunda, denominada “ Dos limites 

gerais. A terceira “Das avaliações”, que especifica quando e como devem ser feitas as 

avaliações dos imóveis.  

Os limites máximos para investimento em imóveis decrescem periodicamente, 

começando em 2005 com 16% do total do ativo da entidade e terminando com 8%, a partir de 

2009. 
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241,5 242,9 246,3 244,4 246,6
251,6

256,2 260 263,3 266,8 271,7
280,5

2 2 0

2 3 0

2 4 0

2 5 0

2 6 0

2 7 0

2 8 0

2 9 0

jan/04 fev/04 mar/04 abr/04 mai/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04



 
 

60 

ATIVOS EFPC X PIB (%)
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Crescimento dos 
Investimentos 

(R$ 
Milhões) 

Período Investimentos variação 
Ano Inicial  Final % 

1994  46.488  
1995 46.488 57.461 23,60 
1996 57.461 71.672 24,70 
1997 71.672 86.861 21,20 
1998 86.861 90.757 4,50 
1999 90.757 115.124 26,80 
2000 115.124 130.077 13,00 
2001 130.077 154.578 18,80 
2002 154.578 168.498 9,00 
2003 168.498 216.180 28,30 

dez/04 216.180 255.788 18,30 

Fonte: ABRAPP 

Ativos dos Fundos de Pensão x PIB 

Ano Ativos das EFPCs PIB 
1994 72.742 879.158 
1995 74.815 916.259 
1996 86.629 941.548 
1997 101.033 976.991 
1998 101.129 977.661 
1999 125.995 1.010.068 
2000 144.025 1.101.255 
2001 171.152 1.198.736 
2002 189.280 1.346.028 
2003 240.139 1.514.924 

dez/04 280.517 1.514.924 

Fonte: ABRAPP 
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5 – RISCOS EM ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 

Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades fechadas de Previdência 

Complementar – ABRAPP, os ativos dos Fundos de Pensão atingiram em março de 2007 a 

significativa cifra de R$ 388 bilhões, equivalente a 17% do produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro. Esse crescimento deve-se, certamente, entre outros fatores, a uma bem sucedida 

gestão de investimentos pelas entidades, cada vez mais baseada na governança corporativa. 

Nesse mesmo período, os gastos com pagamentos de benefícios (aposentadorias e pensões) 

pelo setor superaram R$ 1,28 bilhão, beneficiando a um contingente de mais de 2,5 milhões 

de brasileiros (Participantes, assistidos e seus dependentes). 

A partir do advento das leis Complementares nº 108 e nº 109, de 29/05/2001, o sistema 

de previdência complementar fechado ingressou em um período de grandes transformações e 

inovações. Nesse sentido, percebe-se claramente que os órgãos fiscalizador e regulador têm 

exigido das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC, cada vez mais,  

aperfeiçoamento dos padrões de controles internos, transparência e informações, tanto na 

administração dos ativos financeiros quanto do passivo atuarial dos planos de benefícios. 

Até pouco tempo atrás, o foco da discussão dos riscos das EFPC e seus controles era 

praticamente restrito aos investimentos financeiros, dando-se, portanto, pouca atenção o 

assunto afeto às demais áreas das EFPC. 

Com a edição da Resolução CGPC nº 13, de 1º/10/2004, as EFPC ingressaram em uma 

nova fase de gestão e desenvolvimento mediante a adaptação de seus processos aos princípios, 

regras e práticas de governança, gestão de riscos e controles internos. O objetivo a ser atingido 

pelas entidades nessa nova fase é trabalhar com transparência, buscando a padronização dos 

procedimentos, estabelecendo rotinas que permitam maior controle e, sobretudo, minimizando 

os riscos, tendo por objetivo garantir condições de segurança, rentabilidade, solvência e 

liquidez dos planos de benefícios. 

Os profissionais das EFPC passam a ter maiores responsabilidades no contexto 

sistêmico de gestão da Entidade, principalmente aqueles que atuam diretamente na gestão de 

benefícios que passam a ter papel importante na efetividade desses princípios de governança. 

Portanto, necessitam, estabelecer controles rígidos e eficientes em suas rotinas de trabalho, 

que vão desde a inserção dos dados de participantes e beneficiários,à manutenção criteriosa do 

cadastro social da entidade,bem como a segurança nos processos de concessão e manutenção e 

pagamento de benefícios. 
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5.1 Gestão de Riscos nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar  

De forma geral, podemos conceituar risco como a possibilidade de ocorrência de um 

resultado indesejável como conseqüência de um evento qualquer, podendo ocasionar perda ou 

incerteza em relação ao cumprimento de determinado objetivo. Segundo o Comitê de 

Procedimentos de Auditoria do Instituto Americano de Contadores Públicos – AICPA, o 

“risco é uma medida da incerteza. Em todas as atividades humanas, o risco está relacionado 

aos nossos objetivos. Pode trazer conseqüências positivas ou negativas, sendo grande parte 

dos riscos positivos chamados de oportunidade e apenas os riscos negativos, chamados 

efetivamente de riscos”. 

Seguindo as melhores práticas internacionais de Gerenciamento de Risco, os Fundos de 

Pensão brasileiros, em geral, vem adotando modelos de gestão de riscos que seguem os 

princípios e práticas de controles internos emanados pelo COSO – The Commitee of 

Sponsorim Organization of Tradeway Comission, principalmente, e pela Austaliam Standar 

AZ/NZS 4360-199 (Risk Management Standards), com as devidas adaptações às 

peculiaridades e características das nossas EFPC. 

No que tange à legislação brasileira, ressaltamos que ela encontra-se de acordo e 

alinhada com as melhores práticas mundiais, inclusive no que se refere às diretrizes 

estabelecidas pela OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

para a regulação dos fundos de pensão. Nesse sentido, enaltecendo o esforço cada vez maior 

dos órgãos reguladores, em monitorar e garantir a qualidade do processo de gerenciamento de 

riscos das EFPC, ressaltamos o artigo 12,da Resolução CGPC nº 13/2004, que trata da 

matéria: 

Dos riscos e do seu monitoramento 

Art. 12. Todos os riscos que possam comprometer a realização dos objetivos da EFPC 

devem ser continuamente identificados, avaliados, controlados e monitorados. 

§1º Os riscos serão identificados por tipo de exposição e avaliados quanto à sua 

probabilidade de incidência e quanto ao seu impacto nos objetivos e metas traçados. 

§2º Os riscos identificados devem ser avaliados com observância dos princípios de 

conservadorismo e prudência, sendo recomendável que as prováveis perdas sejam 

provisionadas, antes de efetivamente configuradas. 
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Art. 13. Os sistemas de controles internos devem ser continuamente reavaliados e 

aprimorados pela EFPC, com procedimentos apropriados para os riscos mais relevantes 

identificados nos processos de seus diferentes departamentos ou áreas. 

Art.14. A EFPC deve adotar regras e procedimentos voltados a prevenir a sua 

utilização, intencional ou não, para fins ilícitos, por parceiros de negócios, dirigentes, 

empregados e participantes e assistidos.  

Art. 15. As deficiências de controles internos, sejam elas identificadas pelas próprias 

áreas, pela auditoria interna ou por qualquer outra instância de controle, devem se 

reportadas em tempo hábil ao nível gerencial adequado, e tratadas prontamente. 

Parágrafo Único. As deficiências relevantes devem ser reportadas também ao conselho 

fiscal. 

Dessa forma, as Entidades fechadas de Previdência Complementar, com a finalidade de 

minimizar os riscos inerentes às suas atividades, devem desenvolver sistemas de controles 

internos adequados e eficientes, com considerável margem de segurança, na busca do alcance 

dos objetivos e metas definidos de forma no mínimo satisfatória. Por sua vez, essa margem de 

segurança deve traduzir-se na definição de um conjunto de ações efetivas e a custo 

minimamente aceitáveis. 

O gerenciamento ou administração de riscos pode ser definido como o conjunto de 

profissionais, sistemas e medidas de controle, usados para mensurar e controlar os riscos 

inerentes às atividades afetas à Entidade Fechada de Previdência Complementar. O processo 

deve observar as seguintes etapas: 

- identificar as fontes de riscos; 

- desenvolver respostas, indicando em cada risco identificado os possíveis danos e o 

grau de probabilidade e ocorrência; 

- implementar estratégias para eliminar ou reduzir o risco em cada situação; 

- definir as unidades de medida para mensurar a gravidade e probabilidade do risco; 

Controlar e implementar estratégias e monitoras seus efeitos. 

Nesse contexto, o gerenciamento de riscos deve ser planejado para abranger desde os 

níveis estratégicos até os operacionais, objetivando propiciar os melhores resultados, seja por 

meio da identificação de oportunidades ou da diminuição das perdas. 

Uma ferramenta muito eficiente e que facilita sobremaneira o processo de administração 

dos riscos pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar é a Matriz de Análise de 

Riscos. Assim as fontes de riscos identificadas são qualificadas quanto a sua probabilidade de 



 
 

64 

ocorrência e quanto à gravidade dos seus resultados. A compreensão e avaliação destas duas 

dimensões do risco são fundamentais para que se possa administrá-lo dentro de níveis 

operacionais, diminuindo a severidade do dão à Entidade. Porém, o processo de identificação 

de fontes de riscos deve ser contínuo e permanente, devendo observar, criteriosamente, um 

plano de gestão, onde devem ser estabelecidas a metodologia, as atribuições e 

responsabilidades, bem como os parâmetros e modelos de relatórios gerenciais. 

O processo de identificação, mapeamento e mensuração dos riscos é o instrumento de 

gestão pelo qual as incertezas são, de forma sistemática, identificadas, avaliadas e 

quantificadas com o objetivo de desenvolverem ações para fins de neutralização ou 

minimização dos riscos. 

Com os riscos constantemente monitorados, os erros, as falhas, as fraudes e os 

procedimentos ilegais tendem a ser evitados e, na sua eventual ocorrência podem ser 

detectados e corrigidos, no menor tempo possível, pelos próprios profissionais da Entidade no 

desempenho habitual e rotineiro de suas atribuições. 

A adoção de controles eficientes permitirá a Entidade Fechada de Previdência 

Complementar cumprir os objetivos de maneira correta e tempestiva com a mínima utilização 

de recursos. A eficiência do sistema de controle interno deve permitir a detecção não apenas 

das irregularidades e fraudes, mas também dos erros ou atos não intencionais. Assim, os 

riscos, quando devidamente monitorados, tendem a ser eliminados, reduzidos ou amenizados. 

O desafio dos Fundos de Pensão consiste em minimizar a possibilidade de ocorrências 

de riscos, buscando o alcance de seus objetivos e metas de maneira eficaz. Portanto, todo ato 

ou fato que coloque em risco a Entidade Fechada de Previdência Complementar ou que 

ameace o alcance de seus objetivos deve ser permanentemente controlado. A responsabilidade 

pelo gerenciamento dos riscos deve ser assumida, em primeira instância, pelos próprios 

dirigentes, e a partir daí, disseminadas para toda a Entidade, resguardando e protegendo os 

interesses dos participantes e assistidos.     
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5.2 Principais Riscos 

Em todas as organizações, e não poderia ser diferente nos Fundos de Pensão, as diversas 

operações afetas ao seu negócio estão sujeitas a incertezas quanto aos resultados futuros 

esperados. Segundo a metodologia do COSO, essas incertezas são definidas como riscos 

inerentes às atividades da organização, que estão presentes em todos os fluxos operacionais 

independentemente dos controles estabelecidos com o objetivo de neutralizá-los. 

Assim como o mercado financeiro, que seguramente encontra-se num estágio mais 

avançado no desenvolvimento de metodologias e avaliação de riscos podemos relacionar os 

principais riscos relacionados às diversas atividades das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar em quatro grandes grupos ou categorias de riscos: 

1 – Risco de Mercado; 

2 – Risco de Contraparte; 

3 – Risco Legal; 

4 – Risco Operacional. 

O Risco de Mercado pode ser entendido como o risco de perdas no valor da carteira de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar decorrentes de variações nas taxas e 

preços de mercado de ativos, passivos e demais instrumentos financeiros, como por exemplo: 

títulos de renda fixa, de renda variável, opções, swaps, futuros, termo e commodities. Os 

retornos esperados de um determinado investimento podem oscilar em face de vários fatores 

externos advindos do mercado (taxa de juros, taxa de câmbio, índices de inflação).  

O Risco de Contraparte é aquele que pode ser descrito como o risco de um tomador não 

cumprir uma obrigação. Geralmente decorre do risco na variação de preços de valores, 

créditos e contas a receber, quando a contraparte devedora não apresenta condições ou não 

quer quitar sua obrigação por várias razões. O grande desafio para este tipo de risco é criar 

mecanismos para medição em operações de logo prazo. 

O Risco Legal é aquele relacionado com perdas decorrentes da falta de cumprimento das 

normas legais de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, contratos executáveis, processos 

judiciais e ações legais. Diante disso recomenda-se que todas as transações mantidas com 

participantes e clientes da Entidade sejam documentadas e respaldadas por contratos e por 

normativos dentro dos dispositivos regulamentares e legais. 

O Risco Operacional, segundo o comitê de Basiléia (2001), foi definido como sendo o 

risco de perdas resultantes de processos internos, pessoas e sistemas ou de eventos externos 

falhos ou inadequados.  Este tipo de risco está muito relacionado a falhas humanas de 
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processos e de sistemas de informação e comunicação. Para uma Entidade Fechada de 

Previdência Complementar o grande desafio da gestão é minimizar a possibilidade de sua 

ocorrência, a custos compatíveis com o custeio dos seus planos de benefícios.    

Em geral, a ocorrência destes quatro grupos de riscos se dá de forma conjunta e 

interligada, pois a relação que os envolve é de intensa dependência, bem como pelo fato de 

evolver uma Entidade, que, por sua própria natureza, é uma organização complexa que exige a 

interação de vários fatores: participantes ativos, participantes assistidos, patrocinadores, 

clientes, fornecedores, consultores e órgãos controladores.   

As definições de riscos devem ser ajustadas a cada tipo de organização, levando-se em 

conta a sua visão, os seus valores, os seus objetivos estratégicos, o conhecimento, as 

experiências das pessoas e o ramo de atividade. Os principais riscos podem ser subdivididos 

em riscos componentes de determinados grupos, desde que observadas á coerência e clareza 

das definições, a identificação dos riscos sempre combinada com os objetivos estratégicos da 

organização e o seu gerenciamento integrado.  
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6- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Davies (1974) define informação, no contexto dos sistemas de informação, como sendo 

dados que foram processados e assumem uma forma que faz sentido e possui valor real ou 

percebido em um processo decisório atual ou futuro. 

Desse modo, é necessário diferenciar dados de informação, enquanto o primeiro pode 

ser conceituado como a matéria-prima das informações, e é definido por Davies (1974) como 

grupos de símbolos não randômicos que representam quantidades, ações, objetos entre outros. 

Laudon (2007) simplifica, sistema de informação como sendo um conjunto de 

componentes que se interagem, processam, armazenam e distribuem informações destinadas a 

apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle de uma organização.  

Os sistemas de informação contêm informações sobre pessoas, locais e itens 

significativos para a organização. Informação quer dizer dados apresentados em uma forma 

significativa e útil para os seres humanos. Dados, ao contrário, são seqüências de fatos brutos 

que representam eventos que ocorrem na organização ou no ambiente físico, antes de terem 

sido organizados e arranjados de uma forma que as pessoas possam entendê-los e usá-los. 

Padoveze (2002) classifica os sistemas de informação em: sistemas de informação de 

apoio às operações e sistemas de informação de apoio à gestão. 

- Sistema de Informações Operacionais – Esses sistemas são criados pelas 

necessidades de administração operacional, estão ligados ao sistema físico-

operacional e surgem da necessidade de desenvolver as operações fundamentais da 

empresa. 

- Sistema de Apoio à Gestão – Esses sistemas têm a função de gerar informações 

necessárias para a gestão econômico-financeira da empresa e avaliam o desempenho 

dos administradores internos.  
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6.1 Tipologia de Sistemas de Informação 

Os sistemas podem ser classificados por cinco diferentes dimensões: 

- Simples vs Complexos – o primeiro grupo possui poucos elementos e a relação ou 

interação entre os elementos é descomplicada e direta, já no segundo são 

encontrados vários componentes que são altamente relacionados e interconectados; 

- Aberto vs Fechado – a diferença reside na interação com o ambiente, no fluxo de 

entradas e saídas de todos os limites do sistema; 

- Estável vs Dinâmico – enquanto este último enfrenta mudanças rápidas e radicais, as 

mudanças no ambiente pouco afetam o primeiro; 

- Adaptáveis vs Não-adaptáveis - o primeiro grupo constantemente monitora o 

ambiente e responde a um ambiente mutável, enquanto o segundo não muda, 

independente de mudanças no ambiente; e 

- Permanente vs Temporário – para esta classificação, permanente seriam os sistemas 

com duração de longo prazo, cerca de dez anos ou indefinida, já os temporários 

existem para fins específicos e possuem um limite de tempo pré-determinado. (Stair, 

1998:8-10). 

 

6.2 Sistema de Informação como Área estratégica para Fundos de Pensão  

No início da utilização dos computadores por empresa, somente as grandes corporações 

tinham condições de adquiri-los devido aos altos custos envolvidos. Além dos custos e outras 

limitações tecnológicas, o uso dos computadores era delimitado por uma grande fronteira 

entre o CPD – Centro de Processamento de Dados, onde esses equipamentos eram instalados e 

para onde eram encaminhados e processados os dados. Havia plena segregação entre o que a 

empresa fazia em suas rotinas e a participação distinta da computação. 

 Hoje as coisas funcionam de forma muito diferente. O Sistema de Informação – SI – faz 

parte do dia a dia de qualquer empresa. É inimaginável uma entidade de previdência privada, 

por exemplo, tentando operar sem um SI. Mesmo reconhecendo isso, porém, é comum 

empresas considerarem o SI uma atividade de apoio. Como tratá-lo como apoio uma vez que, 

sem ele, a gestão de um fundo de pensão ficaria comprometida?   

O uso de um computador para fins pessoais é muito diferente de sua utilização para fins 

corporativos. Conforme tantas outras ciências, em SI também há forte segregação de 

conhecimentos e especializações, o que reflete diretamente nos profissionais que nele atuam. 

Infelizmente, poucas iniciativas para o correto tratamento dessas especializações são adotadas 
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pelas próprias faculdades. Como conseqüência os profissionais recebem formação técnico-

generalista e acabam somente se formando de fato, após alguns anos de trabalho de mercado. 

 

É comum gestores de empresas com pouco conhecimento, subjugarem o SI e seus 

profissionais. Com uma visão simplificada, abordam-na como uma área de apoio, acreditando 

que qualquer profissional que saiba trabalhar em computadores está capacitado a assegurar o 

adequado uso e conseqüente retorno para os negócios que o SI pode e deve trazer. 

Atualmente, as estruturas e a combinação de recursos de um SI requerem um tratamento 

específico e competente para o seu bom uso. São estruturas complexas de comunicação, 

dispositivos de segurança, gerenciadores de bancos de dados, redes, diversos equipamentos, 

etc. 

Outro aspecto é o orçamentário. Constantemente, cortes orçamentários em SI são 

acompanhados de uma cobrança por serviços de qualidade. Essa incoerência administrativa 

também é resultado da administração direta de um SI por profissionais desqualificados e não 

raro da insensibilidade dos gestores. 

 

Hoje, o correto e seguro uso dos recursos de um SI é tão crítico que até órgãos 

governamentais se manifestam explicitamente sobre o tema (Resolução CGPC 13/2004). 

 

A linha a ser adotada é muito simples e do conhecimento de todos. O que é feito para 

operacionalizar uma área crítica para a entidade, mesmo quando não há condições para se 

manter internamente um corpo de profissionais altamente capacitados e os demais recursos?  

Resposta: Mantém-se o mínimo de operacionalização e terceiriza-se, com empresas de 

renomada expertise, parte da execução dessa atividade. É bom lembrar apenas um grande 

detalhe: Quando é feita terceirização em uma área crítica, costuma-se pagar o preço justo pelo 

serviço de uma boa empresa. Então, por que não agir assim com o SI? Quando contratamos 

empresas que aceitam qualquer tipo de serviço a um pequeno custo, os resultados também são 

no mínimo proporcionais ou até muito piores.   
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Outro ponto é o desconhecimento generalizado sobre SI por parte dos administradores. 

Não se exige formação em SI, mas um conhecimento genérico, similar ao que certamente 

existe em relação às demais áreas fora dos conhecimentos específicos que cada profissional 

tem. Sem isso, a sensibilidade sobre o assunto pode ficar comprometida e se tornar fácil, e por 

que não dizer perigoso, a tomada de decisões que desrespeitem o caminho crítico a ser 

seguido para o sucesso no emprego dos recursos de SI. Portanto, é necessário cercar-se, pelo 

menos, de um profissional ou empresa altamente competente, que tenha um histórico de 

serviços em grandes corporações, para orientação na condução de assuntos e decisões 

relacionadas a Sistemas de Informação.          
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CONCLUSÃO 

 

O risco está na essência do negócio dos Fundos de Pensão e sempre esteve relacionado á 

solvência e liquidez dos planos de benefícios. Porém, até pouco tempo atrás, a questão era 

vista, sob a ótica atuarial ou da aplicação dos recursos financeiros. As preocupações estavam 

concentradas meramente na expectativa de uma escolha plausível do conjunto de premissas 

atuariais com o perfil dos participantes, bem como na melhor escolha da aplicação dos 

investimentos compatível com o retorno esperado.  

Com o resultado da experiência acumulada pelo sistema de previdência complementar, 

assim como o do mercado financeiro, a exemplo de outros segmentos empresariais, as 

fronteiras de análises e administração de risco se expandiram. Atualmente, risco não está 

apenas restrito ao foco inicial (atuarial e investimento), mas está relacionado como todos os 

setores e atividades das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Apesar da 

complexidade do gerenciamento do plano, todas as etapas deverão ser corretamente 

compreendidas e controladas, contribuindo para a consecução dos objetivos estabelecidos. 

Percebe-se um grande esforço dos órgãos reguladores em monitorar e assegurar a 

qualidade do processo de gestão de risco nas Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar. Diante disso, a adoção de procedimentos de administração dos riscos pelas 

entidades permitirá ao somente atender às novas demandas regulatórias, previstas na resolução 

CGPC nº 13/2004, como também responder aos desafios de um ambiente de transparência e 

segurança. 

As Entidades Fechadas de Previdência Complementar estão reforçando suas estruturas 

de controle e prevenção de riscos e redução de custos, demonstrando uma conscientização 

efetiva do valor que a gestão de risco e custos pode representar na obtenção de resultados. 

Diante disso, é recomendável a criação de uma instância interna, responsável por todas as 

iniciativas integradas de riscos, sendo uma área com autonomia, subordinada à Diretoria ou 

Conselho Deliberativo, e capaz de articular os processos que facilitem o gerenciamento de 

riscos e custos. 

Os Fundos de Pensão, independentemente de seu porte e tamanho, devem avaliar 

corretamente sés riscos, mediante a utilização de mecanismos adequados, segundo as 

melhores técnicas de gestão, com objetivo de proteger os seus patrimônios e assim garantir o 

equilíbrio de seus planos de benefícios, dando confiança e tranqüilidade aos participantes 

ativos e assistidos.         
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Historicamente, a Previdência Complementar Fechada conquistou espaço significativo 

na economia do país com o incremento do setor empresarial, que patrocina planos de 

previdência privada para os seus funcionários. Daquele instante, o crescimento do sistema foi 

de tal ordem, que as diretrizes conferidas pela Lei 6.435, de 15 de julho de 1977, não se 

adequavam mais às necessidades surgiram. 

No curso das mudanças que alteram o funcionamento das entidades fechadas de 

previdência complementar, assistimos à edição de diversas normas que regulam princípios 

institucionais do sistema fechado de previdência complementar, tais mudanças implicam 

modificações estruturais focalizadas no crescimento, profissionalização e transparência de 

gestão. É preciso que haja flexibilidade, que assegure a eficácia do regime sem engessamento 

das regras buscando a profissionalização no gerenciamento das entidades fechadas. Este é um 

ponto que merece ser destacado, posto que a necessária expansão da poupança agregada passa 

necessariamente pelos estabelecimentos das condições para atrair e reter os participantes. 

Uma sugestão bastante interessante para estimularmos a expansão do regime de 

Previdência Complementar seria a possibilidade de criação do plano de benefícios para 

profissionais liberais e outras categorias de trabalhadores, desvinculados da relação de 

emprego, esta fatia do mercado representa grande potencial de crescimento; outra inovação 

que certamente causará um fluxo de novos participantes no regime é a inclusão dos servidores 

públicos das três esferas do Governo; esses pontos relevantes merecem estudos detalhados. 

Para conduzir esse processo de mudanças é necessário o estabelecimento de 

planejamento estratégico que permita às entidades fechadas de previdência complementar 

absorver as mudanças promovidas pela legislação, os novos planos de benefícios e a 

conseqüente expansão do número de participantes. Para alcançar este intento uma gestão 

moderna é imprescindível, a estrutura organizacional deverá ser reduzida e altamente 

especializada, não havendo mais espaço para gestões amadoras. 

A sofisticação dos recursos de informática e o conhecimento dos mercados financeiro e 

de capitais, afastarão muitos dos atuais administradores e em seu lugar deverá surgir o 

profissional especializado, porém não teremos sucesso se essa estrutura for pensada e criada à 

revelia da população, há de se pensar que o Governo e sociedade precisam estar sintonizados 

harmoniosamente em um objetivo comum. 
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Os Fundos de Pensão são empresas que estão buscando posicionamento mais agressivo, 

seja pela necessidade de sobrevivência ou pela necessidade de crescimento. Este segmento 

tem atraído à atenção de muitos competidores tais como: bancos, seguradoras e outras 

empresas que passarão a competir nesta área até então exclusiva dos Fundos de Pensão. 

A administração estratégica é, portanto, um aspecto primordial para que as organizações 

conheçam mais sobre si mesmas, ajudando-as a construir seus novos processos e atividades, 

identificando suas competências básicas e essenciais de forma a maximizar o conjunto de 

fatores que irão permiti-las diferenciar-se, cada vez mais, de seus concorrentes, contribuindo, 

assim, ao alcance de seus objetivos fundamentais ao criar vantagem sustentável em longo 

prazo.       
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GLOSSÁRIO  
 
ABRAPP – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada 
BCB – Banco Central do Brasil 
BNDES – Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico S.A 
CESP – Centrais Elétricas de São Paulo 
CESS – Centro de Estudo de Seguridade Social 
CGPC – Conselho de Gestão da Previdência Complementar 
CMN – Conselho Monetário Nacional 
CPC – Conselho de Previdência Privada 
CVM – Comissão de Valores Mobiliários 
DOU – Diário Oficial da União 
EAPP – Entidade Aberta de Previdência Privada 
EFPC – Entidade Fechada de Previdência Complementar 
EFPCs – Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
LOPS – Lei Orgânica da Previdência Social 
MPAS – Ministério da Previdência e Assistência Social  
PBPS – Plano de Benefícios da Previdência Social 
RGPS – Regime Geral de Previdência Social 
RPS – Revista de Previdência Social 
SPC – Secretaria de Previdência Complementar 
SUSEP – Superintendência de Seguros Privados 
STF – Superior Tribunal Federal 
TCU – Tribunal de Contas da União 
TRT – Tribunal Regional do Trabalho 
TST – Tribunal Superior do Trabalho 
 
 
 
 
 
 


