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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo principal investigar por que os fundos de pensão 

têm propensão a buscar que as empresas nas quais mantém investimentos persigam práticas 

de responsabilidade socioempresarial. Para atingir os objetivos propostos foi realizado estudo 

de caso no maior fundo de pensão da América Latina - PREVI, e que ocupa a primeira 

posição dentre os fundos de pensão brasileiros em volume financeiro de ativos e tem 

participação relevante na estrutura de propriedade em 38 empresas. Por meio de entrevistas 

semiestruturadas foi possível capturar o posicionamento adotado pelos gestores do fundo de 

pensão com relação às estratégias de responsabilidade socioempresarial nas empresas 

investidas. Em função da necessidade de melhor compreender a cadeia de valor das 

organizações, esta dissertação tratou da teoria dos stakeholders, importante na definição 

estratégica e filosófica das empresas, e da teoria da agência, pois alguns conflitos são 

identificados na relação entre acionistas majoritários (PREVI) e minoritários. O estudo 

permitiu identificar que os gestores, não obstante apresentarem discurso voltado para o 

atendimento dos stakeholders das empresas investidas, têm como foco principal mitigar os 

riscos ambientais e sociais, em função dos impactos econômicos que estes problemas podem 

representar para as organizações nas quais investem. Apesar do objetivo instrumental que tem 

movido o fundo de pensão, suas ações têm levado a um crescimento na adoção de práticas 

responsáveis pelos participantes do mercado. Foi possível concluir que os gestores do fundo 

de pensão objeto do estudo de caso ao adotarem princípios de investimentos responsáveis 

atendem de forma eficaz também a seu dever fiduciário. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade socioempresarial, stakeholders, fundos de pensão, 

investimentos responsáveis 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims at investigating why pension funds have a tendency to seek that which 

holds investments in companies pursuing corporate social responsibility practices. To achieve 

the proposed objectives was conducted case study in the largest pension fund in Latin 

America - PREVI, which ranks first among the Brazilian pension funds in financial volume of 

assets and has a significant place in the structure of ownership in 38 companies. Through 

semi-structured interviews was possible to capture the position taken by the managers of 

pension fund in relation to corporate social responsibility strategies in the investee companies. 

Because of the need to better understand the value chain of organizations, this paper dealt 

with the theory of stakeholders, important for strategic and philosophical definition of 

enterprises, and the agency theory, as some conflicts are identified in the relationship between 

controlling shareholders (PREVI) and minority. The study allowed to identify that the 

managers, in spite of showing speech directed to the attention of stakeholders of invested 

companies, focuses primarily on mitigating the environmental and social risk, depending on 

the economic impacts that this problems may pose for organizations in which they invest. 

Despite the instrumental goal that has moved the fund, its actions have led to an increase in 

the adoption of responsible practices by market participants. It was possible to conclude that 

the managers of the pension fund case study object, by adopting the principles of responsible 

investment, effectively meet their fiduciary duty also. 

 

Keywords: corporate social responsibility, stakeholders, pension funds, socially responsible 

investment 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O crescimento econômico mundial tem levado as empresas produtivas cada vez mais a 

consumirem recursos naturais e intensificarem a utilização dos recursos humanos, gerando 

desequilíbrios ambientais e sociais, em razão da necessidade da ampliação do domínio de 

mercado, em especial por causa do efeito da globalização econômica, que gerou uma 

aproximação entre os mercados internacionalmente e intensificou a competitividade. 

Diante do aumento desordenado do consumo de recursos, o tema responsabilidade 

socioempresarial (RSE) tomou conta dos debates, levando acadêmicos e empresários a 

refletirem sobre quais as responsabilidades que cabem a cada membro da sociedade.  

Há empresas que adotam estratégias de RSE com o objetivo de perpetuar seus 

negócios, em face da percepção da importância de levar em consideração os stakeholders nas 

suas decisões. Outras, porém, o fazem com o objetivo de aproveitar a onda que se formou 

com a temática, buscando capitalizar valor à sua imagem, sem, contudo, deliberar ações 

efetivas de RSE; e existem aquelas que acreditam que investimentos em RSE não maximizam 

seus resultados, conforme McWilliams e Siegel (2000). 

A adoção de determinada estratégia sugere uma relação com a estrutura de 

propriedade, que é um fator relevante e que gera “implicações importantes para a governança 

e desempenho corporativos” (THOMSEN; PEDERSEN, 2000). Conforme afirma Fontes 

Filho (2003), estudos comprovam a existência de relação entre estrutura de propriedade e 

estratégias funcionais, em que se enquadra a estratégia de RSE. 

Dentre as estruturas de propriedade, os Investidores Institucionais – segundo Chaganti 

e Damanpour (1991), os fundos de pensão, os fundos mútuos, os bancos, as companhias de 

seguros e as firmas privadas – são aqueles que mais apresentam vocação para ações de RSE, 

conforme Johnson e Greening (1999). 

Os fundos de pensão são reconhecidamente indutores de desenvolvimento econômico, 

tendo em vista suas características de investidor com visão de longo prazo e a capacidade de 

investimentos, em face dos aportes de recursos efetuados por participantes e patrocinadores. 
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Os fundos de pensão são entidades constituídas com a finalidade de gerir os recursos 

aportados por empregados e empregadores para complementar a renda de aposentadoria dos 

empregados após o período laboral.  

A responsabilidade atribuída aos gestores dos fundos de pensão, como agentes 

fiduciários dos recursos aportados, traz à tona a discussão sobre até onde poderão os gestores 

dos fundos de pensão apoiar ações de responsabilidade socioempresarial nas empresas 

participadas. Sandberg (2011) relata que alguns investidores institucionais alegam que suas 

obrigações com os beneficiários consistem em maximizar os lucros dos investimentos. Ao 

analisar o Freshfields Report, Sandberg (2011) esclarece que na visão daquele documento os 

investidores institucionais devem exercer um poder discricionário, utilizando-se de prudência, 

além de levar em consideração as questões sociais, ambientais e de governança.  

Para entender melhor as estratégias de RSE faz-se necessária uma compreensão do 

modelo dos stakeholders e stockholders, bem como dos conflitos de agência que decorrem 

das decisões adotadas pelos atores envolvidos com os fundos de pensão, tais como 

participantes, patrocinador, sócios nas empresas investidas e gestores que conduzem os 

negócios, sob a definição estratégica do conselho de administração das empresas.  

Visando compreender como se posicionam os gestores de um grande fundo de pensão 

no Brasil com relação às estratégias de RSE em seus investimentos, este trabalho analisa por 

que os fundos de pensão, em especial a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 

Brasil - PREVI, têm maior propensão para buscar que as empresas a serem investidas sejam 

dotadas de práticas de RSE, assim como promover tais práticas nas empresas que já estão 

investidas. 

“Qual o interesse subjacente do fundo de pensão ao investir em RSE?” Esta questão se 

buscou que fosse respondida ao longo das entrevistas que realizadas com os diretores, 

gerentes executivos e gerentes de núcleo da PREVI. 

Esta dissertação apresenta os capítulos referentes ao problema nos quais é exposta a 

questão relevante a ser pesquisada, bem como os objetivos geral e intermediários. No 

referencial teórico são revisados alguns conceitos importantes para a pesquisa que será 

efetuada, seguindo-se a esse capítulo a metodologia que será empregada na dissertação. 

Finaliza-se o trabalho com a análise dos posicionamentos apresentados pelos entrevistados e 

uma conclusão a respeito da pergunta elaborada nesta dissertação.
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2 PROBLEMA  

 

 

As ações adotadas pelas empresas quanto à RSE têm sido foco de análise, em especial 

sobre o verdadeiro retorno financeiro que tais ações proporcionam. 

Entretanto, a visão puramente do retorno financeiro vem perdendo espaço, com a 

ampliação do debate sobre o quanto as organizações contribuem e recebem da sociedade em 

que estão inseridas. O lucro como objetivo máximo das organizações tem sido muito criticado 

pela literatura que trata de RSE, conforme observa Kein (1978).  

As empresas estão em um meio sistêmico e a condução da relação com os diversos 

stakeholders é papel fundamental para a sociedade. Para Carrol (1991), a RSE não se resume 

a orientações econômicas ou legais, mas também éticas e filantrópicas. Freeman (1984), ao 

definir stakeholder como sendo todo aquele que é afetado ou afeta a empresa, deixou em 

aberto uma vasta possibilidade de inclusão dos mais diversos stakeholders.  

Em vista dos debates em torno do papel das empresas na contribuição e no 

fortalecimento das ações de responsabilidade socioempresarial e da diversidade de 

posicionamento das empresas com relação a este tema, este estudo se propõe a identificar por 

que os fundos de pensão buscam que seus investimentos sejam dotados de práticas de RSE. 

Faz-se importante ressaltar a definição de desenvolvimento sustentável apresentada 

pela primeira-ministra da Noruega Gro Harlem Brandtland no World Business Council for 

Sustainable Development, em 1987, qual seja “desenvolvimento que satisfaz as necessidades 

do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias 

necessidades” (UN DOCUMENTS, 1987) – uma preocupação alinhada com o objetivo de um 

fundo de pensão que é dotar seus participantes de condições ideais na vida pós-laboral. Na 

missão da PREVI é ressaltada a necessidade de se proporcionar “qualidade de vida para os 

participantes e de seus dependentes” (PREVI, 2007).  

Seria possível atender a essa expectativa, sem que houvesse uma preocupação do 

investidor institucional – no caso de estudo, a PREVI – com a promoção da responsabilidade 

socioempresarial em suas empresas investidas? E como fica o dever fiduciário dos gestores? 

A eles está delegada a função da decisão do melhor investimento. Qual avaliação fazem esses 
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gestores sobre o que é o melhor investimento? Estas questões são relevantes para o 

entendimento da razão de os fundos de pensão buscarem investimentos responsáveis. 

 

 

2.1 OBJETIVOS  

 

 

2.1.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Identificar as razões que levam os fundos de pensão a buscarem investimentos que 

estejam alinhados com estratégias de responsabilidade socioempresarial e influenciar as 

empresas participadas na implantação de tais estratégias. 

 

 

2.1.2 OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS 

 

 

Identificar quais os tipos de ações de responsabilidade socioempresarial estão sendo 

adotadas por parte das empresas participadas.  

Identificar os critérios de responsabilidade socioempresarial adotados pelos 

investidores institucionais, conforme o caso estudado da PREVI, na tomada de decisão de 

investimentos.  

Identificar como os gestores das empresas participadas e os demais sócios estão se 

posicionando com relação às estratégias de responsabilidade socioempresarial. 

Identificar os facilitadores e dificultadores na implementação das estratégias de 

responsabilidade socioempresarial. 
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2.2 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 

Considerando que as entrevistas foram realizadas com os executivos da PREVI, o 

presente estudo não pretende identificar como outros fundos de pensão estão atuando em 

relação ao tema Responsabilidade Socioempresarial nos investimentos. Esta delimitação 

reflete, portanto, a natureza e porte da PREVI, dado que a grande maioria dos fundos de 

pensão em operação no país não tem volume de recursos suficientes para atuar como 

investidores ativos nas empresas participadas. 

 

 

 

2.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 

Estudos acadêmicos têm identificado relação positiva entre as estratégias de RSE e os 

fundos de pensão. Na Europa, diversos países têm regulamentado os investimentos dos fundos 

de pensão, buscando torná-los responsáveis, além de exigirem a inclusão de critérios sociais, 

ambientais e éticos. 

Ao entrevistar os gestores da PREVI, maior fundo de pensão da América Latina e 24º 

do mundo em ativos totais buscou-se compreender a visão e a postura dos gestores do fundo 

com relação à importância da implantação de RSE nas empresas participadas. 

Nesta dissertação poderá ser observado qual o posicionamento dos gestores da PREVI 

a respeito do conflito entre investir em empresas com estratégias de RSE e incentivar as 

empresas participadas a adotarem tais estratégias e o dever fiduciário que é atribuído ao 

gestor. 

Para a sociedade este estudo será de importância para o desenvolvimento de mercados 

mais sustentáveis, pois poderá ser percebido como atuam as empresas, quando são 

estimuladas pelos investidores a promoverem ações de RSE. 
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Por este estudo, os investidores, que cada vez mais estão preocupados com a 

sustentabilidade de seus investimentos, poderão perceber o potencial que possuem no sentido 

de influenciar o comportamento das empresas e, por conseguinte, promover mudança na 

forma de definição das estratégias corporativas que irão incorporar as questões 

socioempresariais.  

Li e Zhang (2010) destacam a importância de novos debates sobre o tema com dados 

referentes a países diferentes dos Estados Unidos. Este estudo adiciona mais uma contribuição 

sobre a as estratégias de RSE em países em desenvolvimento, ampliando a discussão para a 

relação dessas estratégias com os tipos de estruturas de propriedade existentes no Brasil. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

Com o objetivo de compreender as razões que levam os fundos de pensão a buscarem 

que suas empresas investidas adotem práticas de RSE, este referencial teórico traz para 

discussão no primeiro momento a evolução do tema responsabilidade socioempresarial, que 

tem sido objeto de debates na academia e nos meios empresariais, envolvendo toda a 

sociedade. 

Em seguida, são discutidas as estruturas de propriedades e seus comportamentos com 

relação à RSE, e os modelos de stakeholders e shareholders, tendo em vista que estes 

modelos definem a postura das empresas e de seus acionistas referente à forma como se 

postam diante das questões sociais e ambientais.  

Visto que os gestores dos fundos de pensão exercem o dever fiduciário na 

administração dos fundos de pensão, são, portanto, mandatários dos participantes e 

patrocinadores e que os mesmos gestores atuam como Principal em relação aos dirigentes das 

empresas investidas, na sequência é tratado a teoria da agência. 

Em seguida, as estratégias funcionais e os fatores motivacionais dos fundos de pensão 

são discutidos com o objetivo de identificar estratégias que envolvam as organizações e a 

RSE e quais apelos levam os fundos de pensão a investirem em RSE nas empresas 

participadas. 

 

 

3.1 A EVOLUÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIOEMPRESARIAL 

 

O conceito de RSE vem evoluindo ao longo do tempo. Tendo em vista a força que 

vem adquirindo nos últimos anos, parece ser uma preocupação recente, porém, as discussões 

em torno do tema já vêm da década de 1930, conforme Cheit (1964 apud CARROL, 1979) ao 

citar o exemplo de Wendell Wilkie, que introduziu junto ao empresariado um senso de 

responsabilidade social naqueles anos. 

As primeiras citações literárias ocorrem na década de 1950, surgindo a era moderna 

dos debates sobre a RSE, período em que se dava muito mais ênfase à responsabilidade social, 
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Responsabilidade 

Discricionária 

Responsabilidade  

Ética 

Responsabilidade  

Legal 

Responsabilidade 

Econômica 

Figura 1 – Pirâmide de Responsabilidade Social Empresarial 
Fonte: Carrol, 1979, p.499 
 

reduzindo a importância do papel das corporações. O grande autor desse período, segundo 

Carrol (1979) foi Howard R. Bowen que publicou o livro Social Responsabilities of the 

Businessman, em 1953. Bowen trouxe seriedade para as discussões do tema RSE, cobrando 

dos homens de negócios um posicionamento acerca de suas obrigações com os valores da 

sociedade. 

Carrol (1999) classifica a importância do papel desempenhado por Bowen como 

fundamental, pois foi quem estabeleceu as primeiras doutrinas da responsabilidade social, 

inclusive com uma visão de futuro no que se refere ao comportamento dos negócios. O autor 

denomina Bowen o pai da RSE. 

Na década de 1960 o escritor mais importante, conforme Carrol (1979), foi Keith 

David, que trouxe como reflexão a necessidade de ver a RSE como uma decisão de ordem 

gerencial, com perspectiva de ganhos econômicos no longo prazo.  

Carrol (1979) apresentou o modelo de RSE como sendo a conjugação de quatro 

dimensões, não excludentes entre si, quais sejam: responsabilidade econômica, 

responsabilidade legal, responsabilidade ética e a responsabilidade discricionária, formatando-

as em uma pirâmide (Figura 1). 
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Na base da pirâmide está localizada a responsabilidade econômica, tendo em vista que 

as empresas são criadas com o objetivo de produzir produtos e serviços para a sociedade, 

estando as demais responsabilidades subjacentes à existência da empresa. O autor atribui 

maior proporcionalidade para essa responsabilidade sugerindo maior importância. 

Em seguida, Carrol (1979) classificou a responsabilidade legal que se compõe de 

regras estabelecidas pela própria sociedade, em que são codificados os direitos e deveres. A 

responsabilidade ética refere-se a anseios comportamentais que a sociedade espera, sendo um 

nível de comprometimento da empresa com fazer o que é certo, justo, eliminando os danos 

causados aos stakeholders, e chegando mesmo a influenciar a criação de legislações 

posteriores. Com relação à responsabilidade discricionária ou filantrópica, o autor trata das 

contribuições que as empresas oferecem à sociedade em uma ação voluntária.  

Apesar de ter se tornado um fator de competitividade e de acenar com a possibilidade 

de retornos, percebe-se, embora em menor grau, certo comportamento refratário às mudanças 

introduzidas pela nova forma de pensar o processo de produção. 

Alguns autores têm um posicionamento contrário ao movimento de RSE das empresas, 

como Friedman (1977) que critica a cobrança de ações de RSE por parte das empresas, pois 

no seu entendimento elas devem se preocupar com os lucros e com sua manutenção, 

auxiliando desta forma o desenvolvimento socioeconômico, e restando ao governo a 

responsabilidade sobre as questões sociais. 

Friedman (1977) contesta ações filantrópicas com recursos de empresas, uma vez que 

as decisões sobre essas doações não são tomadas pelos acionistas. O autor classifica a 

responsabilidade social que está sendo imputada às empresas como uma doutrina 

“subversiva”. 

Por outro lado, Walters (1977) entende que a empresa que não manifesta preocupação 

com a sociedade em que está inserida, buscando o lucro de forma desordenada está deixando 

de considerar que tal estratégia poderá trazer um impacto negativo no longo prazo, colocando 

em risco, inclusive, a sua sobrevivência. 

Bell (1977) mostrou-se preocupado com o desenvolvimento das sociedades anônimas 

e suas consequências com relação à justiça social, às comunidades, ao meio ambiente e às 

questões morais. No entendimento de Bell (1977) os debates em torno das questões sociais 

serão decisivos nos próximos anos. 
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Não obstante o posicionamento de Friedman, a sociedade pós-industrial percebe as 

empresas inseridas em um ambiente complexo, com reflexos nos diversos stakeholders. Não 

basta somente o sucesso econômico, esperado na sociedade industrial, proclamado por 

Friedman, mas outros fatores – como a qualidade de vida, o meio ambiente, o 

desenvolvimento social – são percebidos como relevantes pelas empresas e indivíduos. 

Leisinger e Schimitt (2001 apud ROCHA; SIMONETTI, 2008) consideram que a 

visão de responsabilidade social, limitada aos ganhos econômicos, vem sendo cada vez menos 

aceita na sociedade, na academia e entre as próprias empresas. O lucro não é apenas 

economicamente necessário; possui também uma importância social, na medida em que 

garante a preservação e geração de empregos produtivos, a disponibilidade de bens e serviços 

e o desenvolvimento de novas soluções técnicas.  

Ashley (2002, p. 56), tendo em vista os princípios da governança, define 

responsabilidade social como:  

 
O compromisso que uma organização deve ter para com a sociedade, expresso por 
meio de atos e atitudes que a afetem positivamente, de modo amplo, ou a alguma 
comunidade, de modo específico, agindo proativamente e coerentemente no que 
tange a seu papel específico na sociedade e a sua prestação de contas para com ela. 

 

Ashley (2006) ressalta a presença da abordagem instrumental na RSE com a pretensão 

de melhorar a imagem da empresa, através de ações que gerem ganhos produtivos e vantagens 

competitivas, construindo o conceito que a autora denomina de “inovação social corporativa”. 

Wartick e Cochran (1985) argumentam que as premissas básicas do conceito de 

responsabilidade social ao longo das discussões sobre o tema eram o contrato social e a ação 

moral. Acadêmicos e profissionais procuraram redefinir as premissas básicas da RSE, 

revelando a necessidade de vencer três desafios, quais sejam: i) oferecer algo mais para o 

desenvolvimento do tema responsabilidade social; ii) rediscutir o pensamento gerencial; iii) 

reformular as responsabilidades das empresas na sociedade e rever os critérios de 

acompanhamento do desempenho empresarial na área social. 

A partir do modelo construído por Carrol (1979), Wartick e Cochran (1985) propõem 

um modelo que busca capturar as discussões que vêm ocorrendo além dos debates 

acadêmicos. 
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Princípios Processos Políticas 

Responsabilidade Social 
Corporativa 

Responsividade Social 
Corporativa 

Gerenciamento de Questões 
Sociais 

(1) Econômico (1) Reativa (1) Identificação das questões 
(2) Legal (2) Defensiva (2) Análise das questões 

(3) Ético (3) Acomodativa 
(3) Desenvolvimento de 
respostas 

(4) Discricionário (4) Proativa   

Dirigido para: Dirigido para: Dirigido para: 

(1) O contrato social de 
negócios 

(1) A Capacidade de responder a 
mudanças nas condições sociais  

(1) Minimizar surpresas 

(2) Negócios como 
agentes morais 

(2) Abordagens gerenciais para o 
desenvolvimento de respostas 

(2) Determinar políticas 
sociais corporativas efetivas 

Orientação Filosófica Orientação Institucional Orientação Organizacional 
 

 

Wartick e Cochran (1985) concluem que os princípios de responsabilidade social estão 

relacionados a uma orientação filosófica, o processo de responsividade (resposta) social está 

relacionado à orientação institucional, enquanto que a política de gerenciamento das questões 

sociais está diretamente ligada à orientação organizacional.  

Wood (1991) revisa os modelos de Carrol (1979) e de Wartick e Cochran (1985) 

acrescentado aos estudos anteriores que a sociedade apresenta determinadas expectativas que 

estão relacionadas a três princípios posicionados em diferentes níveis de aplicações, quais 

sejam: Institucional, Organizacional e Individual, conforme o Quadro 2. 

O quadro seguinte apresenta os três princípios de RSE proposto por Wood (1991). O 

princípio da legitimidade está relacionado ao papel de instituição econômica desempenhada 

pelas empresas, o princípio da responsabilidade pública está relacionado ao comportamento 

das empresas com referência à sociedade e o princípio do critério gerencial está ligado às 

expectativas sobre o comportamento dos gestores. 

 

 

Quadro 1 - Modelo de Responsabilidade Socioempresarial 
Fonte: Wartick e Cochran, 1985. 
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O princípio da Legitimidade: Sociedade concede legitimidade e poder aos negócios. No 
longo prazo, aqueles que não utilizam o poder da maneira que a sociedade entende como 
responsável vão perdê-lo.  

Nível de 
aplicação: 

Institucional, baseado nas obrigações genéricas das firmas enquanto 
organização de negócios. 

Foco: Obrigações e sanções         

Valor: 
Define a relação institucional entre negócios e sociedade além de 
especificar o que é esperado de qualquer negócio. 

Origem: Davis (1973)           
  

     
  

O princípio de responsabilidade pública: Os negócios são responsáveis por resultados 
relacionados às áreas, primária e secundária, de envolvimento com a sociedade. 

Nível de 
aplicação: 

Organizacional, baseado em circunstâncias das firmas e relações com o 
ambiente. 

Foco: Parâmetros comportamentais para as organizações 

Valor: 
Coloca responsabilidade de negócios àqueles problemas relacionados às 
atividades e aos interesses das firmas, sem especificar um domínio de ação 
muito estreito. 

Origem: Preston e Post (1975)         
  

     
  

O princípio de critério gerencial: Gestores são atores morais. Dentro de cada domínio de 
responsabilidade social corporativa, eles são obrigados a exercer critérios conforme possível, 
em direção a resultados socialmente responsáveis. 

Nível de 
aplicação: 

Individual, baseado nas pessoas como atores dentro das organizações. 

Foco: Escolha, oportunidade, responsabilidade pessoal.       

Valor: 
Define como responsabilidade dos gestores ser um agente moral, perceber 
e exercer a escolha no serviço da responsabilidade social 

Origem: Carroll (1979), Wood (1990)         
 

 

 

Elkington (2009) colaborou com as discussões sobre a RSE com a proposta do triple 

bottom line, focando nos três pilares básicos de um empreendimento, quais sejam: 

economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo.  

Quadro 2 – Princípios da Responsabilidade Social Corporativa 
Fonte: Wood, 1991, p. 696 
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Santiago (2009) lembra a existência de outros modelos e ferramentas não produzidos 

no meio acadêmico que se propõem a identificar a atuação social das empresas por meio de: i) 

indicadores propostos pelo Instituto Ethos; ii) balanço social do Ibase; iii) índices de 

sustentabilidade instituídos pelas bolsas de valores, e iv) normas de padronização, tais como 

AS 8000, BS 8800, a AA 1000, PRI Princípios de Investimentos Responsáveis, CDR Carbon 

Disclosure Project e Pacto Global. 

Cramer et al. (2004) relatam a importância que RSE tem alcançado na Holanda, 

incentivado pelo programa Dutch National Initiative for Sustainable Development: 18 

empresas holandesas que representaram o programa assumiram uma postura positiva com 

relação à RSE e colocaram em prática os conceitos aprendidos. 

Ainda sob os impactos que RSE tem introduzido entre os investidores institucionais, 

estes têm assumido um compromisso com investimentos socialmente responsáveis, “it has 

become an investment philosophy” conforme Sparkes e Cowton (2004). Ao assumir tais 

compromissos os grandes investidores oferecem um estímulo para que as empresas observem 

os princípios assumidos pelas principais fontes de recursos.  

Em uma iniciativa das Organizações das Nações Unidas (ONU), em 2005, foi 

constituído um grupo composto pelos maiores investidores do mundo para desenvolver 

Princípios de Investimentos Responsáveis.  

Os signatários dos Princípios de Investimento Responsáveis assumiram o 

compromisso de se adequarem e promoverem tais princípios dentro de sua cadeia de 

relacionamento. Ou seja, cada investidor deverá observar os princípios em suas ações, bem 

como nos demais stakeholders dos fundos de pensão.  

Alguns value drivers são os principais motivadores para que as empresas caminhem na 

direção de RSE:  

i) Acessos às fontes de capital e redução de custo de capital, pois se os fundos de pensão 

incluem critérios de RSE em suas políticas de investimentos será necessário que as empresas 

estejam preparadas para atenderem a estes critérios estabelecidos pelos fundos, desta forma 

sendo público-alvo dos investidores institucionais;  

ii) Redução de riscos de conflitos, tendo em vista que os diversos stakeholders estarão sendo 

observados na cadeia de valor;  
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iii) Redução de custos operacionais é outro value driver importante, pois reaproveitamento da 

água utilizada, por exemplo, irá gerar menor custo de consumo; 

iv) A inovação é mais uma fonte de competitividade que a empresa desenvolve, uma vez que, 

ao buscar formas alternativas e mais baratas na cadeia produtiva, irá gerar novas tecnologias;  

v) Ampliação da reputação da empresa com a consequente valorização de ativos intangíveis. 

 

 

3.2 ESTRUTURAS DE PROPRIEDADE 

 

 

A discussão em torno das estruturas de propriedades tem relevância com relação à 

discussão acerca das estratégias de RSE, pois cada tipo de investidor tem interesses 

específicos que irão definir seu posicionamento em seus planos estratégicos. Alguns autores, 

como Clark e Hebb (2004), entendem que, para os fundos de pensão, as práticas de RSE 

minimizam os riscos dos investimentos de longo prazo.  

Um dos princípios basilares para que as regras que estabelecem as estruturas de 

propriedades sejam respeitadas e se desenvolvam em uma sociedade é a capacidade que as 

instituições possuem de proteção contra interferências políticas e de grupos majoritários, com 

respeito aos direitos de minoritários. 

No mesmo sentido da importância do papel das instituições, a regulação promovida 

em países da Europa sobre os investimentos dos fundos de pensão ampliou o 

desenvolvimento dos investimentos responsáveis, conforme Vivó e Franch (2009) e Lewis e 

Juravle (2010). 

Thomsen e Pedersen (2000) destacam que o grau da concentração de propriedade 

dimensiona o poder que os proprietários podem exercer sobre os gerentes, assim como a 

identidade de proprietários reflete como e quais os objetivos que a empresa deverá perseguir, 

tais como lucro, dividendos, forma de capitalização. 

Os fundos de pensão, em especial a PREVI, com o objetivo de minimizar os riscos de 

conflito da agência, e diante da sua necessidade de investimentos no longo prazo têm 

procurado desenvolver boa governança nas empresas investidas, de forma que o exercício de 
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poder seja distribuído, respeitando os direitos dos acionistas minoritários, na expectativa de 

que a boa governança gere resultados a longo prazo.   

Ullmann (1985) entende que a dispersão do controle acionário favorece o aumento da 

pressão sobre os gerentes na adoção de atividades de RSE, em especial quando os investidores 

estão envolvidos com causas sociais. 

Shepherd (1989 apud PEDERSEN; THOMSEN, 1997) argumenta que a identidade do 

proprietário define diferentes prioridades para as empresas, especialmente com relação às 

metas sociais, esclarecendo que proprietários governos tendem mais a seguir definições 

políticas do que empresas em que o controle não pertence ao governo.  

Thomsen e Pedersen (2000) classificam ao longo do estudo as categorias de 

propriedade ou tipos de controle, quais sejam: i) Investidor Institucional; ii) Famílias; iii) 

Bancos; iv) Empresas; v) Governo. 

Thomsen e Pedersen (2000) fazem as seguintes considerações sobre cada uma das 

categorias selecionadas, observando empresas européias. 

Conforme Thomsen e Pedersen (2000), o Investidor Institucional caracteriza-se por 

investimentos de longo prazo. Normalmente mantém uma carteira de investimentos e 

estruturas com profissionais especializados para acompanhamento dos investimentos. Nesta 

modalidade estão incluídos os fundos de pensão. Os objetivos desta categoria são valorização 

e liquidez. 

Graves e Waddock (1994) concluem que os Investidores Institucionais levam em 

consideração as ações de RSE, que são adotadas pelas empresas, como critério de 

investimento, porém faz-se necessário que sejam ações objetivas e confiáveis, consistente 

com o posicionamento de Teoh e Shiu (1990), que percebem como importante para a decisão 

de investimentos que a RSE seja quantificável, possua valor financeiro e promova melhorias 

nos produtos e nas práticas comerciais. 

As Famílias, segundo Thomsen e Pedersen (2000), normalmente desempenham o 

papel de proprietários e o de gerentes das empresas. Visando manter o controle da empresa, 

resistem a buscar recursos no mercado de capitais, por meio da abertura de capital da 

empresa. Face o desejo de sobrevivência da empresa, tal categoria mostra-se avessa ao risco. 
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La Porta et al. (1999) entendem que o controle por parte das famílias gera fragilidades 

com relação à proteção dos investidores minoritários, em especial em países onde as regras e 

leis são fragilizadas.  

As empresas cuja estrutura de propriedade está em poder de Bancos possuem maior 

facilidade de crédito e informações, uma vez que os Bancos têm acesso privilegiado às 

informações de diversos participantes do mercado, conforme Thomsen e Pedersen (2000). 

Thomsen e Pedersen (2000) classificam entre as estruturas de propriedade as 

Empresas que participam da gestão de outras empresas e que se constituíram por meio de 

vínculos verticais na cadeia de valor, em razão disso, perdem flexibilidade e aumentam o 

risco, pois os componentes da cadeia de valor estão sob a mesma propriedade. 

O Governo, quando atua como proprietário, apresenta uma tendência para privilegiar 

metas políticas, como preço baixo, manutenção de empregos, conforme afirmado por 

Shepherd (1989 apud PEDERSEN; THOMSEN, 1997). Os empreendimentos de propriedade 

do governo costumam ter baixa expectativa de desempenho, porém apresentam a vantagem de 

possuírem grande volume de recursos, facilitando o crédito e os custos de capital. 

Por outro lado, a concentração do controle acionário pode favorecer decisões que 

venham a ferir os interesses de outros acionistas, conforme exemplo em que Tian e Estrin 

(2005) relatam o quanto a estrutura de propriedade pode determinar as decisões de uma 

empresa, em especial quando o proprietário é o governo e este interfere visando atender às 

necessidades políticas. No exemplo, o governo da China influenciou na decisão de 

contratação de empregados de forma desnecessária e impediu a demissão de diversos 

funcionários, com prejuízos à empresa Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited. 

Dentre as estruturas de propriedade citadas, os investidores institucionais são por 

diversas vezes referenciados por apresentarem maior relação com as ações de RSE, conforme 

Turban e Greening (1997), que fazem uma relação entre a visão de longo prazo dos 

investidores institucionais e os gastos em RSE, assim como Cox, Brammer e Millington 

(2004), que identificaram uma relação positiva entre os investimentos de longo prazo dos 

investidores institucionais e RSE no Reino Unido. 

 

 



30 

 

 

 

3.3 MODELOS PARADIGMÁTICOS DE GOVERNANÇA DOS STAKEHOLDERS E 

      SHAREHOLDERS 

 

 

Os modelos paradigmáticos de governança dos stakeholders e shareholders sofrem 

duas influências culturais distintas. O modelo dos stakeholders é marcado pelo modelo nipo-

germânico, que aborda uma preocupação mais abrangente da responsabilidade social da 

empresa e das diversas partes interessadas, enquanto o modelo dos shareholders é 

influenciado pelo contexto anglo-saxão, que define como prioridade os interesses dos 

acionistas.  

No modelo nipo-germânico as empresas apresentam concentração de propriedade e 

buscam capitais de terceiros para financiarem seus investimentos, enquanto no modelo anglo-

saxão as empresas possuem grande número de acionistas, com o controle disperso. O 

financiamento dos investimentos tem predominância via equity.  

Silveira et al. (2005) trazem as seguintes questões que precisam ser respondidas para a 

definição da estratégia da empresa com relação ao modelo de gestão e de governança 

corporativa: qual é o objetivo da empresa? Em função de quais interesses as organizações 

devem ser geridas? Quais devem ser os critérios para a tomada de decisão e a avaliação de 

desempenho? Como devem ser definidos os trade-offs entre os diversos interesses conflitantes 

presentes nas corporações? Os sistemas de gestão devem priorizar quais interesses em 

detrimento de outros? 

Duas funções-objetivo das empresas são destacadas na literatura de administração, 

conforme Silveira et al. (2005), quais sejam: i) maximização da riqueza do acionista e ii) 

equilíbrio de interesse dos stakeholders. Ainda segundo os autores, para a definição das 

funções-objetivo são necessárias as considerações de três dimensões: i) dimensão sociedade – 

identificando qual função-objetivo gera maior bem estar para a sociedade; ii) dimensão 

empresa – identificando qual função-objetivo torna a empresa mais eficiente e produtiva; iii) 

dimensão profissional – identificando qual função-objetivo define como os executivos e 

conselheiros tomam decisões e os critérios de sua avaliação. 

Diante das duas funções-objetivos apresentadas é necessária, neste momento, uma 

análise sobre essas teorias dos stakeholders e dos shareholders. 
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Segundo Freeman (1984) o termo stakeholder apareceu pela primeira vez na literatura 

em um memorando do Stanford Research Institute em 1963. O termo stakeholder utilizado 

por Ansoff (1965 apud WOOD, 1991) na década de 1960 definia o grupo constituído por 

proprietários, consumidores, fornecedores e empregados.  

Para Preston (1990) a origem do termo stakeholder remonta à Grande Depressão, 

quando a General Eletric Company identificou as quatro partes relacionadas mais 

importantes, que são os acionistas, empregados, clientes e o público em geral. 

Freeman e McVea (2001, p. 189) definiram stakeholder como sendo “um grupo ou 

indivíduo que pode afetar ou é afetado pela realização dos objetivos da empresa”1, com uma 

visão ampliada do grupo envolvido. Para algumas empresas, Freeman (1984) entende que até 

mesmo grupos terroristas devem ser vistos como stakeholders e estratégias devem ser 

traçadas para lidar com este tipo de público, caso possam afetar o negócio da empresa. 

Donaldson e Preston (1995) afirmam que a base da teoria dos stakeholders é 

normativa e a aceitação dos pressupostos a seguir é necessária. i) stakeholders são pessoas ou 

grupos com interesses legítimos na atividade da empresa. Existe uma relação mútua de 

interesses, tanto dos stakeholders como das organizações; ii) cada grupo tem um valor 

intrínseco e, portanto, os interesses de cada grupo são particulares. 

Clarkson (1995, p. 5) definiu: “Stakeholders são pessoas ou grupo que tem ou 

reivindicam, propriedade, direitos ou interesses na empresa e suas atividades passadas, 

presentes ou futuras.”2 O autor divide os stakeholders em primários, que são aqueles sem os 

quais a empresa não conseguiria sobreviver e secundários que, apesar de exercerem influência 

sobre a empresa, não são essenciais. 

Mitchell et al. (1997) entendem que a definição trazida por Freeman tem a 

preocupação de abranger todos aqueles que de alguma forma podem ser impactados pelas 

empresas, independente de seu objetivo, enquanto que Clarkson (1995), ao classificar os 

                                                           

1 “[…] any group or individual who is affected by or can affect the achievement of an organization’s 
Objectives.” no original. 
2 “Stakeholders are persons or groups that have, or claim, ownership, rights, or interests in a corporation and its 
activities, past, present, or future.” no original. 
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stakeholders em primários e secundários, mostrou-se preocupado em priorizar as questões 

relacionadas aos negócios e não com os stakeholders propriamente ditos. 

Segundo Freeman (2001), os gerentes deveriam tornar os stakeholders parte integrante 

das estratégias de desenvolvimento de negócios, conhecendo as preocupações manifestas por 

parte dos empregados, clientes, fornecedores, credores, a comunidade e toda a sociedade. 

Andrade e Rossetti (2007) ressaltam que o relevante na relação com os stakeholders 

não é a forma como atendê-los, mas sim a definição de critérios para a tomada de decisões 

que atendam esses interesses no longo prazo e o estabelecimento de indicadores de avaliação 

de desempenho das empresas. O Quadro 3 demonstra como cada um dos stakeholders se 

relaciona com as empresas, bem como quais são os seus interesses legítimos. 

 

 
STAKEHOLDERS Interesses 

SHAREHOLDERS 
(Proprietários, 
investidores) 

 

• Quanto ao regime legal: 
o Acionista. 
o Cotista. 

• Quanto à participação: 
o Majoritária. 
o Minoritária. 

• Quanto à gestão: 
o Participantes 

ativos. 
o Outorgantes. 

• Quanto ao controle: 
o Integrantes do 

bloco de controle. 
o Fora do bloco de 

controle. 
• Quanto à classe de ações: 

o Com direito a voto. 
o Sem direito a voto. 

• Proprietários, investidores: 
o Dividendos ao longo do 

tempo (A). 
o Ganhos de capital: 

maximização do valor 
da empresa (B). 

o Máximo retorno total 
(A) + (B). 
 

 

INTERNOS 
(Efetivamente 

envolvidos com a 
geração e o 

monitoramento de 
resultados) 

 

• Órgãos de governança: 
o Direção executiva. 
o Conselho de 

administração. 
o Conselho fiscal. 
o Auditores 

independentes. 
o Auditores internos. 

• Empregados. 

• Conselho de administração e 
direção executiva: 

o Base fixa de 
remuneração 

o Bonificações de 
balanço. 

o Stock options. 
• Outros órgãos de 

governança: retribuições em 
bases fixas. 

• Empregados: 
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o Segurança. 
o Salários. 
o Participação nos lucros. 
o Benefícios assistenciais 

materiais. 
o Reconhecimento, 

oportunidades, 
desenvolvimento 
pessoal. 

EXTERNOS 
(Integrados à 

cadeia de 
negócios) 

 

• Credores. 
• Partes interessadas a 

montante: 
o Fornecedores 

diretos. 
o Integrantes 

distantes da cadeia 
de suprimentos. 

• Partes interessadas a 
jusante: 

o Clientes. 
o Consumidores. 

• Credores: resultados positivos, 
capacidade de liquidação de 
dívidas contraídas. 

• Fornecedores: regularidade, 
desenvolvimento conjunto. 

• Clientes/consumidores: preços 
justos, produtos conformes, 
confiáveis, seguros. 

ENTORNO 

 

• Restrito: comunidades 
locais onde a empresa 
atua. 

• Abrangente: a sociedade 
como um todo. 

• Governos. 
• ONGs 

• Comunidades locais: geração 
de empregos e contribuições 
para o desenvolvimento. 

• Sociedade como um todo: 
bem-estar social, balanço social 
efetivamente contributivo para 
a inclusão socioeconômica. 

• Governos: conformidade legal, 
crescimento, geração de 
empregos. 

• ONGs: Adesão às suas três 
principais causas – preservação 
ambiental, direitos de minorias 
e provisões. 

Quadro 3 – Interesses legítimos dos diferentes grupos 
Fonte: Andrade e Rossetti (2007, p. 111) 

Jensen e Meckling (2000) contribuíram com a discussão existente entre os modelos 

dos Shareholders e Stakeholders, tratando da questão relacionada à maximização de valor 

para a empresa. Os autores declaram que a maximização ocorre quando não há somente 

crescimento da riqueza dos proprietários, mas também das demais partes interessadas. Ainda 

segundo os autores, a maximização do valor da empresa perpassa uma estratégia que promova 

a união dos diversos atores na luta pela conquista do mercado que é cada vez mais 
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extremamente competitivo. Desta forma os autores reconhecem a existência de interesses 

legítimos que quando atendidos maximizam o valor da cadeia “alimentar” da empresa. 

Em favor da questão acima relatada, Donaldson e Preston (1995) apresentam 

considerações sobre a principal diferença entre a concepção da perspectiva de input-output e o 

modelo da teoria dos stakeholders demonstrando que no modelo input-output os investidores, 

empregados e fornecedores contribuem para que a empresa retorne produtos para o cliente. 

Em consequência, cada um dos elementos que contribuíram para a organização espera receber 

uma compensação apropriada, gerando expectativas diferenciadas entre as partes e uma 

competição que irá gerar benefícios aos clientes, em uma visão da economia liberal.  

Donaldson e Preston (1995) apresentam três aspectos importantes da teoria de 

stakeholders, quais sejam: i) descritivo; ii) instrumental e iii) normativo. A teoria é descritiva 

porque se preocupa com a descrição do que é a corporação, com os interesses cooperativos e 

competitivos. Ela é instrumental uma vez que estabelece a relação entre as práticas de gestão 

das partes relacionadas e o desempenho das corporações. E é normativa uma vez que está 

pautada pelas idéias de existência de pessoas ou grupo com legítimos interesses e cada grupo 

de stakeholders tem um valor intrínseco. 

As Figuras 2 e 3, produzidas por Donaldson e Preston (1995), demonstram a diferença 

entre a visão da teoria dos stakeholders e a perspectiva convencional. Nesta, investidores, 

empregados e fornecedores contribuem com sua capacidade produtiva, na expectativa de 

obterem retornos compensatórios. A Figura 2 retrata esta relação de mão única existente entre 

os diversos atores e a empresa. 
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         Figura 2 – Comparação entre os modelos - Modelo Imput-output 

 

No modelo dos Stakeholders existe um interesse comum entre as partes relacionadas 

que é a empresa, não havendo supremacia de um interesse sobre outro. Na figura observa-se 

que todas as setas têm o mesmo tamanho e forma e estão equidistantes da empresa, 

caracterizando que, segundo a teoria, existe uma relação de igualdade de interesses legítimos 

entre as partes relacionadas. 

 

 
                   Figura 3 – Comparação entre os modelos – Modelo dos stakeholders 
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Segundo Jensen (2001), na visão dos profissionais de finanças o critério claro e lógico 

para a tomada de decisão e a avaliação dos resultados de uma gestão é a maximização do 

valor da empresa. 

Os adeptos do modelo dos shareholders, influenciados pela visão econômica a que se 

propõem as empresas, argumentam que a finalidade das empresas é o lucro que mantém e 

remunera o capital empregado pelos proprietários; em complemento, o sucesso da empresa irá 

gerar novas oportunidades de empregos, o crescimento da economia, contribuindo, desta 

forma, para o desenvolvimento social a que se propõem as empresas. 

Silveira et al. (2005) ressaltam que o risco do negócio recai sobre os acionistas e que 

estes gozam de menos direitos legais, e, portanto, as decisões devem ser tomadas levando em 

consideração estes aspectos. Tendo em vista os preceitos legais, os acionistas são os últimos 

na hierarquia de recebimento, pois no caso de liquidação da empresa todas as demais partes 

relacionadas terão prioridade na quitação dos contratos. Este fato torna o equilíbrio de forças 

preconizado pela teoria dos stakeholders desbalanceado, pois os acionistas estão expostos a 

mais riscos. 

Em contrapartida, para que a maximização do lucro ocorra, faz-se necessário que 

exista uma sociedade organizada, em que o estado ofereça uma estrutura básica, que existam 

possibilidades de formação de pessoas, quer através da iniciativa pública, quer da privada, que 

leis sejam observadas, debatidas e constituídas pela sociedade – portanto, existe uma 

necessidade preliminar à existência da organização para que esta se constitua da melhor 

forma, ou seja, os demais stakeholders têm responsabilidade e expectativas de retornos de 

suas ações. 

As estratégias de RSE guardam forte relação com a teoria dos stakeholders, uma vez 

que ambas demonstram preocupação com as partes relacionadas com as empresas, não 

corroborando com o conceito da economia liberal de que o objetivo das organizações deve ser 

puramente o lucro. Sundaram e Inkpen (2004) reforçam esta posição ao afirmarem que as 

pesquisas sobre os stakeholders têm alcançado grande expressão e alinhado com as noções de 

RSE. 

Não obstante a divergência de posicionamento entre os modelos dos stakeholders e 

dos shareholders, as estratégias de RSE têm oferecido às empresas resultados que fazem com 

que a percepção das dimensões legal, éticas e discricionárias (CARROL, 1979) ganhe 
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importância para as empresas, colocando a dimensão econômica, como beneficiárias de tais 

ações, associando o modelo dos stakeholders às estratégias de RSE. 

Spicer (1978) analisando uma pesquisa efetuada por Longstreth e Rosenbloom (1973) 

observou que uma parte dos investimentos efetuados pelos investidores institucionais se 

destina a empresas que adotem orientações sociais, sendo este o primeiro fator para a decisão 

do investimento, não obstante apontarem aqueles que estão associando aos critérios 

econômicos os critérios sociais, corroborando com o posicionamento de Graves e Waddock 

(1994). 

As empresas que desenvolvem estratégias de RSE recebem melhor avaliação por parte 

de consumidores, pois valorizam a percepção do consumidor com relação à qualidade de 

produtos e sua confiabilidade. McWilliams e Siegel (2000) identificaram que estratégias RSE 

têm significativa correlação com a estratégia funcional de pesquisa e desenvolvimento (P&D). 

Spicer (1978) identificou que empresas que apresentam melhores controles de 

poluição apresentaram melhores resultados e menor risco em comparação com outras com 

menor controle.  

Sprinkle e Maines (2010) registraram que as estratégias de RSE trazem benefícios para 

as empresas, pois os empregados sentem-se motivados por poderem participar de ações que 

lhes proporcionam oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. 

Como a responsabilidade social de uma empresa não está restrita às decisões tomadas 

pelas principais e pelos agentes, faz-se necessário que os diversos stakeholders tomem 

conhecimento das estratégias de RSE adotadas pela empresa – em especial, os empregados, 

que irão por em prática as políticas de RSE por ela definidas. 

Se os empregados não forem devidamente envolvidos nas decisões, as estratégias 

poderão não alcançar o sucesso desejado. Conforme McGuire et al. (1988), um declínio na 

percepção dos empregados com relação à responsabilidade social da firma poderá impactar a 

reputação e resultar em custos relativos às reivindicações de tais stakeholders. 

McGuire et al. (1988) relatam que diversos autores tratam a importância dos 

empregados nos resultados das estratégias de RSE, pois com a percepção por parte dos 

empregados de que a empresa adota ações de RSE os problemas de ordem trabalhista poderão 

ser minimizados e, consequentemente, serão menores os custos financeiros e melhor imagem 

da empresa perante a sociedade. 
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Gibson (2000) relata que, segundo uma abordagem deontológica, tanto os 

empregados, como os clientes não devem ser tratados como objetos capazes de geração de 

lucros e resultados para as empresas, numa clara visão de que a relação com os empregados 

deve ser pautada por respeito e sem atos discriminatórios. 

Diante da importância atribuída às partes relacionadas das empresas pelo modelo dos 

stakeholders e do consagrado paradigma financeiro e econômico da teoria da agência, Hill e 

Jones (1992) construíram uma associação entre estas duas teorias, denominando-a de 

Stakeholder-agency theory, colocando como centro das relações os gestores, uma vez que 

assumem responsabilidades de agente para com todas as demais partes interessadas. 

Em uma sequência relacional, a proposta de Hill e Jones (1992) acerca da teoria da 

agência tira o foco da relação entre principal e agente para ampliar a preocupação com a 

geração de conflitos entre o agente e as diversas outras parte relacionadas, entre as quais está 

incluído o meio ambiente. 

 

 

3.4 TEORIA DA AGÊNCIA – CONFLITOS DE ESTRATÉGIAS EM FUNDOS DE 

      PENSÃO 

 

 

A Teoria da agência está relacionada aos conflitos existentes entre potenciais 

interesses de partes que, em algum ou mais pontos, são ou podem ser divergentes. Na grande 

empresa, os conflitos podem ocorrer entre acionistas, classificados como Principal, e gestores, 

considerados como Agentes, ou entre acionistas majoritários (Principal) e minoritários 

(Agente).  

Nos Fundos de Pensão os gestores desempenham o papel de Agentes, enquanto 

Patrocinador e Participantes estão posicionados como Principais, ambos com a expectativa de 

que os agentes desempenhem seu papel de proporcionar condições atuais e futuras de 

pagamento de benefícios aos participantes após o período laboral. Os mesmos gestores 

desempenham o papel de principal na relação com os administradores das empresas 

participadas. 
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Tendo em vista a delegação que é atribuída aos gestores dos fundos de pensão “which 

they have exactly in virtue of being trustees of other people’s money” (SANDBERG, 2011, p. 

148), caso estes recursos não sejam bem administrados, serão gerados conflitos de agência, 

pois tais gestores têm mandato para atenderem às necessidades de geração de poupança com o 

propósito de pagamento de benefícios aos participantes e atenderem aos interesses dos 

beneficiários e não aos próprios interesses, conforme Sandberg (2011)  

Nesse mesmo entendimento, Fontes Filho (2006) destaca que a governança nos fundos 

de pensão tem por objetivo impedir que “investimentos políticos”, que não guardam 

preocupação com os aspectos de risco e retorno, sejam adotados, pois poderão não atender às 

necessidades dos participantes, bem como ser um fato gerador de custos aos contribuintes. 

Os investidores institucionais, em especial os fundos de pensão, têm ampliado sua 

participação em investimentos de private equity, afirmam Cumming e Johan (2007). Tais 

investimentos normalmente têm entre seus atores os investidores institucionais, as firmas 

empreendedoras e os gestores dos fundos de private equity. Esta cadeia de relacionamentos 

poderá ser objeto de diversos conflitos de agência, pois várias hierarquias de interesses 

estarão em jogo. Para minimizar os conflitos, a PREVI tem adotado códigos de governança, 

em que estão clarificados os papéis dos agentes e principais. 

Esses conflitos guardam relação direta com as estratégias de RSE, pois agentes e 

principais poderão ter expectativas diferentes com relação ao emprego de tais estratégias. 

Conforme relacionaram Hill e Jones (1992) na construção da teoria de agência dos 

stakeholders, caberia aos administradores a responsabilidade pela gestão dos diversos 

interesses dos stakeholders. Diante do posicionamento dos autores, pode-se depreender que o 

conflito de agência assim como as estratégias de RSE estão relacionados com o debate acerca 

da teoria dos stakeholders. 

Denis et al. (1999) declaram que a teoria da agência está relacionada ao fato de que 

agente econômicos podem fazer escolhas que proporcionem maximização do seu valor 

pessoal em detrimento do valor da empresa. Visando reduzir riscos dos conflitos de agência, 

os autores propõem que os gestores sejam também acionistas ou que sejam formalizados 

contratos nos quais a remuneração dos gestores esteja relacionada ao crescimento da riqueza 

dos acionistas.  
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Outra proposta de Denis et al. (1999) é o monitoramento por parte dos conselheiros de 

administração e pelos próprios acionistas, porém tal monitoramento tem suas imperfeições; 

entretanto, esta tem sido a forma mais comum que a PREVI vem utilizando para a tomada de 

decisão na gestão das empresas participadas. 

Segundo a abordagem de Berle e Means (1991), na obra clássica The modern 

Corporation and private property as mudanças no mundo corporativo, em especial nos 

Estados Unidos da América, onde a dispersão do capital foi acentuada com constituição de 

pequenos os acionistas, tornaram o controle das empresas concentrado nas mãos dos 

administradores. Três questões trazidas por Andrade e Rossetti (2007) são relevantes no 

estudo promovido pelos autores, quais sejam: (i) o afastamento entre a propriedade e o 

controle das grandes corporações; (ii) as mudanças nos comandos das companhias, dos 

proprietários para os administradores e a divergência de interesse entre eles, e (iii) a 

inadequação das concepções tradicionais sobre o controle das sociedades abertas e sobre o 

objetivo clássico da maximização do lucro. 

Dois axiomas fundamentais que explicam melhor a Teoria de Agência são sintetizados 

por Klein (1983) e Jensen e Meckling (1994), respectivamente: a inexistência do contrato 

completo, em face da imprevisibilidade e turbulências do dia a dia das corporações, e a 

inexistência do agente perfeito, tendo em vista que o interesse próprio prevalece sobre o 

interesse de terceiros.  

Na questão relativa aos interesses próprios conflitantes com os interesses de terceiros, 

o acionista tem como objetivo o máximo retorno total de seus investimentos, enquanto os 

administradores buscam status, altas remunerações, preferência por crescimento em 

detrimento dos retornos, em especial quando serão alcançados a longo prazo, além de outros 

benefícios que os administradores deliberam para si próprios. 

Procianoy (1994) identificou a existência de um grupo controlador bem definido na 

maior parte das empresas brasileiras. Corroborando este entendimento, La Porta et al. (1999) 

apresentam evidências da existência de concentração do controle e da propriedade das 

empresas também em países desenvolvidos, sendo a dispersão marcantemente uma 

característica dos Estados Unidos da América e da UK. 
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No Brasil, a Teoria de Agência terá maior aplicabilidade na relação entre o acionista 

majoritário e o minoritário, tendo em vista a baixa dispersão de capital, porém, também se 

observa esse problema na relação entre acionistas e administradores.  

Essa divergência de posicionamento analisada pela teoria da Agência pode se dar em 

razão do horizonte de planejamento, pois o principal pode suportar oscilações nos resultados 

que podem advir de investimentos em responsabilidade socioempresarial, esperando os frutos 

no longo prazo, enquanto que o agente, em face da relação mais transitória com a organização 

e, portanto, de prazo mais curto, busca impactar o mínimo possível os resultados com projetos 

que oferecerão retornos em um prazo mais longo, tendo em vista o interesse nos resultados 

imediatos.  

Este ponto tem relevância para os fundos de pensão, tendo em vista que são 

investidores cuja necessidade, de acordo com a maturidade do plano, tem horizonte de longo 

prazo e seus representantes nos conselhos de administração tendem a defender a aplicação de 

RSE nas estratégias visando mitigar riscos, enquanto os gestores podem procurar resultados 

imediatos, não desejando incorrer nos custos relativos a estruturações de ações de RSE.  

 

 

3.5 OS FUNDOS DE PENSÃO E SEUS FATORES MOTIVACIONAIS PARA A 
      RESPONSABILIDADE SOCIOEMPRESARIAL EM SEUS INVESTIMENTOS 
 

 

Chaganti e Damanpour (1991) classificaram os investidores institucionais nos 

seguintes tipos: os fundos de pensão, os fundos mútuos, os bancos, as companhias de seguros 

e as firmas privadas. Em estudo promovido por Johnson e Greening (1999), com dados 

extraídos do Compact Disclosure, os investidores institucionais foram classificados em i) 

fundos de pensão, ii) fundos de investimentos, e iii) fundações, universidades e igrejas, que 

foram excluídas da base de dados em face de sua baixa atividade no papel de investidor. 

Johnson e Greening (1999) testaram o comportamento de RSE sob as dimensões de 

Pessoas e Qualidade do produto, que serão explicadas em seguida, em relação aos tipos de 

investidores institucionais e em relação à governança corporativa. Na dimensão Pessoas estão 

incluídas mulheres, minorias, comunidade e empregados, e a dimensão Qualidade do produto 
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se refere ao ambiente e à qualidade do produto. A análise das relações testadas apresentou 

uma relação positiva com as práticas de RSE quando se trata dos fundos de pensão, porém os 

fundos mútuos e fundos de investimentos não apresentaram uma relação direta com RSE.  

Os autores reforçaram o conceito de que os fundos de pensão, dentre os investidores 

institucionais, são os mais propensos a considerarem em suas estratégias de investimento as 

questões sociais, ao apontarem os resultados de sua pesquisa que identificou que 91% dos 

investidores institucionais que se envolvem com RSE são fundos de pensão. 

Como contraponto, Dam e Scholtens (2012) não identificaram uma significante 

associação positiva na relação entre os investidores institucionais e bancos com empresas 

envolvidas em RSE. Importante é ressaltar que, dentre os investidores institucionais, cada 

proprietário tem seus próprios objetivos, conforme citação de Thomsen e Pedersen (2000, p. 

690) “The point is that the corporate strategy needs to fit the objectives of the dominant 

owner”, os fundos de pensão apresentam características diferentes dos demais investidores 

institucionais, principalmente em relação ao prazo dos investimentos. 

Conforme posicionamento apresentado por Clark e Hebb (2004), os fundos de pensão 

são agregações de diversos investidores individuais que esperam poder gozar dos benefícios 

proporcionados por seus aportes financeiros ao fundo, no período pós-laboral. Essa força 

delegada pelos participantes ao fundo de pensão tem sido fator fundamental para que 

envolvam as empresas e participem ativamente das tomadas de decisões. Os autores relatam 

que com o objetivo de garantir a sustentabilidade das empresas investidas, em face da 

responsabilidade de longo prazo com os participantes, os fundos de pensão estão cada vez 

mais desafiadores com relação aos gestores das empresas nas quais investem. 

Clark e Hebb (2004) cunham um termo que irá traduzir a forma de atuação dos fundos 

de pensão nas empresas, o “engajamento corporativo”, que se traduz em elevação dos níveis 

de padrões das empresas, em especial com relação à transparência, aos padrões sociais e 

ambientais. 

A elevação dos padrões se torna cada vez mais importante em face da mudança 

espacial dos mercados financeiros e da alteração dos atores dominantes do cenário, que irá se 

constituir no quinto estágio do capitalismo. Clark e Hebb (2004) destacam a participação dos 

investidores institucionais nesse quinto estágio, mais especificamente os fundos de pensão, 
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que desempenham o papel de agregador dos interesses dos acionistas em um sistema disperso, 

que ainda não se configura no Brasil. 

O interesse dos fundos de pensão é no desenvolvimento social, ambiental e ético ou na 

necessidade de proteger seus investimentos de longo prazo? – A missão do fundo de pensão 

ajuda a responder a esta questão, qual seja, o compromisso de pagamento de benefícios por 

um longo prazo aos participantes que fizeram suas contribuições ao longo de sua vida laboral. 

Conforme Clark e Hebb (2004), muitos dos participantes dos fundos de pensão 

entendem que RSE proporciona redução do risco, agrega valor às ações, servindo desta forma 

aos objetivos finais dos fundos de pensão. Ou seja, segundo a conclusão apresentada pelos 

autores, os fundos de pensão não adotam RSE com o objetivo de oferecer resposta às 

exigências da sociedade.  

Os fundos de pensão percebem que os investimentos responsáveis, com observância 

de critérios não financeiros, como padrões sociais, ambientais e éticos minimizam os riscos 

futuros, alinhados com a abordagem estratégica que se caracteriza pela preocupação com as 

questões que podem causar danos à imagem da empresa, conforme Clark e Hebb (2004). 

Fontes Filho entende que o modelo de governança implantado nas empresas poderá ser 

um fato gerador de organizações que percebam “a questões sociais, tais como o desemprego, 

agressão ambiental, ações sociais danosas e exposições negativas na mídia, principalmente se 

relacionadas a empresas onde o fundo de pensão tenha posição de controle.” (2006, p. 35) 

Turban e Greening (1997) ressaltam que, em face da característica de longo prazo, os 

investidores institucionais, em especial os fundos de pensão, podem perceber os benefícios 

que ações de RSE proporcionam e serem mais sensíveis às questões ambientais, aos 

problemas da comunidade em que estão inseridos e dedicar maior preocupação às pessoas que 

são empregadas nas empresas. 

Esse mesmo posicionamento é visto em Johnson e Greening (1999), que ressaltam 

que, dentre os investidores institucionais, os fundos de pensão não sofrem as pressões por 

resultados no curto prazo; diante desse fato, os gestores dos fundos de pensão têm como 

horizonte de tempo o longo prazo. 

Graves e Waddock (1994) reforçam a questão relativa ao horizonte de tempo dos 

resultados que os investidores institucionais são submetidos e que são compatíveis com o 

tempo necessário para colher os benefícios das estratégias de RSE nas empresas investidas. 
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A orientação de longo prazo característica dos investimentos dos fundos de pensão 

fortalece as relações com as empresas investidas, tendo em vista que mantém as ações por 

décadas, conforme Gilson e Kraakman (1991). Essa relação de longo prazo é positivamente 

associada com as ações de RSE, em concordância com os resultados apurados por Hill e 

Snell. (1988). 

O objetivo dos investidores é obter o maior retorno possível com o menor risco, e as 

estratégias de RSE podem ser vistas pelos investidores como uma ação mitigadora de riscos 

para as organizações. Segundo Graves e Waddock (1994), se um investidor tiver que optar 

por um investimento em empresas similares a escolha deverá recair sobre aquela que 

apresenta maior responsabilidade social, visto que este posicionamento confere às empresas 

menores riscos. Essa perspectiva dos investidores é um fator de incentivo aos gestores para 

investir em ações de RSE. 

Para Teoh e Shiu (1990) os investidores institucionais não costumam tomar suas 

decisões de investimentos baseadas em informações de RSE encontradas em relatórios 

convencionais, como relatórios anuais, mas quando as informações são quantificadas e 

focadas em assuntos específicos e obtidas através de partes desinteressadas, os investidores 

observam tais estratégias de RSE.  

Além disso, Heiner (1983) sugere que os investidores institucionais são mais hábeis 

que os investidores individuais para assimilar e agir sobre informações a respeito das práticas 

de RSE das companhias e possuem limitações para mudarem de investimentos, em razão dos 

valores investidos nas empresas, pois uma mudança poderia afetar negativamente os preços 

das ações. 

Vivó e Franch (2009) ressaltam que é crescente a integração entre os processos de 

investimentos em que são considerados aspectos sociais, ambientais e éticos associados a 

análises financeiras, gerando um tipo de investimento dinâmico e inovador.  

Os investidores institucionais, em especial os fundos de pensão, têm sido elementos-

chave no desenvolvimento de ações de investimentos responsáveis, inspirados pelo tripé 

social, ambiental e ético na Europa. A intensidade do ativismo dos fundos de pensão com 

relação aos investimentos responsáveis foi influenciada pela regulamentação promovida pelos 

governos dos países europeus que favoreceram os investimentos responsáveis, conforme Vivó 

e Franch (2009) e Lewis e Juravle (2010). 
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Não obstante a vocação que os fundos de pensão têm para a adoção de critérios 

sociais, ambientais e éticos nos investimentos responsáveis, Vivó e Franch (2009), 

observaram que na Espanha os fundos não estão preparados para a inclusão de tais critérios 

em seus investimentos, inclusive os gestores dos fundos não parecem sensibilizados e 

dispostos a superarem as dificuldades de mudar a suas políticas de investimentos, com a 

inclusão dos critérios de investimentos responsáveis. 

Os fundos de pensão podem influenciar a mudança de comportamento organizacional, 

usando sua influência e sua capacidade de investimento para elevar os padrões de 

transparência e prestação de contas, elevando, também, padrões sociais e ambientais, 

conforme afirmam Clark e Hebb (2004).  

Em razão de sua capacidade de investimentos e a vocação, citada pelas autoras 

anteriormente, para investimentos responsáveis, os fundos de pensão buscam investir em 

empresas em formação. Cumming e Johan (2007) identificaram forte interesse dos 

investidores institucionais da Holanda por investimentos em fundos private equity com foco 

em responsabilidade social. Os autores observaram ainda que instituições nas quais as 

decisões de investimentos estão centralizadas nas mãos de um executivo principal 

apresentaram mais propensão a este tipo de investimento. 

Os investimentos em fundos private equity têm crescido no Brasil, conforme afirma 

Ricardo Mizukawa, diretor superintendente da Bradesco Asset Management: 

 

a indústria de fundos do Brasil já é a sexta maior do mundo, com R$ 2 trilhões, e 

vem registrando crescimento médio de 20% ao ano. Grande parte dos investidores 

são os fundos de pensão. Apesar disso, a penetração do private equity ainda é baixa 

se comparada a outros países, havendo, portanto, muito espaço para crescer. 

(ADMINISTRADORES.COM, 2012) 

 

Sandberg (2011) traz para discussão se os investidores institucionais estão habilitados 

legalmente para a adoção de estratégias de investimentos socialmente responsáveis, tendo em 

vista que devem cumprir apenas com o dever fiduciário que lhes compete. O autor entende 

que, se a parte relativa aos investimentos socialmente responsáveis se tornar importante para a 

responsabilidade social corporativa, as normas legais deveriam ser revistas. 
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Independente da questão de ordem legal, Juravle e Lewis (2010) alertam que os 

investidores institucionais necessitam superar três obstáculos para o investimento sustentável, 

quais sejam: i) o comportamento individual e descrenças na sustentabilidade de longo prazo; 

ii) estruturas organizacionais, processos e culturas antipáticos às propostas de 

sustentabilidade; e iii) impedimentos organizacionais, como pressões regulatórias e 

ineficiências do mercado financeiro.  
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4 FUNDOS DE PENSÃO NO MUNDO E NO BRASIL 

 

 

A participação dos fundos de pensão na economia mundial pode ser representada por 

sua relação com o produto interno bruto (PIB), conforme o Gráfico 1. Em alguns países os 

ativos dos fundos de pensão superam o valor do PIB. No Brasil, a relação entre ativos dos 

fundos de pensão e o produto interno bruto fechou o ano de 2010 em 14,67. 

 

  

 

Gráfico 1: Relação entre os valores dos ativos dos fundos de pensão e o produto interno bruto 
dos países. 
Fonte: <http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=PNNI_NEW#> 

 

Diversas iniciativas têm sido adotadas ao redor do mundo no sentido de construir 

pactos que possam levar os investidores a influenciar na estratégia das empresas nas quais 

investem. A Organização das Nações Unidas no ano 2005 organizou um grupo de líderes de 

comunidades de investimentos com o objetivo de desenvolver um conjunto de princípios 

globais de melhores práticas de investimentos, que ficou denominado de Princípios Para o 

Investimento Responsável (Principles for Responsible Investment -PRI) .  

Conforme consta no site da PREVI, a única instituição da América Latina a participar 

da iniciativa, os princípios são 
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Desenvolvidos por investidores institucionais líderes em um processo 
supervisionado pela Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (PNUMA) e pelo Pacto Global das Nações Unidas, os princípios 
incluem critérios ambientais, sociais e de governança. Os princípios fornecem um 
marco para o alcance de melhores retornos de investimentos de longo prazo e 
mercados mais sustentáveis. (ONU, Secretariado-Geral das Nações Unidas, 2006) 

 

Desde seu lançamento, vem crescendo o número as instituições signatárias dos 

Principles for Responsible Investment , que têm como propósito o envolvimento de questões 

ambientais, sociais e governança corporativa nas decisões de investimentos como forma de 

proteger os investidores de riscos. A Tabela 1 apresenta a evolução do número de instituições 

que responderam ao questionário sobre o cumprimento dos seis princípios de investimentos 

responsáveis. Destaque para a França e a Finlândia que ampliaram as instituições signatárias 

que se comprometeram com suas informações sobre o cumprimento dos princípios. De acordo 

com Vivó e Franch (2009), a França tem demonstrado preocupação com os investimentos 

responsáveis, regulamentando os investimentos dos fundos de pensão, que deverão ter um 

regulamento com considerações sobre as questões sócias, ambientais e éticas. 

 

Tabela 1: número de respondentes por países (12 principais) 

 

Fonte: http://www.unpri.org/publications/2011_report_on_progress.pdf 

 

O Carbon Disclosure Project (CDP) é mais uma iniciativa que promove a integração 

entre os investidores com o objetivo redução de emissão de gases de efeito estufa e 

acompanhamento das condições da água no mundo. O relatório é confeccionado a partir das 
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informações fornecidas pelas empresas. Em 2012, havia cerca de 660 investidores 

institucionais signatários do CDP, montando cerca de US$ 78 trilhões em ativos. 

A associação entre os investidores institucionais, através de pactos, em torno de 

princípios responsáveis nos investimentos tem por objetivo disseminar no meio empresarial 

globalizado a percepção de que as fontes de recursos passam a agregar às suas exigências de 

retornos, a mitigação do risco relacionado às questões sociais e ambientais, de forma a 

garantir sustentabilidade para os recursos investidos, através da perpetuidade das empresas. 

 

 

4.1 FUNDOS DE PENSÃO NO BRASIL 

 

 

No Brasil a evolução dos ativos dos fundos de pensão tem tido um expressivo 

crescimento em anos recentes, conforme apresenta o Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2: Evolução dos ativos de todo o sistema de fundos de pensão no Brasil 
              Fonte: Abrapp 

 

A relação entre os ativos totais dos fundos de pensão e o PIB no Brasil apresenta o 

comportamento seguinte, demonstrando ter havido pouca evolução ao longo dos últimos oito 

anos. 
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     Gráfico 3: Relação ativos dos fundos de pensão e o Produto Interno Bruto no Brasil 
      Fonte: IBGE / ABRAPP 
 

A Associação Brasileira de Previdência Privada (ABRAPP) tem estimulado os fundos 

de pensão na busca de investimentos responsáveis, promovendo anualmente pactos, eventos e 

seminários com o objetivo de apresentar aos fundos os resultados que as empresas investidas 

dos fundos têm alcançado com as práticas responsáveis. 

Em 2004, a ABRAPP, em conjunto com o Instituto Ethos, lançou os 11 Princípios 

Básicos de Responsabilidade Social para as Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar. Dentre esses princípios, cabe destacar a orientação de publicação de Balanço 

Social, bem como a verificação da veracidade das informações fornecidas pelas empresas 

investidas.
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5 A PREVI  

 

 

A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI é uma empresa 

centenária, tendo sido criada em 1906 por um grupo de 52 funcionários com o propósito de 

garantir segurança e tranquilidade no futuro, sob a denominação de “Caixa Montepio dos 

Funccionarios do Banco da República do Brazil”, que tinha por objetivo o pagamento de 

pensão aos dependentes dos funcionários.  

Esta criação foi uma inovação, considerando que naquela época não havia nem mesmo 

a aposentadoria oficial, que somente veio a ser criada no governo de Getúlio Vargas, em 

1934.  

Influenciado pela iniciativa dos funcionários do Banco do Brasil, o Governo Federal 

criou a Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB), em 1934, estendendo a 

cobertura a toda a classe de bancários. 

As evoluções no sistema previdenciário ocorrem concomitantemente no Governo 

Federal e no Banco do Brasil. Em 1966 é extinto o IAPB e criado o Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS). Em 1967 a antiga Caixa de Previdência dos Funcionários do 

Banco do Brasil é extinta e criada a CAPRE, que é autorizada a receber como sócios todos os 

funcionários que ainda não haviam se filiado. Neste momento a entidade passa a ter como fim 

a complementação de benefícios de aposentadorias e pensões dos funcionários do Banco do 

Brasil. 

A PREVI, Entidade Fechada de Previdência Complementar, administra dois planos de 

benefícios. No final de 1997, o Plano 1 – na modalidade benefício definido, no qual o 

benefício será calculado de acordo com as contribuições que são calculadas atuarialmente 

para formar um patrimônio acumulado – é fechado para novos associados, sendo criado o 

Plano Previ Futuro – na modalidade contribuição variável, que é um misto de contribuição 

definida (período de acumulação) e benefício definido (período pós-laboral) –, que passa a ser 

o plano de benefícios dos funcionários empossados a partir daquele momento. Cada plano tem 

sua modalidade própria de acumulação e pagamento de benefícios. 
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A PREVI demonstra em sua missão institucional a preocupação com os investimentos 

que proverão os recursos necessários para o cumprimento do seu objetivo, ou seja, pagar 

benefícios previdenciários: 

 

Administrar planos de benefícios, com gerenciamento eficaz dos recursos aportados, 
buscando melhores soluções para assegurar os benefícios previdenciários, de forma 
a contribuir para a qualidade de vida dos participantes e de seus dependentes, 
visando atender suas expectativas e das patrocinadoras. (PREVI, 2007) 

 

Os valores que norteiam a sua gestão expressam a preocupação com a ética, com a 

transparência e com a responsabilidade socioambiental: 

 

   i)    Responsabilidade, comprometimento, responsabilidade socioambiental; 

   ii)   Solidariedade; 

    iii) Qualidade, competência, excelência, criatividade, profissionalismo; 

    iv) Ética, honestidade, integridade; 

    v)  Transparência; 

    vi) Cidadania, democracia;  

 

A visão de futuro da PREVI contempla a preocupação com o compromisso com os 

participantes e com os meios que buscará para alcançar a excelência em serviços 

previdenciários: 

i)  Práticas de gestão de ativos e passivos; 

ii) Satisfação dos participantes; 

iii) Custo administrativo (relação custo x benefício); 

iv) Responsabilidade socioambiental; 

v)  Produtos e serviços previdenciários; 

vi) Política de pessoal. 

 

A estrutura organizacional da PREVI é composta de seis diretorias, um Conselho 

Deliberativo, um Conselho Fiscal e dois Conselhos Consultivos dos Planos 1 e Previ Futuro, 

conforme representada na Figura 4. 
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Figura 4: Organograma da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil 
        Fonte: site http://www.previ.com.br/portal/page?_pageid=57,962525&_dad=portal&_schema=PORTAL 

 

 

Transcrevem-se e comentam-se a seguir quatro artigos do Estatuto em vigor (PREVI, 

2011) com o objetivo de conhecer a estrutura de governança que a PREVI adota. 

Conforme o artigo 15: “O Conselho Deliberativo é o órgão máximo da estrutura 

organizacional da PREVI, responsável pela definição da política geral de administração da 

Entidade e dos seus Planos de Benefícios, e exercerá suas atribuições nos termos deste 

Estatuto”. 

Sua composição é de seis membros titulares e seis membros suplentes, sendo três 

membros titulares e suplentes indicados pelo Banco do Brasil, e três membros titulares e 

suplentes eleitos diretamente pelos participantes e assistidos, com mandato de quatro anos, 

podendo ser reconduzido uma única vez em mandatos consecutivos ou em diversos mandatos 

não consecutivos. 

Conforme o artigo 30: “A Diretoria Executiva é o órgão de administração geral da 

PREVI, ao qual compete propor e executar as diretrizes e políticas aprovadas pelo Conselho 

Deliberativo além dos demais atos necessários à gestão, nos termos deste Estatuto”.  

É composta de seis membros responsáveis pelas seguintes funções, sendo três 

indicados pelo Banco do Brasil e três eleitos pelos participantes e assistidos, com mandato de 

quatro anos permitida uma recondução ao cargo. 
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I. Presidente (Indicado pelo Banco do Brasil); 
II.  Diretor de Administração (Eleito pelos participantes e assistidos); 

III.  Diretor de Investimentos (Indicado pelo Banco do Brasil); 
IV.  Diretor de Participações (Indicado pelo Banco do Brasil); 
V. Diretor de Planejamento (Eleito pelos participantes e assistidos); 

VI.  Diretor de Seguridade (Eleito pelos participantes e assistidos). 
 

Conforme o artigo 42: “O Conselho Fiscal é o órgão de controle interno da PREVI 

responsável pela fiscalização da gestão administrativa e econômico-financeira, e exercerá suas 

funções nos termos deste Estatuto e do Regimento Interno do Conselho Fiscal”.  

Sua composição é de quatro membros titulares e quatro membros suplentes, sendo 

dois membros titulares e suplentes indicados pelo Banco do Brasil e dois membros titulares e 

suplentes eleitos diretamente pelos participantes e assistidos, com mandato de quatro anos, 

não podendo ser reconduzido ao cargo. 

 

Conforme o artigo 67: “Cada Plano de Benefícios administrado pela PREVI, que 

possua número igual ou superior a 10.000 (dez mil) participantes e assistidos, contará com um 

conselho consultivo, que será uma instância de formulação e proposição de políticas e de 

acompanhamento de sua gestão”.  

Sua composição é de três membros titulares e três membros suplentes, sendo dois 

membros titulares e suplentes indicados pelo Banco do Brasil e três membros titulares e 

suplentes eleitos diretamente pelos participantes e assistidos, com mandato de quatro anos, 

podendo ser reconduzido uma única vez em mandatos consecutivos ou em diversos mandatos 

não consecutivos. 

 

Os recursos aportados são originários de contribuições efetuadas pelo patrocinador 

(Banco do Brasil) e pelos participantes na mesma proporção. O total dos investimentos 

geridos na PREVI encerrou o ano 2011 em R$ 156,8 bilhões, cerca de 26% do total de ativos 

do sistema de EFPC, distribuídos nos segmentos estabelecidos no Artigo 17, da Resolução do 

Conselho Monetário Nacional 3.792, de 24 de setembro de 2009, conforme o Gráfico 4. 
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      Gráfico 4: PREVI - Alocação dos ativos 2009-2011 
      Fonte: documentos internos da PREVI 

 

Clark e Hebb (2004) ressaltam que os fundos de pensão e outros investidores 

institucionais, diante do poder acionário que os constitui, passaram a exercer influência sobre 

o sistema financeiro, bem como passaram a exercerem efetivamente o controle das empresas 

em que possuem participação majoritária. 

Com o processo de privatização no Brasil, os fundos de pensão enxergaram uma ótima 

possibilidade de diversificar seus investimentos. Em 1991 a PREVI participou da privatização 

da Usiminas, adquirindo 14,94% do capital votante daquela empresa, inclusive com a 

possibilidade de indicação de um membro do Conselho de Administração. Foi o primeiro 

processo de privatização de que a PREVI participou, tendo logo em seguida adquirido 15% do 

capital votante da empresa ACESITA. 

Atualmente a PREVI é o fundo de pensão brasileiro com a maior alocação em renda 

variável, tanto em valores absolutos como percentuais, possuindo participação com direitos de 

controle e indicação de membros dos conselhos nas empresas listadas na Tabela 2. 
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Tabela 2: Empresas participadas da PREVI 

Empresas % PREVI Empresas % PREVI 

ALL-AMÉRICA LATINA LOG. S/A 3,96 JEREISSATI PARTIC. S.A 18,42

AMBEV 3,25 JEREISSATI TELECOM S.A 19,78

BANCO DO BRASIL S/A 10,36 KEPLER WEBER 17,56

BOMBRIL S/A 14,98 KLABIN S/A 2,21

BRADESCO 2,27 MARISOL S.A. 16,6

BRASIL TELECOM 2,32 NEOENERGIA S/A 49,01

BRF - BRASIL FOODS S.A. 12,76 OI - Telemar Participações 9,69

CELESC PARTICIPAÇÕES 14,46 PARANAPANEMA 23,96

CEMIG 0,67 PETROBRAS 2,78

CPFL ENERGIA 31,02 RANDON 8,74

EMBRAER 10,36 SUZANO PAPEL E CELULOSE 2,38

FIBRIA CELULOSE 1,69 TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES 3,92

FORJAS TAURUS 24,4 TELEMAR NORTE LESTE 0,23

FRAS LE 21,98 TEKA 0,56

GERDAU    0,65 TUPY 35,61

GERDAU METALÚRGICA 1,59 ULTRAPAR PART. 5,83

INVEPAR 36,85 USIMINAS 5,86

ITAU S/A 2,89 VALE 14,68

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A 1,99 WEG 2,86  
Fonte: <http://www.previ.com.br/portal/page?_pageid=57,1013135&_dad=portal&_schema=PORTAL> 

 

As principais participações acionárias da PREVI estão alocadas em setores 

classificados como de alto impacto ambiental, conforme Brammer e Pavelin (2005), como 

metais e recursos minerais, papel e celulose, geração de energia. 

No que se refere à quantidade de participantes, a PREVI é o segundo maior fundo de 

pensão do Brasil, perdendo o primeiro posto para o Fundo de Pensão Postalis, dos 

funcionários da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Apesar de ser o segundo maior 

fundo, apresentava em 2011 uma expressiva participação de 100.852 participantes ativos, 

87.702 assistidos (participantes em período pós-laboral) e 249.857 dependentes, conforme 

relatório ABRAPP 2011. 

O poder exercido pelos gestores dos fundos de pensão deve agregar os interesses dos 

diversos beneficiários que representam, conforme citam Clark e Hebb (2004). 
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5.1 AÇÕES ADOTADAS PELA PREVI PARA INFLUENCIAR SUAS DECISÕES DE  

       INVESTIMENTOS 

 

A PREVI participa de vários pactos com o objetivo de influenciar suas empresas 

investidas em adotarem os princípios éticos, sociais, ambientais e de governança corporativa, 

que se traduzem em envolver nas estratégias corporativas das empresas tais princípios. 

Também desenvolveu políticas que norteiam as decisões de investimentos sem perder de vista 

as questões de âmbito da responsabilidade socioempresarial. 

A Política de Investimentos observa as características de cada plano de benefícios 

aliados à Política de RSA – nomenclatura utilizada na PREVI que guarda o mesmo 

significado que a RSE utilizada ao longo dessa dissertação – que define diretrizes gerais de 

RSA para serem observados em cada tipo de investimentos. Na renda variável, a Política para 

as empresas participadas busca incentivar a adoção de ações de RSA nestas empresas, 

enquanto no segmento Investimentos Estruturados as orientações recaem sobre os gestores 

dos fundos, que também devem ser impelidos a adotarem RSA em suas ações, bem como 

comercializarem ativos que estejam aderentes à nossa política de investimentos. O segmento 

Investimentos Imobiliário também tem sido objeto de uma política que foca em programas de 

gestão ecoeficiente, buscando obter os certificados que comprovam efetivamente a adoção de 

estruturas que reduzam os impactos ambientais. 

A Política de RSA, em seu item 5.2 Gestão dos Investimentos, a seguir, explicita quais 

os princípios que devem ser observados na relação com os investimentos. As entrevistas com 

os gestores da PREVI nos permitirá compreender as razões para a adoção das práticas de SER 

em suas decisões de investimentos. 

 

5.2. Gestão dos Investimentos  
5.2.1. Nos processos internos de decisão de investimento, considerar questões de 
sustentabilidade na elaboração, implementação, e fortalecimento de suas práticas de 
gestão de modo a:  
 
a) Incluir aspectos socioambientais na análise e seleção de investimentos, 
destacando-se a introdução de variáveis que considerem os princípios gerais de 
RSA;  
b) Promover o desenvolvimento e aperfeiçoamento de ferramentas de análise 
socioambiental de investimentos;  
c) Promover o desenvolvimento e pesquisa para aprimoramento do corpo técnico em 
questões de investimentos sustentáveis;  
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d) Aplicar e promover os princípios da boa governança corporativa.  
 
5.2.2. Nas relações com as empresas nas quais tem participação acionária ou 
mantém outros tipos de investimentos, a PREVI deverá buscar – direta ou 
indiretamente – a elaboração, implementação, fortalecimento e disseminação de 
práticas que ampliem a contribuição ao desenvolvimento econômico, ambiental, 
social e cultural do país, tendo em vista:  
 
a) O estímulo à inserção de aspectos de sustentabilidade ao negócio das empresas;  
b) Criação de fóruns de diálogo e de outros espaços para troca de experiências 
relacionadas ao encaminhamento de aspectos de sustentabilidade na gestão das 
empresas;  
c) Incentivo à divulgação de relatórios de sustentabilidade, implicando práticas de 
comunicação transparentes e ampliação da quantidade e qualidade de informações 
sobre o desempenho econômico, social e ambiental das empresas.  
d) Incentivo à associação a instituições ou organismos voltados ao desenvolvimento 
de práticas de sustentabilidade;  
e) Incentivo à adesão a níveis mais elevados de Governança Corporativa;  
f) Nas relações com as empresas administradoras de participações mobiliárias, 
estimular a adoção de critérios socioambientais na seleção de investimentos e no 
acompanhamento da carteira;  
g) Nas relações com as empresas administradoras de empreendimentos imobiliários, 
estimular a adequação dos imóveis aos princípios de RSA. (PREVI, 2009) 

 

Além da Política de RSA e da Política de Investimentos, a PREVI adota o Código de 

Melhores Práticas de Governança Corporativa utilizando-se do seu poder de influenciar o 

ambiente sócio econômico. O Código “será um instrumento fundamental para nortear as 

relações entre todos os agentes que atuam em nossas participadas e naquelas companhias que 

partilham esses ideais”. (PREVI, 2004) 

Objetivando disseminar os valores que estão consolidados em suas políticas e 

estatutos, a PREVI vem aderindo a diversos pactos, influenciando outros fundos e empresas a 

aderirem, de forma que as tomadas de decisões de investimentos compartilhadas com outras 

instituições tenham RSE como foco de todos. 

Os principais pactos a que a PREVI aderiu foram:  

� Adesão aos Princípios de Responsabilidade Socioambiental da Abrapp – 2003 

� Filiação ao Instituto Ethos – 2005 

� Adesão e patrocínio do CDP (Carbon Disclosure Project) – 2005 

� Participação na elaboração do PRI e participação no conselho do programa – 2006 

� Adesão ao Pacto Global – 2006 

� Adesão ao Programa Pró-equidade de Gênero – 2009 
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A atuação da PREVI no PRI vai além de uma adesão, pois tem a responsabilidade de 

divulgar os princípios e levar outras instituições a aderirem a este pacto, de forma a ampliar as 

instituições que se comprometem efetivamente com investimentos responsáveis e que 

observem princípios norteadores nas decisões de investimentos.  
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6 METODOLOGIA 

 

 

O conhecimento científico diferencia-se de outros tipos de conhecimento, segundo 

Lakatos e Marconi (1985) pelo seu aspecto racional, com adoção de enunciados 

fundamentados e passíveis de verificação, que é alcançado através de teorias. 

Ainda de acordo com Lakatos e Marconi (1985), o conhecimento científico é real, pois 

lida com ocorrências ou fatos; é contingente, pois apresenta proposições e hipóteses que são 

testadas sob o aspecto da veracidade ou falsidade, através da experiência; é sistemático, uma 

vez que trata um saber ordenado logicamente, formando um sistema de idéia que suportam as 

teorias; suas hipóteses devem ser comprovadas; não é absoluto, final, portanto falível e 

aproximadamente exato, tendo em vista que novas proposições e o desenvolvimento de 

técnicas podem reformular as teorias existentes.  

 

 

6.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Vergara (2010) propõe dois critérios básicos de taxionomias para os tipos de pesquisa: 

i) quanto aos fins, podem ser: 

 i.1) exploratória; 
 i.2) descritiva; 
 i.3) explicativa; 
 i.4) metodológica; 
 i.5) aplicada; 
 i.6) intervencionista. 
 

ii) quanto aos meios de investigação, podem ser: 

ii.1) pesquisa de campo;  
 ii.2) pesquisa de laboratório; 
 ii.3) documental; 
 ii.4) bibliográfica; 
 ii.5) experimental; 
 ii.6) ex post facto; 
 ii.7) participante; 
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 ii.8) pesquisa-ação; 
 ii.9) estudo de caso. 
 

Para definição do método a ser empregado nesta dissertação foi observado o que Yin 

(2001) chama de questão de pesquisa, que deve ser avaliada sob três condições: i) tipo de 

questão de pesquisa proposto; ii) extensão de controle que o pesquisador tem sobre eventos 

comportamentais efetivos; e iii) grau de enfoque de acontecimentos históricos em oposição a 

acontecimentos contemporâneos. O Quadro 4 relaciona estas condições com as cinco 

estratégias de pesquisa: 

 

Estratégias Forma da questão 
de pesquisa 

Exige controle 
sobre eventos 
comportamentais? 

Focaliza 
acontecimentos 
contemporâneos? 

    
Experimento Como, por que Sim Sim 
Levantamento Quem, o que, onde, 

quantos, quanto 
Não Sim 

Análise de arquivos Quem, o que, onde, 
quantos, quanto 

Não Sim/Não 

Pesquisa histórica Como, por que Não Não 
Estudo de caso Como, por que Não Sim 
Quadro 4: Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa 
Fonte: Yin (2001) 

 

Esta pesquisa de dissertação que trata do “porquê” de um fenômeno têm caráter 

exploratório, que normalmente não comporta hipóteses, levando à utilização do método de 

estudo de caso, que procura explicar um comportamento em determinado momento não se 

caracterizando por repetições. 

Segundo Yin (2001, p.27), 

 

O estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem comportamentos 
relevantes. O estudo conta com muitas das técnicas utilizadas pelas pesquisas 
históricas, mas acrescenta duas fontes de evidências que usualmente não são 
incluídas no repertório de um historiador: observação direta e série sistemática de 
entrevistas.  

 



62 

 

 

 

Tendo em vista que esta dissertação tem o propósito de buscar resposta ao “porquê” da 

relação entre fundos de pensão, caso Previ, e práticas de RSE nas empresas investidas, será 

adotado o estudo de caso único como a estratégia mais adequada, bem como a entrevista com 

os gestores do fundo de pensão analisado, como forma de obter resposta ao questionamento 

formulado. Foram entrevistados os gestores que se encontram envolvidos com os temas 

responsabilidade socioempresarial e gestão de investimentos. 

Importante é ressaltar que, ao escolher o estudo de caso como o método mais 

apropriado para se obter a resposta ao problema definido, tem-se conhecimento de que se 

deve ter permanente preocupação com possíveis visões tendenciosas que os entrevistados 

poderão apresentar. 

Yin (2001, p. 29) afirma que “os estudos de caso, da mesma forma que os 

experimentos, são generalizáveis a proposições teóricas, e não a populações ou universos”. 

As entrevistas podem variar de não-estruturadas a altamente estruturada, segundo Hair Jr. et 

al. (2005). Na entrevista estruturada, as perguntas já se encontram formuladas e o 

entrevistador não deve fugir à sua sequência e a condução deve ocorrer de forma igual em 

todas as entrevistas. A entrevista semiestruturada dá ao entrevistador liberdade para explorar 

as respostas, apesar da existência de um roteiro de entrevista, podendo gerar informações que 

ofereçam melhor entendimento para as questões que estão sendo elaboradas. A entrevista não 

estruturada não possui uma sequência de perguntas, o que torna a “discussão livre e aberta 

sobre os tópicos de interesse” (HAIR JR. et al., 2005). A entrevista em profundidade exige 

um entrevistador treinado e os participantes normalmente possuem percepções especializadas. 

Esta dissertação utilizou-se da entrevista semiestruturada, que segundo Hair Jr et al. 

(2005, p. 87), é formada por uma “estrutura e orientações gerais, mas permitem muita 

flexibilidade para incluir perguntas não estruturadas”. 

Em resumo, esta dissertação foi desenvolvida como um estudo de caso único, com 

entrevistas semiestruturadas, que foram realizadas com os gestores da Caixa de Previdência 

dos Funcionários do Banco do Brasil que ao longo do tempo se envolveram com as 

preocupações de RSE nos investimentos responsáveis.  

Por meio da entrevista semiestruturada foi feita uma coleta de dados qualitativos, que 

são usados para descrever o comportamento humano ou fenômenos administrativos, com o 
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objetivo de “identificar e/ou refinar os problemas de pesquisa que possam ajudar a formular e 

testar estruturas conceituais” (HAIR JR. et al., 2005, p. 152). 

Todas as entrevistas foram realizadas pessoalmente, tendo sido percebido por parte do 

entrevistador que os participantes demonstraram interesse pelo estudo promovido naquela 

Instituição. Em vista de ter se desenvolvido pessoalmente, foi possível ao longo das 

entrevistas esclarecerem dúvidas em relação às respostas, bem como foi possível verificar 

questões mais sensíveis, como críticas feitas por ativistas a empresas participadas e pouca 

influência dos nas questões envolvendo os investimentos. 

 

 

6.2 SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

 

 

Visando capturar as razões que levam a PREVI a buscar que suas empresas investidas 

persigam a responsabilidade socioempresarial, foram entrevistados empregados que se 

encontram vinculados às diretorias de participações e investimentos, que têm respectivamente 

as seguintes atribuições:  

 

Acompanhar as empresas que compõem a carteira de renda variável e carteira 
imobiliária, especificamente no que diz respeito às relações societárias e à 
participação e à representação da PREVI nos órgãos de administração e fiscalização 
das empresas ou empreendimentos, visando as medidas necessárias para a boa 
governança corporativa das mesmas”. 
 
Responsável por gerir o Programa de Investimentos, avaliar e negociar os ativos que 
compõem os recursos garantidores e outras reservas sob gestão da PREVI. (PREVI, 
2011) 

 

Foram entrevistados 10 gestores e as entrevistas duraram em média 40 minutos. O fato 

de este entrevistador ser funcionário da empresa não comprometeu o resultado das entrevistas 

uma vez que as informações passadas são de domínio público e retratam posicionamentos 

pessoais acerca do tema tratado. As entrevistas foram úteis, pois proporcionaram material de 

análise do comportamento dos gestores da PREVI na compreensão de seu envolvimento nas 

posturas e políticas das empresas participadas com ações de RSE. 
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6.3 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 

Com vista a atingir os objetivos propostos, foram utilizadas as seguintes técnicas de 

coleta de dados: 

i) Pesquisa Documental: Relatórios Anuais, Relatórios de Sustentabilidade, Carta de 

Princípios para o Investimento Responsável, Política de Investimentos, Código de Ética, 

Código de Governança Corporativa, Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa 

em Empreendimentos de Base Imobiliária; Política de Responsabilidade Socioambiental, que 

servem para verificar como os instrumentos normatizadores refletem a preocupação com a 

Responsabilidade Socioempresarial; 

ii) Pesquisa de Campo: Entrevistas com os gestores que visa perceber qual a razão efetiva da 

preocupação dos fundos de pensão em fazer que suas empresas investidas tenham a 

responsabilidade socioempresarial nos seus negócios. 

 

 

6.4 ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

Para a entrevista semiestruturada foi elaborado um roteiro que, consideradas as 

análises e conhecimentos da situação obtidos no referencial teórico, permitisse um melhor 

direcionamento ao problema em estudo. As questões são apresentadas a seguir, bem como a 

sua motivação ou objetivo: 

1) A Previ aderiu ao PRI após convite da Organização das Nações Unidas, entre outras 
iniciativas. Para a Previ, o investimento responsável é visto como uma ferramenta de 
controle de risco para proteção dos investimentos ou como uma preocupação social e 
ambiental nos negócios?  

 

Objetivo: Identificar qual a visão dos diretores, gerentes executivos e gerentes de núcleo 
da PREVI sobre as razões que levam a PREVI à responsabilidade socioempresarial nas 
empresas investidas. 

2) A Previ é um importante stakeholder no cenário de mercado de capitais. Com a 
profissionalização da gestão das organizações, a Teoria de Agência traz para discussão 
o desafio que ocorre entre acionistas (Principal) e gestores (Agentes), face a 
possibilidade de objetivos distintos.  
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i) O senhor tem percebido que os gestores das empresas participadas estão 

abertos às ações de RSE?  
ii)  E os demais sócios com tem se posicionado sobre a questão RSE quando a 

Previ propõe o tema nas suas assembleias? 
iii)  O tema RSE é objeto de conflito de posicionamento nas empresas? 

 

Objetivo: Identificar se a Previ tem levado o tema às empresas e, em caso positivo, quais 
as posições que os gestores das empresas estão adotando. Será oportuno verificar até que 
ponto o fundo de pensão exerce influência sobre as decisões tomadas nas empresas. 

 
 

3) Quais os aspectos facilitadores e dificultadores que o senhor tem observado na 
implementação das estratégias de RSE nas empresas participadas?  

 

Objetivo: Identificar as barreiras existentes e as oportunidades na implantação de 
estratégias de RSE que estão sendo levadas para discussão nas empresas participadas. 

 

4)  Estudos efetuados por Johnson e Greening (1999) mostraram que os fundos de 
pensão, dentre os investidores institucionais, têm maior propensão às estratégias de 
RSE.  
 
i) A Previ tem realizado alguma ação junto às empresas participadas que 

promovam RSE?   
ii)  Diante das ações adotadas, tem sido observada uma mudança de 

comportamento dos gestores das empresas? Em caso de terem sido observadas 
mudanças, quais? 

 

Objetivo: Identificar quais as estratégias de RSE estão sendo discutidas com as empresas, 
se a Previ faz um acompanhamento das ações implementadas e se as empresas estão 
adotando estratégias por conta própria, a partir da mudança de comportamento. 

 

5) Teoh e Shiu (1990), dois autores que estudam o comportamento dos investidores 
institucionais com relação às questões de RSE declaram que tais investidores não 
tomam decisões de investimentos baseados em informações de RSE que se encontram 
em relatórios convencionais, mas sim em informações devidamente quantificadas e de 
fontes desinteressadas. Isso não tem sido fácil para alguns fundos, inclusive, conforme 
citam Vivó e Franch, os investidores institucionais da Espanha ainda não conseguiram 
atuar efetivamente sob este aspecto.  
 
i) Está claro para os diversos agentes do mercado de capitais quais os critérios de 

RSE que são adotados pela Previ na avaliação dos investimentos?  
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ii)  Com relação aos novos investimentos, RSE tem sido um critério decisivo?  
 

Objetivo: Identificar se a política de investimento e a política de RSA estão sendo 
utilizadas como ferramenta de decisão ou se trata apenas de um documento formal. 
Observar como o mercado está sendo comunicado pela Previ de suas práticas. 

 
6) Vivó e Franch, em estudo realizado sobre o comportamento dos fundos de pensão na 

Europa e especificamente na Espanha com relação aos critérios de investimentos 
responsáveis, identificaram que a regulamentação dos governos dos países europeus 
favoreceu o crescimento dos investimentos responsáveis.  
 
i)  A Previ tem agido na esfera governamental para fomentar o investimento 

responsável?  
 

Objetivo: Identificar se a Previ atua como um indutor do desenvolvimento de RSE, 
influenciando o sistema e qual o papel que os administradores da Previ entendem que 
podem e devem desempenhar. 

 

7) A Previ se tornou um dos signatários do PRI, do CDP e mais recentemente do 
Programa de Pró-equidade de gênero, que é uma iniciativa do governo federal em 
parceria com o Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas (Unifem) e com a 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). Ao observarmos que o percentual de 
mulheres que ocupam cargos de chefia nas empresas listadas no Índice de 
Sustentabilidade Empresarial da BMF&Bovespa é em média de 21,88% no período de 
2008 a 2010, percebemos que ainda existe um bom caminho a ser percorrido para que 
tenhamos a equidade de gênero.  
 
i) O que a Previ, que aderiu a estas iniciativas, tem feito especificamente com 

relação às ações de RSE, como a equidade de gênero, de raça, qualidade do 
trabalho, não poluição, conservação ambiental, emissão de carbono, etc. nas 
empresas participadas? 

Objetivo: Identificar se a Previ atua efetivamente junto às empresas participadas ou se 
apenas está participando do teatro em torno do tema RSE. 

 

8) Os fundos de pensão são dotados de uma força superior tendo em vista a massa de 
empregados que representam, e em função disso exercem influência sobre o mercado.  
i) Os participantes têm consciência do papel que a Previ desempenha com relação 

aos aspectos sociais, ambientais e éticos?  
ii)  Como a Previ dá conhecimento de suas ações aos participantes?  
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Objetivo: Identificar se o fato de representar uma massa de empregados realmente torna o 
fundo de pensão mais forte, pois se a comunicação com os participantes é frágil, na 
verdade não está ocorrendo uma transferência efetiva de poder. 
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7 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 

A entrevista é uma técnica que permite ao entrevistado colocar seu posicionamento de 

forma clara; entretanto, como todos são empregados da Instituição analisada, no caso o Fundo 

de Pensão PREVI, pode ocorrer um viés positivo referente às ações que a PREVI adota com 

relação às suas empresas participadas e com relação ao comportamento das empresas nas 

quais a PREVI mantém participação. Os 10 entrevistados são identificados apenas pela 

denominação de E1 a E10, em virtude de sigilo assumido perante esses respondentes. 

Petersen e Vredenburg (2009) retratam a questão levantada nesta dissertação, quando 

questionam a verdadeira razão pelas quais os investidores institucionais investem em RSE, se 

por uma razão moral ou objetivando o valor que deverá ser agregado à empresa. 

A discussão acerca das razões para os fundos de pensão incentivarem suas empresas 

investidas na inclusão de RSE em suas estratégias remete a uma análise sobre qual abordagem 

de RSE estariam os fundos de pensão submetendo às suas participações acionárias. 

Importante é ressaltar que, segundo os teóricos sistêmicos como Whittington (2002, p. 

31), “as empresas diferem de acordo com os sistemas sociais e econômicos em que estão 

inseridas”. Apesar da predominância de investimentos nacionais, essa diferença foi relatada 

ao longo das entrevistas como um fato relevante que vem sendo observado pela PREVI, uma 

vez que seus gestores se relacionam com os mais diversos tipos de gestores e investidores, 

seja sob o aspecto geográfico, como pelos político e cultural. 

A PREVI também enxerga RSE como uma questão estratégica tanto no ambiente 

interno quanto em relação aos investimentos, conforme a Política de RSA já abordada nesta 

dissertação. Alguns entrevistados deram destaque a essa questão: 

 

Faz alguns anos que isso (RSE) é uma questão estratégica para a PREVI e faz parte 
de seu planejamento estratégico. - E1 

 

Vivó e Franch (2009) ressaltam a importância do envolvimento do acionista nas 

decisões de RSE tomadas nas empresas. A PREVI atua nas empresas participadas por meio de 

seus conselheiros de administração e fiscal. O entrevistado E7 abordou a importância de 
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nomear conselheiros que compreendam a importância do tema RSE nas reuniões dos 

conselhos de administração. 

 

Os dirigentes das empresas têm interesse em atender a PREVI, em uma conversa 
franca sobre o tema, isso facilita a colocação das estratégias de RSE, mas é 
necessário que a PREVI coloque conselheiros que levem o tema nas reuniões do 
board. - E7 

Conforme Farias e Sauerbronn (2008), as três principais abordagens teóricas de RSE 

são a abordagem normativa ou ética, a contratual ou social e a estratégica ou gerencial.  

A abordagem normativa está preocupada com os julgamentos morais que são 

dispensados às organizações, ou seja, há uma relação entre a responsabilidade social e o 

comportamento dos gestores das organizações. Garriga e Melé (2004) retratam microcontratos 

sociais que são a expressão de normas que refletem as atitudes e comportamentos dos 

membros da comunidade geradora. Portanto, será de fundamental importância, perceber qual 

a postura adotada pelos gestores da PREVI a quem é delegado o poder de atuar no 

acompanhamento da gestão das empresas investidas.  

Nas entrevistas pouco se pôde observar de preocupação por parte dos gestores da 

PREVI diretamente com os julgamentos morais que as empresas podem sofrer, mas com as 

consequências que os eventos poderão provocar na estabilidade financeira da empresa. Em 

uma das poucas intervenções nesse sentido, o Entrevistado E2 fez os seguintes comentários: 

 

[...] até por conta da imprensa, a PREVI pede para a empresa, que venha a enfrentar 
algum problema, se posicionar para ela. - E2 

A gente avalia RSE sob dois aspectos, um deles é o risco de imagem, de estar 
associado a algum evento como um desastre ambiental... -E3 

 

O entrevistado E7 revela a preocupação com a imagem da PREVI atrelada aos 

investimentos, relatando um caso em que um locatário esteve envolvido em problemas 

relacionado ao trabalho escravo. A PREVI pediu explicações e foi prontamente atendida. A 

empresa foi a mercado explicar a situação apresentada. Esse fato mostrou para o mercado que 

a PREVI mantém um acompanhamento todo o tempo de seus stakeholders. 

 

A imagem da empresa locatária está linkada com a imagem da PREVI. - E7 
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A empresa testou aquilo que a gente vem dizendo, ou seja, temos que nos 
comprometer com os princípios durante todo o tempo e com toda a cadeia de valor. 
Precisamos de indicadores de longo prazo, sobre aquilo que exigimos no curto 
prazo.- E7 

 

Um dos entrevistados ressalta a importância da incorporação dos conceitos de 

sustentabilidade no processo decisório da empresa, característico da abordagem normativa, 

conforme Farias e Sauerbronn (2008). 

 

[...] você incorpora isso no processo de investimento e toma decisões mais 
embasadas de escolha de ativos. - E1 

 
A PREVI tem conseguido sinalizar para o mercado que as decisões estão sujeitas às 

suas políticas, manifestando o que a abordagem normativa define como a “consciência ou a 

intenção dos homens de negócios que dirigem a organização” (FARIAS; SAUERBRONN, 

2008, p. 19). Isso tem facilitado a indução do comportamento nos negócios. O entrevistado E7 

citou como exemplo o que vem ocorrendo com relação aos investimentos imobiliários, que 

não ficaram fora da Política de RSA: 

 

A certificação ambiental não é mais um modismo. Os incorporadores, por exemplo, 
já reconhecem as exigências que as certificações estabelecem. Para a PREVI está na 
Política e não precisa mais induzir, pois eles já sentam para negociar dizendo ‘o meu 
prédio vai ter certificação LEED, além de outras práticas, como pacto na vizinhança, 
pós construção’. Essa disposição tem ocorrido porque o dono dos recursos tem uma 
Política que estabelece critérios que serão seguidos. - E7 

Os critérios de decisão definidos na Política têm sido decisivos para a formação do 
mercado, ou seja não é um ticar de um item do chek list, mas sim um processo de 
formação educacional do mercado, de forma que observamos uma mudança no 
comportamento de seus stakeholders. - E7 

 

Por outro lado, a abordagem contratual de RSE objetiva alcançar as partes interessadas 

da empresa, buscando interação entre elas e atuação em possíveis conflitos e disputas de 

poder, com a mesma identidade defendida na teoria dos stakeholders, que identifica as mais 

diversas partes interessadas em uma organização. Garriga e Melé (2004), reforçando a relação 

entre a abordagem contratual e a teoria dos stakeholders, relatam que o gerenciamento dos 

stakeholders é considerado dentro de uma abordagem, denominada pelos autores como 
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integrativa, uma vez que a gestão das partes relacionadas significa o atendimento às demandas 

sociais. 

Essas abordagens diferem, visto que a normativa “tem a sociedade apenas como 

recipiente/beneficiária de grandes princípios morais, tais como a justiça e a igualdade” 

(FARIAS; SAUERBRONN, 2008, p. 19), enquanto que a contratual “traz a sociedade para o 

primeiro plano” (FARIAS; SAUERBRONN, 2008, p. 20). 

Um dos stakeholders mais importantes na cadeia de gestão dos fundos de pensão são 

os participantes dos planos de benefícios ou principais, em uma relação de agência. Clark e 

Hebb (2004) citam que a força delegada pelos participantes aos gestores dos fundos de pensão 

é importante na pressão sobre as empresas participadas, porém o entrevistado E2, não 

identifica essa relação tão expressiva: 

 

Acho que os participantes conseguem ver através da própria empresa, e classificar 
mentalmente se a empresa está indo para uma linha verde ou não, mas não enxerga o 
papel da PREVI e dos fundos por atrás disso. - E2 

 

Complementa o entrevistado E2: 

 

Acho que a gente não precisa carregar essa bandeira, pois o resultado final importa 
mais que o mérito... podemos deixar a medalha com a diretoria da empresa e ser o 
patrocinador oculto dessa grande mudança. - E2 

 

De outra forma, outro entrevistado identifica que a percepção dos participantes sobre o 

papel da PREVI nas ações de RSE nas empresas tem sido positiva, assim como o entrevistado 

E6, que tem recebido questionamentos sobre os possíveis impactos ambientais que os 

investimentos da PREVI podem provocar: 

 

A sustentabilidade tem vindo como um tema naturalmente pelos participantes, que 
enxergam como uma questão importante a PREVI estar atuando de forma ativa. - E1 

 

Em consonância com o proposto pela abordagem contratual foi possível identificar ao 

longo da entrevista com o E1 a preocupação que as empresas estão tendo com a sociedade e 

com os organismos e investidores internacionais, conforme podemos observar: 
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[...] o movimento para a sustentabilidade chegou a um porte e a pressão da 
sociedade sobre as empresas é tão grande que já não é mais possível deixar este 
assunto de lado. - E1 

 

O interesse dos investidores institucionais pelo envolvimento dos demais stakeholders 

é relatado por Johnson e Greening (1999) e pode ser percebido na entrevista com o E7, que 

relata a importância da participação da sociedade nas exigências e parcerias com as empresas 

e empreendimentos: 

 

Hoje as empresas não podem implementar mentira, pois ela é descoberta muito fácil 
em algum nível, então eu tenho que implementar verdade. - E7 

Quando a gente coparticipa de um investimento, a primeira coisa que a gente faz é 
adotar as melhores práticas de governança na área imobiliária. Discute-se [sic] as 
práticas de governança e as coloca em um instrumento que rege a relação das 
pessoas. Isso é fundamental para que os stakeholders estejam alinhados. -E7 

Os princípios de governança são fundamentais. Temos comprado grandes 
empreendimentos, mas se não há princípios de governança a gente deixa de comprar 
e explica por que. Isso é um indutor para o mercado. - E7 

Com os princípios de governança, onde as partes se respeitam, há um contrato em 
que todo mundo pode ser ouvido, não é só o dinheiro que vai mandar. - E7 

Quando eu falo em sustentabilidade tem que estar internalizado um princípio básico 
que é a cadeia de valor, quem fornece para quem? em que ponto estou? Quais são os 
meus stakeholders?. - E7 

 

O entrevistado E7 segue comentando a importância dos stakeholders na formação de 

uma sociedade fiscalizadora, incluindo nesse grupo os participantes dos planos de benefícios: 

 

[...] depende da resposta que cada empresa tem que oferecer, se perguntasse se todo 
pipeline hoje é verde, a resposta seria, não é, porque a exigência de governos e da 
sociedade é diferenciada em cada praça. - E7 

Às vezes o incorporador imobiliário é que leva as práticas sustentáveis para aquele 
lugar, porque a sociedade não sabe o que exigir. Se sociedade se organiza, através do 
poder público e das associações as coisas mudam e se a PREVI entra com recursos a 
cadeia em si funciona melhor. As pessoas envolvidas têm que estar também 
pensando nisso. - E7  

A adoção de RSE não ocorre por pressão dos participantes. - E7 
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Algumas partes interessadas, como órgão comunitários, segundo o entrevistado E9, às 

vezes desempenham o papel de dificultadores no processo de inserção na cadeia de valor das 

organizações, uma vez que procuram alcançar benefícios próprios com a onda de RSE:  

 

Um dos dificultadores que uma de nossas empresas participadas tem enfrentado são 
aquelas pessoas que usam o discurso, mas que na verdade estão querendo benefícios 
próprios, como por exemplo, comunidades e governos, entre outros. - E9 

 

As pressões para a adoção de práticas sustentáveis sobre as empresas têm se 

intensificado, conforme relatam Porter e Kramer (2006). Os atores que exercem essa pressão 

junto com a PREVI sobre as empresas são observados durante a entrevista.  

 

[...] não existe mais espaço para que essa preocupação não seja ouvida. - E2 

[...] eles [investidores estrangeiros] tinham interesse em investir, mas careciam de 
informações das empresas em relação às questões de responsabilidade sócio 
empresarial. - E1  

A lógica de longo prazo padroniza o pensamento dos fundos de pensão em relação 
aos investimentos responsáveis. - E8 

 

É possível perceber como estão se comportando os gestores das empresas investidas, 

através de algumas entrevistas, como a relatada abaixo: 

 

Não existe nenhum tipo de conflito entre os gestores da empresa Vale e os acionistas 
em relação à RSE. - E2 

As pessoas que comandam as empresas são visionárias e estão pensando sempre no 
que deverá vingar. O que está dado é que a sustentabilidade vai vingar, então o 
gestor vai dar um jeito da empresa ser sustentável, porque se torna em qualquer 
academia em uma análise uma vantagem competitiva. – E2 

 

Visando dar maior repercussão à causa, os ativistas que protestam, por exemplo, 

contra a atuação da empresa Vale, são importantes stakeholders nas questões sociais e 

ambientais, procuram atingir grandes corporações, ainda que elas não proporcionem os 

maiores impactos, conforme Porter e Kramer (2006). O Entrevistado E4 relata os cuidados 

que a empresa Vale dedica ao Parque de Carajás, no entanto este projeto é objeto frequente de 

ataques dos ativistas. 
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Ainda com o objetivo de ampliar os debates, diversos são os modelos de avaliação do 

nível de RSE que uma empresa é classificada. Alguns modelos são questionáveis, como 

afirmam Porter e Kramer (2006), porém atraem a atenção da mídia.  

 

É mais fácil os fiscalizadores se preocuparem com os grandes do que com os 
pequenos. O pequeno está desmatando, mas a repercussão é maior se falar da Vale. - 
E5 

Tem uma questão de consciência a ser desenvolvida com os pequenos produtores ou 
criadores de gado para a questão ambiental, mas as principais críticas recaem sobre 
as grandes corporações. - E5 

A Vale é uma mineradora e sua atividade é destrutiva, porém as áreas recuperadas é 
uma coisa extraordinária, toda vegetada com espécies da localidade, floresta nativa. 
Somente ocorre decapeamento do solo na parte a ser explorada. Existe hoje, 
também, uma filosofia de trabalhar junto com a comunidade, na visão de integração 
com os stakeholders. Isso ocorreu de alguns uns anos para cá. Tenho percebido uma 
evolução nas empresas participadas. - E6 

 

Quando questionados sobre como a PREVI faz o monitoramento das ações efetivas de 

RSE por parte das empresas, de forma a evitar um risco, os entrevistados, em suas respostas, 

envolveram outros stakeholders nessa atribuição e deixaram à mostra um ponto ainda 

vulnerável na implementação das ações de RSE: 

 

Por conta da imprensa e de algumas ONGs, a gente acaba fazendo 
[acompanhamento das empresas] de forma reativa, porém não existem ações ativas 
para a fiscalização. - E2 

[...] não é função do acionista fazer a checagem, pelo menos neste momento, é 
função da própria sociedade, cobrando postura ética da empresa. - E1 

 

Segundo Heiner (1983), os fundos de pensão são hábeis na análise e avaliação das 

informações fornecidas pelas empresas e essa tem sido uma das estratégias que a PREVI vêm 

adotando para qualificar melhor as empresas nas quais possui participação acionária, indo ao 

encontro do objetivo maior que é a valorização e sustentabilidade das empresas. 

 

A PREVI vem cobrando qualidade dos relatórios de sustentabilidade de forma a 
responsabilizar as empresas por suas informações. Os relatórios deverão ser 
produzidos pelas empresas com focos específicos nos principais impactos de acordo 
com cada setor de atuação. - E1 
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Conforme citado anteriormente, a abordagem contratual traz a sociedade para o 

primeiro plano e isso pode ser observado na preocupação relatada pelo Entrevistado E4: 

 

[...] a gente fala das empresas no macro, o nosso mundo não é só o nosso ambiente 
ali, tem um monte de gente que tramita ao nosso redor, com quem a gente se 
relaciona, então a gente tem que cuidar disso também, cuidar da calçada em frente a 
nossa casa, não só do nosso quintal. - E4 

 

A PREVI, como um grande investidor e majoritário em diversas participações 

acionárias, procura neutralizar os conflitos de agência com os minoritários, em uma clara 

preocupação com os stakeholders, conforme relatou o entrevistado E8: 

 

Estamos expostos ao conflito de agência com relação aos minoritários, para 
minimizar estes conflitos procuramos ser o mais transparente possível nas decisões 
da empresa, adotando as melhores práticas de governança corporativa. - E8 

 

A abordagem estratégica tem como objetivo o “aproveitamento de oportunidades e a 

minimização de riscos” (FARIAS; SAUERBRONN, 2008). Não obstante essa visão 

instrumental de obtenção de ganhos, esse motivador tem trazido para dentro das organizações 

os debates acerca das questões de RSE, gerando maior visibilidade ao tema no meio 

organizacional. Garriga e Melé (2004) reforçam essa visão instrumental dada a essa 

abordagem ao afirmarem que a atividade social somente deverá existir se contribuir com a 

geração de riqueza para os acionistas. 

O viés econômico é ressaltado por todos os entrevistados, conforme podemos observar 

nos trechos retirados das entrevistas, porém alguns são extremamente diretos e objetivos: 

 

Nossa motivação principal é financeira. Eu diria Financeira sob um ponto de vista 
verde. - E2  

As empresas que não têm essa preocupação ambiental tendem a se tornar maus 
investimentos. - E2 

Sustentabilidade é mais amplo que só uma preocupação social e ambiental. A 
PREVI olha a sustentabilidade como a perenidade de seus investimentos, linkados 
com o social. - E9 

Eu não tenho a visão romântica de RSE. Eu acho que tem sim a questão dos 
investimentos e do retorno que eles têm que proporcionar. - E10 
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A maior parte dos entrevistados, quando questionados sobre a razão de a PREVI 

estimular suas empresas investidas em ações de RSE, consideraram que os aspectos 

ambientais e sociais não são excludentes do aspecto de mitigação do risco. Porém, as 

respostas dão maior ênfase no aspecto do resultado a ser alcançado com as ações. 

 

As questões ambientais e econômicas não são excludentes. Se invisto em uma 
empresa de agroindústria que planta preocupada com os impactos climáticos estou 
falando em reduzir risco ambiental, mas acima de tudo estou falando da proteção ao 
investimento. - E7 

 

A visão capitalista foi citada como um aspecto positivo para o desenvolvimento da 

consciência da sustentabilidade como estratégia das empresas. O Entrevistado E2 fez o 

seguinte comentário sobre este posicionamento: 

 

Para ser perene, ser sustentável, essas questões tem que ter uma motivação 
financeira. O capitalismo nessa hora funciona bem. Se você conseguir atrelar bônus 
isso flui mais fácil. A onda da conscientização é muito lenta. - E2 

A gente não está fazendo isso por modismo, opção de vida, bandeira política, não é 
nada disso, tanto que a gente não faz saneamento básico, pois isso é um problema de 
governo. A gente só está fazendo isso porque os retornos no longo prazo serão 
melhores para as empresas que sejam sustentáveis. - E2 

 

O Entrevistado E2 faz ainda o seguinte comentário: 

 

A China é campeã em dar bônus ligados à sustentabilidade. A gente está aprendendo 
com o outro regime. 

 

Lewis e Juravle (2010) lembram que os adeptos do investimento responsável 

enfrentam barreiras, como o argumento do dever fiduciário, convenções culturais e visão de 

curto prazo. Esse conflito entre o investimento responsável e o resultado de curto prazo é 

apontado por Cumming e Johann (2007), uma vez que a decisão de investir está delegada aos 

gestores dos fundos, não obstante o capital pertencer ao fundo de pensão. Na entrevista foi 

possível atestar que efetivamente existe um conflito de agência entre os fundos de pensão e os 

gestores de fundos de investimentos estrangeiros e de private equity em razão do tempo de 

retorno dos investimentos e os orçamentos destinados à RSE.  
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Os nossos sócios normalmente são os fundos de pensão que pensam de maneira 
igual. É um pouco diferente quando os fundos de investimento estrangeiro, com 
mandato para entrar e sair de um investimento, estão como sócio em uma empresa, 
pois frequentemente as questões de orçamento ligadas a RSE são adiadas para o bem 
de um retorno mais rápido, isso ocorre também com os fundos private equity. – E4 

 

O entrevistado E4 demonstrou ao longo da entrevista preocupação com a sociedade 

que está envolvida nas operações das empresas, porém o viés econômico não deixou de ser 

tratado de forma relevante em suas palavras, caracterizando, mais uma vez, a importância dos 

resultados econômicos e financeiros nas ações de RSE. Esse mesmo posicionamento é 

possível identificar no entrevistado E5. 

 

Quando se fala nesse tipo de assunto (RSE) não é só levantar uma criança no colo, 
abraçar uma árvore, tem dinheiro na mesa e tem que ter visão, enxergar isso (RSE) 
como um negócio mesmo. - E4 

[...] os locatários começam a ter essa preocupação (eficiência), não são todos, mas já 
se observa uma tendência. Cada vez tem um número maior de empresas preocupadas 
em saber o quanto eficiente é o seu prédio do ponto de vista ambiental e social, pois 
isso tem uma ligação muito forte com o fator econômico, visto que essa eficiência 
reduz os custos com água e energia, entre outros fatores”. - E5 

 

Os gestores das empresas participadas têm um importante papel na discussão sobre a 

implementação de RSE, podendo ser este tema um ponto de conflito entre as propostas dos 

fundos de pensão e os gestores, porém os relatos observados ao longo das entrevistas 

demonstram que a incorporação de RSE no processo das empresas encontra-se em fase de 

desenvolvimento, porém impulsionada pelo aspecto econômico que RSE proporciona: 

 

[...] hoje é difícil a gente encarar um executivo ou acionista que não queira estar 
patrocinando ações de RSE na sua cadeia de produção, pois, ainda que não tenha 
sido possível mensurar os resultados, é notória a importância como vantagem 
competitiva no futuro. - E6 

 

O comportamento dos gestores com relação à RSE, de acordo com o entrevistado E8, 

tem se mostrado variado, com predominância daqueles que reconhecem RSE como um tema 

importante e que objetivam obter um diferencial nos negócios: 

 

São poucos os gestores que não abraçam a causa, a maior parte abraça por acharem 
que é um diferencial do negócio, outros aderem porque acham que tem que ser 
assim mesmo, e por fim aqueles que aderem por causa da imagem. - E8 
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Existe um sentimento entre os dirigentes das empresas participadas que se for 
resistente às ações de RSE vai chegar um momento que não vai conseguir entregar o 
lucro. - E9 

 

As três abordagens de RSE apresentadas por Farias e Sauerbronn (2008) são 

identificadas nos discursos dos entrevistados, porém estes, por vezes, manifestaram 

posicionamentos que transitam entre as três abordagens. Quando incitados pela questão 

relacionada ao objetivo da PREVI entre mitigação de risco nos investimentos e a preocupação 

ambiental e social, todos iniciaram suas declarações com o discurso de que estes 

posicionamentos não são excludentes. 

Embora o discurso tente ser apaziguador entre os dois objetivos, os entrevistados 

concluem em suas respostas que a razão principal para o fundo de pensão PREVI buscar que 

suas empresas investidas adotem práticas de responsabilidade socioempresarial é a mitigação 

de riscos, uma vez que tais investimentos têm horizontes de longo prazo, e a obrigação 

assumida de um fundo de pensão é o pagamento de benefícios aos empregados das 

patrocinadoras ao longo de todo o período pós-laboral. 

Esse posicionamento prevalecente está em linha com a abordagem estratégica 

apresentada em Farias e Sauerbronn (2008) e com a visão apresentada por Clark e Hebb 

(2004), que concluíram que os fundos de pensão buscam através das ações de RSE nas 

empresas investidas agregar valor aos seus investimentos.  

Porter e Kramer (2006) destacam quatro argumentos mais utilizados pelos proponentes 

de RSE, quais sejam: obrigação moral, sustentabilidade, anuência da comunidade e reputação. 

A postura apresentada pelos gestores da PREVI guarda relação com o argumento da 

sustentabilidade, que propõe o alinhamento do triple bottom line: econômico, social e 

ambiental. Existe uma consciência por parte dos gestores da PREVI de que, ao adotarem 

princípios de investimentos responsáveis, com visão de longo prazo, atendem eficazmente os 

interesses dos participantes e patrocinadores. 

Em contraste com o apurado nas entrevistas com os gestores da PREVI, Farias e 

Sauerbronn (2008) propõem críticas “a centralidade das organizações” na esfera de RSE, 

porém ficou latente que os gestores da PREVI mantêm o foco nas organizações como o 

principal agente de mudança nas questões relacionadas à RSE. Ressalte-se que a PREVI 

detém parcela significativa de seus recursos garantidores (valores destinados ao pagamento 
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dos benefícios) alocados em participações acionárias, conforme pode ser observado no 

Gráfico 3. 

Foi possível verificar nas entrevistas que o maior motivador para a PREVI buscar que 

suas empresas participadas invistam em RSE é a mitigação de riscos, com preservação de seus 

investimentos.  

Com o objetivo de validar os discursos apresentados pelos entrevistados foram 

acessados alguns documentos, sendo uns sigilosos e outros públicos, que foram elaborados no 

ambiente da PREVI fazendo um paralelo entre as entrevistas e a prática. 

Os relatórios anuais da PREVI vêm sendo adaptados ao longo do tempo para refletir 

os propósitos de RSE. Em 2009, foi elaborado em separado o Relatório de Sustentabilidade 

com as diretrizes do GRI (Global Reporting Initiative), contando com a participação das 

diferentes partes interessadas e o Relatório Anual; porém em 2011 os relatórios de 

sustentabilidade e anual foram unificados em um único documento, com o propósito de 

alinhar os negócios com as ações de RSE. Essa unificação também teve por objetivo ser um 

exemplo para as empresas participadas que são cobradas para construir informações em um 

único relatório. 

A listagem das empresas no Índice de Sustentabilidade Empresarial é outro ponto a ser 

considerado nesse paralelo entre entrevistas e prática. Ao final do ano 2011, das 38 

companhias que compunham o Índice de Sustentabilidade Empresarial, 15 empresas faziam 

parte da carteira de investimentos da PREVI. Conforme consta no site da BMF&Bovespa, o 

ISE é uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas listadas na 

BM&FBOVESPA sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência 

econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa, demostrando a 

aptidão da PREVI para que seus investimentos tenham RSE como uma de suas preocupações. 

Conforme foi possível observar nos documentos de análises de investimentos, 

produzidos pelas corretoras de valores mobiliários contratadas, vem sendo destacado nas 

análises um capítulo destinado à avaliação das ações de RSE das empresas sob avaliação. A 

PREVI tem como critério para a seleção de corretoras de valores mobiliários que os relatórios 

de análises contemplem informações quantitativas e qualitativas sobre RSE. Tendo em vista o 

volume financeiro de operações de compra e venda de ações que a PREVI realiza 



80 

 

 

 

diariamente, as corretoras que se interessam pela prestação do serviço estão se mobilizando 

para estarem em condições de disponibilizar as análises conforme requerido. 

Outra iniciativa adotada pela PREVI para incentivar suas empresas investidas a 

adotarem práticas de RSE é o CDP - Carbon Disclosure Project, que já conta com a adesão 

de 22 empresas dentre as 38 empresas participadas que constam na tabela 2.  

A Política de Investimentos e a Política de RSA, já citadas nesta dissertação, são 

exemplos de documentos comprobatórios de que as exigências de RSE com relação aos 

investimentos têm sido cada vez mais rigorosas. Foram acessados documentos referentes à 

análise de investimentos nos quais é possível observar que o critério de RSE possui um peso 

na decisão final sobre os investimentos. 

A PREVI promove anualmente encontro que reúne todos os conselheiros que atuam 

nas empresas participadas com o objetivo de alinhar suas estratégias. Em 2010, o tema 

discutido na 11ª edição do evento foi “Sustentabilidade e Empreendedorismo” em face da 

necessidade de fortalecer seus conselheiros nos debates sobre o tema junto aos conselhos de 

administração das empresas participadas. 

Nos investimentos imobiliários a PREVI somente tem feito aquisições de imóveis que 

detenham o certificado internacional LEED-EB que atesta que a construção é um “prédio 

verde”, na expectativa de melhores retornos com este tipo de investimento. Os investimentos 

que já possuía irão passar por procedimentos de adaptação de forma a alcançar a “certificação 

verde”, como, por exemplo, o Edifício Marques dos Reis, localizado no centro do Rio de 

Janeiro que foi retrofitado e recebeu o selo LEED Silver de sustentabilidade imobiliária. 
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8 CONCLUSÕES 

 

 

Esta dissertação teve como objetivo identificar as razões que levam os fundos de 

pensão a buscarem investimentos que estejam alinhados com estratégias de responsabilidade 

socioempresarial e influenciar as empresas participadas na implantação de tais estratégias. 

Para isso, buscou-se no estudo de caso da PREVI compreender o posicionamento de 

seus gestores com relação às estratégias de responsabilidade socioempresarial, como estão se 

comportando os dirigentes das empresas investidas e quais estratégias estão sendo adotadas 

pela PREVI junto às empresas investidas. 

Não obstante o objetivo instrumental apresentado nos discursos, a PREVI, no papel de 

indutora do comportamento da indústria de entidades fechadas de previdência, assumiu o 

compromisso de liderar o movimento de investimentos responsáveis por entender que essa 

estratégia protege os investimentos do sistema, bem como amplia o número de sócios com a 

visão de responsabilidade socioempresarial. 

Essa postura de liderança não só tem alcançado os sócios, mas também os gestores, 

que têm percebido que a adoção de RSE entre suas estratégias passa a ser uma condição para 

os fundos de pensão destinarem seus recursos. Foi possível identificar nas entrevistas que 

RSE não tem sido um critério decisivo e excludente nos investimentos, em um primeiro 

momento, pois a PREVI tem buscado uma mudança de postura no mercado, definindo 

políticas e códigos de governança que estabelecem patamares a serem observados pelos 

tomadores de recursos que procuram a PREVI como alternativa de investidor. Nos 

depoimentos apresentados identificou-se que os dirigentes das empresas têm percebido que 

deverão respeitar estes critérios caso queiram ofertar negócios para a PREVI. 

O efeito educador do mercado tem surtido certo efeito, visto que ao participar dos 

fóruns mundiais sobre RSE, os gestores da PREVI têm recebido dos representantes do board 

do PRI (Principles for Responsible Investments) sinalização de que o Brasil tem apresentado 

um comportamento positivo com relação à RSE, em linha com os relatos tratados durante as 

entrevistas, quando foi apontado como um facilitador a disposição dos gestores das empresas 

em aderirem à RSE.  
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Sandberg (2010) propõe que seja promovida uma reforma legal que dê conforto aos 

detentores dos deveres fiduciários em decidir pelo investimento socialmente responsável, 

porém essa questão parece superada pelos gestores da PREVI, que entendem que, ao investir 

em empresas responsáveis socialmente e ambientalmente, estão cumprindo o dever que lhes 

fora delegado, não percebendo como necessários instrumentos legais que norteiem suas 

decisões. Ressalte-se que os gestores são mais favoráveis a que as leis e normas ampliem a 

possibilidade de investimento e não construam um modelo que determine limite mínimo 

obrigatório de investimentos classificados como responsáveis. 

Conforme observado nas entrevistas, a PREVI vem, por suas Políticas de RSA e de 

Investimentos bem como pelos códigos de governança, disciplinar as relações com os demais 

stakeholders. Além dessas ações, a PREVI vem aderindo a diversos pactos que fortalecem a 

estratégia de RSE de forma a influenciar os demais investidores institucionais, em especial os 

fundos de pensão, sinalizando para o mercado que a disponibilização de seus recursos estará 

condicionada ao atendimento dos princípios que norteiam tais pactos. 

Diante da questão levantada nessa pesquisa sobre a razão que os fundos de pensão têm 

para impulsionar suas empresas investidas a adotarem ações de RSE, foi possível identificar 

que o foco principal é o comportamento dos ativos de investimentos e a mitigação de seus 

riscos, uma vez que esses ativos serão mantidos em suas carteiras de investimentos por um 

longo prazo e necessitam permanecer sustentáveis ao longo de toda a sobrevivência do plano 

de benefício. 

Importante ressaltar que a seleção dos sujeitos foi um fator limitante, tendo em vista 

que só foram entrevistados aqueles que estão diretamente relacionados com os investimentos 

responsáveis e com a política de RSA. Entretanto, outros gestores também têm poder de 

influenciar as decisões, não foram entrevistados, devido à limitação de tempo para se 

efetuarem todas as entrevistas. Não obstante este fato, entende-se que os entrevistados 

representam o posicionamento da Instituição sobre o tema debatido nesta dissertação. 

Outro aspecto limitante desta dissertação é o fato do mestrando ser empregado da 

empresa; entretanto, pelos resultados apresentados, houve isenção com relação aos 

posicionamentos narrados pelos diversos entrevistados, tendo em vista que foi assumido 

compromisso de sigilo em relação à divulgação dos participantes do estudo de caso. 
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Tendo em vista o posicionamento adotado pelos gestores da PREVI e as características 

particulares deste fundo de pensão, como alternativa de estudo, sugere-se que as entrevistas 

sejam ampliadas a outros fundos de pensão de forma a ratificar ou não este posicionamento, 

esclarecendo que fundos de pensão de menor porte financeiro poderão ter outras visões sobre 

RSE, em especial pelo fato de a gestão de seus investimentos estar em boa parte delegada a 

gestores de fundos de investimentos, diferentemente da PREVI, que faz a gestão dos seus 

ativos de forma direta. 
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