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RESUMO 

o trabalho discute os fatores que condicionaram a migração de planos de beneficios entre os 
Fundos de Pensão localizados no Estado do Espírito Santo. O mais antigo modelo de plano de 
beneficios implantado no Brasil, o plano de beneficio definido, tem características bastante 
vantajosas aos participantes, pois as empresas patrocinadoras assumem os riscos de desequilíbrio 
do plano, e os beneficios futuros são assegurados aos participantes. O segundo modelo, mais 
recente no país, tem como característica principal o fato de que o participante assume os riscos do 
plano, e os beneficios futuros dependem de diversos fatores, como rentabilidade, tempo de 
participação, entre outros, deixando de existir garantia aos participantes. Apesar disso, os Fundos de 
Pensão tem implantado processos de migração de planos de beneficio definido para contribuição 
definida com sucesso. O texto procura identificar as razões e conseqüências da migração, 
estabelecendo correlações entre os dois modelos, identificando suas diferenças e semelhanças, o 
papel exercido pelas empresas patrocinadoras e a estratégia de convencimento dos participantes. 
Pretende-se que as reflexões sobre esse processo possam contribuir para que os Fundos de 
Pensão e outros pesquisadores interessados possam ter um nível maior de compreensão e 
fundamentação sobre o assunto. 

Palavras chaves 
Fundos de Pensão, plano de beneficio definido, plano de contribuição definida, migração de planos 
de beneficios, previdência privada. 

Abstract 

This dissertation discusses the factors that have created the framework for the migration of the 
pension plans among the pension funds in the state of Espirito Santo. The first benefit plan model in 
Brazil, the defined benefit plan, has many advantages for the participant. Their risks are supported 
by the sponsor of the plan, and future benefits are assured to the participants. 

The second model, more recently introduced in the country, has its main point in the fact that 
participants have to bear the risks, and future benefits depend on many factors like the historical 
performance of the plan and time of participation, and there is no guaranty to the participants. 
Regardless these facts, pension funds have adopted successful processes for the migration from 
defined benefits plans to defined contribution plans. This text identifies reasons and consequences 
of those process of migration, establishing correlations, differences and similarities between the two 
models, and the role of the sponsors and their strategies in persuading the participants. We intend to 
raise questions upon this process, in order to contribute for a greater levei of comprehension of the 
issue. 

Keywords 

Pension funds, defined benefit plan, defined contribution plan, migration of the pension plan, private 
pensions. 



INTRODUÇÃO 

A implantação de um sistema previdenciário depende do nível de desenvolvimento 

econômico, social e político de um país. O sistema de previdência social que impôs 

aos trabalhadores, através do Estado, a obrigação de efetuar contribuições para 

assistir aos cidadãos quando forem incapazes de permanecer em uma atividade 

remunerada é recente, surgindo com a modemização e aprimoramento das relações 

trabalhistas. 

Os sistemas previdenciários têm duas formas de financiamento dos programas de 

aposentadoria: o sistema de repartição, que não acumula fundos para o 

financiamento dos benefícios a serem concedidos, e o de capitalização, que 

pressupõe que as contribuições de cada indivíduo são acumuladas para pagamento 

dos futuros benefícios. O primeiro sistema tem sido atingido por variáveis demográficas, 

por mudança estrutural da população ocupada e subsídios ocultos amparados pela 

regulamentação, o que tem contribuído para seu desequilíbrio e colocado seu 

modelo em discussão em todo o mundo. Esse desequilíbrio crescente tem forçado os 

países a realizar reformas nos seus sistemas de pensão com o objetivo de equilibrá-los 

atuarialmente. 

O Brasil não ficou indiferente a esta problemática. A previdência social brasileira é 

constituída pelo sistema de repartição, por meio de três regimes: o regime geral da 

previdência social, que atende o setor privado, o regime dos servidores públicos e o 

regime previdenciário dos militares. A partir da constatação de desequilíbrio das 

contas públicas, em função do déficit acentuado pela modelagem da seguridade 

social brasileira após a constituição de 1988, que criou novos benefícios sem identificar 

as fontes de custeio, o govemo decidiu promover uma reforma previdenciária, que se 

centrou no setor privado, trabalhando timidamente o regime dos servidores públicos e 
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que ainda não atingiu o regime militar. O govemo tem sinalizado no sentido de 

diminuir sua abrangência e responsabilidade previdencial, estimulando através da 

regulação o sistema privado, que deverá assumir gradativamente parte do espaço 

antes ocupado por ele. 

O sistema de previdência complementar fechado é recente no país, tendo sido 

criado a partir de 1977, com a edição da Lei n° 6.435, tendo sido regulamentado pelo 

Decreto n° 81.240/77. Este instrumento legal dividiu o sistema complementar em dois 

tipos de entidade: as fechadas, sem o objetivo de lucro, que agrega empresas e seus 

empregados, e as entidades abertas, com o objetivo de lucro, voltadas para o 

atendimento da população em geral. Essas entidades têm que obrigatoriamente 

constituir reservas dos participantes sob o sistema de capitalização para cumprir suas 

obrigações previdenciárias. 

Os Fundos de Pensão oferecem às empresas uma forma de atendimento às novas 

demandas sociais que surgiram para complementar os programas de bem estar social 

assumidos pelo governo. São um instrumento de justiça social, pois beneficiam 

diretamente um grande contingente de trabalhadores e seus familiares, garantindo 

uma aposentadoria digna, e um meio de financiar o crescimento do país, pois como 

grandes investidores permitem a acumulação de uma poupança de longo prazo que 

trazem recursos estáveis à disposição da economia para gerar prosperidade e 

emprego. 

Quando uma empresa patrocina um Fundo de Pensão, existem diversos anseios que 

são viabilizados através dele. Um plano de benefícios tem grande vinculação com as 

políticas de recursos humanos, e permite à empresa resolver satisfatoriamente o 

problema dos empregados que deixaram de ser produtivos em virtude da idade 

avançada ou doença, além de permitir à empresa, num mercado competitivo, atrair 

os melhores talentos em função do oferecimento de benefícios diferenciados. 
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No Brasil, as empresas que pretendessem implantar um Fundo de Pensão até a 

segunda metade dos anos 80 só tinham a altemativa de utilizar o modelo de plano de 

benefícios chamado de benefício definido. Nesse modelo, independente do que 

existir de reserva financeira acumulada para cada participante do plano, o benefício 

está determinado em função do salário ou função, sendo garantido ao participante 

na aposentadoria. 

o desenho de contribuição definida não era conhecido, e havia, inicialmente, uma 

certa resistência à sua implantação. Nesse tipo de plano o benefício é variável, 

dependendo do nível de contribuição, idade de ingresso no plano, idade para 

aposentadoria e ganhos ou perdas nos investimentos. A contribuição da 

patrocinadora geralmente é fixa, sem qualquer garantia quanto ao nível de benefício 

futuro. 

Porém, assim que alguns Fundos de Pensão começaram a estudá-lo e a implantá-lo, 

todo o Sistema Fechado de Previdência Privada Complementar ficou atento para 

essa altemativa, face a algumas vantagens que o mesmo apresentava para os 

patrocinadores e para os participantes, comparado com o plano de benefícios 

definido. 

A determinação em alterar um plano de benefícios já implantado para os 

participantes é uma decisão difícil para o Fundo de Pensão e suas empresas 

patrocinadoras. Principalmente quando esse plano garante aos participantes 

generosos níveis de benefícios, atrelados a salários e independente de contribuição 

acumulada. 

Os Fundos de Pensão fazem divulgações periódicas aos seus participantes. E nessas 

divulgações, costuma-se enfatizar as vantagens do plano de benefícios em vigor, 
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reforçando o benefício futuro, a ser recebido na aposentadoria. Mudar significa 

assumir que o que se divulgou não era mais verdadeiro, que os conceitos previdenciais 

que os empregados acreditaram não eram mais válidos. 

Normalmente há muito desconforto e desconfiança nesse processo, por parte dos 

participantes, que precisam ser convencidos de que a mudança é necessária e/ou 

mais vantajosa. É preciso se quebrar muitos paradigmas, apresentando nova 

realidade, que irá afetar o futuro dos indivíduos envolvidos. É necessário, portanto, 

muita negociação e esclarecimento das variáveis envolvidas para que o processo 

ocorra sem traumas e com sucesso. 

Essa dissertação pretende estudar a introdução do modelo de contribuição definida 

nos Fundos de Pensão sediados no Espírito Santo, que estavam constituídos sob a 

forma de benefícios definidos. Pretende-se entender a motivação da empresa para 

alterá-lo, as estratégias utilizadas de convencimento dos participantes e quais os 

resultados obtidos sob o ponto de vista da empresa patrocinadora. 

Entendemos que um maior esclarecimento do assunto trará subsídios para os Fundos 

de Pensão interessados no tema, que poderão avaliar os resultados dessas 

experiências, seus sucessos e insucessos, e contribuir para fundamentar a pesquisa do 

assunto no Brasil. 

A dissertação foi dividida em quatro capítulos. O primeiro trata da história e evolução 

da previdência social no mundo, discute a baixa cobertura do sistema, as formas de 

financiamento existentes e as compara, em busca do melhor modelo, e prossegue 

com um pequeno estudo sobre os caminhos da previdência social no Brasil, que 

culminaram com a necessidade de reforma no sistema de pensão oficial brasileiro. 
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o segundo capítulo aborda o sistema fechado de previdência complementar. 

Inicialmente procuramos identificar historicamente sua evolução e condições para 

crescimento no mundo, para então estabelecer comparações com o sistema 

adotado no Brasil. A seguir procuramos avaliar os dois marcos regulatórios no país. O 

primeiro na implantação do sistema em 1977 pela Lei n° 6.425, e o segundo com a 

publicação da Lei Complementar n° 109, de 2001, ainda não regulamentada, mas 

através da qual esperamos que permita a expansão dessa modalidade de 

previdência no país, pois o sistema fechado não tem conseguido, nos últimos anos, 

ampliar seu grau de cobertura. Foram também discutidos os principais tipos de 

planos oferecidos pelas empresas, de benefício definido, de contribuição definida e 

mistos. E por fim, foi avaliado o impacto trazido pelas novas tecnologias nos Fundos de 

Pensão. 

O terceiro capítulo inicia com a discussão das expectativas da empresa 

patrocinadora e de seus participantes quando é realizado um processo de migração 

de planos de benefício definido para contribuição definida. Prossegue avaliando as 

condições para transição, os desafios para que o processo ocorra com sucesso, 

discutindo principalmente a divulgação, considerada como elemento fundamental 

para que o processo ocorra sem traumas e atinja o objetivo final, de convencimento 

dos participantes da necessidade de mudança de plano de benefício. São discutidos 

os métodos de migração mais comumente utilizados no Brasil, e a forma de atuação 

do governo para apoiar esse processo. 

Finalmente é apresentado o estudo empírico realizado nos Fundos de Pensão do ES 

que tiveram experiência de migração de planos de benefícios. Inicialmente 

apresentamos os quatro fundos de pensão, identificando o plano de benefícios 

definidos e avaliando o nível de benefícios e custeio antes da migração. A seguir 

foram discutidas as causas de desgaste do plano em vigor, com a identificação da 

motivação, pela empresa patrocinadora, para migração do plano de benefícios. 
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Foram também identificados o desenho dos novos planos de benefícios e os estímulos 

utilizados para viabilizar a adesão e discutido o processo através do qual a entidade 

divulgou o plano e procurou convencer o participante sobre a conveniência da 

adesão. Procuramos identificar as conseqüências da migração para o participante e 

para a empresa patrocinadora, na visão dos antigos e/ou atuais dirigentes, que são os 

representantes da empresa no Fundo de Pensão, sendo avaliadas as variáveis 

atuariais, financeiras, de seguridade, de custeio e de imagem. Como o oferecimento 

do benefício de previdência privada complementar pela empresa é voluntário, a 

decisão de manutenção, alteração ou cancelamento do plano em vigor depende de 

seu interesse e disponibilidade financeira em mantê-lo para seus empregados. Assim 

sendo, a decisão sobre a modelagem desse benefício dependerá totalmente da 

decisão da empresa patrocinadora em continuar a oferecê-lo. Por fim, foram 

discutidos os riscos e oportunidades que se apresentaram para o Fundo de Pensão a 

partir do processo de migração. 
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CAPÍTULO 1 - OS SISTEMAS PREVIDENCIÁRIOS 

1.1. HISTÓRIA E EVOLUÇÃO NO MUNDO 

Quando se pensa em todo o mundo na intervenção estatal para assegurar o bem 

estar social. a fim de propiciar maior justiça social e distribuição de renda aos 

cidadãos, toma-se necessário a avaliação de um sistema bastante recente, o sistema 

previdenciário. É fundamental para a sociedade dispor de meios de subsistência para 

as situações de necessidade e desamparo, sendo necessária a adoção pelos 

governos de programas de bem estar social que garantam ao cidadão benefícios 

quando forem incapazes de continuar numa atividade remunerada, como idosos e 

enfermos. 

A proteção social trazida pela previdência social traz aos indivíduos independência, 

dignidade e recursos financeiros que mantêm sua capacidade de consumo. 

Consequentemente existe no mundo inteiro um consenso de que cabe ao Estado 

garantir pelo menos um recurso básico para as pessoas que não tem como se manter. 

Os governos assumiram sua responsabilidade pela criação de programas obrigatórios 

de previdência, tendo em vista que os mercados totalmente livres não destinariam, de 

forma adequada, recursos econômicos para alcançar um nível desejável de padrão 

de poupança para a aposentadoria. Essa postura intervencionista por parte do Estado 

é recente. Fleury (1994, p.61) afirma que "o surgimento da necessidade de algum tipo 

de proteção social. legal ou assistencial. para regular as condições de trabalho e 

minorar os sofrimentos decorrentes da situação de miséria, isto é, a emergência da 

pobreza como problema social. está associada ao fenômeno da industrialização e ao 

conseqüente rompimento das relações tradicionais do feudalismo". 
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A revolução industrial trouxe grandes transformações, entre elas a necessidade de 

tratamento da pobreza como questão social. Quando o problema da pobreza passou 

a ser considerado uma disfunção pela sociedade, tornou-se necessário enfrentá-lo e 

combatê-lo. O desenvolvimento capitalista alterou as relações sociais e econômicas e 

rompeu as relações de solidariedade existentes no âmbito familiar e nas pequenas 

comunidades. A nova ordem social e política trouxe novas demandas sociais, que 

precisaram ser incorporadas pelo Estado. 

Nas palavras de Fleury (1994, p.49), a atuação do Estado através de políticas sociais 

decorre de pressões multideterminadas, "em um jogo de interesse nos quais setores 

capitalistas e frações da classe trabalhadora ora confluem ora enfrentam-se, 

resultando deste embate o formato e o conteúdo das políticas sociais: quer 

subordinadas aos interesses de consumo e lucratividade em detrimento das 

necessidades da população, quer articulando positivamente tais interesses". 

É importante ressaltar que os interesses contraditórios apontados tendem a ser 

atenuados quando tem implicações destrutivas para a sociedade. Ao Estado 

capitalista interessa a introdução de práticas sociais que assegurem a continuidade 

da sociedade de mercado, ou seja, o Estado protege o trabalhador criando 

condições de harmonia social, para proteger a sociedade de mercado e permitir 

conseqüente acumulação de capital. Além disso, é uma forma de resposta aos 

desafios oriundos do desenvolvimento econômico e modernização. 

Entendemos que as políticas sociais vão atuar no sentido de aumentar a 

produtividade do trabalho, e serão incorporadas pelo Estado a partir da capacidade 

de pressão das classes trabalhadoras, que transforma as demandas sociais em 

demandas políticas, atendidas porque interessa à sociedade manutenção da ordem 

social. 
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Para Thompson (2000, p. 16-18) são várias as razões para a intervenção 

govemamentaL que decorrem do desejo de atenuar a pobreza, garantindo aos 

idosos e enfermos um padrão de vida mínimo: (i) a falta de visão ou disciplina dos 

indivíduos de poupar o suficiente para a aposentadoria enquanto jovens; (ii) a 

necessidade de proteger os membros prudentes da sociedade dos imprudentes, que 

deixariam de poupar de forma deliberada, ao constatar que o Estado iria auxiliá-los no 

futuro; (iH) a possibilidade de maior solidariedade social, através do favorecimento de 

pessoas que ganham pouco durante sua vida ativa, promovendo dessa forma uma 

certa redistribuição de renda; (iv) e a necessidade de reduzir a incerteza que decorre 

quando cada pessoa necessita assegurar sozinha o seu futuro face aos vários riscos 

envolvidos (de longevidade, da volatilidade dos mercados financeiros, da inflação, da 

atividade econômica futura). 

Portanto, o govemo usa seu poder para evitar os efeitos adversos que ocorreriam caso 

não interviesse coletivamente. Seu papel é atuar no sentido de produzir um nível 

adequado de poupança para a aposentadoria, preferencialmente para todo o 

segmento da população, cobrindo todas as formas de emprego, a fim de manter o 

funcionamento da economia. 

A implantação de um sistema previdenciário tem por objetivo assegurar renda na 

aposentadoria. Entende-se que a previdência social "é uma instituição que tem em 

vista assegurar a renda do trabalhador quando esta tenha ficado extinta ou diminuída 

em virtude de um risco social. Então, compreende-se que haja uma prestação 

previdenciária, em caso de doença, em caso de idade avançada, em caso de 

acidente, porque em todas as hipóteses ocorreu um risco social". (Magano, 2000, p. 

193). Há de se ter uma visão de longo prazo, porque "seus mecanismos se encaixam 

num processo que afeta solidariamente várias gerações, suas promessas têm que ser 
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cumpridas num futuro por vezes distante e os compromissos financeiros do indivíduo 

abarcam toda a duração da sua vida ativa." (OIT, 1984, p. 11). 

Quando se estruturaram os sistemas previdenciários em todo o mundo existia o 

conceito de que haveria, a longo prazo, contínuos períodos de crescimento 

econômico. Infelizmente não é isso que tem se observado. Novos riscos estruturais 

estão colocando em cheque o sistema de bem estar social. Principalmente as 

economias em desenvolvimento têm enfrentado grandes períodos recessivos que 

demandam uma maior intervenção governamental para assegurar proteção social, 

mas a expansão do estado de bem estar social tem limites criados pelas restrições 

econômicas e pela incapacidade de financiamento ilimitado por parte dos governos. 

Os custos não podem aumentar a nível indesejável para a sociedade. 

O conceito de proteção social pode ser agrupado, segundo Fleury (1994, p. 107-110) 

em 3 tipos ideais: Assistência Social, que pode ser sumarizada como a concessão de 

benefícios que seriam concedidos aos indivíduos que demonstraram a incapacidade 

de suprir por si mesmo suas necessidades, e dependeria da capacidade de outros 

indivíduos, grupos ou governo, baseados em "perspectiva caridosa e reeducadora" e 

de forma voluntária, suprir então essas necessidades. O segundo modelo é o seguro 

social, caracterizado por atender a grupos ocupacionais através de relação 

contratual que define o nível e tipo de benefício a ser garantido aos segurados, e está 

baseado nos conceitos vigentes no seguro privado, porém é controlado pelo Estado. 

O terceiro modelo de proteção social, o de Seguridade Social, tem um enfoque mais 

abrangente, e "procura garantir à totalidade dos cidadãos um mínimo vital em termos 

de renda, bens e serviços, voltada para um ideal de justiça social", sendo totalmente 

administrado e controlado pelo Estado. 

O último modelo é uma resposta a demanda da sociedade organizada por maior 

proteção e segurança. Uma vez iniciado os programas de proteção social, esses 
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programas, conjugados com o crescimento econômico, tendem a se expandir, 

tomando-se mais completos e extensivos, a fim de possibilitar melhora na condição 

social. Ou seja, é um novo exemplo de solidariedade criado em um ambiente de 

grande mobilização social. 

Os primeiros programas extensivos de proteção social financiados publicamente foram 

inaugurados na Alemanha por Bismarck nos anos 1880. Entende-se como programa de 

bem estar a proteção social mínima, assegurada pelo govemo como um direito à 

sociedade, que proporciona aos cidadãos serviços sociais ou renda. Fleury (1994, p. 

77) esclarece que na Inglaterra" A Lei da Educação, A Lei do Seguro Social e a Lei do 

Serviço Nacional de Saúde, da década de 40, constituíram-se nos pilares do Estado do 

Bem Estar Social, cujos principios básicos foram a existência de um plano de seguro 

contributivo, compulsório e universal; a prestação de contribuições e benefícios de 

valores fixos ao nível da subsistência, e a suplementação deste mínimo por poupança 

compulsória" . 

Na análise realizada por Fleury (1994, p. 75- 78), o seguro social surgiu na Inglaterra, 

com o estabelecimento do programa de pensões para idosos em 1908, que garantia 

um valor mínimo para pessoas de idade avançada, e o seguro social de desemprego 

e doença em 1911, que garantia proteção para empregados assalariados. Estes 

programas de abrangência restrita e assistencialista deram origem a nova relação 

entre Estado e cidadão, na medida que criou direitos sociais a serem pagos através 

do Estado. Em 1942 o Relatório Beveridge propôs um novo formato de proteção social, 

o Estado de Bem Estar Social - Welfare State, que "consagrou os direitos sociais ao 

desvinculá-lo da relação contratual estabelecida para os assalariados e estendê-lo a 

todos os cidadãos. Assim, os direitos sociais incorporam-se à condição de cidadania, 

na medida em que a sociedade reconheceu a necessidade do Estado fomecer as 

condições mínimas de sobrevivência a todos os cidadãos". (1994, p. 77) 
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Anteriormente, os idosos eram dependentes de suas famílias, da comunidade ou da 

igreja para receber amparo e bem estar. Com a transformação da sociedade trazida 

pela revolução industrial ocorreu a substituição do apoio dado aos idosos para uma 

sociedade "do estado", na qual o "govemo central assumia a responsabilidade de 

suprir uma pensão básica àqueles cidadãos incapazes de continuar numa atividade 

remunerada". (Ege, 1996, P. 1). A industrialização trouxe então, conceitos de 

solidariedade antes inexistentes, para compensar as mudanças estruturais oriundas do 

enfraquecimento dos laços de família e da mudança populacional do campo para a 

cidade. 

Segundo Alber, citado em Fleury (1994, p. 116) o Estado de Bem Estar Social pode ser 

dividido em diversas fases. A primeira fase, considerada a pré-história do sistema de 

bem estar social, seria a do periodo entre 1600-1800, "caracterizada pelo 

desenvolvimento das Leis dos Pobres, e sua concepção culpabilizadora da pobreza e 

assistência a ela associadas. A segunda fase compreende o período de 1880 a 1914, 

com a adoção dos programas de seguro social como forma de integração dos 

trabalhadores. A terceira fase, de 1918 a 1960, é considerada fase de expansão, com 

a ampliação da cobertura e dos programas sociais. A quarta fase, considerada de 

aceleração, de 1960 a 1975, "onde a cobertura se universaliza e os níveis de 

benefícios são sucessivamente ampliados, de acordo com a noção prevalecente de 

garantia estatal de um nível ótimo, acarretando aceleração considerável dos gastos 

públicos com os programas sociais". A última fase, iniciada em 1975, é caracterizada 

pela desaceleração da expansão do Estado e crescimento do gasto social, e pela 

crescente crítica ao modelo adotado e busca de altemativas. 

Organismos internacionais como o Banco Mundial, a Associação Internacional da 

Seguridade Social (AISS), Organização Internacional do Trabalho (OIT), Organização 

para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), para citar alguns dos 

mais engajados no estudo de alternativas e propostas para os desafios de apontar 
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caminhos para o funcionamento adequado dos sistemas previdenciários em todo o 

mundo, tem financiado estudos e acompanhado experiências de reforma em vários 

países, e colocado a necessidade de reformas nos sistemas atuais para possibilitar a 

sustentabilidade dos mesmos. Um intenso debate tem se travado em busca do sistema 

de seguridade ideal, que possa assegurar à população com um todo o atingimento 

do objetivo maior, que é garantir renda na aposentadoria. Mas não há unanimidade 

sobre o caminho a seguir, não há uma receita para todos. A cultura, as condições 

fiscais, a forma em que a previdência social está estruturada, sem paralelo entre os 

diversos países, fazem com que os caminhos a seguir sejam também muito 

particulares. 
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1.2. AMPLITUDE E COBERTURA DOS SISTEMAS PREVIDENCIÁRIOS 

Raramente os govemos tem tido sucesso em proteger sua população. O nível de 

cobertura dos programas de previdência dificilmente atende toda a sociedade. É 

desejável que todas as formas de emprego e todas as pessoas que exercem 

atividades remuneradas em setores formais ou informais estejam protegidas quando já 

não mais puderem exercê-Ias. 

Saldain (1999) classifica as coberturas existentes em três tipos: (i) a cobertura universal, 

que compreende toda a população de um determinado país. com independência 

de vinculação ao mercado de trabalho e situação socioeconômica. (H) a cobertura 

profissional, ou ocupacional, que está limitada àquelas pessoas incorporadas ao 

mercado de trabalho. seja em relação de dependência. de forma autônoma ou por 

conta própria. (iH) e a cobertura seletiva. restrita a determinado estrato da população. 

geralmente aqueles em grande carência de recursos. elegíveis a programas 

assistenciais. 

Pinheiro (2000. p. 125-152) realizou extenso trabalho sobre a cobertura dos sistemas 

previdenciários. Estudos recentes da Organização Internacional do Trabalho - OIT 

citados por ele indicam que "mais da metade da força de trabalho mundial e seus 

dependentes não estão amparados por qualquer tipo de sistema de seguridade 

sociaL" (2000. p. 125). Sua análise sobre o desafio de aumentar a cobertura da 

Previdência Social no Brasil indica que a cobertura previdenciária no mundo varia de 

entre 5% e 10% na África Subsaariana e sul da Ásia e um nível acima de 90% nos países 

da OCDE. A tabela abaixo. extraída desse estudo. demonstra o nível de cobertura em 

alguns países da América Latina. 
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Tabela - 1 

Cobertura previdenciária em relação à população ocupada em países latino 

americanos 

País Ano de Referência Cobertura 

Argentina 1996 53,3% 

Brasil (*) 1998 40,9% 

Uruguai 1992 69,0% 

México 1992 36,0% 

Bolívia 1992 46,7% 

Nicarágua 1992 15,3% 

Equador 1996 36,9% 

Fonte : Gillion, C et alli (2000) . P. 679. 
(*) PNAD /998 - IBGE 

Onde o estudo de Pinheiro apresenta sua maior contribuição é na indicação que 

existe um desafio, a nível mundial, de aumentar a cobertura para que os sistemas 

previdenciários possam efetivamente implementar suas políticas sociais de combate a 

pobreza e proteção ao idoso e aos enfermos, evitando que o contingente de 

excluídos dependa de benefícios assistenciais, que não exigem contrapartida 

contributória e partem do principio que esses indivíduos não tem capacidade de 

prover o seu sustento, ou dependam de amparo familiar. 

Pinheiro argumenta que o estudo da OIT demonstra que os setores excluídos no 

mundo são, principalmente, trabalhadores agrícolas, autônomos, domésticos e 

assalariados informais, e os motivos da exclusão são principalmente insuficiência de 

renda, seguidos de restrições legais e problemas administrativos que d ificultam o 

registro dos trabalhadores, e incentivos a acordos entre patrões e empregados. 

Esta linha de análise o leva a concluir que, no Brasil, a baixa cobertura é explicada, 

em parte, pela insuficiência de renda, considerando que cerca de 55% dos 
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trabalhadores que não contribuem tem renda inferior a um salário mínimo. Em 

segundo lugar está a ocupação. Para os trabalhadores autônomos, por exemplo, a 

filiação, embora obrigatória, tem taxa de cobertura muito baixa, cerca de 21,5%, 

segundo dados da Pesquisa Nacional por amostra de domicilio - PNAD, do IBGE, pois 

depende da atitude própria. Em sentido contrário encontram-se os trabalhadores 

empregados, que tem alta taxa de cobertura, de 73,5%, pois a inscrição é automática 

e de responsabilidade da empresa (2000, p.139). Em terceiro lugar, alguns setores, 

tendo, em vista a suas peculiaridades, dificultam o aumento de cobertura. Um 

exemplo é a construção civil, que tem alta rotatividade. 

Observamos, ao analisar os números apresentados, que o sistema previdenciário 

geralmente não atende aquele que mais precisa de proteção, e a possibilidade de 

inserção dos trabalhadores excluídos é pequena Melhorar a distribuição de renda 

para possibilitar a inclusão da metade dos trabalhadores excluídos no Brasil em função 

da ausência de recursos não é tarefa fácil. 

Seria desejável que os sistemas obrigatórios de aposentadoria cobrissem todas as 

formas de emprego ou atividade, inclusive para aqueles que atuassem nos setores 

informais, de forma que todos os indivíduos pudessem ter um sistema formal de 

aposentadoria. O grande desafio do Estado é tornar o sistema obrigatório 

suficientemente amplo para prover a maior parte das rendas de aposentadoria para 

a maior parte da população. 

Em outras palavras, é necessária a inclusão dos indivíduos excluídos, que precisam ser 

conscientizados de que não terão direito aos benefícios previdenciários, e 

dependerão dos benefícios assistenciais, sempre de pequeno valor, sempre 

dependentes da sociedade, que os paga através de impostos. Assim sendo, essa 

mesma sociedade vai, de todas as formas, restringi-los, tentar paga-los a nível de 
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subsistência, apenas como forma de combate a miséria, o que convenhamos, não 

traz dignidade para quem recebe. 
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1.3. FORMAS DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE APOSENTADORIA 

Os sistemas previdenciários custam caro. Em muitas economias, representam uma 

parte significativa dos gastos públicos. Quanto mais generosos, maior a necessidade 

de cobrança de contribuições e impostos elevados para financiá-los. Existem 

diferentes formas de financiamento desses sistemas, e a estratégia de financiamento 

escolhida vai impactar diretamente nas taxas de contribuição necessárias para 

sustentá-lo. 

Pretendemos nesse capítulo discutir dois modelos, o de repartição e o de 

capitalização. Serão excluídos os programas de benefício universal, menos comuns, 

que garantem benefício independente de contribuição previdenciária. 

Thompson (2000, p. 46) argumenta que as sociedades, de diferentes formas, 

promovem a combinação de três mecanismos para viabilizar a transferência de 

recursos em poder da população ativa para a aposentada: (i) transferências informais, 

onde os membros familiares ativos economicamente sustentam os inativos, obrigação 

baseada em tradições culturais e convenções sociais. (ii) contribuições obrigatórias e 

programas de benefício, viáveis pela assunção govemamental do dever de promover 

a proteção social das pessoas, em substituição aos lares multigeracionais, cujo papel 

passa a se restringir com a urbanização e índices decrescentes de natalidade. (iii) 

troca de ativos, que envolve a acumulação de recursos na vida ativa para utilização 

posterior, na aposentadoria, mediante a venda desses bens. 

O conceito por trás da utilização desses mecanismos pela sociedade é traduzido 

como a necessidade, por parte da população economicamente ativa, em reduzir seu 

consumo para permitir que parte de seus rendimentos seja transferida para os 

aposentados. 
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1.3.1. MODELO DE REPARTIÇÃO 

Esse sistema se diferenciou do seguro privado porque estabeleceu um sistema de 

repartição (pay-as-you-go) para financiá-lo, custeado por contribuições dos 

empregados e empregadores e por impostos, mantido por meio de compromisso 

intergeracional e sem a acumulação de reservas. Neste modelo contribuintes ativos 

financiam a aposentadoria dos inativos. Este modelo "reporta-se ao principio 

fundamental da solidariedade social, ou seja, solidariedade geral, quanto aos meios 

financeiros e solidariedade entre as gerações. Tal principio ( ... ) justifica que a geração 

atual assuma o ônus da geração de ontem e da geração do amanhã, dispensando

se reservas técnicas do regime de capitalização". (Martinez, 1982, p. 46). 

Omélas (1999. P. 8) aponta que o modelo de repartição simples "funciona como um 

processo de distribuição entre contribuições e benefícios dentro de gerações 

diferentes, ou seja, as contribuições previdenciárias pagas pela população ativa 

destinam-se a cobrir os gastos com os benefícios dos inativos". 

No início de funcionamento desse sistema é comum ocorrerem superávits e 

acumulação de reservas, pois existe uma grande massa de pessoas contribuindo e 

relativamente poucas pessoas recebendo benefícios, sendo possível o 

estabelecimento de alíquotas baixas de contribuição, porém esta é uma situação 

transitória. Assim que a população for envelhecendo, essa equação se inverte. Como 

a relação entre ativos e assistidos passa a decrescer, toma-se necessário aumentar as 

alíquotas de contribuição para o sistema, e os contribuintes mais jovens passam então 

a contribuir com valores cada vez mais elevados para atender os beneficiários da 

geração anterior. A garantia para recebimento dos benefícios será a de futuras 

gerações de trabalhadores poderem "pagar a conta". 
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Estudos atuariais indicam que atualmente três tendências demográficas impactam 

fortemente os sistemas de repartição: (i) a diminuição da taxa de fecundidade das 

mulheres, o que representa menos trabalhadores ingressando no mercado de 

trabalho, e consequentemente, no sistema de previdência (ii) a redução da 

mortalidade, (iii) o aumento da expectativa de vida. A conjugação da diminuição da 

taxa de fecundidade e o aumento da expectativa de vida trazem o envelhecimento 

da população. Essas transformações demográficas estão ocorrendo em todo o 

mundo, conforme demonstram os gráficos e tabelas abaixo. 

No Brasil, dados extraídos do Ministério da Previdência e Assistência Social, MPAS - Livro 

Branco da Previdência Social, 1998, indicam que deve haver uma continuidade do 

processo de envelhecimento da população nos próximos anos. A taxa de 

fecundidade está caindo, como demonstram a tabela e gráficos a seguir, que 

prevêem que a estrutura etária do Brasil terá uma conformação diferente em 2030, 

com "predominância de pessoas nas faixas entre 15 e 60 anos". 

Tabela -2 

Evolução das Taxas de Fecundidade no Brasil 

ANO TAXA DE FECUNDIDADE TOTAL 

1970 
1975 
1984 
1991 
1996 

5,8 
4,3 
3,6 
2,6 
2,5 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos. e PENAD/96 
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Gráfico - 1 

Estrutura de Idade da População Brasileira - 1980 
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Fonte: IBGE 

Gráfico - 2 

Estrutura de Idade da População Brasileira - 2030 
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Fonte: IBGE 
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Gráfico - 3 

Estrutura de Idade da População Brasileira Comparada - 1980 e 2030 

Fonte: IBGE 

Esse estudo informa que a "taxa de crescimento populacional do Brasil é da ordem de 

1,9% (dados do IBGE para 1991) e, mantidas as tendências atuais, daqui a 30 anos, a 

população brasileira não mais crescerá. A queda da taxa de fecundidade indica que, 

nas próximas três décadas, haverá um rápido envelhecimento da população, o que 

ocasionará um aumento significativo da relação entre o número de idosos (pessoas 

com mais de 65 anos) e pessoas em idade ativa (15 a 64 anos), ou seja, daquilo que os 

demógrafos denominam taxa de dependência da população idosa" (MPAS, 1998) . 

Projeções do MPAS indicam que essa taxa, em relação a População 

Economicamente Ativa - PEA, passará de 8% em 1990 para 11% em 2020. O gráfico 

abaixo identifica que o percentual de idosos, com relação a população total. 

passará de 3,1% em 1970 para 7.7% em 2020. 
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Gráfico - 4 

Percentual de Idosos na População - 1970 a 2020 
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Fonte: IBGE 

Outro fator pode ser identificado, segundo o mesmo estudo. A expectativa de vida da 

população brasileira tem aumentado de forma significativa. Atualmente é de "66 

anos, com um aumento de 3,5 anos na última década". Como a mortalidade infantil 

no Brasil é grande, e influencia a expectativa de vida, é necessário complementar 

esse indicador analisando a esperança de vida adicional, a sobrevida. A tabela 

abaixo demonstra a expectativa de sobrevida em 1991, e indica que a expectativa 

de sobrevida dos homens é maior do que a das mulheres. "O aumento da sobrevida 

média nas idades mais avançadas (que coincidem com o momento das 

aposentadorias) é um notável avanço social. mas provoca a dilatação do período de 

duração dos benefícios, com reflexos negativos sobre as contas previdenciárias" 

(MPAS, 1998) . 
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Tabela - 3 

Esperança de Vida por Idade Brasil - 1991 

Idade Homens Mulheres 

O 61,1 69,8 
1 63,6 71 ,7 
5 60,1 68,3 
10 55,3 63,4 
15 50,5 58,5 
20 46,0 53,7 
25 41,7 49,0 
30 37,5 44,3 
35 33,5 39,6 
40 29,5 35,0 
45 25,6 30,6 
50 21,9 26,2 
55 18,4 22,1 
60 15,2 18,2 
65 12,3 14,5 

70+ 9,6 10,9 

Fonte: IBGE 

Todos esses indicadores têm o efeito de uma bomba relógio para os sistemas 

previdenciários financiados sob a forma de repartição. De situação de superávit para 

déficit nas contas previdenciárias é um pulo. "Os impactos da dinãmica demográfica 

se refletem tanto nas despesas com benefícios, quanto no lado das receitas. Em um 

sistema de repartição simples como o brasileiro, o elemento fundamental para manter 

o seu equilíbrio, considerando-se somente as variáveis demográficas, é a estrutura 

etária da população em cada momento, pois é ela que define a relação entre 

beneficiários (população idosa) e contribuintes (população em idade ativa)" (MPAS, 

1998). 
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Gráfico - 5 

População acima de 65 anos 
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Fonte: Fremont Group / Institutionallnvestor - February 2000 

Madrid (2000, p. 9) confirma a tendência observada no Brasil. Ele cita outros exemplos 

bastantes significativos, informando que trabalho produzido pelas Nações Unidas 

aponta que a "promessa de esperança de vida tem aumentado assombrosamente 

nos últimos anos, em grande parte pelos progressos trazidos pela assistência sanitária e 

higiene. Desde o início dos anos cinqüenta até principio dos noventa, a esperança de 

vida aumentou 8 anos nos países mais desenvolvidos, 21 nos países em 

desenvolvimento e 15 nos menos adiantados. Em alguns países, sobretudo na Europa e 

América Latina, as taxas de natalidade diminuíram, o que contribuiu ainda mais para 

o envelhecimento da população. Este envelhecimento tem chegado a ser 

especialmente espetacular na Europa, onde a proporção da população com mais de 

65 anos de idade passou de 8,7% em 1950 a 13.4% em 1990, mas esse fenômeno é 

evidente em uma grande parte do hemisfério ocidental e em algumas regiões da 

Ásia". As conseqüências dessas tendências demográficas são um aumento no 

número de pessoas que tem direito aos benefícios por um período maior de tempo, 
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com implicações diretas nos custos do financiamento dos benefícios e a diminuição 

dos trabalhadores em atividade, aqueles que vão pagar os benefícios. 

Thompson (2000, p. 49) apresenta uma contribuição a esse assunto, colocando que 

trabalho da OCDE realiza previsões recentes informando que lia fração da população 

acima de 65 anos em todos os seus países aumentaria de uma média de 12,3% em 

1980 para 21% em 2030, um aumento de 70%." As conseqüências serão duras para os 

países, que terão, caso não haja alterações nos sistemas vigentes, um aumento de 

70% no custo do sustento dos aposentados entre 1980 e 2030. 

Os números e análises apresentados nos fazem refletir sobre a possibilidade de o 

Estado arcar com os altos custos necessários para se continuar financiando a 

previdência através do sistema de repartição. Na medida em que a população 

envelhecer mais e encolher a força de trabalho disponível para sustentá-Ia, existe a 

possibilidade real de inviabilização do sistema da forma como hoje é concebido, pois, 

se as pessoas viverem mais, vão precisar poupar mais, trabalhar por mais tempo, ou 

terão benefícios menores ao se aposentarem. 

Esses exemplos demonstram que os efeitos das tendências demográficas não são 

locais, são mundiais. E os governos vão precisar se deparar, mais cedo ou mais tarde, 

com a necessidade de discutir com a sociedade formas de continuar a financiar os 

sistemas previdenciários por esse modelo, ou alterá-lo, tentando deslocar custos do 

sistema para a iniciativa privada. Essa discussão não é realizada de forma tranqüila 

pois modifica direitos conquistados pela sociedade, mexendo com as expectativas de 

vida dos indivíduos. 

Além das variáveis demográficas, já discutidas, podemos apresentar mais duas 

variáveis que explicam a possibilidade de desequilíbrio do sistema de repartição 

(Ceschin, 2000, p. 21-68). A primeira variável é a mudança na composição estrutural 
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da população ocupada. como a crescente informalização e precarização das 

relações trabalhistas. que promove a queda progressiva da participação de 

empregados contribuindo para o sistema. Esse fato tem reflexos no sistema de 

repartição. porque apesar de ter menos indivíduos contribuindo. o compromisso com 

a geração de indivíduos aposentados é crescente. 

Dados do MPAS - Livro Branco da Previdência Social (1998). indicam que "na década 

de 50. oito contribuintes financiavam cada beneficiário. Em 70. essa relação era de 4.2 

para 1. De acordo com o gráfico 6. tal relação caiu de cerca de 2.8. em 1980. para 

aproximadamente 1.9. em 1995. Se as atuais regras forem mantidas. a expectativa é 

de que. em 2030. cada contribuinte tenha que sustentar um beneficiário". 

Gráfico - 6 

Razão de Dependência entre Contribuintes e Beneficiários 
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Fonte: OUVEIRA et alli. Reformo do Previdência. Rio de Janeiro. IPEA, agosto de 1997 (Texto poro Discussõo n o 50B). 
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A segunda variável é a mudança estrutural na composição de benefícios concedidos, 

em razão de regras de aquisição de direitos previdenciários. Em épocas de 

mudanças e reformas dos sistemas previdenciários em vigor, como tem ocorrido em 

todo o mundo, o que tem sido proposto é a postergação da concessão dos 

benefícios após a reforma ou a diminuição nos seus valores. Assim sendo, as pessoas 

preferem não esperar pelas regras de transição. Quem tem direito ao benefício, 

mesmo que proporcional, o solicita assim que possível, pelo desconhecimento do que 

será proposto. A tabela abaixo mostra um aumento de 38% em 6 anos na concessão 

de benefícios previdenciários no Brasil, no período imediatamente anterior à 

promulgação da Emenda Constitucional n° 20, que estava sendo discutida pelo 

governo com o objetivo de reformar o sistema previdenciário. 

Gráfico -7 

Quantidade de Benefícios em Manutenção - 1988/1997 
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Fonte: MPAS/98 

o efeito é devastador para as contas públicas, principalmente no Brasil, onde alguns 

grupos desfrutam o direito adquirido de se aposentar, com pouco tempo de 

contribuição, recebendo o último salário integral. A tabela abaixo demonstra como as 

diferenças são significativas, dependendo do regime ao qual se está afiliado. 
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Tabela - 4 

Comparação entre Aposentadorias em 1996 
(Valores mensais em salários mínimos) 

INSS 
EXECUTIVO (civis) 
LEGISLATIVO 
JUDICIÁRIO 

Fonte: MARE e MPAS/SPS. 

1,9 
14 

41,5 
32,8 

Há um efeito perverso no sistema de repartição que entendemos que deve ser 

abordado. É a possibilidade do surgimento de subsídios entre indivíduos da mesma 

geração. Por intermédio de regulações, o govemo pode subsidiar alguns indivíduos, 

normalmente aqueles de altos salários, que podem mais facilmente exercer pressão. 

No Brasil, por exemplo, a aposentadoria por tempo de serviço é um exemplo de uma 

forma de subsídio. Estudos do MP AS (1998) indicam que as pessoas aposentadas por 

tempo de serviço provêm de empregos estáveis, o que garante a aposentadoria mais 

cedo aos indivíduos de maior renda. Os indivíduos provenientes de segmentos de 

baixa renda, com maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho, tendem 

a aposentar-se por idade, pois normalmente não conseguem comprovar tempo de 

contribuição, tendo em vista que "oscilam entre o mercado formal e a informalidade" 

(MPAS, 1998). 

A maioria dos países que tem seus programas previdenciários financiados neste regime 

tem realizado estudos para modificações e reformas, face ao impacto dos aumentos 

previstos no custo de sustento dos aposentados. Os estudos, segundo Thompson (2000, 

p . 49-51) trabalham as seguintes variáveis, isoladas ou não: aumento da idade de 

aposentadoria, que leva as pessoas a trabalhar por mais tempo, retardando seu 

afastamento da atividade; redução dos benefícios e transferência de custos para o 
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setor privado, que pretende "contrabalancear o impacto do envelhecimento sobre o 

orçamento do setor público" (2000, p. 51 l. 
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1.3.2. MODELO DE CAPITALIZAÇÃO 

Nesse modelo as contribuições de cada empregado não são gastas, mas depositadas 

em uma conta pessoal e capitalizadas, ou seja, aplicadas no mercado financeiro, 

crescendo ao longo da vida ativa do trabalhador. No entender de Bertraunau e Mesa 

Lago (1998, p. 225), este "sistema não conta com mecanismos de solidariedade, dado 

que mantêm uma estrita relação entre contribuições e benefícios." Para ele, esse 

regime distingue-se entre a (i) capitalização plena e individual. na qual os segurados 

financiam suas aposentadorias, algumas vezes com a ajuda de seus empregadores, 

através de depósitos de contribuições em contas individuais, que são investidos e os 

rendimentos depositados na mesma conta, e (ii) capitalização coletiva, que mantêm 

conceitos de solidariedade, assegurando uma aposentadoria mínima aos segurados 

de baixos salários e fixando também um teto de aposentadoria, mas mantendo 

contas individuais porque legalmente a aposentadoria está relacionada com a 

contribuição acumulada ao longo dos anos. 

o sistema de capitalização coletivo pode ser completo ou parcial. Saldain (1999) 

discute os regimes técnicos-financeiros dos sistemas de seguridade social. que são os 

procedimentos através dos quais, num determinado horizonte de tempo, se obtêm 

equilíbrio financeiro. Na capitalização por contribuição média geral as taxas de 

contribuição são constantes e uniformes entre as gerações e durante tempo ilimitado. 

Na capitalização por contribuição escalonada o tempo futuro é dividido em períodos 

de duração preestabelecida, sendo fixado para cada intervalo uma contribuição 

constante, geralmente superior ao período precedente. 

No regime de capitalização individual as contribuições são definidas, fixas e uniformes, 

não tendem a aumentar com o envelhecimento da população e amadurecimento 

do sistema. Além disso, o regime evita o problema da evasão porque se o segurado 
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deixa de contribuir, demora a pagar suas contribuições ou demora a ingressar no 

sistema seu nível de benefício futuro será impactado, sem que isso afete o sistema ou 

os outros segurados. As aposentadorias a serem pagas não têm valores definidos 

previamente, porque são resultado da acumulação de suas próprias contribuições. Os 

valores futuros são incertos, dependentes do rendimento real obtido nas aplicações 

financeiras. 

Na abordagem de capitalização com contribuição definida não se conta tempo de 

serviço anterior ao início de contribuição ao sistema. Assim, os indivíduos que 

ingressam no sistema com idade elevada tem baixos benefícios em função do pouco 

tempo de contribuição e acumulação. O sistema necessita de certo período de 

tempo de contribuição e capitalização para prover recursos adequados na 

aposentadoria. 

Thompson (2000, p. 25) coloca que, nesse sistema é necessário se ter o cuidado de 

estabelecer taxas de contribuição que permitam que o indivíduo consiga acumular 

recursos suficientes para financiar seu nível desejado de aposentadoria. Como não é 

solidário, taxas de nascimentos declinantes não tem efeito sobre o cálculo das taxas 

de contribuição. As variáveis que impactarão o custeio desse tipo de plano serão a 

taxa de juros (um aumento nas taxas aumenta o saldo de contas de aposentadoria, 

permitindo uma diminuição nas taxas de contribuição); a taxa de crescimento salarial 

(quanto maior, obrigará a um aumento nas taxas de contribuição se quiser se manter 

uma relação entre os ganhos em atividade e o valor da aposentadoria); e é 

particularmente sensível a "alteração na expectativa de vida no momento da 

aposentadoria. Um aumento de expectativa de vida do aposentado aumenta o valor 

que cada trabalhador deve acumular numa abordagem de contas individuais, 

porque a acumulação deve durar mais." (2000. P. 26) 
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1.3.3. COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS DE REPARTIÇÃO E 

CAPITALIZAÇÃO 

o financiamento dos sistemas previdenciários realizado através do sistema de 

repartição tem sido alvo de críticas por organismos como o Banco Mundial. e por 

vários estudiosos, porque "quando o sistema amadurece e a população envelhece, 

toma-se necessário aumentar as contribuições, a níveis intoleráveis, forçando o Estado 

a financiar déficits crescentes. 11 (Bertranau e Mesa Lago, 1998, p. 224). Esse sistema não 

tem mecanismos automáticos de proteção à mudanças demográficas, em contraste 

com o modelo de capitalização. Todas as mudanças demográficas já discutidas 

atingem frontalmente o equilíbrio do sistema. 

Thompson (2000, p. 25) confirma essa análise informando que lias taxas de 

contribuição dos planos de benefícios definidos em regime de repartição são fixadas 

de maneira que os recolhimentos agregados de todos os trabalhadores sejam 

suficientes para financiar os pagamentos agregados dos benefícios a todos os 

aposentados. Nesses planos as taxas de contribuição são sensíveis a mudanças 

demográficas, porém, não a desenvolvimentos econômicos". Se ocorrer diminuição 

no número de ativos contribuintes ao sistema, será necessário um aumento nas taxas 

de contribuição, porque menos contribuintes deverão arcar com o custo do 

financiamento dos aposentados. 

o conceito vigente por organismos como o Banco Mundial é que esse sistema é 

insolvente a longo prazo, porque está centrado na relação contribuintes/beneficiários, 

portanto, quanto menor o número de contribuintes, maior será o desequilíbrio do 

sistema. As contribuições não são fixas ou uniformes, tendendo a aumentar a longo 

prazo, quando a população envelhece. E contribuições altas promovem a evasão ao 

sistema, fato preocupante em função da solidariedade existente. 
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Como bem expressou Bertranau e Mesa Lago (1998, p. 228), o Banco Mundial coloca 

que o sistema de capitalização é considerado superior do que o sistema de repartição 

por se realizar normalmente pela administração privada, produzindo os seguintes 

benefícios aos segurado: incremento da eficiência da administração, redução dos 

custos e maximização dos rendimentos das aplicações financeiras. Porém, segundo o 

Banco, para se obter esses resultados é essencial se assegurar aos segurados 

transparência, acesso às informações e um nível adequado de regulação por parte 

do Estado. Além disso, entende como ameaça a concentração de segurados em 

poucas administradoras, que poderiam impor altos níveis de comissões e apresentar 

rentabilidades financeiras inadequadas. Isso porque o custo operacional de 

administração do sistema, por parte dos agentes privados, as vezes é bastante 

elevado, o que reduz a rentabilidade do sistema. 

Thompson (1999, p. 47-54), em contraste com as conclusões do Banco Mundial, 

argumenta que algumas das críticas sobre o sistema de repartição com benefícios 

definidos merecem reflexão. Concorda com a tese de que os (i) sistemas de 

previdência capitalizados podem ajudar no desenvolvimento dos mercados de 

capitais e contribuir para o crescimento da economia; (ii) que reduz os custos para o 

empregador, melhorando a competitividade intemacional e (iii) permite um 

planejamento satisfatório em termos de benefícios, inibindo a fraude através da 

adoção de modelos em que o cálculo dos benefícios tem como referência os salários 

de todo o tempo de serviço, o que leva a uma maior legitimidade do que a 

consideração de curtos períodos de tempo. 

Porém, vê com ressalvas outras críticas. Em primeiro lugar, com relação ao conceito 

de que sistemas capitalizados contribuem para o aumento da poupança nacional, 

entende que a experiência intemacional não endossa esse conceito, haja vista que os 

dois países que possuem os maiores fundos de previdência, Inglaterra e Estados Unidos 
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tem baixos níveis de poupança, e o Japão, que quase não conta com esses fundos, 

tem alto nível de poupança. 

Em segundo lugar, quanto a questão do efeito estimulante dos sistemas capitalizados 

sobre o trabalho, entende que o que importa para o mercado de trabalho é a idade 

partir da qual o indivíduo terá direito a benefícios, independente da forma como o 

sistema foi financiado. 

Em terceiro lugar, discorda do conceito de que o sistema de repartição estimula a 

sonegação, porque entende que este é um "problema de aplicação da lei, não um 

problema estrutural" (1999, p. 48), e que as pessoas cometeriam fraudes, se 

entenderem que vão ficar impunes e que vão ter vantagens. 

For fim, conclui que sob um conjunto favorável de condições econômicas os regimes 

capitalizados são menos onerosos do que os de repartição, porque é possível 

conseguir "o mesmo benefício a partir de uma menor taxa de contribuição" (1999, p. 

48). Deve-se, porém, atentar para o fato de que algumas questões devem ser 

examinadas com cuidado: (i) o envelhecimento da população e o aumento da 

sobrevida trazem como conseqüência a necessidade de se trabalhar mais ou 

contribuir com um valor maior ao sistema, ou o benefício será menor ao se aposentar; 

(ii) a dificuldade de se "produzir proventos justos" nos sistemas de capitalização com 

contribuição definida, capazes de garantir a preservação do poder aquisitivo, em 

função da pouca previsibilidade dos benefícios futuros; (iii) a necessidade de se 

oferecer garantias de um rendimento mínimo razoável, o que traz como 

conseqüência, em muitos casos, de planejamento pelas pessoas para terem direito 

somente ao mínimo e (iiii) necessidade de regulamentação para evitar fraudes e 

investimentos realizados de forma sensata, ou seja, a criação de "sistemas em que 

haja garantia de integridade institucional" (p. 50), evitando subsídios e privilégios. 
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Não há um sistema perfeito. Por isso, alguns países têm implantado sistemas mistos, que 

mantém a presença do Estado a níveis reduzidos, garantindo um benefício básico sob 

a forma de repartição, com benefícios definidos. Isso abre caminho para a introdução 

da presença do setor privado, que complementa esse mínimo, sob a forma de 

capitalização com contribuição definida. Essa mistura de regimes diversifica as fontes 

de financiamento e possibilita uma gestão eficiente por parte do setor público. 

Entendemos que a forma mais adequada de implantação de um sistema misto é 

aquela que define a compulsoriedade de contribuição unicamente para o sistema 

administrado pelo setor público, sob o regime de repartição, em função da 

solidariedade existente neste sistema. O regime de capitalização seria voluntário, 

incentivado, fiscalizado e regulado pelo govemo, patrocinado pelas empresas ou 

diretamente pelos indivíduos. Dessa forma, dá-se uma maior opção, conjugando as 

vantagens e desvantagens dos dois modelos. 

O modelo misto traz como conseqüência a necessidade de o indivíduo precisar refletir 

sobre o seu futuro previdenciário, escolher caminhos, pois sua qualidade de vida no 

futuro irá depender das decisões de poupança e postergação do consumo. É uma 

grande mudança de paradigma, que prevê uma redefinição do papel do Estado, 

antes visto como provedor. 

O modelo necessita o apontamento do limite do compromisso estatal, anteriormente 

mais amplo, considerando que o Estado de Bem Estar Social está enfrentando uma 

crise sem precedentes, precisando encarar novos desafios, apontados por Fleury 

(1994, p. 126) como: 

• Envelhecimento da população e a necessidade de um novo contrato entre 

gerações; 
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• As mudanças sexuais na divisão do trabalho e a necessidade de um novo contrato 

entre os sexos; 

• A mudança de valores e a necessidade de um novo contrato entre Estado e 

cidadãos. 

A provável revisão de bases da proteção social que o modelo misto traz vai propiciar 

o questionamento por parte do cidadão do tamanho ótimo do Estado na questão 

previdenciária, dificultando a alienação dos indivíduos com relação a essa 

problemática, já que esse modelo exige uma atitude, um decisão a ser tomada 

voluntariamente, mudando os antigos paradigmas existentes, produzidos pelos Estado 

de Bem Estar Social com relação ao papel do Estado. 
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1.4. ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO 

A estrutura de financiamento mais conhecida e entendida como adequada é a 

chamada tripartite: são realizados pelos trabalhadores, pelo Estado e pelo 

empregador. Esse modelo de gestão determina que os indivíduos devem receber 

benefícios com base em suas contribuições, procurando assegurar condições similares 

a que tinha quando ativo, pela manutenção de sua situação econômica anterior. 

Saldain (1999) aponta que a participação do Estado pode assumir diferentes formas: 

(i) através de impostos direcionados especificamente para programas de seguridade 

social, (ii) por aportes definidos na legislação, (iii) ou apenas cobrindo os déficts dos 

programas de previdência. 

Como já discutido, os regimes podem ser de repartição, capitalização ou mistos. As 

contribuições podem ser definidas e uniformes, e os benefícios a serem concedidos 

dependem da contribuição acumulada (prestação indefinida); e não definidas, não 

fixas ou uniformes, tendendo a aumentar ao longo do tempo quando o sistema 

amadurece, em função da prestação definida. (Bertranau e Mesa Lago, 1998, p. 226) 

As prestações podem ser (Saldain, 1999; Bertranau e Mesa Lago, 1998, p. 227) 

indefinidas, compreendendo uma contribuição definida no aporte, e supõe uma 

fórmula de cálculo de prestação não está definida em lei ou regulamento, mas 

depende da quantia de aportes realizados, da rentabilidade obtida e da expectativa 

de vida do indivíduo; e o de prestação definida, que é aquele no qual a legislação 

define os benefícios com base em um salário de referência, e a contribuição será 

variável, dependendo das necessidades de equilíbrio financeiro e periodicamente 

precisam ser reconsideradas as condições de acesso ao sistema, as taxas de 

contribuição e o nível do benefício assegurado. 
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1.5. OS CAMINHOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL 

o surgimento da Previdência Social Brasileira deu-se por sugestão do deputado Eloy 

Chaves, e o Congresso Nacional criou, em de 24/1 /23, por meio do Decreto Legislativo 

n° 4.682 (chamada de Lei Eloy Chaves), a Caixa de Aposentadoria e Pensões para os 

empregados em empresas de estrada de ferro. Esses trabalhadores e seus familiares 

passaram a ter direito a assistência médica, a medicamentos por preços especiais, e a 

aposentadoria e pensões. (MPAS, 1998; Fleury Teixeira e Oliveira, 1989; Martinez, 1996). 

Porém já havia no país, anteriormente, uma preocupação com a proteção social. 

Martinez (1996, p. 25) informa que a regulamentação do seguro privado no país deu

se em 1684, com o Alvará Português, e que a Constituição Federal de 1824 já garantia 

"os socorros públicos". 

Fleury Teixeira e Oliveira (1989, p. 19-20) afirmam que "desde pelo menos o final do 

século XVIII são feitas tentativas de constituição de instituições de natureza 

previdenciária no Brasil. Data de 1795, por exemplo, o "Plano de Beneficência dos 

Órfãos de Viúvas dos Oficiais da Marinha". Em 1827, surge o "Meio soldo (Montepio) do 

Exército" e, em 1835, o "Montepio Geral da Economia". Bastos, citado em Fleury 

Teixeira e Oliveira, informa que nos primeiros anos da República algumas categorias 

mais fortes e representativas tiveram atendidas suas reivindicações sobre concessão 

de aposentadoria, tais como os funcionários do Ministério da Fazenda (1890), Ministério 

da Guerra (1891), Operários efetivos do Arsenal da Marinha da Capital Federal (1892), 

empregados das estradas de ferro gerais da República (1890). 

Estes autores argumentam que as tentativas anteriores à Lei Elói Chaves tiveram um 

âmbito muito limitado, poucas vezes alcançando uma implementação concreta. A 
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partir do decreto de 1923 as Caixas de Aposentadorias e Pensões - Caps - foram 

efetivamente implementadas, sendo que neste ano foram criadas 24 caixas 

organizadas por empresas. 

As Caps corresponderam ao primeiro periodo da história da Previdência no Brasil, e 

tiveram como características uma amplitude em suas atribuições, uma prodigalidade 

nas despesas e a natureza civil privada das instituições. Sua organização, sob o ponto 

da gestão, era privada, e o controle realizado por parte do Estado era externo ao 

sistema, exercendo "uma ação meramente corretiva e temporária, mantendo-se 

sempre à distância" (Fleury Teixeira e Oliveira, 1989, p. 32) 

O modelo era bastante pródigo, pois abrangia serviços médico, hospitalar e 

farmacêutico. Também havia liberalidade na definição de beneficiários, pois além do 

segurado e sua família, era habilitado ao serviço quem habitasse sob o mesmo teto e 

sob a mesma economia. Previa a concessão de benefícios pecuniários (auxílio funeral, 

auxílio acidente, etc), além de aposentadoria e pensão, e estabelecia critérios 

bastante generosos para concessão de aposentadorias, com poucas carências para 

obtenção do benefício, ou seja, "não apenas concedia-se um espectro relativamente 

amplo de benefícios e serviços e facilitavam-se as condições para o recebimento 

destes, mas também os gastos por segurado, por aposentado, e por pensionista eram 

significativamente mais elevados." (Fleury Teixeira e Oliveira, 1989, p. 29). 

Apesar de serem poucas as carências para aposentadoria ordinária (30 anos de 

serviço e 50 anos de idade, concomitantemente) essa idade era superior a 

expectativa de vida ao nascer nos anos 20. Essa conclusão é extraída do MPAS, Livro 

Branco da Previdência Social, 1998, que reproduz as estimativas feitas pelo IBGE, 

expressas na tabela abaixo, para os anos de 1950 a 1955, quando a esperança de 

vida ao nascer para o homem e mulher brasileiros eram de respetivamente 49 e 52 

anos. 
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Tabela - 5 

Esperança de Vida ao Nascer Estimadas e Projetadas 

Brasil - 1950/2015 

PERÍODO HOMENS MULHERES 
50/55 49,32 52,75 
55/60 51,60 55,38 
60/65 54,02 57,82 
65/70 55,94 59,95 
70/75 57,57 62,17 
75/80 59,54 64,25 
80/85 60,95 66,00 
85/90 62,30 67,60 
90/95 63,54 69,10 
95/00 64,70 70,40 
00/05 65,74 73,60 
05/10 66,47 72,60 
10/15 66,84 73,40 

Fonte: CELADE/IBGE, Brasil. Estimaciones y Proyecciones de Población, 
1950-2025, Fascículo F/BRA. I, julho 1994, pp. 65-76. 

o custeio era realizado pelos empregados, pelas empresas e pelos consumidores dos 

serviços das mesmas, além de jóias, multas, donativos, entre outras. O Estado não 

contribuía para o sistema. As contribuições eram depositadas diretamente nas CAPs, 

sem mediação estatal. 

A partir dos anos 30 ocorreram algumas modificações no modelo vigente. Para Fleury 

Teixeira e Oliveira (1989), por medidas de caráter contencionistas. O MPAS 

complementa essa conclusão informando que foi "em virtude do grande número de 

fraudes, corrupção e descalabro financeiro", o que levou o ex-presidente Getúlio 

Vargas, por meio do Decreto n° 1.954, a suspender, em dezembro de 1930, por seis 

meses, todas as aposentadorias em vigor, para dar início a um amplo programa de 

reformulação da legislação da Previdência Social. 
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Em 1933 foi criado o primeiro Instituto de Aposentadoria e Pensões, o IAPM, dos 

Marítimos, seguido posteriormente, em 1934, pelo dos Bancários, o IAPB, e pelo IAPI dos 

Industriários em 1936. Foram criados ao todo "seis grandes Institutos Nacionais em 

substituição às caixas de aposentadoria. Ao invés de serem organizados por empresa, 

os institutos abrangiam, em unidades de âmbito nacional, toda uma categoria 

profissional ou um conjunto de profissões correlatas." (MPAS, 1998) 

Esse modelo passou a ser mais restritivo com relação à despesas assistenciais, assim 

considerandos os serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos, que foram 

condicionados à disponibilidade das instituições. Os limites orçamentários passaram a 

serem definidos pelos atuários, em nome da estabilidade financeira, que estabeleciam 

"tecnicamente" as decisões orçamentárias dos Institutos (Fleury Teixeira e Oliveira, 

1989, p. 72). 

Enquanto que as CAPs viam a Previdência e Assistência conjuntamente, a legislação 

posterior aos anos 30 procurou separa-Ias, entendendo a segunda uma atribuição do 

Estado, concedido somente como colaboração, quando houvesse recursos 

disponíveis. A legislação era bastante contencionista, inclusive com relação aos 

benefícios pecuniários, estabelecendo critérios bastante rígidos de concessão, como 

manutenção de idade mínima para aposentadoria e teto para benefícios. 

O IAPI, por exemplo, o maior dos Institutos, seguia a lógica dos seguros privados, e seu 

modelo de funcionamento estava estabelecido em regime de capitalização, o que 

lhe assegurava superávits crescentes. O estabelecimento desse modelo foi 

grandemente influenciado pelo corpo técnico de instituições previdenciárias, que 

muito bem preparados intelectualmente, propuseram e implantaram critérios atuariais 

para concessão de benefícios. 
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Nesse período existiram 3 fontes de recursos para financiamento da previdência: os 

segurados, as empresas e o Estado, iniciando aqui, ainda de forma embrionária, o 

regime tripartite da previdência social no Brasil, tendo em vista que os dois últimos 

agentes freqüentemente descumpriam as determinações legais (Fleury Teixeira e 

Oliveira, 1989, p. 95). 

A contribuição tripartite paritária, que estabelecia igualdade nas três fontes de receita 

foi criada em 1931 pelo decreto que reformou as Caixas de Aposentadorias e Pensões, 

assumindo medidas de caráter contencionista, sendo também considerado na 

Constituição Federal de 1934. Essa definição foi incorporada por todos os IAPs, e o 

principio da contribuição paritária iria vigorar até os anos 60. 

Porém, na prática, a União não nunca contribuiu totalmente com sua parcela 

legalmente estabelecida para o custeio da Previdência, passando a acumular dívidas 

com os Institutos, além de ter passado a centralizar as contribuições realizadas pelos 

segurados e pelas empresas. O modelo de gestão observava uma "crescente 

participação e controle estatal", (Fleury Teixeira e Oliveira, 1989, p. 119) que tirou 

autonomia das instituições previdenciárias. Estas passaram a ser" executoras de planos 

e programas definidos pelo Estado" (p. 130). 

Esses autores discutem que, após a criação dos IAPs, o Estado desejava acabar 

progressivamente com as CAPs, e passou a fundi-Ias entre si ou com os Institutos, até 

extingui-Ias na década de 50. 

A crise econômica dos anos 30 trouxe como conseqüência a necessidade de 

contenção das despesas públicas, em função do déficit orçamentário. A previdência 

social brasileira também estava em sua primeira crise financeira e administrativa. O 

sistema previdenciário passou então a ser quase que totalmente financiado por 

empregados e empregadores, e o governo tomou diversas medidas com relação a 
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este sistema, tais como retenção de contribuições previdenciárias e investimentos 

compulsórios pelas IAPs em projetos govemamentais. "Os saldos da Previdência foram 

usados na construção de Brasília, na constituição e no aumento de capital de várias 

empresas estatais, na manutenção de saldos na rede bancária como compensação 

pela execução de serviços de arrecadação de contribuições e de pagamento de 

benefícios" (MPAS, 1998). O Estado determinou o rumo dos investimentos das 

Instituições em setores econômicos de interesse do govemo. 

Em seu estudo, Fleury Teixeira e Oliveira argumentam que "os temas e critérios do 

seguro social público compulsório - valor das contribuições, quem as paga e quanto, 

valor e tipo de benefícios, prazos de carência, limites mínimos de idade para 

obtenção dos benefícios etc. - não são fixos e resultantes de decisões de natureza 

exclusivamente técnica", sendo ao contrário, uma decisão política (1989, p. 62). 

Saldain (1999) aponta na mesma direção, colocando que "os programas de 

seguridade social tem-se desenvolvido segundo um padrão de poder: aqueles setores 

em maior situação de poder (econômico, político ou sindical) tem obtido uma maior 

cobertura de seus riscos e condições mais vantajosas". 

Grandes parcelas da população foram excluídas do incipiente sistema previdenciário 

brasileiro por estarem no setor informal ou rural, considerando que a regulamentação 

foi preparada para inserir as classes mais organizadas politicamente. A possibilidade 

de outros trabalhadores se afiliarem ao sistema era restrita, pois na maior parte das 

vezes, não tinham recursos necessários para pagamento da dupla contribuição 

pessoal e patronal exigida. 

A partir de 1945 até 1960, observou-se uma legislação previdenciária que 

gradualmente desmontava as medidas contencionistas iniciadas no govemo Vargas, 

através da ampliação dos benefícios ou serviços prestados pelos IAPs, permissão de 
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elevação de gastos ou facilidade na concessão de benefícios ou majoração de seus 

valores. 

Em 1960 foi promulgada a Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS, que 

uniformizava os planos de atribuições dos diferentes IAPs, unificando legal e 

institucionalmente o direito dos segurados. Segundo o MPAS (1998) "as caixas e 

institutos de previdência corporativos passaram por um processo de homogeneização 

de seus planos de custeio e de benefícios por meio da Lei Orgânica da Previdência 

Social (LOPS), que culminou com a implantação do atual Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), operado pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS)". 

A promulgação da LOPS, com seu amplo plano de benefícios e serviços, agravou as 

dificuldades financeiras da Previdência Social. Além disso, rompeu com o conceito 

tripartite de financiamento da Previdência, que vinha vigorando desde os anos 30, 

diminuindo o papel exercido para a União, que passou a se responsabilizar pelo 

gerenciamento do sistema e cobertura de eventuais desequilíbrios do sistema. Assim 

sendo, a contribuição da União deixou de ser paritária à contribuição dos segurados e 

das empresas. 

A legislação de então foi grandemente influenciada pelos conceitos vigentes do 

"Estado de Bem Estar Social", pela expansão dos gastos públicos nas áreas sociais, que 

impadaram fortemente na área previdenciária. As idéias de Sir William Beveridge, que 

publicou em 1942 "um célebre plano para reestruturação da Previdência Social na 

Inglaterra" (Fleury Teixeira e Oliveira, 1989, p. 176) mudou a concepção de Previdência 

no mundo, que passou a considerar o conceito de seguridade social em confronto 

com o conceito de seguro social até então vigente. Segundo esses autores, o 

conceito de seguro social tem uma lógica idêntica à do seguro comercial privado, 
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cabendo ao trabalhador, auxiliado em parte pelo govemo e pelo empregador, 

garantir fontes de subsistência quando não mais pudesse estar no mercado de 

trabalho. Já a noção de seguridade social determina que ( 1989, p. 177-178): 

1. sendo um sistema onde cada um deve colaborar (ou mesmo não colaborar) 

"segundo a própria capacidade contributiva" e que garanta a qualquer cidadão 

em caso de "necessidade" um "mínimo necessário a subsistência", um "padrão 

mínimo de bem-estar" (concebido não como algo absoluto e a-histórico, mas sim 

como devendo ser determinado concretamente para cada contexto e época); 

2. a concessão deste "mínimo" devendo ser independente dos motivos pelos quais o 

indivíduo em questão caiu em situação de "necessidade"; 

3. devendo, inclusive, ser independente do fato de ter ele contribuído ou não, 

previamente, para a Previdência. 

4. devendo a "Seguridade Social" ser mais do que um sistema de concessão de 

benefícios (mesmo no sentido ampliado acima). Esta deveria organizar-se como 

uma" Política de Seguridade Social", uma política ampla que fornecesse, além dos 

benefícios pecuniários tradicionais, ações de saúde, higiene, educação, 

habitação, garantia de pleno emprego, redistribuição de renda, etc. (op. cit, p. 

178) 

o Estado, neste caso, tem obrigações para com seus cidadãos, entre eles, o de 

constituir um sistema de previdência social para o bem estar da população. No Brasil a 

tese da seguridade social nunca foi abraçada pelo governo de forma ampla e 

irrestrita. Com o fim do Estado Novo e o início da redemocratização do país, houve 

uma maior sensibilização às demandas dos trabalhadores no sentido de ampliação do 

plano de benefícios em vigor, e o Estado incorporou algumas das pressões dos 

trabalhadores para ampliação dos benefícios previdenciários. Porém, as concessões 

realizadas foram financiadas com recursos dos segurados e empresas, pois o Estado 
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não mais se propunha a manter a contribuição tripartite, e sob o pretexto da crise 

financeira da previdência, atuou no sentido de "diminuir a participação do Estado no 

orçamento da Previdência" (Fleury Teixeira e Oliveira, 1989, p. 191 I. 

Em 1966, através do Decreto 72, criou o Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, 

fundindo os IAPs e uniformizando a legislação sobre benefícios e contribuições em 

apenas um Instituto. A cobertura do sistema ainda era restrita, com a exclusão dos 

trabalhadores rurais. Esse processo foi considerado uma modemização do aparato 

estatal, que aumentou o seu poder regulatório sobre a sociedade. 

Nesse período foi assumido, pelo govemo, a eliminação da gestão tripartite sobre a 

previdência, iniciando-se em 1966 e terminando em 1970. 

Havia uma grande pressão dos trabalhadores para a ampliação da cobertura 

previdenciária, o que ocorreu efetivamente, através de conquistas como seguro de 

acidente do trabalho em 1967; criação do ProruraL com a extensão dos benefícios 

previdenciários, finalmente, aos trabalhadores rurais em 1971, aos trabalhadores 

domésticos em 1972 e aos trabalhadores autônomos em 1973. Dessa forma, foi 

bastante ampliada a cobertura do sistema previdenciário aos trabalhadores brasileiros 

e a importância do tema entre os cidadãos. 

A própria criação do Ministério da Previdência e Assistência Social em 1974 mostrou ao 

país novo nível de prioridade que o assunto passou a ter no govemo. Esse órgão então 

passou a centralizar e coordenar a atuação do govemo quanto a legislação 

previdenciária e atendimento médico assistencial individualizado. 

Porém, as alterações que foram realizadas na legislação previdenciária, para se 

aproximar do modelo de seguridade social, ampliou os benefícios de uma forma 
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generosa, o que foi possível em função de reservas financeiras do sistema. O MPAS 

(1998) aponta que "boa parte dessas ampliações de cobertura, feitas em nome do 

princípio da universalização, foi realizada sem maiores preocupações com o equilíbrio 

econômico-financeiro do sistema. Muitos benefícíos foram concedidos sem a 

correspondente parcela das contribuições. A prodigalidade desta década foi 

marcada também pela ausêncía de uma relação eqüitativa entre prêmio e risco, 

tendo em vista que a maioria dos novos benefícíos passou a constituir despesa 

imediata, sem que houvesse um prazo mínimo de carêncía. Alguns começaram a ser 

pagos imediatamente após a aprovação da respectiva lei, ou seja, sem nenhum 

prazo de carêncía." 

Omélas (1999, p. 11) corrobora essa análise afirmando que tal conduta foi mantida nas 

modificações introduzidas na Constituição de 1988, quando foram criados novos 

benefícíos, entendidos como socíalmente justos, porém sem a determinação de fontes 

de custeio, "elevando os gastos previdencíários sem contrapartida suficíente de 

receita, apesar da instituição de novas contribuições, a cargo das empresas". Como 

exemplo indicamos a ampliação de benefícíos na área rural, que teve a fixação de 

um novo piso de benefícíos, que passou de meio para um salário mínimo; diminuição 

de limite de idade em 5 anos para concessão de aposentadoria por idade; a dispensa 

temporária de recolhimento de contribuições e a admissão de comprovação de 

atividades rurais através de facílidades legais contribuíram para que as despesas da 

conta previdencíária do setor rural fosse triplicada. 

Além disso, para Oliveira et ai;; (1997), cítado em Ornélas (1999, p. 11), ocorreram 

outras alterações que merecem destaque, como equiparação de benefícíos urbanos 

e rurais; concessão de pensão por morte para homens, antes restrita às mulheres; 

introdução à aposentadoria proporcíonal à mulher; extensão dos benefícíos, com 
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pequenas exceções, a todos os contribuintes do sistema e piso unificado igual a um 

salário mínimo a todos os benefícios previdenciários e assistenciais. 

Não se pode deixar de reforçar que o texto constitucional que criou o Regime Jurídico 

Único (RJU) estendeu aos funcionários celetistas que trabalhavam na administração 

direta, autárquica e fundacional o direito à aposentadoria integral e outros benefícios 

restritos aos funcionários estatutários. O que se observou foi uma tendência à 

incorporação pelo sistema previdenciário de novos grupos e novos programas, 

inclusive de segurados que nunca contribuíram para o sistema, bem dentro do amplo 

conceito de seguridade social. 

Ou seja, muita generosidade na concessão de benefícios em nome da 

universalização do sistema e pouca preocupação com o seu equilíbrio econômico 

financeiro o transformaram em fonte de tensão no govemo, face aos desequilíbrios 

fiscais que atingiram a União. Quando os benefícios começaram a serem pagos, 

verificou-se que o volume de recursos representado pela extensão da cobertura, 

ainda que restrita, era muito significativo, e a insuficiência de recursos para financiá-los 

ficou cada vez mais patente. 
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1.6. REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL BRASILEIRA 

A previdência no país encontra-se em uma situação de equilíbrio atuarial e financeiro 

bastante precários. O modelo previdenciário está sendo repensado para se adequar 

às atuais condições econômicas, às mudanças na composição da força de trabalho 

(aumento do desemprego, do sub-emprego), e principalmente, à absoluta 

impossibilidade do govemo conviver com os altos déficits ocasionados pela 

modelagem atual da Seguridade Social Brasileira. Omélas (1999, p. 11) afirma que "a 

partir de 1995 observa-se um contínuo crescimento do déficit previdenciário. Entre 

1997 e 1998 a taxa de crescimento do déficit [do Regime Geral de Previdência Social] 

foi de 113%", representando em 1998 R$ 6,752 bilhões. 

Tabela - 6 

Evolução do Saldo Previdenciário - INSS 

Em R$ bilhões (preço constante dez/98) 

Ano Arrecadação líquida Pagamento de Iene'. Saldo 
Previdenciários Previdenciário 

1988 30,79 17,83 12,959 

1989 30.49 19,04 11.450 
1990 31,50 19,52 11,981 

1991 28,32 20.47 7,850 
1992 27,93 22,28 5,657 

1993 31,74 29,97 1,772 

1994 33,88 33,07 0,809 

1995 40,69 41,02 -0.325 
1996 44.36 44.48 -0.124 
1997 45,89 49.06 -3.1 77 
1998 46.74 53.49 -6,752 

Fonte: MPAS/SPS. Conjuntura Social abr/mai/jun. 1999. 

Como se pode observar, a conseqüência prática, sob a ótica financeira, foi a criação 

de grande déficit previdenciário a partir de 1995. Quando o sistema acumula déficits, 
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o governo tem algumas alternativas para debelá-lo, segundo Anita Schwarz, (2000, p. 

79): "aumentar as taxas de contribuição; cortar benefícios ou aumentar a idade para 

a aposentadoria". O governo brasileiro não ficou indiferente ao problema e debateu 

com a sociedade a necessidade de realizar reformas no modelo vigente, e aprovou, 

em 15/12/1998 a Emenda Constitucional n° 20. Essa emenda atacou alguns dos 

problemas identificados no regime dos trabalhadores privados, e elevou as alíquotas 

de contribuição, limitando os benefícios pelo teto, reduzindo-o de 20 para 10 salários 

mínimos. A segunda medida foi a introdução de um novo método de cálculo de 

benefício que irá diminuí-lo ao longo do tempo. Sobre o cálculo realizado consideram

se premissas atuariais, aplicando-se, segundo Ornélas (2000, p. 18) um "fator 

previdenciário, o qual equaliza contribuições e recebimentos, ao levar em conta 

tempo de contribuição, alíquota e sobrevida ao momento da aposentadoria". 

A reforma do sistema previdenciário brasileiro ainda é tímida e insuficiente, tendo sido 

trabalhada basicamente sobre o setor privado. O regime dos servidores públicos é 

extremamente generoso, permitindo a aposentadoria com salário integral, e só 

recentemente, a partir da Emenda n° 20, foram estabelecidos limites de idade e 

tempo de contribuição para a aposentadoria. Isto trouxe como conseqüência um 

grande desequilíbrio nas contas previdenciárias do setor público, que tem uma 

composição percentual de despesas com servidores no Governo Federal de 45% com 

inativos, chegando a ter "um servidor aposentado para cada servidor em atividade" 

(Cechin, 2000 - A, p. 167). Além disso, a reforma ainda não chegou ainda ao regime 

previdenciário dos militares, que representa "um terço dos inativos e pensionistas da 

União" (Guerzoni Filho, 2000, p. 147). 

Nunca houve no país grande preocupação em se estabelecer relação entre o valor 

presente das contribuições e o valor presente dos benefícios. Quando o sistema 

permite privilégios, subsídios a classes de participantes e distorções, há uma tendência 

a um desequilíbrio estrutural crescente. Mas o problema só veio a discussão com a 
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sociedade a partir da constatação da deterioração das contas públicas e da 

necessidade de estabilização fiscal por parte do govemo. 

A sociedade começou a perceber que o déficit provocado pelo pagamento dos 

servidores aposentados e pelo pagamento dos benefícios previdenciários do Regime 

Geral da Previdência Social poderá limitar a capacidade de investimentos e a oferta 

dos serviços públicos, comprometendo a ação do govemo. Por isso, o Estado está 

debatendo com a sociedade perspectivas de solução para equacionamento do 

problema, a fim de evitar o agravamento da dívida pública, com o gradual 

comprometimento dos outros gastos govemamentais, pois cada vez mais, parcela de 

receita tem sido canalizada para cobrir o déficit previdenciário. 

Em todo o mundo debate-se a necessidade de reforma nos Sistema Previdenciários. 

Saldain (1999) informa que existem 3 graus de reforma dos sistemas de seguridade 

social: as reformas de primeiro grau são chamadas de reforma adequação, e não 

discutem os fundamentos do sistema vigente. São reformas que tendem a introduzir 

ajustes, adequações, modificações, mais ou menos profundas, em alguns aspectos, 

especialmente nos que se referem a requisitos de qualificação e de fórmula de 

cálculo das prestações. 

As reformas de segundo grau, chamadas de reforma reformulação, são aquelas que 

produzem profundas modificações nos programas de cobertura, modificando-os por 

outro desenho que define os objetivos prioritários que devem ser atendidos, a forma, 

os instrumentos, os atores e as responsabilidades, assim como os mecanismos para 

obtenção dos recursos para cumprir os objetivos, a compatibilização e a adequação 

dos regimes vigentes com o novo modelo que se quer implantar. 

As reformas de terceiro grau são similares às de primeiro grau, mas não discutem as 

bases do sistema vigente. Estão ocorrendo em países que implantaram a reforma 
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reformulação, como resultado do monitoramento e avaliações do sistema atual, 

quando identificam-se aspectos a serem revistos. 

No mundo, segundo trabalho da consultoria Mercer MW (1997- B), a maioria dos 

programas estão sendo revistos para aumentar as contribuições e/ou reduzir o nível de 

benefícios, sendo a solução mais aplicada o aumento da idade de aposentadoria. 

Outras soluções encontradas foram aumentar o período de contribuição, realizado 

pela França, e diminuir o reajuste de benefícios, realizado pela Bélgica. 

A reforma brasileira, expressa pela Emenda Constitucional n° 20/1998, é do tipo de 

primeiro grau, e procura trazer mais racionalidade ao sistema. No Regime Geral da 

Previdência Social, que rege o setor privado, foram adotados critérios atuariais para 

concessão de benefícios, com vistas à estreitar a vinculação entre as contribuições 

pagas e o benefício recebido; medidas para aumentar a cobertura e conseqüente 

melhora da arrecadação previdenciária; extinção de benefícios, como a 

aposentadoria proporcional e restrições às aposentadorias especiais; medidas para 

atração de contribuintes individuais; publicação da Lei n° 9983/2000, de crimes contra 

a previdência, entre outras. 

Na Reforma de Previdência do Setor Público, foi implantado limite de idade, com 

regra de transição; imposta carência de 10 anos de exercicio no serviço público para 

aposentadoria; extinção da aposentadoria proporcional e restrições às 

aposentadorias especiais; vedação de utilização do sistema do previdenciário do 

servidor público para servidores ocupantes exclusivamente de cargos em comissão de 

livre nomeação e exoneração; possibilidade de criação de Fundos de Pensão; 

compensações financeiras entre os regimes da administração pública e privada; 

definição que a maior parte dos servidores serão contratados pelas regras do Regime 

Geral da Previdência Social; implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei 
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Geral da Previdência Pública, que disciplinam a matéria evitando gastos irresponsáveis 

por parte do setor público. 

Ou seja, foram implantadas medidas que incidem sobre o fluxo de benefícios e sobre 

a arrecadação. mas não se discutiu outro desenho, não se propôs modificações 

estruturais. O que se quer é que o sistema atual funcione melhor, e deixe de ser tão 

oneroso para o país. 

As tentativas de aumento da cobertura conjugadas com a reforma recente dá fôlego 

ao govemo para estabilizar o déficit previdenciário, enquanto se estimula a 

previdência complementar. 

Entendemos que o govemo deseja e tem como objetivo atender previdenciariamente 

os segurados de baixa renda. diminuindo sua abrangência e responsabilidade. 

estimulando, através da regulamentação, o sistema privado - os mercados livres. que 

deverão assumir gradativamente parte do espaço antes ocupado por ele. 
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CAPÍTULO 2 - O SISTEMA PRIVADO COMPLEMENTAR 

2.1. FUNDOS DE PENSÃO - PERSPECTIVA HISTÓRICA 

Os Fundos de Pensão patrocinados por empresas privadas foram criados no final do 

século XIX. Nessa época, conforme já discutimos previamente, havia grande mudança 

social causada pelo rompimento das relações tradicionais do feudalismo, e pela 

crescente industrialização. As modernas condições de trabalho urbano trouxeram 

grandes transformações sociais, políticas e econômicas, e uma nova conceituação do 

que era socialmente aceitável (Fleury, 1994, p. 61-64). 

A sociedade passou então a entender a pobreza como um problema que devia ser 

enfrentado e resolvido. As novas relações sociais, afetadas pelos fenômenos da 

industrialização e urbanização, trouxeram o rompimento das relações tradicionais de 

solidariedade anteriormente existentes, que proporcionavam aos idosos e doentes 

amparo e bem estar no seio da família, pela comunidade ou igreja. 

Neste processo, ocorreu o surgimento de novas demandas sociais, que passaram a ser 

atendidas pelo Estado. Junto com os primeiros programas de bem estar social 

abrangentes, financiados publicamente, no final do século XIX, foram desenvolvidos 

planos de aposentadoria de empresas. Os primeiros planos de benefícios criados 

tinham carências de idade muito elevadas, o que dificultava o recebimento dos 

benefícios, e possibilitava que o plano fosse financiado pelo regime de repartição, 

sem problemas de desequilíbrio. 

O primeiro plano de aposentadoria criado nos Estados Unidos foi o da empresa 

American Express Company em 1875. Embora tenham surgido no século passado, o 

crescimento significativo de planos de aposentadoria nos Estados Unidos só veio a 
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ocorrer a partir dos anos 20, pois o governo, reconhecendo a necessidade social dos 

programas de pensão, estimularam seu crescimento através de urn tratamento 

tributário favorável. Ege (1996, p. 1) informa que "estes incentivos fiscais foram, pela 

primeira vez, incorporados na Lei de Receita dos Estados Unidos de 1921. que incluía 

disposições: 

(i) permitindo que as contribuições a planos de pensão enquadrados (planos que 

preenchiam certos critérios) fossem deduzidos da receita corrente; 

(ii) permitindo que lucros do investimento de ativos do plano fossem acumulados 

com isenção de impostos (permitindo assim o acúmulo de juros compostos 

sobre ativos de pensão às margens brutas de investimento); 

(iii) diferindo a declaração de receita pelo beneficiário do plano até que os 

beneficiários fossem pagos de fato. 

Ege informa que esses incentivos possibilitaram um crescimento significativo dos planos 

de aposentadoria nos Estados Unidos, na Inglaterra e Holanda, que começaram a 

criar os Fundos de Pensão no final dos anos 20, e daí para o resto da Europa. Os planos 

de benefícios eram criados para complementar os programas de bem estar social 

patrocinados pelo governo. A partir dos anos 40 os planos americanos tiveram 

crescimento significativo, atingindo atualmente mais de 800.000 planos, que 

abrangem cerca de 75 milhões de trabalhadores americanos, representando 40% da 

população economicamente ativa. (Santos, 2000, p. 2). 

Nos Estados Unidos, esse crescimento foi possível em função do apoio das autoridades 

govemamentais que procuraram estimular esse sistema através da aprovação da lei 

"Employee Retirement Income Security Act", mais conhecido como ERISA (Lei de 

Garantia de Renda ao Trabalhador Aposentado), publicada em 1974. Esta lei exerceu 

um grande impacto sobre os planos de benefícios já existentes, definindo 
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detalhada mente as obrigações do empregador, de comunicação, divulgação e 

fiduciários, e definiu regras para obtenção de benefícios tributários. Além disso, 

determinou regras de não discriminação por idade e sexo. 

A partir da publicação da ERISA, observou-se que houve uma forte tendência à 

constituição de planos de contribuição definida. Allen et alli (1994, p. 77) apresenta 

estatística da Receita Federal americana informando que 80% dos planos constituídos 

a partir de sua publicação foram nesta modalidade. 

Podemos concluir que a regulação terá grande impacto sobre a constituição e 

crescimento dos Fundos de Pensão, inclusive sobre os modelos adotados pelo 

empregador, que tenderão a implantar modelos que ofereçam menos riscos 

potenciais de desequilíbrio, permitam o controle do custo e a utilização de vantagens 

fiscais. O govemo, através da regulação e renúncia fiscal vai direcionar o sistema 

previdenciário que deseja desenvolver e os tipos de planos que deseja estimular, 

estabelecendo cláusulas mais complexas e caras para aqueles que não são estão 

nesta condição. 
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2.2. CRESCIMENTO DO SISTEMA PRIVADO COMPLEMENTAR 

Allen Jr et alli (1994, p. 10-16) discutem as razões para crescimento dos Fundos de 

Pensão privados nos Estados Unidos. Apesar desse país não ter sido o berço dos Fundos 

de Pensão, tem sido o lugar onde a indústria mais evoluiu, ganhando contorno de 

fenômeno de massa. Entendemos que isso ocorreu em conseqüência da decisão, do 

governo americano, em estimular o crescimento desse sistema através da utilização 

de vantagens fiscais. Ao mesmo tempo, não ampliou excessivamente o nível de 

benefício previdencial oferecido à população como um todo, que se manteve 

relativamente restrito. Essa decisão do governo abriu caminho para o desenvolvimento 

de um sistema complementar e voluntário, atendido pelo mercado. Esse país 

implantou com sucesso o sistema misto - presença do Estado a nível reduzido, no 

regime de repartição, forte presença do setor privado para complementar o mínimo, 

sob o regime de capitalização. 

A avaliação de modelos vigentes nesse país é particularmente interessante porque a 

estabilidade de regras e a política tributária aplicada à previdência privada, 

conjugada com a implementação de uma estrutura eficiente de supervisão 

governamental propiciaram um crescimento explosivo da previdência complementar. 

Segundo Allen Jr et allL a principal razão é que essas entidades oferecem vantagens 

aos empregadores e empregados, o que, aliado ao tratamento tributário favorável 

contribuíram para a sua expansão. Como fatores especificos de estímulo, indicam: 

(i) maior produtividade: um plano de aposentadoria permite à empresa resolver 

satisfatoriamente o problema de empregados com idade avançada que se 

toma um encargo para o empregador. Nesse caso, os empregados têm 

segurança de que, quando não mais forem produtivos, terão um 

compensação, uma melhora de renda após a aposentadoria. A renovação do 
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quadro de empregados significa para os empregados mais jovens, a 

oportunidade de ascender a novos cargos através de promoções. 

(ii) Incentivos tributários: As contribuições dos empregadores e dos empregados 

são dedutíveis, dentro de limites, para fins de imposto de renda. 

(iH) Estabilização salarial: Nos Estados Unidos pós 2Q guerra mundial houve um 

programa de estabilização de salarial imposto para controle de preços. O 

govemo então, permitiu às empresas a criação de programas de benefícios, 

entre eles, os Fundos de Pensão, para compensar a pressão por maiores 

salários. 

(iv) Reivindicações salariais: No final dos anos 40 as reivindicações por planos de 

aposentadoria passaram a ser um dos principais pontos nas negociações 

trabalhistas de alguns sindicatos, e o govemo definiu que os empregadores 

eram obrigados por lei a negociar os termos dos planos de aposentadoria com 

os sindicatos. Isso aumentou muito o interesse dos trabalhadores. 

(v) Necessidades da empresa: Os empregados, contratados num mercado 

competitivo, passaram a contar com os benefícios do plano de aposentadoria 

como parte dos benefícios oferecidos pela empresa. A ausência de um plano 

de aposentadoria pode deixar a empresa em desvantagem na contratação. 

(vi) Recompensa pelo serviço: Algumas empresas sentiram-se moralmente 

responsáveis em recompensar empregados que a serviram por longos 

períodos. 

(vii) Eficiência do Método: do ponto de vista social. entende-se que o plano 

privado de aposentadoria é o método mais barato e eficiente de proporcionar 

segurança econômica aos idosos. "A carga da segurança aos aposentados é 

dividida entre um número maior de pessoas e durante um período maior de 

tempo". Entende-se que esses planos aumentam o nível de consumo dos 
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idosos, e ajudam a manter um alto nível de atividade econômica, além de 

forçar a poupança. 

Não existe uma única motivação para uma empresa constituir um Fundo de Pensão. 

Dentre as razões citadas para o crescimento dos Fundos de Pensão, entendemos que 

fundamentalmente decorrem de que os mesmos oferecem solução para, 

principalmente, os problemas econômicos da terceira idade, como a longevidade. "A 

extensão em que uma pessoa idosa terá capacidade financeira para cobrir os custos 

de sua manutenção e de seus dependentes vai depender do padrão de vida 

almejado para sua aposentadoria, das oportunidades de emprego e de outros 

recursos (como poupanças individuais, seguro social e patrimônio herdados)." (Allen Jr 

et alli, 1994, p. 4). 

A criação de um Fundo de Pensão é prerrogativa do empregador, e sua implantação 

decorre do entendimento de que o estabelecimento de um plano de benefício lhe 

trará benefícios diretos ou indiretos. As razões são, portanto, particulares e variáveis. 

Allen et alli (1994, p. 17) concluem que "as razões predominantes que levaram ao 

estabelecimento de planos especificos variam de acordo com as circunstâncias. Em 

outras palavras, o fator produtividade foi a força propulsora na criação de alguns 

planos, enquanto que em outros os fatores predominantes foram as pressões dos 

trabalhadores, os aspectos fiscais e assim por diante. Com essa variedade tão grande, 

é difícil caracterizar os planos privados em termos de uma única filosofia ou 

raciocinio" . 

A consultoria Mercer MW (1997- B) informa que, segundo suas pesquisas, os fatores que 

mais impactam na decisão de constituição de um Fundo de Pensão pela empresa 

são, além do desenho da previdência social, (i) o ambiente legal: alguns países tem 

legislação que facilitam a constituição dessas entidades; (H) fatores culturais: as 
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empresas mais ou menos patemalistas tenderão para desenhos distintos de planos de 

benefícios; e (iH) incentivos fiscais: estímulos govemamentais que consideram ou não 

as contribuições da patrocinadora dedutíveis do imposto de renda. Como um fator de 

menor importância elencam a situação econômica do país, que, se estiver ruim, vai, 

no máximo, orientar a empresa a aguardar um pouco mais para implantar o plano 

para seus empregados. 

Entendemos que, no mundo, os Fundos de Pensão tem crescido por oferecerem ao 

govemo, além dos motivos já citados, altemativa simples ao problema já 

diagnosticado de necessidade de reforma da previdência, pelo qual a maioria dos 

países tem se deparado. 

Como os govemos têm trabalhado no sentido de diminuir a proteção social antes 

abrangente a níveis básicos, transferindo as demandas previdenciárias, dentro do 

possível, para serem atendidas pelo setor privado, a indústria de Fundos de Pensão 

tendem a ter em crescimento acelerado, por permitir ao Estado reduzir a tutela sobre 

os cidadãos, oferecendo-lhes oportunidade de escolha. 

Ou seja, permite a implantação de sistemas mistos, considerados tecnicamente mais 

adequados. O govemo oferece o benefício básico sob o regime de repartição, com o 

objetivo de redistribuição e o setor privado oferece o complemento, sob o regime de 

capitalização, estimulado por renúncia fiscal e regulações promovidas pelo Estado. 

No Brasil, a previdência complementar teve desenvolvimento recente face à escolha 

govemamental de atendimento à população num nível de benefícios relativamente 

generoso, tendo em vista a perversa distribuição de renda existente, o que 

desestimulava o setor privado a investir nesse mercado, em função da limitação de 

seu tamanho. Mas a partir da introdução da Emenda Constitucional n° 20/1998, que 

limitou os benefícios previdenciários, reduzindo-os de um teto de 20 para 10 salários 
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mínimos, corrigidos pela inflação, o governo criou as bases para expansão e 

consolidação desse mercado. 

Os gráficos abaixo, preparados pela Associação Brasileira de Previdência Privada -

ABRAPP indicam que, no Brasil, a poupança previdenciária tem reservas que 

correspondem a 12,5% do PIB em maio/2000, mas tem potencial para multiplicar-se 

nas próximas décadas. Os recursos acumulados pelos Fundos de Pensão brasileiros 

para pagar benefícios futuros aos participantes são aplicados na economia onde, 

conforme exposto por Carlos Duarte Caldas, presidente da ABRAPP .. criam empregos 

e permitem que aposentados e pensionistas permaneçam ativos no mercado 

consumidor, contribuindo assim no ciclo econômico-financeiro que enseja mais 

arrecadação de tributos e impostos." (Revista ABRAPP, jun-jul 2000, p . 8) . Com regras 

favoráveis e estáveis será possível se chegar aos números hoje apresentados em outros 

países, como a Holanda e os Estados Unidos, por exemplo, que possuem reservas de, 

respectivamente, 120% e 78% do PIB, fomentados por uma regulamentação 

adequada e tratamento tributário justo . 

Gráfico - 8 

Participação do Patrimônio da Previdência Complementar I PIB 

1 

1 

1 

Holanda Suíça Dinamarca EUA Japão 

Fonte : Revista ABRAPP - Abril/Maio 2000 

Brasil 
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Gráfico - 9 

Ativos das EFPPs em relação ao PIB / Brasil 
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Fonte: Revista ABRAPP - Abril/Maio 2000 
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2.3. EXPERIÊNCIA NO BRASIL 

o sistema de Previdência Social no Brasil está estruturado em três regimes: O regime 

geral de Previdência Social. que é obrigatório, nacional. público, financiado pelo 

sistema de repartição, possuindo um piso de benefícios de um salário mínimo e um 

teto de benefícios de R$ 1.200, em dezembro de 1998, reajustado monetariamente a 

partir de então. O segundo regime, de Previdência Complementar é facultativo, 

privado, administrado por fundos de pensão abertos ou fechados, financiados pelo 

sistema de capitalização, e fiscalizados respectivamente pelo Ministério da Fazenda e 

pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Além desses, existe o Regime 

Próprio de Previdência dos Funcionários Públicos e dos Militares, obrigatórios, 

organizados nos níveis federal. estadual e municipal. financiados pelo sistema de 

repartição com benefício igual a última remuneração recebida, administrado pelos 

respectivos govemos. 

O sistema previdenciário considerado eficiente está baseado em três pilares, que 

garantirão a renda após a aposentadoria. O primeiro deles é constituído pela 

Previdência Social pública, que estaria voltada para o atendimento das necessidades 

básicas, "o qual funciona como uma rede de proteção social assegurando uma 

renda capaz de proporcionar uma aposentadoria digna ao conjunto da população", 

(Rabelo, 2001, p. 14) financiado por impostos em regime de repartição simples. O 

segundo pilar é a Previdência Complementar, facultativa, administrado pelo setor 

privado em regime de capitalização, que permitirá o acúmulo de reservas para 

complementar os benefícios da Previdência Social. E o terceiro pilar é constituído por 

iniciativa do indivíduo, que possuindo recursos, contribui para melhorar sua renda de 

aposentadoria. Um grande desafio para qualquer país é promover a integração das 

previdências social. complementar e individual. 
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o sistema de Previdência Complementar no Brasil foi criado em 15 de julho de 1977, 

quando foi promulgada a Lei no 6435, que passou a disciplinar a previdência 

complementar. As entidades criadas anteriormente adequaram seus planos de 

benefícios à essa legislação. As Entidades Fechadas de Previdência Privada, também 

conhecidas como Fundos de Pensão, tornaram-se então, alternativa para se permitir a 

seus participantes a possibilidade de se manter um padrão de vida próximo ao que 

tinham quando em atividade. 

A Lei 6.435 só permitiu que os trabalhadores que tivessem um vínculo empregatício 

formal pudessem ser participantes de um fundo de pensão, pois era condição 

indispensável que o Plano de Benefícios tivesse uma empresa patrocinadora que 

financiasse pelo menos 30% do custo do plano (art. 11 do Decreto 81.240, de 20 de 

janeiro de 1978). Naquele momento, excluiu-se do regime de Previdência 

Complementar os funcionários públicos estatutários e os militares, que tinham um 

tratamento diferenciado, pois havia uma grande diferença de abrangência, 

contribuição, condições de acesso e tamanho do benefício entre os sistemas público 

e privado, mas incluiu-se como público alvo, principalmente, os funcionários de 

empresas estatais e de grandes empresas nacionais e multinacionais, estas últimas 

principalmente em função de filosofia de proteção social existente na matriz. 

o regime de previdência complementar brasileiro passou a ocupar papel relevante 

entre as opções de seguro social. "Nesse regime, as entidades de previdência privada 

estão divididas em entidades fechadas e abertas. Nas entidades abertas a 

associação é facultada a qualquer pessoa e geralmente são operadas por grandes 

instituições financeiras e seguradoras. Já nas fechadas, a associação é restrita aos 

funcionários da empresa, denominada patrocinadora." (Ornélas,1999, p. 18). 

As entidades Fechadas de Previdência Privada são instituições particulares de direito 

civil privado, estando na Constituição Federal de 1988 sob a égide da Seguridade 
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Social. As Entidades Abertas de Previdência Privada estão elencadas no capítulo que 

trata do Sistema Financeiro Nacional. 

Pesquisa realizada pelo MPAS (1998 - B, p. 11) informa que a primeira versão do seguro 

privado no Brasil foi o Alvará Português de 22-11-1684, seguido do Montepio dos Órfãos 

e Viúvas dos Oficiais da Marinha de 02-09-1 795, e da constituição da Companhia de 

Seguro Boa-fé (1808). Dom Pedro L sensível ao assunto, criou uma aposentadoria para 

professores aos 30 anos de serviço. 

Martinez (1996, p. 26) informa que em 1904 foi criada a Caixa de Previdência dos 

Funcionários do Banco do Brasil S. A., que é hoje o maior Fundo de Pensão brasileiro. 

Em 1911 foi implantada a Caixa de Pensão dos Operários da Casa da Moeda. Os 

primeiros Fundos de Pensão brasileiros foram instituídos por empresas estatais, e só a 

partir da promulgação da Lei n° 6.435 o setor passou a ter os fundamentos doutrinários 

que encontram-se em vigor atualmente. A partir dessa data o setor privado passou, de 

um modo geral, a se interessar em implantar esse tipo de seguro social. 

O patrimônio das entidades fechadas de previdência complementar em dezembro 

de 2000 totaliza 144 bilhões de reais, formado por 360 entidades e 2.333 empresas 

patrocinadoras. Desde 1977 até hoje, no período de consolidação do sistema, 

observou-se a participação da iniciativa privada assumindo uma importância 

crescente, patrocinando atualmente 273 dos fundos de pensão em funcionamento, 

enquanto que o setor público patrocina 87 entidades fechadas. Apesar de 

representarem maioria em número de fundos, o setor privado ainda é minoritário em 

termos de volume de recursos. Em dezembro de 2000 as patrocinadoras privadas 

detinham 48 bilhões de reais em recursos acumulados, e as patrocinadoras públicas 96 

bilhões de reais. 
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Tabela - 7 

Quantidade de Entidades Fechadas de Previdência Privada 

Quantidade 
EFPPs Patrocinadoras 

TOTAL 360 2333 
Públicas 87 291 

Federais 42 133 
Estaduais 43 152 
Municipais 2 6 

Privadas 273 2042 
Nacionais 168 1463 
Estrangeiras 105 579 

Fonte: Dados Básicos, Secretaria de Previdência Complementar, MPAS, dezembro/2000 

Martins Filho (1999, p. 10) argumenta que a Lei n° 6.435 possui um forte viés estatal. 

"Uma legislação que nasceu direcionada a apoiar a iniciativa do setor estatal, ao 

longo dos anos, foi sendo ajustada de forma que se criassem condições para que o 

setor privado da economia, por meio de empresas que instituíam planos de benefícios 

para seus funcionários, também pudesse dela se valer, passando este setor, como era 

de se esperar, a liderar o segmento". 

Apesar do potencial de expansão desse sistema, seu crescimento tem sido lento. 

Segundo Sena (1998, p. 23), no "início dos anos 80, o número de entidades fechadas 

de previdência privada autorizadas pela Secretaria de Previdência Complementar 

(SPC) a funcionar no país ainda não passava de 99". Esse sistema passou por um 

crescimento nos anos 80, para se estabilizar nos anos 90. 
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Gráfico· 8 

Evolução da População das EFPPs em 1000 pessoas. 
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Fonte : Dados Bósicos, SPC, MPAS, dezembro/2000 

Entendemos que o setor privado aguardou a aprovação da Reforma da Previdência 

realizada pelo govemo, através da Emenda n° 20, de dezembro/1998, que 

estabeleceu condições para expansão do Sistema de Previdência Complementar, 

conforme analisaremos a seguir, para voltar a constituir Fundos de Pensão para seus 

empregados. 

Entendemos também que esse benefício se tomará mais importante tendo em vista o 

limite de abrangência do benefício de aposentadoria oferecido pelo govemo. 
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2.4. IMPACTO DA NOVA LEGISLAÇÃO 

o sistema de previdência complementar foi regido pela Lei n° 6.435 até a 

promulgação da Lei Complementar nO 109, de 29 de maio de 200l. Entendemos, 

porém que as bases para a aprovação da Lei Complementar citada estão contidas 

na Emenda Constitucional n° 20, em 15 de dezembro de 1998, que modificou o sistema 

de previdência social. e estabeleceu possibilidades de fomento para a Previdência 

Complementar, procurando moderniza-Ia e regulamenta-Ia. Essa emenda dispôs que: 

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de 

forma autônoma em relação do regime geral de previdência social. será facultativo, 

baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e 

regulado por lei complementar. 

Além disso, a Emenda determinou que a Lei Complementar deveria assegurar aos 

participantes dos Fundos de Pensão o pleno acesso às informações relativas aos seus 

planos de benefícios, os requisitos para designação dos membros colegiados e da 

diretoria executiva, e a inserção de participantes nas instâncias de decisão das 

entidades. Foi também determinado que a relação entre a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municipios, e empresas permissionárias ou concessionárias de prestação de 

serviços públicos, enquanto patrocinadores de entidades fechadas de previdência 

privada, deveriam ser objetos de Lei Complementar. 

Uma questão muito importante nessa emenda, que passou desapercebida pela maior 

parte da sociedade, foi a desvinculação do teto do INSS do salário mínimo. O artigo 

201 determinou que o piso de benefício seria um salário mínimo, e assegurou o 

reajustamento dos benefícios para preservar-lhes o valor real. O artigo 14 estabeleceu 
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o valor de R$ 1.200,00 como teto de benefícios, o que eqüivalia a 10 salários mínimos 

em dezembro de 1998, momento da promulgação da Emenda. Porém, a partir dessa 

data, o teto de benefícios passou a ser reajustado pela inflação, e decorrido três anos 

da publicação da emenda, eqüivale a R$1.430,00, cerca de 7,95% do salário mínimo 

que passou a vigorar a partir de abril de 2001, de R$ 180,00. 

É bastante provável que o salário mínimo continue a ser corrigido acima da inflação, e 

a considerar as regras contidas na Emenda n° 20, na próxima década estaremos 

observando valores decrescentes de benefícios assegurados pelo INSS. As classes mais 

favorecidas financeiramente não terão outra forma de assegurar um nível adequado 

de rendimento na aposentadoria se não contribuírem para a previdência 

complementar. 

o governo enviou para a Câmara dos Deputados em 16 de maio de 1999 os Projetos 

de Lei Complementar n° 08 - que dispunha sobre a relação entre a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municipios, suas autarquias, fundações, sociedades de 

economia mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de 

previdência complementar; o Projeto de Lei Complementar n° 09, que dispunha sobre 

as normas gerais para a instituição de regime de previdência complementar pela 

União, Estados, pelo Distrito Federal e Municipios; e o Projeto de Lei n° 10, que dispunha 

sobre o Regime de Previdência Complementar; o que ocorreu dentro do prazo 

regulamentar, cumprindo as determinações da Emenda Constitucional n° 20. 

Na exposição de motivos n° 28, do Projeto de Lei Complementar n° 10, que pretendia 

normalizar o sistema como um todo, o governo argumenta que seria mantida a 

Previdência Social como "pilar central do sistema Previdenciário", e o caráter 

facultativo da previdência complementar, classificando as entidades em "fechadas -
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aquelas em que a participação depende de um vínculo prévio entre as pessoas físicas 

e jurídicas que as capitalizam - e abertas - aquelas em que participação não é 

condicionada por nenhum vínculo". 

o governo informa, nessa exposição de motivos, que a Reforma da Previdência teve 

como um dos objetivos realizar uma revisão do quadro regula tório do regime de 

previdência complementar, provendo o Estado de meios para regular esse regime, 

assegurando" (i) flexibilidade de criação e organização de planos e de entidades de 

previdência complementar, visando à expansão do regime de previdência 

complementar; (ii) credibilidade do regime de previdência complementar; (iii) 

incremento da profissionalização dos gestores das entidades de previdência 

complementar; (iv) transparência junto aos participantes; (v) prudência na gestão de 

ativos; e (vi) fortalecimento da capacidade de regulação e fiscalização do Estado". 

No projeto de lei Complementar nO 10 ocorreu um avanço com relação à figura do 

patrocinador dos planos fechados, pois foi criada a figura do Instituidor, que 

possibilitará a "pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, a opção 

de instituir para seus associados ou membros" (Brasil, Exposição de motivos n° 28) um 

Fundo de Pensão. Nesse caso a entidade fechada que funciona como aberta. O 

plano a ser administrado deverá estar desenhado sob a forma de Contribuição 

Definida. Não há contribuição da empresa, nem há patrocinador. 

Dessa forma, sindicatos, associações classistas e profissionais poderão instituir um 

Fundo Fechado de Previdência Privada, o que democratizou o acesso a esse tipo de 

entidade, considerando que anteriormente seus membros só poderiam participar de 

uma entidade aberta. Além disso, a figura do patrocinador foi ampliada ao possibilitar 

a opção da União, Estados, Distrito Federal e Municipio de instituírem Fundos de 
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Pensão para seus servidores, procedimento antes restrito aos trabalhadores do setor 

privado, aumentando o potencial de expansão do sistema. 

Nos projetos de lei enviados ao Congresso Federal ocorreram avanços significativos, 

com "a adoção de padrões mínimos para o tratamento dos direitos previdenciários 

dos participantes de planos de benefícios ao se desligarem da empresa 

patrocinadora" (Gama, 2000, p. 3) Foram incluídos dois importantes conceitos até 

então inexistentes, para garantir o direito aos participantes sobre as contribuições 

recolhidas pela empresa patrocinadora, o que anteriormente ficava a cargo dos 

regulamentos dos planos de benefícios, caso a empresa considerasse desejável. 

Era imperioso que a legislação fosse modernizada, pois a Lei nO 6.435 foi criada 

baseada em outra realidade de mercado do trabalho, no qual o empregado 

permanecia na mesma empresa durante toda a sua vida produtiva, que o premiava 

então com um benefício de aposentadoria. Nas novas relações trabalhistas com as 

quais nos defrontamos existe uma grande rotatividade de mão de obra, o que torna o 

benefício por desligamento bastante importante. Os benefícios criados evitam que o 

participante tenha que resgatar somente o que contribuiu para o Fundo de Pensão no 

desligamento da empresa, deixando a contribuição patronal na entidade, o que seria 

um enriquecimento do Fundo de Pensão em detrimento dos interesses dos 

participantes. 

O primeiro conceito é a inclusão da portabilidade, que é a possibilidade de o 

participante transferir o maior valor entre o montante de suas contribuições pessoais e 

a reserva matemática calculada na data de extinção do vínculo empregatício, de 

seu Fundo de Pensão para outro, sem pagamento de imposto de renda. Portabilidade 

significa levar consigo direitos expressos em moeda. A regulamentação irá decidir 

como e para onde levar os direitos, e quais os prazos de carência para obtenção do 
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benefício. A grande dificuldade é concedê-lo para os planos de Benefício Definido, 

que têm grande diversidade nos desenhos e ausência de padronização, o que 

dificulta bastante a adoção desse benefício. 

o outro conceito é a inserção formal do beneficio proporcional diferido ou "vesting", 

também quando ocorrer a cessação do vínculo empregatício, antes da aquisição do 

direito ao benefício pleno. Neste caso, o participante terá direito à sua contribuição 

pessoal e parte ou total da contribuição do patrocinador, sob regras ainda a serem 

definidas. Ou seja, será garantido um "benefício de aposentadoria proporcional ao 

respectivo tempo de vinculação ao plano" (Brasil, Regulamentação da Lei 

Complementar n° 109, em audiência pública) , cujo recebimento será postergado até 

a data de sua aposentadoria. No vesfing não há saída de recursos para terceiros - o 

Fundo gere os recursos. É mais simples de implantar do que a portabilidade. O que se 

deve regulamentar é o número de anos e condições a vigir. Há o problema 

administrativo para o Fundo de Pensão de controlar pequenos valores a pagar para 

pessoas daqui a anos. 

A portabilidade e o "vesting" são estímulos para que o participante do Fundo de 

Pensão não resgate sua reserva de poupança na demissão, evitando que o recurso 

acabe sendo direcionado para o consumo, inviabilizando sua aposentadoria futura. 

Outro ponto a considerar como avanço no projeto de lei n° 10 foi a definição clara 

dos tipos de planos a serem implantados. A Lei n° 6.435 não reconhecia formalmente 

outro tipo de plano a não ser o de benefício definido. Todos os Fundos de Pensão 

tinham regras iguais. 

Durante alguns anos, não se questionou a legislação vigente. Ao final dos anos 70, 

algumas empresas avaliaram a possibilidade de criação de planos de Contribuição 
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Definida, entre 1987 e 1989. Esses planos foram, em grande parte, baseados nos planos 

americanos 401 (k), que desde a sua criação em 1978 se apresenta na liderança das 

formas individuais de poupança para aposentadoria nos Estados Unidos. Nas palavras 

de Bastos (1999, p. 90) os planos 401 (k) são planos muito flexíveis, e as "contribuições 

dos empregadores dependem do montante de lucros da empresa patrocinadora e as 

contribuições dos empregados são de livre escolha". 

Não havia, entre os atuários, consenso para implantação desse tipo de plano no Brasil. 

Alguns atuários antigos entendiam esses planos como não previdenciários. Os atuários 

diziam que deveria haver uma modificação da lei para se aceitar esse tipo de plano. 

Mas a Secretaria de Previdência Complementar, do Ministério da Previdência, órgão 

regulador e fiscalizador dos Fundos de Pensão, não entendeu assim e decidiu aprová

los. Apesar de certo desconforto com a regulação que deixava grandes lacunas, os 

planos de contribuição definida passaram a ser uma nova alternativa para as 

empresas que queriam oferecer o benefício de aposentadoria complementar a seus 

empregados, e para os empresários que se sentiam desconfortáveis com o desenho 

de benefício definido. 

A mudança legal e a previsão clara dos tipos de planos de benefício definido, 

contribuição definida e contribuição variável, constantes pela primeira vez na 

legislação, era entendida como necessária pelo mercado de previdência privada 

complementar, e vai legalizar costumes e planos, que poderiam ser questionados 

juridicamente pela falta de amparo legal. 

A Lei antevê a possibilidade da criação de um único órgão fiscalizador e regulador 

para entidades abertas e para entidades fechadas. A questão é importante porque 

nas abertas a regulamentação é mais flexível do que nas fechadas, o que lhe dá uma 

condição de maior competitividade. O mercado segurador tem crescido a taxas 

invejáveis, "num fenômeno ligada à estabilidade econômica e ao aumento do poder 
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aquisitivo da população proporcionados pelo Real" (Trindade, 1999, p. 21). O Brasil 

ainda não tem uma cultura do seguro, que ainda está se desenvolvendo. Mas o 

mercado de previdência privada está em expansão, em função do encolhimento da 

atuação do Estado, e os grandes grupos financeiros, bancos e seguradoras ligados ao 

setor de previdência privada aberta estão lutando para manter a performance dos 

últimos 5 anos, quando registraram um crescimento de 33%, segundo a Associação 

Nacional da Previdência Privada - Anapp (Gazeta Mercantil, 2000). 

Os Fundos Abertos são hoje concorrentes diretos dos Fundos Fechados de Previdência 

Complementar, na medida em que tem oferecido produtos sob medida para 

empresas, nicho de mercado atendido pelas entidades fechadas. Os Fundos 

Fechados, nesse mesmo período, encontravam-se praticamente sem crescimento, em 

função de uma legislação complexa, que aumenta seu custo, e indefinições 

tributárias. Para as entidades abertas o governo já garantiu um tratamento tributário e 

fiscal diferenciado, isentando de imposto de renda as aplicações financeiras, ao 

contrário das entidades fechadas, que estão lutando na justiça para ter um 

tratamento equânime às abertas. Se houver a criação de uma Agência, todos 

deverão se adaptar ao novo ambiente, que deverá convergir para as mesmas regras. 

Além de maior flexibilidade adotada, os projetos de lei demonstraram preocupação 

do governo com as questões de fiscalização, transparência e credibilidade do 

sistema, e buscam maior profissionalização da gestão, definindo mecanismos de 

regulação e controle. 

O projeto de Lei n° 10 transformou-se na Lei Complementar n° 109, de 29 de maio de 

2001 praticamente na íntegra, tendo sido vetado um importante artigo que tratava da 

questão do diferimento do imposto de renda pelas entidades fechadas de 

previdência privada. Este artigo estabelecia os parâmetros que iriam regular a 

78 



incidência de tributos, informando que seriam dedutíveis para fins de imposto de 

renda as contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar, 

sendo o pagamento do imposto incidente apenas sobre o pagamento de resgate e 

benefícios. 

Apesar do veto, o governo determinou que o Ministério da Fazenda elaborasse o 

adequado tratamento tributário aos Fundos de Pensão, reconhecendo sua 

importância à "constituição da poupança nacional, e, por conseguinte, merecem 

atenção prioritária e diferenciada, particularmente no que diz respeito ao diferimento 

da tributação em relação ao imposto de renda, comparativamente a outras formas 

de captação e investimento". (Brasil, Mensagem n° 494,2001) 
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2.5. OS MODELOS DE PLANOS DE BENEFíCIOS 

2.5.1. PLANO DE BENEFíCIO DEFINIDO - BD 

Neste tipo de plano o benefício está determinado em função do salário ou função, 

sendo garantido ao participante na aposentadoria. Nesse tipo de plano "o benefício 

é a variável independente e a contribuição a variável dependente" (Capelo, 1996, 

p. 1). 

São da entidade os riscos (Frischtak, 1996; Capelo, 1996) atuariais, representados pela 

não confirmação das premissas atuariais utilizadas, por exemplo, de mortalidade, 

desligamento ou invalidez; os riscos financeiros, provenientes das oscilações nas taxas 

de retomo das aplicações dos recursos financeiros; e os riscos administrativos ligados à 

operação da entidade, tais como decisões de investimentos e administração do 

plano de benefícios. Para os planos vinculados à previdência social, deve-se 

acrescentar o risco previdenciário, que traz oscilações no valor e nas regras de 

concessão dos benefícios. 

Face aos riscos apresentados, existe uma possibilidade real de risco de insuficiência 

de capitalização nos planos do tipo benefício definido. Quando a capitalização não é 

suficiente para financiar o benefício prometido ao participante do fundo, 

normalmente, a empresa patrocinadora é quem arcará com a diferença. 

Uma das criticas a esse tipo de plano é em função da falta de equidade. Participante 

com pouco tempo de contribuição tem benefício semelhante a outro que tem muito 

tempo de contribuição. Esse plano geralmente não leva em conta o tempo de 

contribuição, ou pratica pequeno redutor no benefício para quem tem pouco tempo 

de contribuição, o que é difícil de justificar, principalmente quando se observa o 

esforço do govemo em estabelecer relação entre o valor presente das contribuições e 
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o valor presente dos benefícios. Os críticos entendem que os sistemas previdenciários 

não deveriam permitir privilégios e subsídios a classes de participantes a fim de se 

evitar desequilíbrio estrutural. 

No momento da concessão do benefício o participante, em tese, estaria assegurado. 

Em tese porque como dependerá da patrocinadora se responsabilizar por eventuais 

desequilíbrios, a legislação deve ser coercitiva o suficiente para obrigá-Ia a cobrir os 

desequilíbrios e cumprir as obrigações determinadas no plano de benefícios. Os 

participantes ativos também podem ser chamados a cobrir eventuais insuficiências, 

através de aumento de contribuições e/ou diminuição de benefícios. 

Essa situação não estava clara na Lei n° 6.435, mas proposta do Govemo para 

regulamentação da Lei Complementar n° 109 dispõe que "o resultado deficitário do 

plano de benefícios ou na entidade fechada, admitido por período não superior a três 

anos consecutivos, será equacionado pelo patrocinador e pelos participantes ativos e 

assistidos, na proporção de suas contribuições e em relação à insuficiência do plano 

ao qual estejam vinculados". É uma inovação, na medida em que divide as 

responsabilidades para equilíbrio do plano, prevendo aumento de contribuição, 

diminuição de benefícios ou aporte do patrocinador e participantes. 

Esse tipo de plano só se viabiliza se tiver uma massa de participantes, em função de 

seu desenho mutualista. "No mutualismo, objetivo é social. não há lucratividade, 

podendo assim, a maior parte dos recursos destinar-se socialmente à proteção dos 

segurados ( ... ) [É] necessária a presença de uma coletividade e de um coeficiente 

determinado de risco, capaz de ser suportado por essa coletividade." (Martinez, 1982, 

p. 62). Por isso, as empresas patrocinadoras induzem seus participantes a ingressarem 

no Plano. 
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A experiência americana indica que, a "maioria dos empregados cobertos pelo 

sistema privado de aposentadoria nos Estados Unidos participa de plano de benefício 

definido" (Allen Jr et. Alli, 1994, p. 75) Isto porque naquele país somente as empresas 

contribuem para os planos de benefício definidos, e estes garantem um benefício 

básico. Muitas empresas têm planos de Benefício Definida e Contribuição Definida, e 

utilizam estes últimos "têm a finalidade de proporcionar uma melhoria nos benefícios já 

oferecidos por planos do tipo BD, e não substituí-los" (Santos, 2000, p. 3). 

Esse tipo de plano está, segundo Frischtak (1996, p. 3) "intimamente ligado a um 

ambiente de trabalho que estimula a carreira do indivíduo, sendo o próprio plano a 

recompensa mais tangível pelos longos anos de trabalho dedicados à empresa". É um 

plano desenhado para o conceito de emprego vitalício, e proporciona um benefício 

adequado mesmo para os empregados que ingressam na empresa com idades mais 

elevadas. 

Trabalho apresentado pelo Escritório de Assessoria Atuarial ET AA (1992) discute alguns 

riscos desse tipo de plano: 

Riscos de Ordem Técnica: Como esse modelo normalmente paga benefícios 

complementares à Previdência Oficial, qualquer mudança como diminuição dos 

benefícios pagos por esse órgão, estreitamento da base da pirâmide salarial dos 

beneficiários e aumento de seus níveis de salários, redução da taxa de turn-over 

(rotatividade da mão de obra) e retomo dos investimentos a taxas inferiores às 

previstas nos estudos atuariais causariam como conseqüência um aumento imediato 

no compromisso das patrocinadores com o Fundo de Pensão, e necessidade de 

aumento de contribuições. Os planos mais modernos tem evitado essa vinculação 

com o objetivo de evitar o risco. 
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Riscos de Ordem Social: As previsões realizadas baseiam-se nas ocorrências estatísticas 

previstas em tábuas de mortalidade usualmente utilizadas, e os planos de custeio são 

feitos com bases nessas previsões. Porém, se ocorrerem eventos fora da normalidade, 

como incêndios, acidentes, tumultos, pode-se gerar de forma instantânea um grande 

contingente de beneficiários e o conseqüente aumento no compromisso da 

patrocinadora para o Fundo de Pensão. 

Riscos de Ordem Política/Sindical: O Fundo de Pensão de benefício definido é 

mutualista e pressupõe a participação de todos os empregados, inclusive aqueles que 

não tem necessidade de contribuir, porque tem seu salário plenamente coberto pelo 

INSS. Suas contribuição, somadas às contribuições da patrocinadora, subsidiam os 

benefícios dos participantes no topo da pirâmide salarial. 

Riscos de Ordem Interna: devido ao fato de que nos primeiros anos os fluxos de caixa 

serem extremamente favoráveis, criam-se pressões para aumento dos benefícios, o 

que poderia acarretar problemas futuros. 

Riscos de Ordem Moral: Em última instância, a patrocinadora responde pela gestão 

administrativa e financeira da entidade, sendo responsável por qualquer desequilíbrio 

do Plano de Benefícios. 

Nos Estados Unidos, até a aprovação da Employee Retirement Income Security Act de 

1974 - ERISA (Lei de Garantia ao Trabalhador Aposentado) o Plano BD, segundo Allen 

Jr et. alli, era o plano preferido pelos patrocinadores pelos seguintes motivos: 

(i) objetivo de reposição de renda - o plano BD permite atingir mais facilmente a 

meta de aposentadoria desejada pelo patrocinador, relacionado o benefício 

ao salário final, enquanto que no plano CD depende de vários fatores (tempo 

de contribuição, resultados dos investimentos, nível de contribuição); 
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(ii) visão integrada de benefício com a previdência social - o plano BC permite 

que o nível de benefício desejado possa ser combinado com o benefício da 

previdência social. enquanto que o CO não permite eficiência nessa 

combinação; 

(iii) benefício de invalidez e morte - o plano BC permite níveis satisfatórios de 

benefícios não programáveis, enquanto que o plano CO prevê o pagamento 

do saldo de conta do participante nesses eventos, com benefícios, muitas 

vezes, insuficientes; 

(iv) proteção contra a inflação e sobrevida - o plano BO permite proteger o 

participante contra os efeitos inflacionários e contra a esperança de vida 

adicional dos participantes, enquanto que o CO, depende dos resultados dos 

investimentos para proteger o participante contra esses efeitos; 

(v) benefícios mais altos - os empregados mais novos que se desligam tem 

benefícios maiores num plano CO do que no BO, tornando o plano CO mais 

dispendioso nesse quesito. 
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2.5.2. PLANO DE CONTRIBUiÇÃO DEFINIDA - CD 

o segundo método é de contribuição definida - CO. "Neste, a contribuição do 

empregador é fixa e acumulada para proporcionar a quantidade de benefício que 

puder comprar. Assim, o benefício se toma a variável. dependendo de fatores como 

nível de contribuição, idade de ingresso no plano, idade para aposentadoria e 

ganhos ou perdas nos investimentos." (Allen Jr et alli. 1994, p. 74) 

No plano CO, há bem mais de flexibilidade quanto à participação, porque esse plano 

não é mutualista, as reservas dos participantes são independentes e acumuladas em 

contas individuais, em quotas. Funciona como um fundo de investimento, no qual o 

participante realiza uma poupança programada. São do participante todos os riscos 

do plano: os riscos atuariais, os riscos de mercado, os riscos administrativos e o risco 

previdenciário. Esse tipo de plano tem algumas desvantagens significativas. O 

benefício é desconhecido até a aposentadoria, e não é função do último salário. 

Como depende do tempo de acumulação, não atende bem quem ingressa na 

empresa com idade elevada ou aquele empregado que tem freqüentes alterações 

salariais, principalmente no fim da carreira. 

Apesar da desvantagem de indefinição quanto ao nível de benefícios futuro, esse 

plano possui atrativos e vantagens: é" (i) mais eqüitativo, pois premia cada associado 

de acordo com seu esforço de poupança, impedindo as indesejáveis transferências 

interpessoais de renda; (ii) mais estável, pois sua administração por quotas elimina a 

possibilidade de insuficiência de cobertura de reservas; e (iii) propicia maior 

envolvimento dos participantes no acompanhamento da performance da entidade 

(Capelo, 1996, p. 3). 
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No mundo tem havido o crescimento da previdência complementar como 

conseqüência da reforma da previdência, e nesse processo, existe uma tendência 

clara para planos de Contribuição Definida. 

Segundo a Consultoria Mercer MW (1997 - B) o que está incentivando essa tendência 

no mundo seria: (i) legislação complexa para planos de benefício definido, com 

muitas exigências (atuariais, de resseguro, etc) o que aumenta seu custo; (ii) os planos 

de contribuição definida tem um custo mais conhecido e sob controle, o que traz 

menores riscos para a empresa; (iii) tendência para benefícios flexíveis, o que está mais 

em linha com planos de contribuição definida, sem solidariedade entre empregados; 

(vi) necessidade de se conceder portabilidade nos planos, o que é bastante difícil 

num plano de benefício definidQ. 

Além disso, acrescentam que na Argentina e no Chile esse tipo de plano permite 

também uma integração com a previdência social, e na Austrália tem havido uma 

tendência para constituição de plano CD por pressão dos empregados/sindicatos. 

Como vantagens de um plano de contribuição definida, a Mercer MW (1997 B) indica 

o custo conhecido para a empresa, no qual o empregado assume o risco do 

investimento e da longevidade; a simplicidade da administração e entendimento 

pelos participantes, comparativamente ao plano de benefícios definidos; a 

possibilidade na escolha dos investimentos e a facilidade em se dar portabilidade aos 

recursos dos participantes. 

Esse modelo atende adequadamente o conceito de emprego temporário. No novo 

quadro de relações trabalhistas eventuais e efêmeras, o Plano CD traz ganhos ao 

participante ao trazer soluções simples para os desligamentos constantes de emprego, 

pois permite que sua aposentadoria seja composta de recursos acumulados em vários 
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Fundos de Pensão, que estarão segregados em contas individualizadas, e facilita 

sobremaneira a implantação dos novos benefícios de desligamento garantidos na Lei 

Complementar n° 109, a portabilidade e o benefício proporcional diferido. 

No Brasil. os planos de CD podem ser classificados, segundo Conde (2001. p. 4) em 

planos sem metas de benefícios, para os quais as contribuições são fixadas "em 

função da capacidade de aporte da patrocinadora e dos participantes", tendo 

grande flexibilidade na determinação do nível de contribuições; e o plano com meta 

de benefícios, no qual. com base na meta fixada, calcula-se a contribuição 

necessária a ser aportada pela patrocinadora e pelos participantes para se atingir à 

expectativa criada. 

Outra classificação pode ser realizada dependendo do tipo de contribuição 

selecionada pela empresa patrocinadora (Souza, 1998, p. 63): 

• Nível de contribuição pré-fixada, determinada em percentual da folha de 

pagamento. Exemplo: 6% da folha de pagamento. 

• Composição com as contribuições dos empregados. Realizada com base na 

contribuição dos empregados. Exemplo, 100% da contribuição do participante. 

• Contribuição baseada na performance da empresa. 

• Contribuição definida a cada ano pela empresa. 

Essa classificação se refere aos planos americanos, porém também tem sido utilizada 

nos planos de benefícios brasileiros. Os dois primeiros exemplos são mais comuns, 

pressupondo contribuições mensais da patrocinadora, mas os dois últimos têm 

aparecido timidamente, porque o órgão regulador tem trabalhado no sentido de 

flexibilizar as regras permitindo modelos inovadores. 
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2.5.3. PLANOS MISTOS 

Existem alguns planos, chamados de mistos ou híbridos, que combinam características 

dos planos de benefício definido com os de contribuição definida. Possuem variados 

desenhos considerando que os planos BO ou CO não são perfeitos, e tentam conjugar 

características de ambos os planos. Por exemplo, planos de benefícios definidos com 

contas individuais e retomo pré-determinado, como o Cash Balance Pension Plan, ou 

planos de contribuição definida com meta de benefícios, onde as taxas de 

contribuições anuais podem ser definidas periodicamente para se produzir um 

benefício predeterminado, como o Target Benefit Plan, ambos planos muito 

conhecidos no mercado americano. 

Podem-se também encontrar planos que, no seu desenho, favorecem determinada 

classe de participante, através de diferenciação na alocação de recursos, 

procurando compensar seletos grupos de trabalhadores, como o Age-Weighted Profit

Sharing Plans, que favorece os participantes de idade mais avançada. Outro modelo 

seria o Plano tipo Floor Benefit, que é um plano CO com garantia mínima de benefício. 

Temos também o plano misto, que é composto de dois planos, um BO básico 

complementado por um plano CO. Estes planos são interessantes porque, além de 

preservarem alguns aspectos positivos dos planos BO, mantêm o importante conceito 

de redução de riscos para a empresa. (Bastos, 1999, p. 88; Jardim, Landsman, 2001, p. 

3). 

No Brasil chamam-se de mistos aqueles planos que tem alguns benefícios, 

normalmente os benefícios de aposentadoria por invalidez e pensão por morte, os 

chamados benefícios de risco, constituídos sob a forma de benefícios definidos, porém 

a aposentadoria programada é constituída na forma de contribuição definida. 
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Essa definição também não estava clara na legislação brasileira. A Secretaria de 

Previdência Complementar publicou Ofício Circular n° 5, de 31 de janeiro de 2001, 

esclarecendo que "será considerado Plano de Contribuição Definida aquele cujo 

benefício de aposentadoria programável tenha como base de cálculo a totalidade 

das contribuições vertidas para este benefício, pelo patrocinador e pelo participante, 

ou seja, levará em consideração, na data do cálculo, o total da reserva acumulada 

na conta de cada participante. O órgão regulador completa as informações dizendo 

que" independente do método de custeio adotado para o cálculo de benefício de 

aposentadoria não programável previsto nos planos das entidades fechadas de 

previdência privada, o conceito de Plano de Contribuição Definida supra evidenciado 

se aplica sempre que benefício de aposentadoria programável seguir o dito método 

de cálculo". 

Assim sendo, os planos mistos brasileiros transformaram-se em planos de contribuição 

definida, segundo o órgão regulador, apesar de terem alguns benefícios calculados 

sob a forma de benefício definido. 
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2.6. IMPACTO DE NOVAS TECNOLOGIAS NOS FUNDOS DE PENSÃO NO 

BRASIL 

o gerenciamento de um fundo de pensão exige muitos controles, de aplicação 

financeiras, cadastro de participantes, cálculos e pagamento de benefícios, e no 

início de sua implantação, de um modo geral, foi adotado um gerenciamento que 

privilegiava grande segmentação de tarefas, supervisão estreita, rígida hierarquia. As 

definições de responsabilidades da diretoria contidas nos estatutos dos Fundos de 

Pensão só reforçavam esse tipo de administração, uma vez que são exigidas 

legalmente para aprovação dos mesmos. Existe a necessidade em manter registros 

das operações realizadas para facilitar as auditorias ou fiscalizações, provando a 

adequação dos procedimentos às definições contidas nos regulamentos e arcabouço 

legal. 

Observamos, geralmente, uma reprodução dos modelos gerenciais adotados nas 

empresas patrocinadoras, tendo em vista de que, salvo raras exceções, todos os 

empregados do Fundo de Pensão são contratados ou indicados por ela. Em alguns 

casos, principalmente em empresas estatais, chega-se ao extremo de encontrar-se 

proibição de contratação externa para atuação na entidade, definindo-se 

claramente que apenas participantes ativos ou aposentados seriam elegíveis. 

As empresas inicialmente tinham, de um modo geral, muitos empregados, as 

atividades eram muito fragmentadas, muito especializadas e havia pouca 

terceirização. Um Fundo de Pensão só se viabiliza se tiver um número razoável de 

participantes. Caso contrário, toma-se mais atrativo para a empresa procurar outras 

formas para assegurar a aposentadoria de seus empregados, como Planos Abertos, 

oferecidos por bancos ou seguradoras. 
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o principal motivo dessa limitação é o custo do oferecimento de alguns benefícios, 

que, para um Fundo de pequeno porte poderia comprometer seu equilíbrio atuarial, e 

também a economia de escala permitida por um Fundo de Pensão de maior porte. 

Por isso o governo determina um número mínimo de participantes para permitir a 

inclusão de certos benefícios. A partir da Lei Complementar n° 109, na proposta do 

Governo para regulamentação (2001), o órgão regulador estabeleceu em cinqüenta 

o número mínimo de participantes e assistidos quando o plano é ofertado por 

patrocinador, em trezentos quando é ofertado por instituidor, e na entidade fechada, 

um mínimo de duzentos participantes. Isso reforça o conceito de que os Fundos de 

Pensão com reduzido número de participantes não suportam o custo administrativo. 

Como as despesas administrativas, por determinação legal, não podem exceder a 

15% das receitas previdenciais, receitas essas geradas por contribuições dos 

participantes e das patrocinadoras, quanto maior o número de participantes, maior a 

receita administrativa para o Fundo de Pensão. 

Diferenças podem ser observadas no custeio dos Fundos de Pensão, dependendo do 

modelo de plano de benefício escolhido. Estudo realizado pelo Professor Flávio 

Rabelo identificou que "a natureza do plano e o tamanho não explica toda a 

variação do custeio; mesmo entre EFPP da mesma categoria (tipo e tamanho) há 

variações consideráveis." (Rabelo, 1999, p. 45). 
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Tabela - 8 

Despesa Totais como Percentual dos Ativos dos Planos de Benefício Definido por 

Categoria de Tamanho 

Tamanho 

Até 999 

1.000 a 1.999 

2.000 a 4.999 

5.000 a 9.999 

10.000 e mais 

Média das Despesas enquanto % dos Ativos 

1996 

2. 18 

2.01 

2.18 

1.19 

1.12 

1997 

2.18 

1.68 

l A8 

1.15 

1.13 

Fonte: SPC. elaboração de Flávio Rabelo 

Tabela -9 

1998 

1.83 

1.70 

l A7 

0.56 

0.97 

Despesa Totais como Percentual dos Ativos dos Planos de Contribuição Definida por 

Categoria de Tamanho 

Tamanho 

Até 999 

1.000 a 1.999 

2.000 a 4.999 

5.000 a 9.999 

10.000 e mais 

Média das Despesas enquanto % dos Ativos 

1996 

1.79 

1.86 

1.60 

1.22 

1.25 

1997 

Fonte: SPC. elaboração de Flávio Rabelo 

1.83 

lA4 

1.55 

1.37 

1.34 

1998 

3.18 

1.56 

0.95 

1.08 

0.93 

Nas tabelas 8 e 9 podemos observar que. apesar de não se identificar mudanças 

significativas de custeio em função de desenho de plano de benefícios. o tamanho. e 

consequentemente a economia de escala permitida. desestimula a criação de 

Fundos de Pensão por empresas de pequeno porte. face ao custo mínimo necessário 

para se implantar e gerenciar essas entidades. Para pequenas empresas toma-se mais 

racional a adesão a um Fundo Multipatrocinado. que é um Fundo Fechado que 
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permite a adesão de outras empresas, sem solidariedade entre os planos de 

benefícios, ou a adesão a um fundo aberto. 

Recentemente, os Fundos de Pensão foram impactados por mudanças ocorridas em 

suas patrocinadoras. As origens do novo modelo foram a revolução científica, a 

globalização da economia e a valorização da cidadania (Tenório, 1994, p. 69) 

o primeiro impacto ocorreu nas empresas patrocinadoras. A partir dos anos 80, 

ocorreu uma nova tendência tecnológica, denominada Pós Fordismo ou 

Flexibilização. Ela se caracterizou por ser" uma tecnologia de gestão que preconizaria 

a diferenciação integrada do processo de produção e organização do trabalho em 

função das demandas extemas e intemas à empresa sob uma trajetória de inovação 

tecnológica em condições de incerteza quanto ao futuro." (Tenório, 1994, p. 71). 

Segundo Gonçalves (1999, p.18), houve um certo desmantelamento do aparelho 

produtivo com a abertura comercial iniciada nos anos 90: "A restruturação produtiva 

observada no país tem sido assentada na racionalização de custos e no uso de 

equipamentos mais modernos com um viés poupador de trabalho. Assim, o 

desemprego gerado, seja pela restruturação produtiva, seja pelo progresso técnico, 

não é compensado pela expansão dos investimentos e da produção. O resultado é o 

aumento da precariedade do trabalho e do desemprego oculto, bem como a 

ampliação do mercado informal do trabalho". 

O país tem atravessado uma crise profunda há pelo menos uma década, e houve um 

grande impacto sobre a produtividade das empresas, e as levaram a mudar suas 

estratégias e políticas. Com a aceleração do progresso tecnológico, do processo de 

internacionalização da produção e do aumento da concorrência em escala mundial, 

a globalização, ocorreu uma necessidade de as empresas procurarem maior 

eficiência e competitividade, e qualificação para inserção em novos mercados. 
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As empresas reagiram implantando novas tecnologias e inovações organizacionais. A 

isso chamou-se "Revolução Científica ou terceira revolução industrial, (que) tem 

provocado mudanças substanciais na organização da produção, principalmente a 

partir da indústria de bens de consumo durável, como a automobilística, com 

reprodução nos demais setores da economia e com reflexos significativos nas relações 

de trabalho." (Tenório, 1994, p. 72). Gonçalves ( 1999, p. 49) concorda com essa 

análise, discutindo que a "aplicação da tecnologia da informação, através da 

utilização dos circuitos integrados, permitiu a difusão de tecnologia, como a 

concepção auxiliada por computador (computer-aided design), máquinas 

ferramentas de controle numérico por computador, robôs industriais, sistemas de 

transferências automatizados e informações do monitoramento da produção e do 

controle de qualidade". 

Ou seja, as novas tecnologias produziram um maior nível de automação que integrou 

as atividades de concepção, produção e gerenciamento, trazendo maior 

produtividade e flexibilidade, alternando as relações entre fornecedores, produtores e 

consumidores. 

O esquema tradicional de organização Fordista está sendo substituído por um sistema 

mais flexível, chamado Pós Fordista. Controlar custos e aumentar a competitividade 

tem sido a maior preocupação nas empresas. As mudanças observadas foram a 

concentração nos negócios e venda ou terceirização das atividades não essenciais, 

restruturação das tarefas administrativas, que passaram a ficar concentradas, 

implantação de várias técnicas de organização do trabalho, como Controle de 

Qualidade Total, Kaizen, grupos de trabalho, células de produção, além da 

implantação de sistemas de processamento de dados altamente sofisticados e 

poupadores de mão de obra como o SAP- sistema de gestão empresarial. 
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Coloca-se como exemplo o impacto causado pela reengenharia, que "foi o primeiro 

modismo gerencial da década de 90, e contribuiu para que milhões de pessoas 

perdessem seus empregos e outros milhões passassem a trabalhar de uma forma 

totalmente diferente." (Micklethwait e Wolldridge, 1998, p .5) 

A conseqüência da implantação dessas novas técnicas e teorias gerenciais foi 

redução de custos, maior controle de qualidade, e grande diminuição da força de 

trabalho contratada diretamente, com uma deterioração das relações trabalhistas, e 

subcontratação no nível mais baixo de qualificação. Os empregados que se 

mantiveram nos cargos precisaram desenvolver novas atitudes e responsabilidades, 

apresentando maior qualificação e polivalência. Foi necessário o desenvolvimento de 

novos padrões de gerenciamento, que partiu do pressuposto que esse empregado 

reivindica uma maior participação nas decisões. 

O impacto dessas mudanças nos Fundos de Pensão foi grande. Druker, in Micklethwait 

e Wooldridge (1998, p. 49), coloca que "a organização não é um fim em si mesmo, 

mas um meio de se alcançar o fim - o desempenho dos negócios e os resultados do 

negócio" . Como suas patrocinadoras promoveram demissões em massa (através de 

planos de demissão incentivados ou demissão pura e simples, com pagamento 

apenas dos direitos trabalhistas assegurados em Lei), ocorreu uma grande diminuição 

do número de participantes. Isso porque aos empregados subcontratados ou 

terceirizados só é assegurado o mínimo legal e a patrocinadora inclui apenas os seus 

empregados diretos no Fundo de Pensão. 

Tabela -10 

Evolução da participação dos Ativos das EFPPs na População Ocupada 

Ano Participantes AHvos • (1) População Ocupada • (2) 1/2 
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1992 1.798 65.153 2.76 

1993 1.879 66.304 2,83 

1994 1.939 NO NO 

1995 1.775 69.439 2,56 

1996 1.747 67.921 2,57 

1997 1.737 69.331 2,51 

• em mil pessoas NO Não disponível 

Fonte: SPC/MPAS, PNAD/IBGE 

Como se pode observar na tabela 10, o número de participantes ativos dos Fundos de 

Pensão tem decrescido nos últimos anos, principalmente em função das constantes 

restruturações por que tem passado suas patrocinadoras. Essas demissões tem sido 

mais fortes no setor privado. Por exemplo, a Aracruz Celulose S/A empresa privada 

nacional patrocinadora de um Fundo de Pensão diminuiu seu quadro funcional nos 

últimos cinco anos de 8.000 para cerca de 1.800 funcionários em 1996. Mas isso não 

deixou de ocorrer também no setor estatal. O Banco do Brasil diminuiu o número de 

seus empregados de 85 mil em 1996 para 72 mil em 1998. (Fontes: Aracruz Celulose S/A 

- Plano Diretor de Recursos Humanos, 1996: e Balanço Social Previ. 1998). Este fato, 

conjugado com as indefinições já abordadas sobre a reforma da previdência fez com 

que o sistema fechado complementar de previdência ficasse estagnado. 

Podemos concluir que o processo de reestruturação das patrocinadoras desarticulou 

qualquer reivindicação de empregados, e reforçou a possibilidade de as empresas 

alterarem o desenho de seu Fundo de Pensão. A necessidade de mudança decorreu 

de muitos fatores: as entidades de previdência tinham, em sua totalidade, até fins dos 

anos 80, o modelo de benefícios definidos, tendo sua estrutura técnica e financeira 

montada dentro de uma concepção social. onde todos contribuem para um fundo 

comum e os recursos auferidos e capitalizados deveriam pagar os benefícios 
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assegurados aos participantes dessas entidades, na medida em que esses fossem 

adquirindo o direito nas condições do Regulamento de Benefícios. 

Com base nas inovações trazidas com as novas técnicas e teorias gerenciais, as 

empresas patrocinadoras procuraram um novo desenho que tivesse como 

característica, principalmente, um custo conhecido e sob controle. Além disso, que 

fosse fácil de entender, fosse simples de administrar e alinhado aos objetivos de 

Recursos Humanos, sem trazer riscos para a patrocinadora. 

A solução encontrada foi migrar para o modelo de contribuição definida, no qual o 

custo é conhecido para a empresa e o participante assume os riscos do plano. Como 

fazer os participantes migrarem de um modelo no qual há segurança absoluta no nível 

resultados para um outro no qual os resultados são imprevisíveis? Como transferir os 

riscos da patrocinadora para os participantes do Plano? 

Foram usadas algumas estratégias: reforçar as vantagens do novo modelo para o 

participante, tais como a conta de reserva de poupança, que passou a demonstrar as 

suas contribuições individualizadas; possibilidade de se obter a rentabilidade total das 

aplicações financeiras (o modelo de Benefício Definido geralmente corrige a reserva 

do participante com um indexador,); e principalmente acenar com a possibilidade de 

se devolver, ao participante, parte da reserva da patrocinadora, o que não se 

cogitava no primeiro modelo. Além disso, em muitos casos de migração, ofereceram

se aos participantes bônus disfarçados, tais como a duplicação da reserva de 

poupança para quem aderisse ao novo modelo. 

Essa estratégia consolidada trouxe um grande sucesso na migração. Segundo 

pesquisa realizada pela consultoria Mercer MW e enviada aos Fundos de Pensão em 

1997- A, pode-se constatar essa realidade. 
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14% 

Gráfico - 9 

Tipo de Plano - 1991 

• Benefício Definido 

• Contribuição Definida 

Abordagem Mista 

Fonte : Mercer M W - Pesquisa realizada com 263 empresas em 1991 

. 29% 

Gráfico -10 

Tipo de Plano - 1996 

. 45% • Benefício Definido 

• Contribuição Definida 

Abordagem Mista 

Fonte : Mercer M W - Pesquisa realizada com 315 empresas em 1996. 

o processo de privatização também colaborou com a tendência observada, pois na 

medida em que as empresas estatais iam sendo privatizadas, seus novos controladores 

definiam novos rumos para seus Fundos de Pensão. Com base em novos conceitos e 

estratégias, os novos controladores solicitaram a seus Fundos de Pensão migração dos 

planos de benefícios definido para os de contribuição definida como forma de 

diminuição dos riscos de descontrole de custos sem precisar extinguir esse benefício. 

Ocorreu então, nos últimos anos, face à implantação das novas tecnologias de 

organização da produção, e a revolução que essas técnicas estão trazendo para as 

empresas e seus empregados, com enxugamentos constantes de sua mão de obra; e 

em função de novas diretrizes das patrocinadoras com relação à necessidade de 

controle de custos e mudança nos desenhos dos planos de benefícios, uma grande 
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mudança na gestão e estrutura dos Fundos de Pensão, acompanhando as mudanças 

já ocorridas em suas patrocinadoras, que procuraram aperfeiçoar-se e buscar uma 

maior eficiência na gestão. 

Precisava-se descobrir uma forma de conciliar baixos custos para a patrocinadora, 

aumentar o grau de satisfação dos participantes e ter uma estrutura enxuta. Assim 

sendo, essas entidades seguiram de perto a receita de bolo de suas patrocinadoras: 

terceirizaram o que era possível, diminuindo radicalmente de tamanho, aumentaram 

a profissionalização da gestão, tendendo a diminuir as indicações políticas para a 

diretoria, aumentaram a transparência na gestão, informando aos participantes saldos 

de contribuição e rentabilidade obtida, flexibilizaram a concessão de benefícios, que 

deixou de estar atrelado obrigatoriamente ao INSS, entre outras medidas. 

Ou seja, ofereceram planos de benefícios mais atraentes, apesar das restrições de 

custeio, porém passíveis de serem modificados porque o mundo está em constante 

mudança e evolução, e os fundos de Pensão precisavam ter uma maior capacidade 

de reação às mudanças de mercado. Os conceitos de que o regulamento era 

imutável e os benefícios garantidos passaram a ser gradativamente extintos. 

Devemos enumerar a importância da globalização para os Fundos de Pensão. 

Entende-se globalização como "aumento de concorrência em escala mundial" 

(Gonçalves, 1999, p. 77), causados pelo progresso tecnológico e pelas mudanças 

organizacionais. As empresas até a 2° guerra mundial tiveram uma base 

essencialmente local, porém nas últimas décadas todas as regiões do mundo 

passaram por processos de integração com outras regiões do mundo. 

Tanzi (2000, p. 85-108) apresentou trabalho recente no qual discute a influência da 

globalização sobre o futuro da proteção social. Segundo esse autor, "a proteção 

social em países industrializados tem sido provida mediante regulações, renúncia fiscal 
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e gastos públicos" (p. 85). Ele entende que a globalização impacta a capacidade do 

governo em continuar a promover a proteção social nos níveis das décadas 

anteriores. As economias modernas deixaram de se basear em recursos para se basear 

em conhecimento. Com isso. toma-se necessário às instituições ajustarem-se a um novo 

ambiente. no qual as novas tecnologias existentes e em desenvolvimento afetarão a 

economia de um modo geral. Nos países. empregos serão criados e outros destruídos. 

e aqueles que puderem adaptar-se ao novo ambiente com mais facilidade terão 

uma vantagem competitiva. 

Verificou-se uma significativa expansão nos gastos públicos nas déc adas recentes. 

quando os países eram relativamente fechados. ou pouco impactados pela 

globalização. "Entre 1960 e 1980. observou-se um expressivo aumento no gasto público 

em todos os países industrializados. mas especialmente nos países europeus". (Tanzi. 

2000. p. 92) causados por subsídios e transferências necessários ao Estado de Bem Estar 

Social. O aumento de gastos públicos com aposentadorias no período especificado 

foi de 4.6% do PIB em média. e considera-se que continuarão a crescer considerando 

as mudanças demográficas. se não houver alterações nos programas existentes. 

Os sistemas tributários. instrumentos fundamentais para proporcionar proteção social 

tem sido fragilizados. As renúncias fiscais. incentivos concedidos à atividades 

especificas através do sistema tributário. como subsídios e deduções promovidas 

principalmente pelo imposto de renda. tornaram-se alvo de críticas e reformas 

tributárias. que buscaram redução nas renúncias e ampliação da base tributária. Por 

exemplo. na medida que um governo passa a tributar os fundos de pensão ou deixam 

de isentar a contribuição previdenciária realizada pelos seus participantes há um 

ataque direto ao Estado de Bem Estar Social. 

Pode-se também atingir os objetivos sociais por meio da regulação. que permite ao 

governo subsidiar indivíduos que. em tese. necessitam de proteção social adicional. 
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Isso produz distorções nos mercados, que passam a subsidiar indivíduos em função de 

baixa qualificação ou poucos recursos financeiros, na tentativa dos govemos de 

melhorar o padrão de vida dessas pessoas, promovendo redistribuição de renda. 

Com o aumento da competição provocado pela globalização, as empresas 

ineficientes são expostas, e a possibilidade de continuarem a operar através de 

políticas protecionistas se reduz. "Numa economia mundial aberta, onde 

competidores estrangeiros enfrentam taxas mais baixas e menos regulações restritivas, 

toma-se mais difícil e mais custoso para um país manter elevados níveis tributários e 

mais regulações". (Tanzi. 2000, p. 99). No novo ambiente, toma-se cada vez mais difícil 

e pouco sustentável manter altos níveis de gastos, ou promover regulações e 

renúncias fiscais que tragam desvantagens competitivas para o país. 

Como o desequilíbrio previdenciário brasileiro ficou cada vez mais nítido para o resto 

do mundo, o governo tem trabalhado duramente para diminuir o tamanho do Estado 

na garantia de proteção social aos indivíduos, procurando assegurar maiores 

benefícios apenas para as classes sociais menos favorecidas, promovendo, desta 

forma, uma certa redistribuição de renda. 

Dentro desse enfoque, as grandes seguradoras internacionais, que tem tradição na 

área previdenciaL estão muito interessadas em ingressar no mercado brasileiro para 

vender planos de benefício para empresas ou diretamente para os profissionais que 

tem salário acima do teto de benefícios do INSS, mas não tem essa proteção social 

adicional. 

Estão então, associando-se a bancos ou seguradoras brasileiras para ingressar mais 

rapidamente nesse mercado. Tem trazido com elas conhecimento do mercado a nível 

mundial e novos produtos, mais modemos e baratos, e aumentado a concorrência 

nessa área. 
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Por isso, Os Fundos de Pensão estão sendo diretamente afetados pela globalização, 

necessitando apresentar aos seus participantes e patrocinadores novos padrões de 

custos, produtos, resultados e flexibilidade. 

O último fator a considerar é o da valorização da cidadania. Tenório (1994, p. 74) 

analisa esse ponto: "a valorização da cidadania é entendida como o estatuto do 

cidadão baseado na norma da lei e no principio da igualdade, tem relação com o 

paradigma da flexibilização, na medida em que o indivíduo, ao ter consciência de 

seus direitos e deveres - quer como eleitor, trabalhador ou consumidor - passa a ter 

uma atitude de cobrança ao Estado e aos agentes econômicos, tanto daquele do 

qual faz parte como empregado, como daquele do qual faz parte como 

consumidor" . 

Esse cidadão - participante do Fundo de Pensão, inicialmente, era bastante alienado 

de seus direitos e deveres. O próprio desenho de benefício definido estimulava esse 

comportamento, tendo em vista que sua adesão era compulsória e seu benefício 

assegurado no futuro. Apesar de pagar altas contribuições para seu Fundo de Pensão, 

seu acompanhamento dos resultados da entidade era muito pequeno. 

A mudança para contribuição definida mudou muito esse conceito. Nesse modelo o 

benefício futuro é variável e depende diretamente da rentabilidade acumulada 

obtida ao longo do tempo, o acompanhamento dos resultados ocorre porque "o 

trabalhador, ao tomar consciência de seu papel como ator e não somente como 

coadjuvante social, do conteúdo social de seu trabalho, passa a reivindicar não 

somente maiores ganhos salariais como também a participação no processo de 

tomada de decisão na empresa." (Tenório, 1994, p. 74). 
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CAPÍTULO 3 - ALTERAÇÃO DE MODELOS DE PLANOS DE BENEFíCIOS 

3.1. MIGRAÇÃO DE PLANOS DE BENEFíCIOS 

Temos observado uma tendência no mundo para a implantação ou migração de 

planos de benefício definido para contribuição definida. Depois da introdução dos 

planos de contribuição definida americanos chamados 401 (k), ao final dos anos 70, 

que trouxe em sua essência quatro características muitas bem vistas pelos 

empregados e empregadores, como baixo custo, simplicidade, flexibilidade e 

portabilidade, observou-se uma tendência ao oferecimento desse tipo de plano de 

benefícios pelos empregadores americanos, e essa tendência se estendeu por todo o 

mundo. 

Murthy (2000, p. 52-53) apresenta dados irrefutáveis que indicam que o plano de 

contribuição definida tem ganhado popularidade: Nos anos 80, Austrália se moveu de 

um sistema de benefícios definidos para contribuição definida, segundo estudo da 

William M. Mercer publicado em 1998. No mesmo sentido se moveram os 

empregadores de Hong Kong, que tem 75% dos planos na modalidade de 

Contribuição Definida. O Japão, segundo o mesmo estudo, tem a intenção de 

implementar, a partir do próximo ano, um sistema similar ao 401 (k) americano. Na 

América Latina, o Chile tem todo o sistema de aposentadoria estruturado na forma de 

contribuição definida, e a Argentina dá a seus empregados a escolha entre continuar 

no sistema oficial de benefício definido ou ingressar num plano privado de 

contribuição definida, o que resultou em 70% dos empregados no segundo tipo de 

plano. No Brasil há um forte direcionamento, por parte das empresas privadas, para 

planos CD desde meados dos anos 80. 
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A experiência americana, retratada por Rabelo (2000 - A), indica que está havendo 

uma queda no número de planos BD e no percentual dos ativos dos planos privados 

nos Estados Unidos, com crescente popularização do plano 401 (k), que permite uma 

adequação às necessidades dos participantes. Os gráficos abaixo nos dão uma 

indicação desse movimento, demonstrando um crescimento fenomenal desse tipo de 

plano. 
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Gráfico -11 

Número de Planos 401(K) 

1991 1992 1993 1994 

Fonte: Rabe/o, 2000, Tendências dos Planos Previdenciários no Brasil e Exterior. 

Gráfico -12 

Taxas de Crescimento dos Ativos 

1975 - 1985 1985 -1996 1996 - 2001 2001 - 2008 

• BenefICio Definido • Contribuição Definida o 401(K) 

Fonte: Cerul/i Associates, 1999, apresentado em Rabelo, 2000 - Tendências dos Planos Previdenciais no Brasil 
e Exterior. 
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Bastos (1999, p. 92) apresenta números que confirmam essa tese no Brasil. Pesquisa 

realizada entre os Fundos de Pensão implantados após 1994, considerando uma 

amostra de 21 patrocinadoras, com o objetivo de identificar a motivação da 

patrocinadora em constituir um Fundo de Pensão e a decisão quanto às 

características do plano, mostrou que 54% das patrocinadoras preferiram constituir 

seus planos sob a modalidade de contribuição definida. 

Gráfico -13 

Natureza do Plano 

_ 54% 

Fonte: Bastos (1999) 

• Benefício Definido 

• Contribuição Definida 

Abordagem Mista 

Essa tendência se confirma ao consideramos o sistema fechado de previdência 

complementar como um todo. Estatística da SPC apresentada pela Revista ABRAPP 

em fevereiro de 2001 indica que os planos BD já são minoria no sistema, se somarmos 

os planos CD e mistos. 

Gráfico -14 

Prevalência dos Planos de Contribuição Definida e Mistos - 1999 

20% 

- 49% • Benefício Definido 

• Contribuição Definida 

Abordagem Mista 

Fonte: SPC I Revista ABRAPP - Dezembro 2000 I Fevereiro 200 1 
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Todo esse movimento em direção aos planos de contribuição definida chamou a 

atenção de empresas que já patrocinavam planos de benefício definido. Algumas 

dessas empresas decidiram que o segundo tipo de plano, por diversas razão, deixaram 

de se mostrar atrativos, e decidiram migrar para o plano de contribuição definida. 

Montello (1996, p. 1) indica diversas razões para a descontinuidade do plano de 

benefícios em vigor: (i) a ausência de estabilidade no emprego trará como 

conseqüência, em caso de demissão, a perda da condição de participante ou a 

necessidade de elevação nos níveis de contribuição, tendo em vista a necessidade, 

neste caso, de se contribuir também com a parcela do patrocinador; (ii) planos que 

subsidiam categorias de participantes em condições mais vantajosas que outras, 

sendo o custo dos privilégios pagos pela categoria menos favorecida; (iii) o custo do 

plano prejudica a competitividade e eficiência da empresa patrocinadora; (iv) plano 

com características que, no futuro, inviabilizem a continuidade de pagamento dos 

benefícios; (v) plano incompatível com processos de privatização ou cisão de 

patrocinadoras. 

"O novo plano proposto deve ser mais flexível, mais equilibrado, menos concentrador 

de vantagens, mais capacitado a enfrentar mudanças estruturais e conjunturais nos 

cenários em que atuar" (Montello, 1996, p. 3). Além disso, deve trazer maior 

apreciação dos funcionários, que não estão recebendo mal as mudanças que se 

avizinham. 
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3.2. AS EXPECTATIVAS DA EMPRESA PATROCINADORA 

As empresas modemas têm se deparado com a necessidade de mudanças 

constantes. Tem sido preciso repensar a estratégia de negócios, para possibilitar a 

manutenção e o crescimento da empresa. Nesse cenário de mudanças o plano de 

previdência não tem ficado incólume. O que tem impulsionado a empresa não são 

modismos, mas pressões mercadológicas e novas estratégias para promover a 

motivação dos empregados e a sustentabilidade dos negócios. 

Num processo de migração de planos, a empresa tem buscado evitar os riscos 

considerados exagerados que os planos BD lhe trazem. A patrocinadora deseja focar 

no seu negócio, desejando preservar, dentro do possível. os benefícios concedidos aos 

seus funcionários, mas sem sufocar sua capacidade de investimento, evitando riscos 

estranhos à natureza do negócio. Assim sendo, o controle da gestão do Fundo de 

Pensão e conseqüente minimização de potenciais riscos através da adoção de 

migração de planos de benefícios de benefício definido para contribuição definida 

tem se tomado uma decisão cada vez mais freqüente por parte das empresas 

patrocinadoras. Esse método permite que o empregador opte pelo controle de custos 

e não por níveis de benefícios previamente determinados. 

Os novos planos oferecidos são reformulados e estão sintonizados com as novas 

premissas já discutidas, de custo sob controle e passíveis de maior visibilidade futura. 

Para isso, adotam o modelo de contribuição definida como linha diretriz, de forma que 

consigam atingir, além do objetivo já abordado, uma melhor distribuição dos custos 

do plano de aposentadoria ao longo da carreira ativa do empregado, evitando a 

concentração de encargos ao final da carreira do funcionário. Essa forma de aporte 

de recursos da empresa, diretamente na conta do empregado, permite atende-Io 
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com mais eficácia, haja vista a grande mobilidade da força de trabalho observada 

atualmente. Além disso, esse tipo de plano permite à empresa dividir com o 

empregado a responsabilidade nas decisões acerca de sua aposentadoria futura. 

Os planos de benefício definido normalmente complementam o benefício da 

Previdência Social. As recentes reformas por que tem passado esse órgão, com a 

possibilidade real de achatamento do benefício oferecido pelo govemo também é 

um fator de desconfiança por parte das empresas patrocinadoras, que desejam 

diminuir os fatores de risco de desequilíbrio. 

Algumas empresas brasileiras de capital aberto negociam ações no exterior através 

dos American Depositary Receipts - ADRs, que são recibos de empresas brasileiras 

negociados no mercado de ações norte americanos. Para negociá-los, as empresas 

precisam de autorização da Securities And Exchange Comission - SEC, que tem 

exigências rígidas, entre elas a necessidade de adequação à legislação americana 

no que se refere á forma de divulgação das informações financeiras da empresa. 

Naturalmente isso aumenta a confiabilidade dos investidores no papel emitido. 

Dentre as exigências para divulgação encontra-se a necessidade de preparação do 

relatório FASB 87. Segundo Allen Jr et alli (1994, p. 403) esse relatório tem quatro 

objetivos básicos: o primeiro objetivo era proporcionar uma medição do custo de 

aposentadoria que melhor refletisse os termos do plano e identificasse o custo da 

aposentadoria do empregado em relação ao seu empregador. O segundo objetivo 

era proporcionar uma medida mais comparativa do custo de aposentaria. O terceiro 

objetivo era ter um certo nível de divulgação obrigatória, que permitisse aos usuários 

entender o efeito do empreendimento do empregador. Por último, existia o desejo de 

melhorar o relatório sobre a situação financeira da empresa. 
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Quando um patrocinador tinha o Plano de Pensão desenhado sob a forma de 

benefício definido, tomava-se necessário identificar e reconhecer no Balanço em 

dólar o custo líquido da aposentadoria e os procedimentos de identificação das 

obrigações e ativos, entre outras informações relevantes, e divulgá-Ias. Se o plano 

encontrar-se descapitalizado, tal situação será demostrada claramente e impactará o 

seu balanço. Ao contrário, o plano de Contribuição Definida precisa apresentar 

apenas a contribuição exigida para o período considerado, a descrição do plano e o 

valor do custo do plano, com pouco impacto sobre o balanço. Por isso, os 

empregadores preferem ter planos de contribuição definida pela sua simplicidade e 

menor impacto no balanço apresentado em dólar. 

Essa situação, que inicialmente afetava apenas as empresas que negociavam ações 

no exterior, à partir da publicação da Deliberação CVM n° 371, de 13 de dezembro de 

2000, passou a atingir todas as empresas brasileiras de capital aberto. A deliberação 

da Comissão de Valores Mobiliários - CVM tornou obrigatório, para as companhias 

abertas, uma série de procedimentos para apuração do custo do oferecimento de 

benefícios a empregados pelas empresas, e define regras de contabilização dos 

benefícios de aposentadoria e pensão. As regras são bastante complexas para os 

planos BD e muito mais simples para os planos CD, assumindo que neste último plano 

os riscos atuariais e de investimentos são do participante, o que exclui a possibilidade 

de déficit. 

o desenho de contribuição definida também parece ser mais adequado em 

ambientes de mudança de controle acionário. Normalmente, em caso de fusões, 

aquisições e privatizações existe a necessidade de unificação das políticas de 

Recursos Humanos, e de identificar passivos descobertos e oportunidades de 

economia (Luzes, Paquete, 1999, p. 7) Torna-se necessário ter os passivos dos Fundos 

de Pensão sob controle, o que é mais facilmente conseguido neste tipo de plano. 
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Araújo (2001, p. 1-14) confirma essa análise, informando que a Fundação Sistel de 

Seguridade Social, que tem como patrocinadoras as antigas empresas do sistema 

T elebrás, passou por um processo de revisão do plano de benefício definido por 

solicitação dos novos controladores, após a privatização. O plano BD previa 

solidariedade entre as patrocinadoras, que tinham políticas diferentes de recursos 

humanos, e necessitavam de maior flexibilização do plano em vigor. Foi então 

oferecido um novo plano de contribuição definida, após modificações realizadas no 

Estatuto Social da entidade, com a criação de uma estrutura organizacional que 

previa uma diretoria por plano de benefícios, respeitando assim as especificidades de 

cada patrocinadora. 

A responsabilidade das empresas no plano CD resume-se em uma contribuição fixa ou 

variável, e não é requerido que garantam um nível de benefício futuro aos 

empregados. Assim não há possibilidade de déficit no plano em função dos riscos 

atuariais ou de investimento, que passam a ser assumidos pelos participantes do plano. 

Apesar do maior controle de custos propiciado por esse tipo de plano, é comum 

ocorrer nas migrações um aumento temporário de custos, advindo dos incentivos para 

a migração. Dependendo do método de convencimento utilizado pela 

patrocinadora para migração, mais ou menos democrático, será necessário a 

utilização de incentivos como aumento de reserva da patrocinadora ou do 

participante, aumento de nível de benefício, entre outros, que tem como 

conseqüência um aumento de custos. Apesar do efeito ser temporário, pode ser 

significativo e deve ser considerado pelas empresas por ocasião dos estudos para 

migração. 
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3.3. EXPECTATIVAS DOS EMPREGADOS 

Os empregados perceberam que o plano de contribuição definida tem preenchido 

lacunas que o plano de benefício definido não preenchia. Muitos dos participantes 

dos planos antigos estavam insatisfeitos e tem recebido bem as mudanças em função, 

principalmente, de que o planos de benefícios estruturados sob a forma de benefício 

definido pressupõe empregos estáveis e carreira completa na mesma empresa, e, de 

modo geral, não estão preparados para a mobilidade da mão de obra apresentada 

atualmente, salvo nas empresas estatais, nas quais este problema não é crítico. O 

plano CD permite a adoção mais facilmente dos benefícios de desligamento, como o 

vesting e a portabilidade, o que permite um tratamento mais justo aos participantes. 

Assim sendo, os participantes tem visto com bons olhos a possibilidade de ter uma 

conta individual em seu nome, onde as reservas pessoais e as de responsabilidade da 

patrocinadora possam ser controladas com facilidade, permitindo uma maior 

transparência. Isso lhes possibilitará um melhor planejamento de sua aposentadoria. 

Outra vantagem é a flexibilização nos níveis de contribuição e a conseqüente 

personalização dos aportes a serem realizados. Como este tipo de plano não é 

mutualista, a empresa deixa a cargo do empregado a decisão de contribuir ou não, e 

em que nível deve fazê-lo. 

Podemos também considerar que esse plano permite que o participante tenha uma 

participação efetiva nos resultados financeiros do plano, pois toda a rentabilidade 

obtida pelo Fundo de Pensão é direcionada para sua conta pessoal, ao contrário do 

que ocorre no plano BD, que remunera a reserva pessoal normalmente pela inflação. 

Em alguns casos a o Fundo de Pensão permite que o participante escolha como 

investir os seus recursos entre uma gama de perfis de investimento com diferentes 
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riscos financeiros. Como os empregados assumem o risco dos investimentos, muitas 

vezes são tomadas decisões muito conservadoras que impossibilitam a percepção de 

retomos adequados na aposentadoria, sendo importante educá-los sobre como os 

investimentos podem afetar sua conta de aposentadoria. 
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3.4. A TRANSiÇÃO 

Não existe uma receita para a migração de planos, e nem sempre os Fundos de 

Pensão tem regras gerais para as reformulações adotadas. Trabalho apresentado por 

Donke (2001, P. 5-6) demonstra a evolução histórica dos desenhos dos planos de 

benefícios no Brasil: 

Primeiro Período 1978-1987 Plano de Benefício Definido nas duas etapas de 
J21ano lcaJ2italiza~ão e benefício) 

Segundo Período 1987-1991 Planos Mistos (divisão entre benefício definido e 
contribuição definida) na etapa de capitalização e 
Plano de Benefício Definido na etapa de benefício 

Terceiro Período 1991-1997 Plano de Contribuição definida na etapa de 
capitalização e Benefício Definido na etapa de 
benefício 

Quarto período Desde 1997 Plano de Contribuição Definida nas duas etapas do 
J21ano lcapitalizaJ;ão e benefíciol 

Como pode ser observado, no segundo período apresentado as mudanças ainda 

apresentam-se tímidas, sendo oferecido o plano de contribuição definida para 

aposentadorias programadas e mantido, de uma forma geral, os benefícios de risco 

sob a forma de benefícios definidos. 

Benefícios de risco são aqueles nos quais não se pode prever a época da concessão, 

como aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Em função da 

imprevisibilidade, este tipo de benefício geralmente atende melhor ao empregado se 

constituído sob a forma de benefícios definidos, pois sob a forma de contribuição 

definida apresenta baixos valores quando existe a ocorrência dos mesmos no início da 

vida ativa do empregado, quando ainda não foi possível a constituição de valores 

significativos de reservas matemáticas em função do pouco tempo de contribuição. 

Além disso, após a aposentadoria, os benefícios eram constituídos sob a forma de 

benefícios definidos, com a empresa assegurando o benefício vitalício e arcando com 

o risco da sobrevida do participante. 
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Foi muito comum, nessa segunda fase, a manutenção de conceitos típicos do plano 

BD, como meta de aposentadoria, o que trazia ao participante uma falsa idéia de 

que, no momento da aposentadoria, ele teria um benefício de um percentual 

qualquer de seu salário, apresentado nas simulações de benefícios utilizadas nas 

migrações. 

No terceiro e quarto período se observa, cada vez mais, as empresas evitando o risco 

atuarial. em face da possibilidade de não confirmação das premissas consideradas, 

atrelado a fatores não controlados pelo plano, repassando-o para os participantes: o 

risco da maior longevidade dos participantes, pois deixam de conceder o benefício 

após a aposentadoria sob a forma de benefício definido, e o risco de ter que arcar 

com maiores aportes de recursos para cobrir os benefícios de risco constituídos sob a 

forma de benefício definido. 
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3.5. DESA FIOS DA MIGRAÇÃO 

São vários os aspectos que devem ser observados na migração de planos. Uma 

migração é bastante diferente de uma implantação de plano de benefícios porque 

na primeira já havia uma promessa, uma expectativa de direitos por parte dos 

participantes. Os Fundos de Pensão realizam divulgações freqüentes informando os 

resultados da entidade e direitos dos participantes, sempre procurando passar o 

conceito de que o plano de benefícios oferecido é adequado aos participantes. 

Migrar significa assumir que o que foi divulgado não é mais verdadeiro, que as regras 

mudaram, e que o novo plano oferecido tem vantagens com relação ao anterior, até 

então assumido como ideal. Esse processo traz desconforto porque questiona 

conceitos e crenças sobre o futuro dos empregados, que precisarão avaliar novas 

altemativas de viabilização de sua aposentadoria por meio do Fundo de Pensão. 

Normalmente os empregados sentem-se inseguros nesse processo, pois estarão 

abrindo mão de algo certo por algo incerto, seduzidos pelos incentivos oferecidos 

pelas empresas, ou convencidos da insustentabilidade do modelo anterior. 

Análises realizadas por Oonke (2001. p. 9-12) e por Gouveia (1998, p. 27-30), consultores 

da empresa T owers Perrin, indicam alguns dos desafios que precisam ser superados 

para esse processo ter sucesso. Na sua avaliação, deveriam ser considerados vários 

aspectos: culturais, legais, financeiros e operacionais. 

3.5.1.ASPECTOS CULTURAIS 

Os autores citados indicam a falta de conhecimento dos participantes sobre os 

fundamentos do Plano CO, que necessitam ser ensinados pelo Fundo de Pensão; a 
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manutenção de conceitos típicos de planos BD no desenho do novo plano CD, 

criando falsas expectativas aos empregados; mudanças conceituais que não se 

operam nos demais programas de benefícios da patrocinadora, que permanecem 

amplos e patemalistas; necessidade de assimilação do conceito de poupança, pouco 

disseminado entre os brasileiros e a eterna demanda por protecionismo por parte dos 

empregados, conceito não sustentado no Plano CD. 

3.5.2.ASPECTOS LEGAIS 

Observava-se um vácuo na legislação, considerando que apenas após a aprovação 

da Lei Complementar n° 109 foi reconhecido oficialmente esse tipo de plano, e os 

"procedimentos e requisitos que deveriam presidir os processos em transformação e 

mudanças de planos de aposentadoria" (Gouveia, 1998, p. 29) ainda não estão 

regulamentados; o conceito de direito acumulado também não está regulamentado, 

o que propicia um tratamento "subjetivo" na migração e a invocação do principio do 

direito adquirido; possibilidade de ações judiciais. 

A natureza contratual entre o participante e o Fundo de Pensão é civil previdenciária, 

regido sob as normas de direito privado. O participante adere a um plano de 

benefícios, devendo contribuir ou não para o mesmo, e com a implementação das 

carências, adquire o direito ao benefício. É um ato jurídico perfeito, no qual prevalece 

o ato de vontade na adesão. 

Deve-se cuidar. na divulgação do novo plano, de esclarecer o participante sobre os 

novos direitos e obrigações, tendo em vista a extinção do vínculo contratual ao plano 

anterior e adesão ao novo plano. Além disso, todo o processo deve estar formalizado 

em instrumento contratual, no qual haja manifestação de recebimento de 

informações e concordância com as novas regras, onde fique claro que houve 
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"renúncia integral ao regime de contribuições e benefícios previsto no plano anterior, 

de forma irrevogável/irretratável". (Avena, 2000), a fim de minimizar a possibilidade de 

fracasso, por parte da entidade de previdência, em caso de questionamentos 

judiciais. 

3.5.3.ASPECTOS FINANCEIROS 

Há necessidade de maior conservadorismo nos investimentos; maior democratização 

da política de investimentos e maior transparência. 

Em um plano BD a empresa assume o risco dos investimentos, e o benefício a ser 

concedido independe do desempenho dos investimentos. Se a rentabilidade for maior 

do que a prevista, o Fundo de Pensão se apropria desse superávit, considerando que 

na situação inversa, a empresa patrocinadora será responsável por eventuais 

desequilíbrios financeiros. Fundos de Pensão novos, com massa de participantes 

jovem, normalmente tem superávit e baixa necessidade de liquidez, por ter poucos 

benefícios concedidos. Investem num horizonte de longo prazo, com tolerância ao 

risco relativamente elevada. 

o processo de investimentos num plano CD deve ser mais conservador em função da 

assunção do risco dos investimentos ser do participante. Alguns fundos de pensão, em 

função dessa realidade, preferem dar ao participante a possibilidade de escolha de 

perfil de risco das aplicações financeiras ao participante, que poderá alocar seu 

investimento na carteira de investimentos mais adequada, dependendo de sua 

tolerância ao risco, como já colocado. Nesse caso, será necessário promover 

orientação financeira ao participante/investidor, a fim de permitir sua escolha 

consciente, num processo chamado de assessoria financeira (Ferraz, 2001). 
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Wray (1996, p. 2-3) entende que cabe à empresa ensinar aos empregados sobres suas 

responsabilidades e oportunidades, num processo de parceria para avaliação do 

destino dos recursos participantes na aposentadoria. Se os empregados não 

entenderem e participarem das escolhas de forma consciente, um dos objetivos do 

patrocinador terá falhado, assim como o atendimento às necessidades de poupança 

para a aposentadoria dos empregados. As empresas patrocinadoras precisam, além 

de comunicar sobre as opções do empregado, educá-los sobre as características do 

plano de benefícios e ajudá-los a gerenciar os ativos do plano. 

Estatísticas apresentadas no trabalho de Wray demostram que, nos Estados Unidos, 

existe uma tendência de grandes mudanças na estratégia de alocação dos recursos 

financeiros dos planos de benefícios. Os planos de contribuição definida típicos dos 

anos 70 evoluíram de planos criados e gerenciados pela empresa patrocinadora para 

planos nos quais os participantes dividem com a empresa patrocinadora a decisão de 

grau de contribuição e onde investir seus recursos, que muitas vezes, podem ser 

alterados diariamente. 

Tabela-ll 

Plano de Contribuição Definida 1978 a 1994 

Média de valores em conta 

Companhias que permitem 
contribuição voluntária dos 
participantes 

Companhias que permitem que o 
participante gerencie: 
• sua própria contribuição 
• contribuição da empresa 

Número de altemativas de 
investimentos: 
• Um fundo 
• Dois fundos 
• Três fundos 
• Quatro fundos 
• Cinco ou mais fundos 
PArr.AntnnAm nA nnrtir.innntA~ nllA 

1978 
U$ 13.225 

46% 

• 16% 
• 10% 

• 51% 
• 28% 
• 13% 
• 4% 
• 4% 

1994 
U$59.200 

70% 

• 94% 

• 74% 

• 12% 
• 7% 

9% 
15% 
58% 
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permitem que os participantes 
promovam mudanças em seus 
investimentos: 
Diariamente • 7.8% • 26.3% 
Mensalmente • 7.4% • 12.3% 
Quadrimestramente • 27.1% • 42.7% 
Semestralmente • 20.6% • 5.7% 
Anualmente • 19.1 % • 7.0% 
Outro • 18.0% • 6.0% 

Fonte: PSCA 's Annual Survey of Profit Sharing and 401 (k) Plans. 

Experiência americana relatada por Milde e Rew (1996. p. 1-16) sobre a forma de 

divulgação de informações sobre benefícios na empresa IBM. particularmente nas 

áreas de aposentadoria e acumulação de capital. demonstra que a empresa se utiliza 

da tecnologia disponível para introduzir os conceitos de planejamento financeiro de 

longo prazo e educação sobre os programas de benefícios da empresa. 

Nessa empresa. os empregados são "altamente educados. tecnicamente proficientes 

e geograficamente dispersos" (Milde e Rew. 1996. p. 1). e o uso da tecnologia da 

informação é corriqueiro. Desde 1989 a empresa passou a utilizar um sistema que 

simulava benefícios de aposentadoria. que foi sendo aperfeiçoado ao longo do 

tempo. com sugestões dos empregados. em função de que alguns grupos de 

funcionários não usarem o sistema porque não se consideravam aptos para utilizá-lo. 

O sistema é personalizado. e permite ao empregado inserir dados para extrair sua 

própria estimativa. A informação combina o plano de benefícios definidos. o de 

contribuição definida e a previdência social oficial para permitir um completo retrato 

da aposentadoria. O empregado tem a sua disposição um planejamento financeiro 

pessoal. que permite obter informações sobre todos os 8 fundos de contribuição 

definida oferecidos pela IBM. com valores atualizados diariamente. 

Os resultados dos planos de contribuição definida tendem a ser positivos se a 

economia está se expandindo. mas se entra em recessão. os resultados preocupam. 
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Experiência americana relatado por Hakin (2001) informa que, pela primeira vez em 20 

anos, a conta média dos planos 401 (K) perdeu dinheiro em 2000, passando de U$ 

46.740,00 em 1999 para U$ 41.919,00 em 2000, apesar de receber as contribuições 

efetuadas pelos indivíduos no período. Isso é conseqüência de prejuízo no mercado 

de ações, que teve um persistente movimento de baixa nesse período, e revela que 

"muitas pessoas se tornaram dependentes demais em relação às ações, que não 

contribuem o suficiente para se aposentar na época que pretendiam e que aplicam 

demasiado em um único fundo mútuo agressivo ou ações de sua própria empresa. E 

relativamente poucos empregadores oferecem ajuda útil para os trabalhadores que 

os capacitem a tomar essas decisões cruciais". 

Isso nos faz refletir sobre o movimento observado nos Fundos de Pensão de se permitir 

aos empregados escolher suas aplicações financeiras para aposentadoria entre 

dezenas de opções, ou seja, permitir que o empregado gerencie seu próprio dinheiro. 

Mas quando os resultados não são os esperados, todos se questionam, inclusive os 

empregadores, se tomaram a decisão correta. No ano de 2000 alguns fundos mútuos 

americanos tiveram seus valores reduzidos à metade (Hakin, 2000). Se isso ocorre 

muitos anos antes da aposentadoria, em tese há tempo suficiente para recuperar as 

perdas, mas se é o momento da aposentadoria as conseqüências podem ser 

catastróficas para os participantes. O Fundo de Pensão não terá cumprido seu papel 

de assegurar renda suficiente na aposentadoria. 

No Brasil. os Fundos de Pensão estão caminhando lentamente para essa alternativa. 

Ceglia (2001) apresenta estudo de caso da Associação Philips de Seguridade Social

PSS, que informa detalhes do plano de benefícios de contribuição definida no qual o 

participante interage com o plano escolhido, gerenciando os seus recursos financeiros, 

através da escolha do administrador de investimentos, entre 5 administradores 

selecionados pelo Fundo de Pensão; definindo o perfil de investimentos, entre 3 
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opções, que consideram maior ou menor risco financeiro; e definindo o percentual de 

contribuição mensal entre 3 a 8% do salário de participação. 

Além disso, poderá realizar contribuições extraordinárias, se desejar, com o objetivo de 

aumentar sua poupança individual. As contribuições realizadas pelo participante são 

corrigidas com o resultado do investimento, e acompanhadas pelo participante por 

meio de extratos trimestrais. O participante só pode escolher um administrador, e a 

mudança de administrador só poderá ocorrer uma vez por ano. Se o participante não 

exercer o seu direito e escolher os administradores, estará autorizando a PSS a investir 

por ele. 

O mesmo caminho, que pressupõe maior flexibilidade e oportunidade de escolha pelo 

participante, foi selecionado pela Telos Fundação Embratel de Seguridade Social na 

migração de planos (Pontual, Eduardo, 2000) ocorrida após a privatização da 

empresa patrocinadora. Neste Fundo de Pensão o participante define o nível de 

contribuição, entre 3 a 8% do salário de participação, podendo realizar contribuições 

voluntárias; o perfil de investimentos, entre três perfis oferecidos (conservador, 

moderado e agressivo) que têm riscos financeiros diferentes; e o banco administrador 

de recursos, entre cinco administradores selecionados. 

Os dois exemplos apresentados ainda não apresentam a flexibilidade observada nos 

planos americanos, porém entendemos que o processo é amadurecido aos poucos, a 

partir do momento em que se toma demanda dos empregados. Observamos que a 

experiência americana, apresentada anteriormente, também demostrou uma 

maturação ao longo do tempo, sendo oferecido aos poucos uma maior flexibilidade 

aos participantes. 

A estratégia financeira, portanto, tenderá a ser diferente dependendo do tipo de 

plano. As estratégias de investimentos não costumavam ser discutidas ou entendidas 
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pelos participantes. A Resolução n° 2829, de 29/03/2001, do Banco Central do Brasil, 

muda esse conceito, ao estabelecer as diretrizes pertinentes a aplicação dos recursos 

dos Fundos de Pensão. 

Essa resolução inova, instituindo, pela primeira vez, limites diferentes de aplicação dos 

recursos financeiros dependendo do tipo de plano de benefícios da entidade, se CO 

ou BD, com vistas a manutenção do necessário equilíbrio econômico financeiro entre 

o ativo e o passivo. Por exemplo, estabelece em seu artigo 16 que as aplicações de 

renda fixa têm limites de 30% da carteira para planos de contribuição definida, e de 

até 20%, no caso dos demais planos. O mesmo procedimento foi estabelecido para 

aplicações em renda variável. 

Define também que a política de investimentos deve ser obrigatoriamente divulgada 

aos participantes, "podendo ser diferenciada para as diversas modalidades de plano 

de benefícios" mantidos pelo Fundo de Pensão. (Resolução n° 2829,2001, art. 6°). 

O govemo, ao estabelecer regras diferenciadas assume que os planos de 

contribuição definida podem ter requisitos de diversificação diferentes. Essa 

Resolução antecipou alguns dos objetivos que viriam a ser definidos no artigo 3° da 

Lei Complementar n° 109, de 29/05/2001, que especificou como ação do Estado 

"determinar padrões mínimos de segurança econômico-financeira e atuarial, com fins 

especificos de preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, 

isoladamente, e de cada entidade de previdência complementar, no conjunto de 

suas atividades; e assegurar aos participantes e assistidos o pleno acesso às 

informações relativas à gestão de seus respectivos planos de benefícios", porque 

definiu como obrigatórios serviços anteriormente não exigidos, como custódia 

centralizada e controle e avaliação dos riscos financeiros, entre outros, em nome da 

maior transparência e profissionalização das entidades. 
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3.5.4.ASPECTOS OPERACIONAIS 

Existe a necessidade de maiores controles tendo em vista a convivência com o antigo 

plano BO. É bastante difícil obter a adesão de todos os participantes numa migração 

de planos, o que traz como conseqüência a necessidade de se administrar os dois ou 

mais tipos de planos. 

o plano CO tem uma maior complexidade administrativa, em virtude da necessidade 

de controles individuais em quotas, extratos, simulações de benefícios, desnecessários 

num plano BO. Por isso, é muito comum que os sistemas de processamento de dados 

precisem ser adaptados às novas condições vigentes, trazendo impacto de custo. 

Mc Breen (2001, p. 38) publicou estudo no qual discute os desafios do mercado de 

contribuição definida, especificamente dos planos americanos 401 (K), informando 

que muitas companhias estão saindo do negócio porque não tem conseguido a 

eficiência necessária no Il processo de elaborar e manter em dia os relatórios das 

contas dos empregados", que tem um custo muito elevado. Segundo a autora, nos 

anos 80 as empresas de Fundos Mútuos introduziram a atualização diária dos saldos de 

conta individuais dos participantes, que anteriormente eram trimestrais ou até anuais, 

e essa atualização diária necessitou grande investimento em tecnologia, tempo e 

recursos humanos. A conseqüência foi a diminuição na lucratividade dos provedores 

de planos CO nos Estados Unidos. 

Apesar de ser uma tendência geral o oferecimento pelos Fundos de Pensão 

americanos de atualização diária da conta dos participantes no plano 401 (K), o 

Sandoz Pension Fund preferiu não oferecer essa altemativa a seus 15.000 participantes 

americanos. A Sandoz avaliou junto a seus empregados a necessidade em alterar o 

sistema de acompanhamento da valorização da cota, que era realizada 
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mensalmente, para ser realizada diariamente. Neste processo de consulta os 

empregados foram esclarecidos que esta alteração teria um custo muito elevado, e 

decidiram que a mudança não era importante (GasparinL 1995). 

Isso nos leva a concluir que, embora exista uma tendência no sentido do oferecimento 

de informações das contas individuais atualizadas diariamente, o que realmente 

importa é manter uma boa comunicação com os participantes para transforma-los de 

poupadores em investidores que conhecem os riscos atuariais e financeiros, numa 

perspectiva de longo prazo. 

Além disso, será necessário dotar o Fundo de Pensão de mais recursos e pessoal 

qualificado considerando que o participante se tornará mais exigente, buscando 

informações sobre os valores individuais e direitos a serem concedidos, tendo em visto 

o senso de propriedade e controle que esse plano propicia. Essa situação é pouco 

observada num plano BD, no qual o participante geralmente só procura a entidade 

no momento da concessão do seu benefício. 
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3.6. FATOR CRíTICO DE SUCESSO: A COMUNICAÇÃO 

Consideramos que o grande desafio na migração será o convencimento do 

participante sobre as vantagens do novo plano. Portanto. a divulgação será 

fundamental. devendo ser clara. honesta. contínua e consistente. na qual se 

estabeleça o papel dos participantes e dê uma visão do novo plano. com as suas 

vantagens e as desvantagens. Nesse processo. a identificação dos porta-vozes. que 

devem ter credibilidade. e canais de comunicação adequados é fundamental. assim 

como a forma de divulgação. com argumentos simples e claros. ou seja. o que vai ser 

divulgado deve ser inteligível aos participantes. evitando que sintam-se desnorteados. 

Trabalho apresentado por Anderson (1999) enumera como principios para o sucesso 

numa migração de planos o trabalho em equipe. com uma só mensagem; a 

assunção da verdade como princípio básico; a necessidade de adoção de uma 

linguagem direta; o treinamento dos porta-vozes. e a alteração da estratégia de 

divulgação. se preciso for. deixando bem claro o compromisso com a rapidez na 

solução dos problemas. ou seja. a antecipação dos problemas e necessidades dos 

participantes. Donke (2001. p. 36) completa. colocando que deve ser estabelecido 

com clareza os motivos da mudança. e a estratégia de comunicação deve envolver 

intensivamente os principais executivos e líderes da empresa, que deverão contar 

com o suporte da empresa patrocinadora. 

Seja qual for a forma adotada para divulgar o novo plano. entendemos que a 

estratégia de comunicação deve ser criativa. franca e honesta. enfatizando as 

vantagens e desvantagens do novo plano. sem subterfúgios. 

125 



A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Privada - ABRAPP 

apresentou trabalho (Revista ABRAPP, março-abril 2001, p . 55-56) mostrando como a 

comunicação pode a justificar a mudança de planos. Os problemas potenciais são 

identificados e superados por meio da ampliação do conhecimento da previdência 

complementar e o reforço das razões da mudança, esclarecendo a responsabilidade 

dos participantes e apontando a necessidade de uma participação ativa nas 

tomadas de decisões que envolvem seu futuro previdencial. 

Problemas Potenciais 

• Baixo nível de entendimento • 
sobre a previdência 
complementar • 

• Plano BD visto como "direito 
adquirido" • 

• Plano BD tem nível de 
benefício maior 

• Plano CD exige novo. 
comportamento do 
funcionário • 

• Resistência dos sindicatos, 
aposentados 

• Falta de comunicação entre 
a fundação e a 
patrocinadora 

Tabela nO 12 

Como a comunicação pode 
ajudar a resolvê-los 

Estabelecer "bases de. 
conhecimento" 
Reforçar motivos da. 
mudança 
Esclarecer a • 
responsabifidade dos 
participantes • 
Canaís de informação para 
tirar dúvidas 
Amenizar o processo da. 
migração/adesão 

• 
• 

Fonte: Revista ABRAPP, março/abril/200 ,. 

Para ter sucesso 

Ter uma visão clara e 
comum 
Esclarecer dúvidas 
desde o início 
Nomear responsáveis 
e c riar consenso 
Concordar com o 
processo de 
aprovação 
Adequar o 
planejamento 
logístico 
Respeitar os prazos 
Comunicar, 
comunicar, 
comunicar . 

São muitos os exemplos de estratégias vitoriosas de divulgação. No Instituto Aerus de 

Seguridade Social (Silva, 1996), Fundo de Pensão criado em 1982, que possui 18 

patrocinadoras atuando no ramo de transporte aéreo e patrimônio de R$ 1 A bilhões 

em dezembro de 2000, foi necessário um grande esforço para convencimento de 34 

mil participantes ativos para migração do plano de benefícios definidos em vigor para 

o plano misto, que previa a aposentadoria programada constituída sob a forma de 

contribuição definida, e os benefícios de risco constituídos sob a forma de benefício 

definido. 
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Valença (2001) explica que foi realizada uma cuidadosa campanha de divulgação 

em todo o território nacional, tendo em vista que havia uma dispersão da massa de 

participantes, bastante segmentada, com farto material promocional, como folders, 

vídeo, cartazes, entre outros, tendo sido realizada palestras de esclarecimento em 

todo o país, com o suporte de banco de dados para simulação de benefícios. O 

objetivo era "expor as qualidades do novo plano ressaltando as diferenças positivas 

em relação ao anterior, apresentar suas características, reforçar a confiabilidade da 

entidade na gestão de planos de previdência, cuja dinâmica de atuação sempre foi 

a busca de uma modema visão mundial em administração previdenciária". 

Como a adesão foi aquém do nível desejado, o processo foi reavaliado, com vistas a 

promover o convencimento do público alvo sobre as vantagens do novo plano, de 

forma a possibilitar a adesão no nível esperado, de 90% de migração do plano I para 

o Plano II e 100% de adesão daqueles que não são participantes. O objetivo da 

comunicação foi primeiramente, o esclarecimento sobre o novo plano, dando aos 

participantes as informações necessárias para que pudessem optar com segurança. 

Em segundo lugar, foi promover o convencimento dos participantes das vantagens do 

novo plano em vigor. 

Outra experiência pesquisada, a da Telos - Fundação Embratel de Seguridade Social 

(Pontual, Tânia, 2000) determina os papéis básicos da comunicação na migração: 

difundir - tomar o produto conhecido; persuadir - convencer que o produto 

anunciado é melhor; motivar - levar a compra; e informar - apresentar o produto. Essa 

entidade entende que foi fundamental chamar atenção para as vantagens do novo 

plano. Para isso, foi nivelado o nível de conhecimento dos participantes sobre o 

assunto, quando se conscientizou os empregados sobre os motivos da migração. 

Também entende como necessário justificar regras de migração, informar as garantias 

oferecidas ao participante e simular os benefícios a serem concedidos. Nesse 

processo, promoveram comparações entre os planos BD e CD, focando na maior 
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flexibilidade e transparência que o segundo oferece, utilizando todos os recursos 

disponíveis, como mala direta, cartazes, folders, simuladores, call center, site Intranet e 

internet, preparação de artigos internos, palestras, teleconferências, TV Executivas, 

tendo em vista que os participantes encontravam-se dispersos por todo o país. 

A Associação Philips de Seguridade Social- PSS (Ceglia, 2001) utilizou-se de estratégia 

semelhante aos dois Fundos de Pensão já citados. utilizou-se de jornal institucional para 

publicações de matérias referentes ao novo plano CD aos participantes, realizando 

um grande número de palestras de esclarecimento (35 no total) a grupos espalhados 

pelas empresas patrocinadoras e para sindicatos, o que foi considerando fundamental 

para o sucesso da adesão ao novo plano. 

Conforme pode ser identificado nas experiências apresentadas, as estratégias de 

divulgação são bastante semelhantes, buscando a compreensão e a validação do 

participante ao processo de migração de planos, que será justificado nessa 

oportunidade. A forma como será percebido pelo participante é fundamental para o 

sucesso da migração. 
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3.7. MÉTODOS DE MIGRAÇÃO 

Um processo de migração implica que existe um patrimônio já constituído que precisa 

ser rediscutido, tendo em vista a descontinuidade do plano de benefícios em vigor. 

Nesse processo torna-se necessária de identificação do benefício proporcional de 

cada participante até o momento da migração, que é realizado pelo atuário 

responsável pelo plano, de acordo com diretrizes passadas pela empresa 

patrocinadora. 

Segundo Montelio (2001), existem três formas de pagamento do benefício 

complementar saldado: na primeira forma, de saldamento CO, existe a alocação de 

valores em uma conta de aposentadoria do participante de valor igual à sua reserva 

de poupança ou a reserva matemática equivalente ao valor do benefício 

complementar saldado; na segunda forma, de saldamento BO, os valores não são 

individualizados, sendo previstos no plano a ser constituído uma previsão de 

pagamento dos benefícios proporcionais de cada participante quando do 

preenchimento de determinadas carências; e na terceira forma prevê-se um 

saldamento misto, em que parte do benefício proporcional é pago na forma CO e 

parte do saldamento é realizado na forma BO. 

Esse é um ponto bastante crítico na migração porque, como é trazido todo o 

compromisso do plano a valor presente, e existe uma previsão de pagamento desses 

benefícios saldados no futuro, os valores de benefício serão divulgados aos 

participantes, existindo normalmente, por parte dos mesmos, muitas dúvidas sobre os 

cálculos e muitas comparações, entre os participantes, sobre os resultados obtidos. 
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Experiência relatada por Rodrigues (2001) da Fundação Vale do Rio Doce de 

Seguridade Social- Valia, que foi constituída em 1973, tendo 11 mil participantes ativos 

e um patrimônio de R$ 2,6 bilhões em dezembro de 2000, informa que na migração de 

planos da entidade, ocorrida entre fevereiro e abril de 2000, ocorreu a cisão 

proporcional dos ativos que compunham o programa de investimentos do plano BD. 

Os ativos, expressos unitariamente, foram divididos em quantidades equivalentes ao 

percentual dos planos, para cada uma das 11 patrocinadoras. Para os ativos não 

expressos unitariamente foi aplicado um percentual de rateio sobre o valor contábil, e 

as novas aplicações foram identificadas e controladas por plano. O critério de rateio 

foi divulgado, assim como as vantagens do novo plano, e 98% dos participantes ativos 

migraram para o novo plano, mas não houve migração de participantes assistidos. 

Por outro lado, a experiência da Fundação Sistel de Seguridade Social relatada por 

Araújo (2001, p. 8-11) demonstra que, para migração do plano de benefícios ocorreu 

a segregação patrimonial considerando o patrimônio líquido. Essa entidade tem 57 

patrocinadoras, 73 mil participantes, com um patrimônio de R$ 8,5 bilhões em 

dezembro de 2000. Como são muitas as patrocinadoras, do antigo sistema T elebrás, 

foram apuradas para migração as reservas matemáticas com base na massa de 

participantes de cada grupo controlador, e o passivo contingencial foi repartido com 

base no patrimônio líquido, obtendo como resultado 14 planos de ativos, controlados 

por plano. A reserva de transferência foi apurada para cada participante optante, 

sendo as contingências fiscais e o fundo administrativo calculados proporcional ao 

patrimônio líquido. O resultado são 19 planos de benefícios sendo administrados pela 

entidade, sendo 9 de benefício definido e 10 de contribuição definida. 

Quanto maior a transparência na divulgação dos critérios de cálculos das reservas 

matemáticas aos participantes maior a possibilidade da validação e compreensão do 

processo de migração. Nesse momento, eventuais distorções observadas no plano de 

benefício definido, como subsídios de classes de participantes, ficarão claras, pois os 
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valores de benefícios saldados poderão ser comparados. A empresa patrocinadora 

terá pouca possibilidade de corrigir as distorções do plano anterior nesse momento, 

que advêm de desenhos inadequados, mas terá a oportunidade de mostrar aos 

participantes que o novo plano a ser implantado tem regras mais claras, simples e 

transparentes. 

Segundo Donke (2001, p. 13-31) existem quatro métodos de migração: 

Método do Corte: Nesse método, existe uma interrupção do plano em vigor em uma 

determinada data, a partir da qual é constituído um novo plano. O benefício será 

composto da soma dos valores contidos no plano anterior e plano atual. 

Método Radical: Plano em vigor é totalmente substituído pelo novo plano, mantendo

se no plano em vigor apenas os participantes em benefício. Os demais são transferidos 

compulsoriamente para o novo plano. 

Método da Justaposição: O plano em vigor é mantido, e oferecido um plano 

suplementar ao atual, normalmente a fim de permitir uma elevação do benefício 

oferecido pelo primeiro. Não ocorre de fato uma migração, mas se conjugam dois 

planos para atingir o objetivo da patrocinadora. 

Método da Opção: O plano em vigor não é interrompido. É criado um novo plano, 

obrigatório para os novos participantes, e opcional para os antigos. 

Os dois primeiros métodos são impostos aos empregados, de forma pouco 

democrática, e não necessitam que qualquer estímulo para adesão, precisando de 

grande esforço na divulgação e convencimento para evitar problemas judiciais, 

causados por não conformidade por parte do participante. O terceiro, da 

justaposição, vai depender da vontade do participante em ter benefícios de maior 

valor, mas de qualquer forma, ele terá um benefício assegurado no plano em vigor. O 
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último método, da opção, necessitará um grande esforço de convencimento na 

migração, com a utilização de incentivos, a fim de estimular o participante a desistir 

do plano em vigor para aderir a um novo plano. 

Dutzmann (2001), atuário do ETAA Escritório Técnico de Assessoria Atuarial. discorda 

dos dois primeiros métodos citados. No seu entendimento, os métodos compulsórios 

não têm sustentação legal pelo principio constitucional do ato jurídico perfeito. Deve 

haver anuência do participante, como praticado no mercado segurador privado. 

Para qualquer processo de migração será necessário o cálculo do direito proporcional 

ao tempo de participação ao plano em relação ao tempo total previsto. É chamado 

de saldamento do plano antigo e dá-se então o início ao novo plano. O processo 

seria sempre voluntário, e o participante de não desejar migrar permaneceria no 

plano atual. que passaria então, a ser extinto, pois não aceitaria novos participantes. 
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3.8. ATUAÇÃO DO GOVERNO 

Embora já discutido previamente que o govemo tem trabalhado no sentido de 

estimular o crescimento da previdência complementar, consideramos válida a 

interpretação de suas mais recentes medidas, com vistas a concluir qual seria o 

caminho considerado desejável. segundo o órgão regulador e fiscalizador do 

Ministério da Previdência e Assistência Social. a Secretaria de Previdência 

Complementar - SPC para os Fundos de Pensão no Brasil. 

Em face da importância dos Fundos de Pensão para o país e seus participantes, existe 

todo um controle exercido sobre essas entidades, controle exercido pelas empresas 

patrocinadoras, pelos participantes e pelo órgão fiscalizador, que seria em suma, o 

controle exercido pela sociedade, pois a "poupança interna e sua atuação na 

alavancagem da economia tornaram os fundos de pensão elemento vital na vida do 

país" (Gonçalvez, 1998, p. 88). 

Até 1995 observava-se uma atuação ainda tímida do órgão fiscalizador sobre as 

entidades, mas a partir dessa data, em nome de maior segurança e solvência do 

sistema, a SPC tem procurado se estruturar para acompanhar e cobrar resultados 

dessas entidades, e observou-se uma atuação cada vez ativa. 

o Ministério da Previdência e Assistência Social conseguiu recentemente recursos do 

Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento para aparelhar 

tecnicamente a Secretaria de Previdência Complementar. Os investimentos são de 

U$ 3 milhões, e serão investidos ao longo de três anos. Esse projeto, chamado de SPC 

2000, tem por missão" introduzir regras mínimas para a gestão financeira e atuarial das 
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entidades fechadas de previdência privada" (Pacheco, 2000, p. 38) e dotará este 

órgão de sistemas informatizados que o permitam exercer uma ação fiscalizadora. 

É um projeto muito abrangente, num contexto de esperado crescimento do sistema 

de Fundos de Pensão, e procura regular as áreas de investimento, atuarial e contábil, 

estabelecendo regras de gestão para as entidades, a fim de propiciar maior 

prudência, segurança e transparência, com flexibilidade e responsabilidade. Para isso 

está sendo construído um banco de dados unificado, para permitir uma rápida análise 

dos dados enviados pelas entidades à SPc, e a intervenção preventiva, caso 

necessário. 

A SPC tem atuado em várias direções. Em conjunto com o Banco Central do Brasil e 

Comissão de Valores Mobiliários, elaborou um Modelo de Gestão de Investimentos 

que se propôs a avaliar os desempenhos dos gestores do Fundo de pensão, e 

permitisse a comparabilidade dos resultados alcançados pelas entidades. Esse modelo 

norteia-se pela segregação das carteiras dos ativos em grupos de investimentos, que 

prevê a separação de responsabilidades para apuração do desempenho, e, pela 

primeira vez, determina como obrigatório o controle e avaliação dos riscos de 

mercado e demais riscos inerentes a aplicação dos recursos, estabelecendo critérios 

objetivos de alavancagem e exposição ao risco e critérios de enquadramento e 

requisitos de diversificação das aplicações financeiras. 

Esse modelo de Investimentos transformou-se na Resolução nO 2720, de 24 de abril de 

2000, que evoluiu para as Resolução nO 2829, de 29 de março de 2001, e Resolução n° 

2850, de 02 de julho de 2001. 

Outra direção trabalhada pela SPC tem sido a definição de divulgação mínima de 

informações aos participantes. Apesar de sempre ter havido a obrigatoriedade de 

divulgação do Balanço Social aos participantes, instruções recentes tem inovado no 
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nível de informações mínimas aos participantes. A Resolução n° 2829 determina, por 

exemplo, que os Fundos de Pensão devem definir política de investimentos de seus 

recursos e divulga-Ia aos participantes e à SPC, além de informações detalhadas sobre 

os custos de administração de recursos, como despesas com gestão, auditoria e 

corretagens, a fim de muni-los de todos os dados possíveis para que possam verificar 

se os resultados estão em consonância com o objetivo de investimento anual do 

Fundo. 

A SPC tem assumido uma postura intervencionista, em alguns momentos conflituosa 

com a indústria de Fundos de Pensão. As mudanças advindas na nova Lei 

Complementar n° 109 dão um novo ordenamento e regulação ao sistema de 

previdência complementar, e necessita de uma adequada regulamentação de 

forma a não trazer a inviabilidade ao sistema. Será necessária atuação embasada no 

diálogo a fim de trazer a expansão desejada pelo governo, pois existem dois sistemas 

concorrentes, o aberto e o fechado, e o primeiro encontra-se em vantagens com 

relação a flexibilidade de regras e em relação a questão do diferimento do imposto 

de renda, já concedido. 

Entendemos que cabe ao órgão regulador e fiscalizador cuidar da solvência do 

sistema, devendo intervir, sempre que necessário, para cuidar dos interesses dos 

participantes. Porém, a intervenção deve ser realizada de forma cuidadosa e 

responsável, para não quebrar a credibilidade conquistada pelo Sistema. Nos últimos 

meses, a pretexto de transparência, a SPC tem estado freqüentemente nos jornais 

divulgando notícias alarmistas sobre a ausência de capitalização mínima por parte de 

algumas entidades, que não teriam recursos suficientes para honrar seus 

compromissos, esquecendo-se de preservar as entidades que trabalham de forma 

responsável e que são maioria no sistema. A divulgação sem cuidado de notícias 

dessa natureza só serve para desacreditar o sistema e evitar que novas empresas 
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venham a se interessar por ele, preferindo o sistema aberto, que é mais "flexível" e 

encontra-se em crescimento acelerado. 

Quanto a questão de estímulo à migração de planos, o Secretário Adjunto de 

Previdência Complementar, José Roberto Ferreira Savoia, em entrevista realizada em 

09/05/2001 pela autora dessa dissertação, informou que o governo está entendendo 

que os sistemas abertos e fechados deveriam ter mais homogeneidade e atuar de 

forma semelhante, evitando a desigualdade das regras atuais. No seu entendimento, 

"a visão deveria ser mais integrada". Existiria espaço para os dois sistemas, e há, 

segundo o Secretário Adjunto, tendência para uma maior isonomia na nova 

regulamentação. 

o governo tem uma preocupação em evitar riscos. "Existe hoje a nível mundial, 

esquemas de pensão com o objetivo de evitar riscos. A Itália, por exemplo, não 

permite mais a constituição de Fundos de Pensão BO, só CO. No mercado 

internacional existe tendência de migração de Fundos BO para CO. Entende-se que 

isso reduz o risco de não haver pagamento pelo período de sobrevida do 

participante" . 

Conforme já diagnosticamos, no Brasil os planos BO ainda são maioria, com 

concentração nos Planos patrocinados por empresas estatais. São planos já maduros, 

em período de poupança negativa. Os planos CO são planos novos, em crescimento. 

Savoia entende que o governo tem "preocupação com pagamento de benefícios 

em períodos mais longos, por duas razões: tem a visão de que existem fundos sem a 

adequada cobertura financeira, descapitalizados, e os aspectos atuariais não estão 

sendo adequadamente vistos. Além disso, não existem parâmetros atuariais mínimos, 

ou seja, eles não estão de acordo com regras prudentes. Assim sendo, o governo vai 

intervir para minimizar riscos potenciais. E o Plano CO, no entender do governo, 
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minimizo o risco para o sistema. Então o governo pretende estimular o sistema para o 

plano CD." 

o objetivo do governo é que os benefícios sejam pagos para os beneficiários. Para isso 

pretende criar regras que garantam que os benefícios vão ser pagos, da forma e 

tamanho justos. A gestão inadequada, que diminui a rentabilidade e resulta em 

benefício de tamanho irrisório será evitada através da regulamentação. 

o Secretário Adjunto informou que o governo está entendendo como importante: 

• Prudência nos investimentos, 

• Premissas atuariais mínimas, 

• Governança nos Fundos, boa gestão, que é entendido como a gestão que tenha 

objetivos, discutidos e validados em suas diversas instâncias, processos 

operacionais administrativos claros, controles de operações e resultados, ou seja, 

tenha processos que façam a correção dos desvios. 

• Transparência, para que o participante possa conhecer o seu plano e as políticas 

de investimentos sejam aderentes com a expectativa de rentabilidade. Boa parte 

do sucesso será permitir ao participante participar mais ativamente do sistema. 

o governo já flexibilizou os investimentos, dando mais liberdade para os planos CD 

(através da Resolução n° 2829, de 30/03/2001 ,. Essa medida foi tomada com o 

objetivo de não deixar os Planos BD desbalanceados correrem mais risco para voltar 

ao equilíbrio mais rapidamente. Os planos descapitalizados deverão voltar ao 

equilíbrio através de contribuições adicionais. 

O Secretário concluiu que o "governo está realizando mudanças na área de 

previdência oficial e complementar porque a sociedade amadureceu, está sensível 

ao problema da previdência. E isso é um fenômeno internacional. O governo entende 

que as alterações podem ser realizadas porque o participante tem expectativas de 
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direito, se não tem o benefício concedido. O benefício está baseado em contrato, 

condicionado a um conjunto de regras de direito econômico, que olha os atos 

jurídicos, as relações econômicas mutáveis, A regulamentação deverá evitar os riscos 

intergeracionais. O sistema precisa, em alguns casos, ser adequado, sem precisar 

esperar uma geração". 

Rabelo (2000 - B, p. 50) discute a normatização e controle da previdência 

complementar, colocando que "a regra de ouro na esfera da regulação econômica 

é que o custo dessa regulação não exceda os benefícios por ela proporcionados". Ele 

divide as principais regulamentações da previdência privada brasileira em três 

categorias: 

(i) regulação dos ativos e contribuições, onde incluem-se a regulação das 

carteiras dos fundos de pensão e as regras de capitalização dos planos de 

benefício definido. 

(ii) regulação dos passivos e dos desembolsos, onde tem-se o seguro dos 

benefícios, a conversão para anuidades nos planos de contribuição definida, a 

indexação dos benefícios, o benefício proporcional diferido e a portabilidade. 

(iH) aspectos estruturais, que envolve a govemança dos planos, a divulgação de 

informações e as estruturas regulatórias. 

Como a previdência privada tem caráter voluntário, toma-se fundamental o govemo 

encontrar, na fase regulatória, a adequação ao estágio em que se encontra a 

previdência complementar fechada, buscando estimular a criação de novas 

entidades através de uma maior flexibilidade na constituição de planos de benefícios, 

no qual se estabeleça claramente as modalidades de planos de benefício definido, 
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contribuição definida e mistos, a fim de se evitar que as empresas que não desejem 

tenham que assumir riscos atuariais decorrentes dos planos de benefício definido. 

Além disso, a modemização pretendida não deveria trazer ao sistema grandes 

barreiras de entrada, como custos muito elevados de constituição e de manutenção 

das entidades, pois "se, em nome de uma maior proteção dos benefícios dos 

participantes, as regras para o operação desses planos os tomarem demasiadamente 

onerosos para as patrocinadoras, o futuro de todo esse segmento estará 

comprometido". (Rabelo, 2000 B, p. 51) 

Um exemplo marcante é a implantação da Resolução n° 2829. Galindo (2001) ressalta 

que "profissionais do mercado apontam a transparência como o maior ganho, mas 

afirmam que os custos gerados pelas exigências da nova legislação poderão limitar o 

surgimento de novas fundações, dando espaço aos planos abertos de previdência 

complementar, como os Planos Geradores de Benefícios Livres (PGBLs)". Rebouças 

(2001) discute o mesmo assunto, e coloca que o consultor da Mercer MW Lauro Silva 

Neto informava que "empresas que estudavam a criação de fundo fechado estão 

preferindo fazer um Plano Gerador de Benefícios Livre, no qual o participante terá mais 

custo e menos benefício". 

Isso porque as entidades fechadas não têm objetivo de lucro e toda a rentabilidade 

que obtém no mercado financeiro é revertida, integralmente, para seus participantes, 

enquanto que as abertas se apropriam de parte da rentabilidade para remunerar seus 

acionistas. Porém, como os aspectos regulatórios e tributários são mais favoráveis às 

entidades abertas, toma-se difícil justificar a criação e manutenção das mesmas para 

as empresas que desejam oferecer esse benefício aos seus empregados, tendo em 

vista os custos diretos e indiretos envolvidos. 
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Os PGBLs, tipo de plano bastante semelhante ao plano 401 (k) americano, ainda são 

instrumentos recentes de viabilização da previdência complementar no Brasil, tendo 

sido regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional em dezembro de 1997, mas 

só começaram a ser vendidos um ano depois, e se firmaram na indústria a partir de 

1999. 

Embora tenham ganhado destaque nos últimos dois anos, em função de seu 

crescimento acelerado, seu patrimônio no final do ano 2000 somava R$ 2 bilhões 

(Dadona, Parollo, 2001). Comparativamente com os volumes de recursos da 

previdência privada fechada, ainda estão engatinhando, mas já representam uma 

série ameaça, que será agravada se na regulamentação dos fundos fechados ficar 

confirmada a desigualdade de regras entre os sistemas abertos e fechados, com 

desvantagens para o segundo. 

O eixo das discussões está na diferença de regras da tributação da previdência 

complementar fechada, que tem lutado na justiça para ver reconhecido seu direito 

de ter isenção tributária sobre as contribuições individuais dos empregados e 

empregadores, dentro dos limites estabelecidos na legislação, e os retornos dos 

investimentos dos Fundos de Pensão, a fim de igualar seu tratamento ao já concedido 

às entidades abertas. O volume de recursos direcionados para a previdência aberta e 

fechada, entre os anos de 1995 e 1998, pode ser constatado no gráfico abaixo, 

publicado na Revista Brazilian Business (1999, p. 21) 
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Gráfico -15 
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Será pouco provável que os objetivos da SPC (Savoia, 2001) de expansão do sistema, 

através do aumento de credibilidade, que teria como conseqüência um "sistema mais 

justo, economicamente eficiente e com reduzido risco para a sociedade" sejam 

alcançados, pois o que se observa é uma regulamentação mais restritiva e punitiva 

para as entidades fechadas, o que desestimula o ingresso de novas empresas e a 

manutenção no sistema fechado das atuais patrocinadoras. 

Os fatos narrados demonstram a necessidade de haver uma maior coordenação 

formal entre a Secretaria de Previdência Complementar; a Superintendência de 

Seguros Privados, que fiscaliza os planos abertos; a Comissão de Valores Mobiliários e 

Banco Central do Brasil, conforme ressalta Armínio Fraga, presidente do Banco Central. 

"para buscar um aparelho regulatório compatível com o grau de dinamismo dos 

mercados" (Calmon, Mouteira, 2001) 
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CAPÍTULO 4 - ESTUDO EMPíRICO 

4.1. APRESENTAÇÃO DOS FUNDOS DE PENSÃO 

Discutimos até o momento as possíveis tendências para a indústria de Fundos de 

Pensão, que indicam que existe uma sinalização, por parte das empresas 

patrocinadoras, para constituir planos de contribuição definida, ou migrar dos planos 

de benefícios definidos para os de contribuição definida. 

Essa dissertação pretende estudar a introdução do modelo de contribuição definida 

nos Fundos de Pensão sediados no Espírito Santo, que estavam constituídos sob a 

forma de benefícios definidos. Pretende-se entender a motivação da empresa para 

alterá-lo, as estratégias utilizadas de convencimento dos participantes e quais os 

resultados obtidos sob o ponto de vista da empresa patrocinadora. 

o Estado do Espírito Santo hoje detém importantes títulos nos cenários econômico 

nacional e mundial. Suas empresas, principalmente ligadas aos setores metalúrgicos, 

têxteis, de extração mineral e vegetal possuem renome intemacional. Tem se 

aproveitado da abertura comercial, pois possui um dos maiores complexos portuários 

do país, e como possui custos muito competitivos, tem sido escolhido como "sede de 

grandes empresas voltadas para o comércio exterior" (Revista Exame, 2000). Apesar 

de haver possibilidade de expansão e constituição de novos Fundos de Pensão no 

Estado, tendo em vista a existência de um uma economia quase que totalmente 

privatizada, possuindo em 1998 cerca de 6.200 empresas industriais, que geraram 115 

mil empregos diretos (Fonte: IDEIES, 2001), observamos que apenas 6 empresas locais 

oferecem este benefício aos seus empregados. Observamos que empresas com 

abrangência nacional, como a EmbrateL ou regional, como a Vale do Rio Doce, 
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atendem a empregados lotados no Estado, mas essas empresas foram excluídas por 

não estarem sediadas no Espírito Santo. 

Após o levantamento das empresas localizadas no ES que possuem esse benefício, 

identificamos aquelas que haviam passado por um processo de migração de planos. 

Foi então elaborado um questionário (anexo 1) com vistas a recolher informações que 

permitissem a identificação dos fatores que condicionaram a mudança dos modelos 

de planos de benefícios, e possibilitassem o entendimento das razões e conseqüências 

das migrações para as empresas patrocinadoras, que foi respondido pelo dirigente 

principal e/ou ex-dirigente do Fundo de Pensão. Foi dada atenção especial ao papel 

exercido pelas empresas patrocinadoras, em função de hipótese existente de que a 

tendência de migração é explicada pela possibilidade de aumento futuros de custos 

que o plano de benefícios definidos poderia proporcionar. 

FUNDO A 

Essa entidade foi constituída em 1988 tendo como patrocinadora empresa privada 

nacional, possuindo um patrimônio em dezembro/2000 de R$ 174 milhões. Esse Fundo 

de Pensão tem abrangência estadual, possuindo 1.554 participantes e 715 assistidos 

nessa data. Antes da migração, ocorrida em junho de 1998, a situação do plano de 

benefícios era superavitária, tendo um nível de adesão de 91 % dos empregados 

elegíveis ao plano de benefícios definidos. Possuíam 1.629 participantes ativos e 701 

assistidos, tendo assegurado aos participantes os benefícios de aposentadorias e 

pensão por morte. Sua meta de aposentadoria era de 80% do salário, mas os 

benefícios estavam limitados a 3 vezes o teto do INSS. 
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o custeio desse plano de benefício definido realizado pela patrocinadora era de 7% 

da folha nominal de salários. Não havia planos de demissão incentivada no momento 

da migração, e a imagem da entidade, na opinião do dirigente que respondeu, era 

ótima, mas a transparência na divulgação das informações da entidade era baixa, 

com pouca divulgação dos resultados. 

FUNDO B 

Essa entidade foi constituída em 1988 tendo como patrocinadora empresa privada 

nacional. possuindo um patrimônio em dezembro/2000 de R$ 323 milhões. Esse Fundo 

de Pensão tem abrangência estadual. possuindo 3.597 participantes e 629 assistidos 

nessa data. Promoveu duas migrações de planos, a primeira em março/l995, de um 

plano de benefício definida para contribuição definida, e a segunda em maio/98, no 

sentido inverso, de um plano de contribuição definida para benefício definido. Antes 

da migração ocorrida em março/95, a situação do plano de benefícios era 

superavitária, tendo um nível de adesão de 99% dos empregados elegíveis ao plano 

de benefícios definidos. Possuíam 3.560 participantes ativos e 650 assistidos, tendo 

assegurado aos participantes os benefícios de aposentadorias, pensão por morte, 

abonos e auxílio doença. Sua meta de aposentadoria era de 60% do salário de 

participação, havendo teto para pagamento de benefícios de 3 vezes do teto do 

INSS. 

o custeio do plano de benefício definido, realizado pela patrocinadora, era de 7,5% 

da folha nominal de salários. Havia plano de demissão incentivada no momento da 

migração, e a imagem da entidade, na opinião do dirigente que respondeu, era boa, 

e a transparência na divulgação das informações da entidade era mediana. 
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FUNDO C 

Essa entidade foi constituída em 1972 tendo como patrocinadora empresa de 

economia mista, possuindo um patrimônio em dezembro/2000 de R$ 257 milhões, mais 

um passivo a amortizar de R$ 147 milhões. Esse Fundo de Pensão tem abrangência 

estadual, possuindo 2.667 participantes e 1.013 assistidos na mesma data. Antes da 

migração, ocorrida em maio de 1998, a situação do plano de benefícios era 

deficitária, tendo um nível de adesão de 100% dos empregados elegíveis ao plano de 

benefícios definidos. Possuíam 2.856 participantes ativos e 865 assistidos, assegurando 

aos participantes os benefícios de aposentadorias, pensão por morte, pecúlio por 

morte, auxílio reclusão, auxílio natalidade e auxílio doença. Sua meta de 

aposentadoria era de 100% do salário de participação, não havendo teto para 

pagamento de benefícios. 

o custeio do plano de benefício definido era de 53,23% da folha nominal de salários 

da patrocinadora. Havia plano de demissão incentivada no momento da migração, 

e a imagem da entidade, na opinião do dirigente atual, era boa, e a transparência na 

divulgação das informações da entidade era mediana. Para o ex-dirigente que 

conduziu o processo de migração, a imagem era boa e a transparência alta, com 

divulgação freqüente dos resultados. 

FUNDO D 

A entidade foi constituída em 1985 tendo como patrocinadora empresa privada 

nacional, possuindo um patrimônio em dezembro/2000 de R$ 153 milhões. Esse Fundo 

de Pensão é multipatrocinado, com abrangência nacional, tendo participantes nos 
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Estados do Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, possuindo 1.641 

participantes e 403 assistidos. Promoveu duas migrações de planos, a primeira em 

maio/1992, de um plano de benefício definido para contribuição definida, e a 

segunda em setembro/1998 do plano de contribuição definida para outro, no mesmo 

desenho. 

Antes da primeira migração a situação do plano de benefícios era superavitária, 

tendo um nível de adesão de 100% dos empregados elegíveis ao plano de benefícios 

definidos. Esse Fundo possuía 6.907 participantes e 303 assistidos, que tinham 

assegurados os benefícios de aposentadorias, pensão por morte, abonos, auxílio 

doença, auxílio reclusão e auxílio funeral. 

Na segunda migração, em setembro/98, o Fundo de Pensão tinha sofrido uma 

expressiva diminuição do número de participantes, em conseqüência da diminuição 

do quadro funcional da patrocinadora, possuindo então 2328 participantes ativos e 

392 assistidos, garantindo apenas os benefícios de aposentadorias e pensão. 

Inicialmente, sua meta de aposentadoria era de 80% do salário de participação, na 

primeira migração, com teto de três vezes o teto do INSS, caindo para 60% do salário 

de participação, na segunda migração, não havendo então teto para pagamento 

de benefícios. 

o custeio do plano de benefício definido realizado pela patrocinadora era de 4,6% 

da folha nominal de salários. Não havia plano de demissão incentivada no momento 

das migrações, e a imagem da entidade variava, dependendo do entendimento do 

dirigente que respondeu: na opinião do ex-dirigente responsável pela condução da 

primeira migração, era ótima, com alta transparência e divulgação freqüente dos 

resultados. Na opinião do dirigente que conduziu a segunda migração, era mediana, 

com baixa transparência e pouca divulgação dos resultados. 
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Tabela nO 13 

Quadro Resumo - Comparativo dos Fundos de Pensão do ES. 

FUNDO A 

Data Constituição 1998 

Patrocinadora Privada Nacional 

Abrangência Estadual 

Patrimônio R$ 174 milhões 

N° Parto Ativos 1.554 

N° Parto Assist. 

Situação Plano Superavitária 

Adesào 91% 

N° Migrações 

Meta Beneficio 80% salário 

Teto 3 vezes INSS 

Custo do Plano 7% folha salarial 

FUNDO B 

1998 

Privada Nacional 

Estadual 

323 milhões 

3.597 

Superavitária 

99% 

60% salário 

3 vezes INSS 

7,5% folha 
salarial 

FUNDO C 

1972 

Economia Mista 

Estadual 

257 milhões 

2.667 

1.013 

Deficitária 

100% 

100% salário 

Sem teto 

53,23% folha 
salarial 

FUNDO D 

1985 

Privada Nacional 

Nacional 

153 milhões 

1.641 

Superavitária 

100% 

80% salário 

3 vezes INSS 

4,6% folha 
salarial 
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4.2. CAUSAS DO DESGASTE DO PLANO EM VIGOR 

Em que pese as diversas razões apresentadas pela empresa para os participantes, 

para justificar a necessidade de ajuste do plano, o resultado observado na pesquisa 

apontou para um motivo principal: o controle de custo. O Fundo C, que estava 

deficitário, apontou também a necessidade de ajustar atuarialmente o plano de 

benefícios, e o Fundo A informou que também foi atingido pelo processo de 

privatização pelo qual passava a empresa patrocinadora. Porém, os resultados 

apontaram que para a empresa patrocinadora o que importa é ter os custos do plano 

sob controle e excluir futuras possibilidades de déficits. 

Foi relatado pelo Fundo D que seu acionista determinou a migração sob pena de 

cancelamento do plano em vigor, que considerava uma incógnita sob o ponto de 

vista de futuro controle de custo. 

Os outros motivos apresentados na pesquisa, como tendência de mercado, pressão 

de participantes, pressão sindical, necessidade de flexibilização dos planos a 

realidade de mercado, motivação dos empregados, não foram sequer citados ou 

considerados. 

Podemos concluir então que as empresas do Espírito Santo, preocupadas com a 

competitividade e necessidade de controlar seus custos com benefícios a 

empregados, determinaram necessidades de ajustes no plano de benefício definido 

para contribuição definida, a fim de se sentir seguras quanto ao controle de custo do 

oferecimento de benefício de previdência privada aos empregados. 
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4.3. DESENHO DO NOVO PLANO E ESTíMULOS ADOTADOS PARA ADESÃO. 

A pesquisa demonstrou que o tempo médio entre estudo e implantação da migração 

foi de aproximadamente um ano. No desenho do novo plano, variou bastante a 

estratégia adotada com relação ao tipo e nível de benefícios oferecido. O Fundo A 

manteve o mesmo tipo e nível de benefícios do plano anterior. O Fundo C extinguiu 

alguns benefícios oferecidos anteriormente, e os Fundos B e D alteraram a estratégia 

adotada, dependendo do momento, se primeira ou segunda migração. 

O que se observou é que na primeira migração houve a tentativa de não se alterar 

muito as expectativas do empregados, mantendo, dentro do possível, os mesmos 

benefícios ou introduzindo novos benefícios, a fim de passar o conceito de que o novo 

plano era" melhor". Porém, na segunda migração os Fundos procuraram fazer o que a 

patrocinadora entendia como necessário, diminuindo benefícios para todos os 

participantes (Fundo D) ou apenas para os novos participantes (Fundo B). 

Isso demonstra que não é muito fácil para a empresa quebrar as expectativas dos 

funcionários. No Fundo B a empresa sentiu-se moralmente responsável por honrar a 

"meta" definida na divulgação, a fim de manter o nível de benefícios esperado pelos 

empregados. Este Fundo tem uma interessante experiência a relatar, pois assegurou a 

seus participantes um benefício mínimo de 60% do salário, na primeira migração, o 

que acabou transformando esse plano, na prática, em um BD. Essa situação ficou 

sendo praticada informalmente pelo Fundo de Pensão até que, na segunda 

migração, foi formalmente assumida e alterada. O plano retomou para benefício 

definido, com nível de benefícios de 70% do salário menos o INSS para os funcionários 

admitidos até aquela data, e para aqueles admitidos a partir dessa data foi oferecido 
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um CO com menor nível de benefícios. O Fundo B, face a essa particularidade, é o 

único que tem teto de benefícios após a migração, para o Plano BO. 

Essa decisão contrariou frontalmente o raciocinio e postura adotada no Fundo O, que 

em nenhum momento cogitou transformar "meta" em "piso", e assumiu que o 

benefício dependia das variáveis tempo de contribuição, valor de contribuição e 

ganhos e perdas os investimentos. 

Porém, mesmo o Fundo O foi sensível a pressões dos participantes, pois alterou a 

metodologia de crédito da contribuição da reserva da patrocinadora, estabelecido 

na época da primeira migração, por outro, muito complexo e pouco equânime às 

necessidades dos participantes, a fim de propiciar aos participantes que estavam 

próximos à aposentadoria que se aposentassem com um benefício melhor que o 

previsto inicialmente, na migração. O primeiro plano CO não atendia satisfatoriamente 

quem estava próximo da aposentadoria e tinha altos salários, em função do teto de 

benefícios do plano anterior ser limitado a três vezes o teto do INSS. Isso trouxe como 

conseqüência a necessidade de revisão do plano, que não atendia principalmente os 

participantes de altos salários, e tinha um desenho muito complexo, de difícil 

entendimento, o que dificultava a transparência nas informações. Na segunda 

migração, o nível de benefícios diminuiu para os salários mais baixos, aumentando 

para os salários mais altos, e tornou-se simples e fácil de entender. 

Em função da cultura previdenciária reinante, o Fundo O estabeleceu metas de 

aposentadoria na primeira migração, a considerar uma determinada rentabilidade 

que levaria a um nível de benefícios assemelhado ou superior ao do plano anterior, 

para a maioria dos participantes, exceto para aqueles que estavam perto da 

aposentadoria e tinham altos salários. Porém, informou claramente que se tratava de 

uma meta, um objetivo, e não assumiu qualquer compromisso de honrar os valores. 

Assim sendo, quando, no momento da aposentadoria, em função da rentabilidade, 
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não se chegava aos valores apresentados na simulação, o Fundo não assumiu a 

diferença, pagando apenas o valor acumulado no saldo de conta individual, o que, 

em alguns casos, frustrou as expectativas dos participantes. 

Ou seja, assumiu o conceito já difundido de contribuição definida. Naturalmente, se a 

rentabilidade fosse adequada e o valor superior ao previsto, o participante se 

aposentava melhor. O Fundo D divulgou continuamente aos participantes o conceito 

CD, até que passou a ser intemalizado por eles. 

A adesão, para os Fundos A B e C foi totalmente voluntária. O Fundo B utilizou o 

método do corte na segunda migração, interrompendo o plano em vigor na data da 

migração (Donke, 2001, p. 13-31), e os novos empregados, admitidos após essa data, 

só podiam ingressar no plano CD. 

O Fundo D implantou a adesão voluntária na primeira migração com muito sucesso, 

obtendo 99% de adesão. Porém, na segunda migração, por orientação da consultoria 

atuarial que o assessorou, preferiu implantar o método radical, no qual o plano em 

vigor é substituído pelo novo plano, mantendo-se no plano antigo apenas os 

participantes em benefício (Donke, 2001, p. 13-31)e transferindo compulsoriamente 

todos os outros participantes para o novo plano, também CD. 

Para avaliarmos o grau de autoritarismo do processo procuramos também identificar 

se houve a possibilidade de o participante opinar sobre o novo plano de benefícios 

oferecido. Os Fundos B e C informaram que sim, mas os Fundos A e D não permitiram a 

seus participantes qualquer interferência no desenho do plano. Porém, na prática, a 

possibilidade de o participante opinar é muito remota, tendo em vista o seu pequeno 

conhecimento sobre o assunto. 
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Todos os Fundos, porém, disponibilizaram a seus participantes as premissas e cálculos 

atuariais utilizados para determinação da reserva de transferência, e permitiram que 

revisassem os cálculos, caso desejassem. Isso foi considerado fundamental para 

manter a credibilidade dos cálculos realizados, pois é muito comum que os 

participantes nesse momento realizem comparações dos valores disponibilizados, e 

sintam-se descontentes com os números apresentados. Portanto, a resposta clara e 

imediata sobre esses valores é fundamental para assegurar a lisura do processo. 

Outro item de bastante importância são as recompensas e garantia de benefícios 

oferecido aos participantes. Identificamos que os Fundos A, B e D ofereceram 

recompensas. O Fundo A ofereceu o incremento da reserva de poupança do 

participante. O Fundo D, além desta recompensa, ofereceu na primeira migração a 

devolução da reserva de poupança para o participante que migrasse para o plano 

na condição de não contribuinte, e o pagamento dos benefícios de risco 

(aposentadoria por invalidez e pensão por morte) gratuitamente, além do benefício 

de aposentadoria pago na etapa de benefícios constituído sob a forma de benefícios 

definidos, o que significa que o Fundo de Pensão arcava com os riscos atuariais da 

sobrevida dos participantes. O Fundo B seguiu o exemplo do Fundo D, oferecendo na 

primeira migração a devolução da reserva de poupança, a aposentadoria na etapa 

de benefícios constituída sob a forma de benefícios definidos, e, o que consideramos 

mais importante, garantiu a meta de benefícios na aposentadoria, o que acabou 

tendo como conseqüência a necessidade de nova migração para retornar o plano à 

condição de BD. 

Observamos que dois Fundos, o B e o D, utilizaram-se, na primeira migração, da 

devolução da reserva de poupança como estratégia de recompensa, artifício não 

mais permitido pelo órgão regulador. Foi uma decisão bastante polêmica, porque 

permitiu ao participante, seduzido com a possibilidade imediata de consumo, abrir 
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mão de sua aposentadoria para resgatar a parcela de contribuição realizada por ele, 

o que não parece ser socialmente desejável. 

Se considerarmos as experiências relatadas pelo Fundo D, o fato de o Fundo Fechado 

de Previdência Complementar não permitir liquidez da reserva de poupança parece 

acertada, ao contrário do procedimento adotado pelas entidades abertas, que dão 

liquidez à reserva constituída após 60 dias, pois obriga o participante a poupar com 

um horizonte de longo prazo, viabilizando a aposentadoria. 

Alguns participantes desprezaram, na migração, altos valores de reserva de 

poupança aportados pela patrocinadora, direcionando os valores sacados para 

consumo. Cabe ao govemo evitar essas distorções, através da regulamentação, ou 

teremos uma sociedade recebendo de aposentadoria valores muito pequenos com 

relação ao salário que tinham quando ativos. Ou seja, deve-se evitar que esses 

indivíduos procedam de maneira míope, dissipando seus recursos para aposentadoria, 

se isso lhes for permitido. 

Apenas o plano C não ofereceu qualquer recompensa para migração. Em função de 

sua situação altamente desequilibrada atuarialmente, os dirigentes, no momento da 

migração, trabalharam com o fato de que não havia espaço para a patrocinadora 

ou participantes aumentarem o nível de contribuição para o Fundo, que era de 53% 

da folha de pagamento, e com a necessidade premente de serem tomada medidas 

saneadoras no Fundo de Pensão sob pena de haver o cancelamento do plano. 

Todos os Fundos calcularam a reserva de transferência para os participantes, que 

informa o direito proporcional ao tempo de participação ao plano anterior em 

relação ao tempo total. O recurso foi individualizado e transferido para início do novo 

plano, por meio do rateio do patrimônio original, com crédito em favor do participante 

da reserva matemática de benefícios a conceder, calculada pelo direito proporcional 
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decorrido, independente da contribuição pessoal. O valor foi informado a cada um e 

foi assegurado que os recursos oriundos da opção pelo novo plano seriam guardados 

em conta individualizada. 
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4.4. PERCEPÇÃO DAS TRANSFORMAÇÕES 

Procuramos identificar as conseqüências da migração para o participante e para a 

entidade, na visão dos atuais e ex -dirigentes. 

A primeira variável pesquisada foram as conseqüências da migração sob o enfoque 

atuarial. Os Fundos A e O, que se encontravam equilibrados, informaram que a 

migração permitiu a continuidade dessa situação, tendo em vista que o plano CO 

pressupõe que os participantes assumem todos os riscos do plano, inclusive o atuarial. 

O fundo C, que era deficitário, permitiu uma redução no déficit a curto prazo e a 

possibilidade de futuro equilíbrio. O Fundo B assumiu um pequeno déficit na segunda 

migração, quando retomou ao plano de BO, que está sendo amortizado pela 

patrocinadora. 

Confirmamos, pelo resultado apresentado, que os Fundos de Pensão obtiveram ou 

estão em vias de obter o desejado equilíbrio atuarial de seus planos, evitando a 

possibilidade de futuros déficits. Essa situação era especialmente importante para o 

Fundo O, que havia tido uma determinação do Conselho de Curadores que o custo 

deveria ser mantido e protegido de qualquer aumento futuro. Foi observada exceção 

quanto ao Fundo B, em função da particularidade de ter retomado ao plano BO para 

a grande maioria de seus participantes. Porém, mesmo esse Fundo tem o plano BO 

fechado para novas adesões, o que, em tese, limita bastante a possibilidade de novos 

déficits, se consideramos que os cálculos atuariais foram realizados dentro da melhor 

técnica. 

Sob o enfoque financeiro, observamos que os Fundos A, C e O alegam que têm, após 

a migração, uma estratégia mais conservadora de aplicação de seus recursos 

155 



financeiros, em função de que o risco financeiro é do participante. O Fundo B, que 

tem plano BO e CO, informou que tem estratégia diferenciada por tipo de plano, mais 

agressiva financeiramente para o BO e mais conservadora para o CO. 

Nenhum dos Fundos pesquisados oferece, até o momento, a oportunidade de escolha 

pelos participantes, do perfil de risco das aplicações financeiras, exceto o Fundo O, 

que oferece para o participante assistido essa opção. Segundo seu dirigente, foi 

realizada pesquisa junto aos participantes ativos para saber o grau de interesse sobre 

o assunto, e houve rejeição dos empregados ao oferecimento dessa opção. Os 

participantes ativos não se mostraram interessados, preferindo que a entidade 

continuasse a aplicar os recursos em nome deles. Assim sendo, a opção não foi, no 

momento, estendida a eles. O Fundo B está estudando, para o próximo ano, permitir 

essa escolha pelos participantes do Fundo CO. 

Sob o enfoque de benefícios, observamos diferentes conseqüências, como já 

abordado, com manutenção, decréscimo ou acréscimo de benefícios oferecidos, 

dependendo do Fundo de Pensão ou da época da migração. Mas consideramos 

importante acrescentar que os Fundos pesquisados consideram fundamental a 

modemização do plano de benefícios na migração, com a inclusão do vesting, que 

despertou muito interesse nos participantes, tendo em vista uma tendência observada 

nas patrocinadoras de redução do quadro funcional. Os participantes que 

permaneceram no Fundo entenderam como indispensável o direito à parcela ou ao 

total da reserva constituída pela patrocinadora em função dessa realidade. 

O Vesting foi um novo benefício introduzido em todos as experiências de migração 

observadas. Ele teve uma carência que variou entre um mínimo de 5 anos de 

contribuição até um máximo de 15 anos de contribuição para ser concedido. Os 

Fundos de Pensão tentaram se ajustar às novas relações trabalhistas, que não mais 

prevêem uma carreira completa na mesma empresa. 
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Com relação ao enfoque de custeio do plano, o comportamento foi variado. Para o 

Fundo A e C, decresceu o custo total. Para o Fundo B, o custeio foi reduzido na 

primeira migração, aumentando na segunda. E para o Fundo D, o custeio manteve-se 

constante. 

Considerando que todos os fundos do ES que participaram da pesquisa indicaram que 

o controle de custo era o principal motivo apresentado para justificar a migração, 

entendemos que o resultado indica que o objetivo foi alcançado, exceto para o 

Fundo B que vai necessitar aguardar a maturidade e a extinção para seu plano BD 

para se chegar ao resultado proposto. 

Todos os Fundos, sem exceção, entendem que a imagem da entidade melhorou após 

a migração. Identificamos que a avaliação da patrocinadora sobre a migração foi 

ótima, exceto para o fundo B, considerada boa. A imagem dos Fundos, para os 

participantes, na opinião do dirigente que respondeu a pesquisa, é ótima, exceto 

para o Fundo B, que considera boa. Observamos, porém, que essa opinião é pessoal, 

pois apenas o Fundo A realizou pesquisa com os participantes para avaliar o nível de 

satisfação com o plano e com a entidade. 

Ressaltamos que todos os Fundos procuraram melhorar o nível de divulgação 

realizada aos participantes após a migração, inclusive porque os participantes se 

tomaram mais exigentes, desejando conhecer o resultado dos investimentos e o valor 

atualizado da reserva de poupança. Foi uma grande mudança, pois segundo 

pesquisamos, alguns Fundos anteriormente a migração sequer entregavam extratos 

de reserva individual aos seus participantes. 
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Os Fundos estão caminhando para a utilização de todos os recursos disponíveis para 

divulgação rotineira de resultados, como Internet, intranet, jornais, folders, informativos, 

estreitando o contato e colocando a tecnologia a serviço dos participantes. 

Entendemos que, ao contrário do que ocorre com os participantes, o nível de 

satisfação da patrocinadora com o plano é mais fácil de identificar, pois os dirigentes 

são indicados pela empresa patrocinadora, que expressa periodicamente nas 

reuniões do Conselho de Administração sua aprovação ou reprovação dos resultados 

e estratégias adotadas pelo Fundo de Pensão. A diretoria executiva é o órgão 

executor das determinações do Conselho e a ele presta contas. Portanto, o plano de 

benefícios oferecido aos empregados faz parte de uma estratégia de Recursos 

Humanos estabelecida pela patrocinadora e operacionalizada pelo Fundo de 

Pensão. 
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4.5. RESULTADOS 

Procuramos identificar quais os pontos que mereceram maior cuidado na migração, e 

confirmando nossas premissas, concluímos que em primeiro lugar está o processo de 

comunicação, através do qual a entidade divulgou o novo plano e procurou 

convencer o participante sobre a conveniência da adesão. Todos os Fundos de 

Pensão consideraram fundamental a identificação de porta-vozes com credibilidade; 

a divulgação maciça de informações sobre o plano, com a utilização de todos os 

recursos disponíveis; a transparência nas informações e o processo de esclarecimento 

de dúvidas dos participantes, que deve ser rápido e ágil. 

Foi também colocada a necessidade de preparação e qualificação do pessoal 

interno, de retaguarda, que precisou se qualificar melhor e conhecer os critérios 

técnicos atuariais de cálculo e as vantagens e desvantagens do novo plano para 

esclarecer os participantes. 

Ocorreram muitos questionamentos sobre os valores da reserva de transferência 

alocada nas contas individuais, e havia a necessidade de se dar transparência aos 

cálculos, a fim de lhes dar legitimidade. 

Outro ponto comum foi a necessidade de se ter uma boa consultoria atuarial e 

jurídica, para propor diferentes caminhos à entidade até encontrar o desenho mais 

adequado à sua cultura e realidade, na qualidade e prazo desejados pela 

patrocinadora. 

Discorremos brevemente sobre as experiências relatadas por cada Fundo de Pensão. 

O Fundo A informou que o ponto que mereceu maior cuidado no processo de 

migração foi a divulgação. Os cuidados tomados de identificação de porta vozes, 
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preparação do pessoal de suporte interno, utilização de veículos adequados, como 

palestras associadas a material impresso, respostas imediatas aos questionamentos dos 

empregados e disponibilização dos cálculos atuariais foram fundamentais para o 

sucesso do processo. 

Entendemos que também deve ser enfatizada a experiência do Fundo B, que 

culminou com a decisão de retornar o plano de benefícios ao modelo BD, com base 

nos compromissos assumidos no processo de migração. Todo o cuidado deve ser 

observado, pois os textos publicados podem ser utilizados pelos participantes, no 

futuro, que podem alegar que foram enganados no processo de migração. Portanto, 

falhas de comunicação podem ter conseqüências imprevisíveis. Uma consultoria 

jurídica deve acompanhar o processo, que deve ser claro, objetivo, transparente, 

indicando os pontos positivos e negativos da migração. Isso tenderá a evitar 

demandas legais. 

o Fundo de Pensão C, que se encontrava fortemente deficitário, associou mais 

algumas medidas, como a divulgação aos participantes da decisão da patrocinadora 

de limitar o percentual de contribuição para o antigo plano de benefícios, cujo 

desequilíbrio atuarial foi extremamente agravado pelo processo de demissão 

implementado à época, tomando inviável sua manutenção. 

Outro ponto apontado por esse Fundo foi a possibilidade do participante, de alguma 

forma, planejar a dimensão de seu benefício futuro, na medida em que passaria a 

definir seu percentual de contribuição ao plano, geralmente muito inferior à 

contribuição feita para o antigo plano de benefícios definidos. 

Esse Fundo de Pensão entendeu que dificilmente o nível de adesão ao novo plano de 

benefícios teria sido tão expressivo - 100% do total - se não tivesse havido plena 
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consciência das dificuldades enfrentadas para alcançar o saneamento do Fundo de 

Pensão. 

A divulgação também se mostrou fundamental na primeira e segunda migrações do 

Fundo O, mesmo considerando que a segunda foi compulsória. Como havia uma 

determinação dos acionistas, na primeira migração, de eliminar o risco de custos 

crescentes e impagáveis que significava para eles o plano BO, a opção técnica 

apresentada foi o plano de contribuição definida. Foi exposto aos acionistas o 

desgaste de fechar o plano de benefícios em vigor e apresentada a manutenção do 

Fundo com a minimização dos riscos, e tomou-se a decisão de migrar para essa 

opção. 

Esse Fundo foi o primeiro no Brasil e passar por um processo de migração, e não havia 

experiência anterior, inclusive do órgão regulador, mas todas as medidas necessárias 

foram tomadas para viabilizá-Ia. Desenhou-se um novo regulamento onde os 

benefícios de risco mantivessem equidade com o plano de benefícios anterior, e o 

benefício de aposentadoria foi rebatizado de renda mensal, e estruturado na forma 

CO. A estrutura e o custo foram aprovados pelos acionistas, e a partir desse momento, 

as iideranças da empresa patrocinadora foram contatadas, assim como o sindicato, 

que recebeu muito bem a nova proposta, tendo em vista o subsídio existente no plano 

anterior, que foi demonstrado. 

Era fundamental que o processo tivesse sucesso, porque o fracasso levaria ao 

fechamento do plano. O processo de adesão foi feito através de palestras aos 

participantes, com o apoio de material impresso (jornais, folders, informativos, etc), e o 

resultado final foi de 99% de adesão ao novo plano, eliminando o fechamento do 

Fundo de Pensão. 
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Na segunda migração, apesar de ter sido compulsória, o mesmo cuidado foi tomado 

com relação à divulgação, que expôs claramente as vantagens e desvantagens do 

novo plano, os benefícios que foram eliminados ou diminuídos e os benefícios 

introduzidos, tendo sido realizadas palestras para todos os funcionários com o apoio de 

material impresso. Como o plano oferecido é bastante moderno, com Vesting 

concedido com poucos anos de contribuição, foi muito bem visto pelos empregados, 

e o Fundo D não tem qualquer processo judicial decorrente do processo de migração 

até o momento, o que era uma preocupação da entidade. 

o atuário Gerhard Dutzmann, em entrevista realizada em 28 de junho de 2001 pela 

autora dessa dissertação, coloca algumas das desvantagens observada por ele nos 

processos de migração. O Fundo acumulado de forma individual para aqueles que se 

aposentam nos primeiros anos do sistema é insuficiente para compensar o prejuízo 

econômico quando do encerramento da atividade do trabalho. O participante 

costuma ter uma evolução funcional nos últimos anos de carreira ativa, muitas vezes 

superior à evolução financeira do seu fundo individual, causando um descompasso 

entre a necessidade na aposentadoria - comparado com seus últimos salários - com o 

benefício possível pelo seu fundo acumulado. 

O plano CD, em sua visão, tem um enfoque quase que exclusivamente financeiro, 

esquecendo a parte solidária, não há principio social. Por isso a importância desse 

benefício estar conjugado com o da previdência social, ou seja, a manutenção do 

conceito de sistemas mistos, pois, pelo menos, parte do sistema terá um enfoque 

social. 

No seu entender, o custo do Fundo de Pensão tem como finalidade maior expulsar a 

mão de obra não produtiva em razão da idade, ou do excesso de permanência no 

quadro funcional, resistente à novas idéias, pessoas que foram importantes para a 

empresa, e como finalidade menor atrair e reter a mão de obra. 
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Só empresas em boa condição financeira vão conceder esse benefício, aquelas que 

já deram os benefícios básicos, para ganhar o conceito social que são boas empresas 

para se trabalhar. Algumas patrocinadoras estão repensando os benefícios 

concedidos, e reintroduzindo o conceito de benefício mínimo, porque percebem que 

todo o esforço e despesa despendidos com o plano de CD muitas vezes são 

insuficientes para aposentar o participante dignamente, ou seja, concluem que o 

objetivo maior não foi atendido. 

Ele entende que o empresário está desconfortável com todas as mudanças e 

imposições legais, percebendo que o sistema fechado de previdência complementar 

está exigindo muito mais tempo, cuidado e preocupações do que está disposto a 

assumir, desviando-o de seu negócio. Razão pela qual existe uma tendência de 

migração para planos de benefícios operacionalizados pelas entidades abertas, 

eliminando as responsabilidades, preocupações e tempo despendidos. 

Na sua opinião, "entidade aberta oferece mais flexibilidade, mas não permite à 

empresa um regulamento sob medida, só se estiver dentro das normas das entidades 

abertas, o que dificulta a formação de poupança, pelas regras muito flexíveis". 

Concordamos com as colocações do Sr. Dutzmann, pois se forem mantidas grandes 

barreiras de entrada ao sistema fechado de previdência, e os custos de manutenção 

dos Fundos forem mais elevados no sistema fechado do que no aberto, a tendência é 

de esse sistema frustre as expectativas de crescimento. Se as empresas concluírem que 

a manutenção da entidade é muito complexa, e que há produtos no mercado que 

substituem com vantagens o Fundo de Pensão, não há porque mante-Io. Ou cria-lo, 

para aquelas que estão estudando o oferecimento deste benefício a seus 

empregados. 
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Acredito também que o sistema fechado está num momento bastante delicado. As 

exigências governamentais de controle aumentaram sensivelmente, o que as obriga a 

contratar serviços que anteriormente não eram necessários, trazendo um aumento do 

custo de manutenção. Além disso, existem na legislação diversas responsabilidades 

imputadas à gestão, ainda não regulamentadas, o que traz preocupação às 

empresas patrocinadoras, pois a profissionalização pretendida e esperada pelo 

governo não deveria vir traduzida em exigências desnecessárias e mudanças 

constantes na legislação. Porém, justamente por não ter objetivo de lucro, o sistema 

fechado ainda tem apresentado grandes vantagens para os participantes, como 

custos inferiores ao sistema aberto, facilidade de acesso às informações e maior 

profissionalização na gestão, o que, se as condições se mantiverem, lhes dará 

condição de competitividade neste mercado. 

Entendemos que as conclusões desse trabalho aplicam-se a outros Fundos de Pensão 

de estejam em processo de migração, pois não se observou, nas experiências 

relatadas, fatos especificos aplicáveis apenas às empresas localizadas no Estado do 

Espírito Santo. Ao contrário, os problemas foram bastante semelhantes, e as 

experiências compartilhadas, de forma a evitar os problemas e aperfeiçoar as 

soluções. 
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4.6. OPORTUNIDADES 

Procuramos também identificar se a migração ofereceu alguma oportunidade ao 

Fundo de Pensão. e observamos que o Fundo B entendeu naquele momento a 

necessidade de maior profissionalização do corpo funcional e diretivo. e trabalhou 

nesse sentido. 

Todos os Fundos precisaram se estruturar melhor para suportar o processo de 

migração. principalmente adquirindo modernos sistemas de processamento de dados 

para dar respostas fidedignas e imediatas sobre as contas individuais aos participantes 

e atender a uma necessidade de maior controle. Nesse processo o número de planos 

administrados pelas entidades aumenta. e observamos que todos os Fundos tem entre 

dois e quatro planos administrados. em decorrência do processo. Os Fundos A e O 

relataram que. como precisaram se estruturar melhor para administrar vários planos. 

entenderam que poderiam oferecer sua experiência para outras empresas vinculadas 

de alguma forma às suas patrocinadoras. e se transformaram em multipatrocinados. 

Esses dois Fundos não estão concorrendo no mercado em busca de novos 

patrocinadores. pelo menos até o momento. mas tem procurado atender outras 

empresas vinculadas de alguma forma às suas patrocinadoras. O Fundo O informou 

que cerca de 70% do quadro funcional da patrocinadora instituidora encontra-se 

terceirizado. Portanto. estão preparados para atender às empresas parceiras da 

patrocinadora que estivessem interessadas em oferecer um plano de aposentadoria a 

seus empregados. 

Já o Fundo C informou que a mudança do plano. na realidade. veio permitir a 

manutenção da entidade. pois o custo do plano anterior se tornara insuportável para 

as patrocinadoras e participantes. Sob a modalidade de contribuição definida. os 
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participantes passaram a acompanhar mais de perto os custos e desempenho do 

novo plano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

o Brasil está às voltas com um grave problema de desequilíbrio fiscal, que pela sua 

complexidade e dificuldade de soluções, pois atinge a vida de milhões de pessoas, 

precisa ser avaliado e estudado com muito cuidado. É a necessidade de se equilibrar 

atuarialmente o atual modelo previdenciário. O déficit que ele acarreta está 

dificultando, se não impedindo, o desenvolvimento econômico do país. 

Esse modelo está estruturado sob o sistema de repartição, e possui impropriedades 

atuariais graves, como a ausência de uma idade mínima para aposentadoria, 

categorias de trabalhadores que obtiveram condições especiais para se aposentar 

precocemente, sem qualquer justificativa séria, e a possibilidade de se aposentar com 

benefício correspondente ao seu último salário, entre outras. Tudo isso somado ao 

envelhecimento da população tem o efeito de uma bomba relógio. 

O governo promoveu uma reforma em seu sistema de previdência oficial com vistas a 

obter o esperado equilíbrio no longo prazo. Mas entendemos que a reforma ainda é 

tímida, trabalhada basicamente sobre o setor privado, e dificilmente se chegará ao 

objetivo esperado pela União de equilíbrio das contas públicas se não for estendida 

aos outros regimes previdenciários, dos servidores públicos e dos militares. 

Entendemos que uma das soluções para o problema citado é estimular o 

desenvolvimento da previdência complementar. Nesse trabalho, procuramos abordar 

os Fundos de Pensão, entidade desconhecida pela maioria da população, muitos 

excluídos por insuficiência de renda, outros porque desconhecem os principios básicos 

da previdência complementar e suas vantagens, pois o país ainda não possui uma 

cultura de poupança de longo prazo. 
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A reforma da previdência e a situação deficitária do sistema oficial tem sido o 

principal motivo para que a população passe a demonstrar maior interesse na 

previdência complementar e conheça seus objetivos, entendendo que vale a pena 

abrir mão de parte do consumo atual para viabilizar uma aposentadoria digna no 

futuro. 

Na reforma da previdência oficial ocorreram muitos avanços no modelo 

implementado, que dispôs um pilar público de benefício definido e dois pilares 

privados, ambos em regime de capitalização obrigatória, formados respectivamente 

por um sistema fechado de previdência, sem fins lucrativos e um sistema aberto, 

ligado a bancos e seguradoras, com fins lucrativos. 

o sistema aberto, acessível ao público em geral, tem observado um espantoso 

crescimento, estimulado por uma regulamentação estável e flexível, que permitiu o 

lançamento de produtos atraentes, que tem sido sucesso de vendas. 

o sistema fechado, ao contrário, tem sido objeto de constantes alterações legais que 

tem dificultado investimentos por parte das empresas, estando estabilizado, sem 

crescimento, nos últimos 5 anos. Esperamos que a aprovação da Lei Complementar nO 

109, em maio/200l, possa assegurar as condições necessárias para a expansão do 

regime de previdência complementar, promovendo as condições necessárias para 

que novas empresas e associações de empregados possam se interessar em realizar 

esse tipo de investimento de longo prazo, com um enfoque previdenciário. 

Para que possa crescer, o sistema fechado de previdência complementar precisa ter 

uma regulamentação adequada, condições tributárias isonômicas entre os sistemas 

abertos e fechados, ou seja, um tratamento tributário justo, e estabilidade de regras. 

Dessa forma, o sistema terá credibilidade e flexibilidade para apresentar novos 

produtos que estejam alinhados com as necessidades das empresas patrocinadoras. 
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A maior necessidade apontada pelas empresas é o controle de custos no 

oferecimento de benefícios aos empregados, dentre eles o de previdência privada. 

Isso tem levado muitas empresas que ofereciam o plano de benefício definido a 

migrar para planos de contribuição definida, como forma de evitar a assunção de 

riscos estranhos ao negócio. 

Apesar de entendermos que há espaço no mercado para todos os tipos de planos, o 

de contribuição definida tem se mostrado como uma adequada solução empresarial 

diante dos novos ambientes de incerteza e rápidas mudanças com os quais tem se 

deparado as patrocinadoras. 

Além disso, as empresas estão entendendo que esse plano é mais apropriado à 

grande mudança observada no mercado de trabalho, que pressupõe doses de 

agilidade, flexibilidade, pouca lealdade e carreiras curtas dos empregados, e que dá 

muita ênfase na constituição de contas individuais, sem solidariedade entre os 

indivíduos, o que lhes permite planejar individualmente sua aposentadoria. 

Apesar dos empregados estarem trocando algo certo por algo incerto, ainda assim as 

empresas tem tido sucesso nos processos de migração promovidos em seus planos de 

benefício, tendo alcançado, em muitos casos, altos níveis de adesão. Para isso 

utilizam-se de um processo de comunicação eficiente para convencê-los da 

conveniência da migração. 

Os processos de migração são muito recentes no Brasil, tendo começado no início da 

década de 90, não tendo alcançado a maturidade. Ainda não é possível afirmar que 

os empregados que aderiram terão um adequado nível de benefício. 
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o estudo empírico apresentado nesse trabalho demonstrou as estratégias adotadas 

na migração de planos de benefícios pelas empresas sediadas no estado do Espírito 

Santo, os resultados alcançados e as oportunidades que se apresentaram para essas 

entidades a partir desse processo. Observamos que os participantes ainda não 

realizaram uma avaliação das conseqüências críticas das mudanças, confiando 

totalmente nas necessidades de mudanças impostas ou sugeridas pelas empresas, 

mas não deixam de exercer pressão quando constatam que o nível de benefícios não 

é o esperado, o que produziu, em dois fundos pesquisados, a necessidade de 

promoção de uma segunda migração no plano de benefícios. 

As empresas demonstraram estarem satisfeitas com as conseqüências do processo, ou 

seja, a possibilidade de se manter o benefício aos empregados tendo o custo sob 

controle. 

A partir dos resultados do estudo empírico, podemos concluir que um processo de 

migração dificilmente é definitivo. O desenho de plano de benefícios escolhido tende 

a ser adequado naquele momento. Porém o mundo continua em evolução, e as 

necessidades das patrocinadoras e dos participantes mudam. Por isso é conveniente 

passar o conceito aos participantes que o plano de benefícios deverá estar evoluindo 

para se adequar às novas tendências do mercado de trabalho e as novas 

necessidades dos empregados e da empresa. 

O processo de evolução das organizações é muito dinâmico, e espera-se que o 

crescimento e evolução que estão por vir e certamente atingirão esse tipo de 

entidade possa trazer desenvolvimento sustentável ao país, respostas para o anseio de 

seus participantes, a possibilidade de inserção de novos participantes e maior 

abrangência desse tipo de proteção social para todos os brasileiros. 
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ANEXO 1 

PESQUISA SOBRE TENDÊNCIAS NOS DESENHOS DE PLANOS DE 

BENEFÍCIOS NOS FUNDOS DE PENSÃO DO ES 

Sr. Dirigente: A aplicação desse questionário tem por objetivo recolher informações que 
permitam identificar os fatores que condicionaram a mudança dos modelos de planos de 
beneficios dos Fundos de Pensão do ES. A pesquisa é de cunho acadêmico, para 
fundamentar uma dissertação do mestrado executivo em administração da Fundação 
Getúlio Vargas. Será observada estrita confidencialidade sobre as respostas. Pedimos a 
você que responda o mais espontaneamente possível. Se for necessário, utilize o verso 
para completar suas respostas. Obrigado. 

1. Idade do dirigente: 

2. Sexo: 

3. Grau de Instrução: 

4. Tipo de patrocinadora 
a. ( ) Privada Nacional 
b. ( ) Privada Multinacional 
c. ( ) Estatal 
d. ( ) Outras 

5. Situação atuarial do plano de beneficios antes da migração: 
a. () Equilíbrio 
b. () Deficitária 
c. () Superavitária 

6. Número de Participantes ativos antes da migração: 

7. Número de Participantes assistidos antes da migração: 

8. Nível percentual de adesão ao Plano de Beneficios antes da migração: 

9. Tipo de Beneficios assegurados antes da migração: 
a. () Aposentadorias 
b. () Pensão por morte 
c. () Abonos 
d. () Auxílio doença 
e. Outros - especificar: 

10. Nível de beneficios assegurados antes da migração: 
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a. Em percentual do salário de contribuição: 
b. Outra definição - especificar: 

11. Existência de valor teto para pagamento de beneficios antes da migração: 
a. () Sim - Quanto? 
b. () Não 

12. Custeio do Plano antes da migração: 
a. Em percentual da folha nominal de salários da patrocinadora: 

13. Existência de Plano de Demissão Incentivada pela Patrocinadora: 
a. () Sim 
b. () Não 

14. Na sua opinião, a imagem da entidade antes da migração era: 
a. () Péssima 
b. () Ruim 
c. () Mediana 
d. ( ) Boa 
e. () ótima 

15. Na sua opinião, a transparência na divulgação das informações da entidade 
antes da migração era: 

a. () Alta transparência, com divulgação freqüente dos resultados. 
b. () Mediana 
c. () Baixa transparência, pouca divulgação dos resultados. 
d. Outra: 

16. Patrimônio antes da migração: 
Em milhares de reais: 

17. A patrocinadora estimulou a mudança do modelo de Plano de beneficios: 
a. () Por necessidade de controle de custos 
b. () Por tendência do mercado 
c. () Por processo de privatização 
d. () Por pressão dos participantes 
e. () Por pressão sindical 
f () Por necessidade de ajustar atuarialmente o Plano de Beneficios 
g. () Outra - Especificar: 

18. Data de início dos estudos do novo plano de beneficios: 

19. Tipo de beneficios assegurados no novo plano de beneficios: 
a. () Aposentadorias 
b. () Pensão por morte 
c. () Abonos 
d. () Auxílio doença 
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e. Outros - especificar: 

20. Nível dos Beneficios assegurados no novo plano de beneficios: 
a. Em percentual do salário de contribuição: 
b. Outra definição - especificar: 

21. Existência de valor teto para pagamento de beneficios no novo plano de 
beneficios: 

a. () Sim - Quanto? 
b. () Não 

22. Garantia da Patrocinadora sobre beneficios do novo plano: 
a. () Após a aposentadoria beneficios vitalícios 
b. () Garantia de meta de beneficios na aposentadoria 
c. () Outra garantia aos participantes - especificar: 

23. Adesão ao Novo Plano 
a. () Compulsória 
b. () Voluntária 

24. Recompensas oferecidas na migração do Plano de Beneficios: 
a. () Aumentar a reserva de poupança do participante 
b. () Aumentar a reserva da patrocinadora 
c. () Outra - especificar: 
d. () Não houve recompensa oferecida. 

25. Possibilidade de o participante opinar sobre o novo Plano de Beneficios 
oferecido: 

a. () Sim 
b. () Não 

26. Data de implantação do Plano de Contribuição Definida: 

27. Veículos utilizados para divulgação: 
a. () Palestras 
b. () Jornais da entidade 
c. () Jornais da patrocinadora 
d. () Outras - especificar: 

28. Disponibilização de cálculos e premissas atuariais na implantação do plano de 
beneficios, ou após a implantação: 

a. () Sim 
b. () Não 

29. Possibilidade de o participante revisar os cálculos atuariais na implantação do 
plano de beneficios, ou após a implantação: 

a. () Sim 
b. () Não 
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30. Conseqüências da migração sob o enfoque atuarial - Equilíbrio do Plano de 
Beneficios. 

Descrever: 

31. Conseqüências da migração sob o enfoque financeiro - Mudança ou 
manutenção na estratégia financeira adotada: 

Descrever: 

32. Conseqüências da migração sob o enfoque de seguridade - Nível de beneficios: 
a. () Manteve-se constante 
b. () Aumentou 
c. () Decresceu 

33. Conseqüências da migração sob o enfoque de custeio do Plano de beneficios: 
a. () Manteve-se constante 
b. () Aumentou 
c. () Decresceu 

34. Conseqüências da migração sob o enfoque da imagem da entidade(na sua 
opinião, caso não haja pesquisa): 

a. () Piorou 
b. () Manteve-se igual 
c. () Melhorou 

35. Na sua opinião, qual a avaliação da patrocinadora sobre a migração realizada: 
a. () Péssimo 
b. () Ruim 
c. () Mediano 
d. () Bom 
e. () ótimo 

36. Avaliação dos participantes sobre os resultados (na sua opinião, caso não haja 
pesquisa realizada pela entidade) 

a. () Péssimo 
b. () Ruim 
c. () Mediano 
d. ( ) Bom 
e. () ótimo 

37. Resultados 
Na sua opinião, quais são os pontos que merecem maior cuidado esse processo? 

E qual foram as oportunidades que se apresentaram para o Fundo de Pensão depois da 
migração do Plano? 
(maior profissionalização, terceirização, multi patrocínio, outras) 
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