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RESUMO 

 

Este trabalho faz uma resenha da literatura sobre Fundos Soberanos, 

destacando tópicos como suas origens, objetivos, impactos de seus investimentos, 

transparência e atuação destes instrumentos governamentais na recente crise financeira 

global. Analisa ainda a criação do Fundo Soberano Brasileiro buscando ressaltar seus 

prós e contras. Ressaltamos a necessidade de se observar superávits consistentes em 

Conta Corrente no Balanço de Pagamentos para justificar a constituição destes 

instrumentos. A simples existência de elevados volumes de reservas internacionais não 

serve como prerrogativa para sua criação, devendo-se analisar a sustentabilidade e 

volatilidade das fontes das divisas. Ainda, destacamos que os Fundos Soberanos são 

veículos de investimentos governamentais cuja relevância no mercado financeiro não 

justifica os temores que possam causar desequilíbrios relevantes, apesar das críticas e 

questionamentos em relação à falta de transparência na divulgação de informações 

acerca de seus investimentos.  

 

 

 

Palvras-Chave: Fundo Soberano; Reservas Internacionais; Balanço de Pagamentos 
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ABSTRACT 

 

 

This paper is a survey of the literature on Sovereign Wealth Funds, 

highlighting topics such as their origins, objectives, impacts of their investments, 

transparency and performance of this government instruments in the recent global 

financial crisis. It also examines the creation of the Brazilian´s Sovereign Wealth Fund 

seeking to highlight their pros and cons. We emphasize the need to observe consistent 

surpluses in the Current Account to justify the creation of these instruments. The mere 

existence of substantial amounts of international reserves does not serve as a prerogative 

for its creation. The sustainability and volatility of the sources of foreign exchange 

should be examined. Still, we emphasize that the Sovereign Wealth Funds are 

government investment vehicles which relevance in the financial market does not justify 

the fears that can cause relevant imbalances, despite the criticism and questions about 

the lack of transparency in disclosing information about their investments. 

 

 

Key-words: Sovereign Wealth Funds; International Reserves; Balance of Payments 
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Capítulo 1 

 

1.1 � Introdução 

 

 

A economia mundial vem observando, desde o final da década de 1990, 

algumas mudanças importantes no que se refere à condução de políticas econômicas e 

quebras de alguns paradigmas, especialmente aqueles relacionados a taxa de câmbio e 

reservas internacionais. 

Durante a década de 1990, o México em 1994, os chamados �Tigres 

Asiáticos� 
1 em 1997, a Rússia em 1998 e o Brasil em 1999 sofreram ataques 

especulativos contra suas moedas, sendo obrigados a aceitar a interferência de 

organismos internacionais, como FMI e Banco Mundial, que exigiam como 

contrapartida aos empréstimos concedidos disciplina fiscal e políticas de controle de 

demanda interna. 

Basicamente, todos estes países controlavam a taxa de câmbio e tinham 

déficits nos respectivos Balanços de Pagamentos financiados por investimentos 

estrangeiros diretos e capitais de curto prazo, que ingressavam nestas economias 

atraídos pela elevada remuneração oferecida. De forma semelhante (mas por problemas 

internos diferentes), os países vítimas de crises financeiras acabaram por adotar política 

de cambio flexível e buscar superávits fiscais como forma de blindar suas economias de 

novos ataques. A flexibilização do câmbio, além de isolar a economia de choques 

externos, uma vez que os impactos destes choques refletem imediatamente na taxa 

cambial, melhora a competitividade dos produtos exportados por estes países, 

aumentando o ingresso de divisas via superávits comerciais.  

Por outro lado, os Estados Unidos (EUA) sofreram com o estouro da bolha das 

empresas �pontocom� e com os ataques terroristas em 2001, fatores que levaram o FED, 

banco central americano, a adotar uma política monetária expansionista como forma de 

estimular a economia e assim minimizar os impactos recessivos causados por estes dois 

eventos. 

Então, a década de 2000 se inicia com os países emergentes adotando políticas 

econômicas amparadas por disciplina fiscal e câmbio flexível e os EUA com taxas de 

                                                
1 O termo �Tigres Asiáticos� refere-se aos seguintes países: Hong Kong, Taiwan, Cingapura, Coréia do 

Sul e Filipinas. 
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juros bastante reduzidas. Este cenário fez com que os grandes investidores 

internacionais (públicos e privados) começassem a buscar novas alternativas de 

investimento, com os países emergentes passando a ser o destino de um maior volume 

de investimentos. Além disso, os investidores passaram a procurar novos ativos, não se 

concentrando apenas nos ativos financeiros. Commodities agrícolas e minerais, petróleo 

e gás natural, por exemplo, sofreram forte valorização durante a década de 2000 muito 

em função da especulação feita por hedge funds e investidores qualificados nos 

mercados futuros destes produtos, além da maior demanda da China por matérias-

primas para suportar seu crescimento econômico. 

Neste cenário de aumento de investimentos estrangeiros e elevação nos preços 

das commodities, vários países emergentes acumularam uma grande quantidade de 

reservas internacionais o que, a despeito da adoção de um regime de câmbio flexível 

(que não exige, por si só, elevados níveis de divisas) passou a ser feito com fins 

precaucionais. Porém, o influxo de recursos em vários países superou o necessário para 

garantir liquidez aos bancos centrais em caso de crise financeira. Assim, muitos países 

passaram a buscar investimentos alternativos para suas reservas que, na maioria dos 

países é investida em títulos de baixo risco e com elevada liquidez, como os títulos do 

tesouro americano.  

Para servir como veículo de investimentos deste excesso de divisas, vários 

países criaram Fundos Soberanos, principalmente para que estes recursos sejam geridos 

separadamente das reservas internacionais em poder do Banco Central, mantidas em 

ativos financeiros líquidos e de baixo risco de crédito. Por serem menos aversos à risco 

e não possuírem passivos de curto prazo, os Fundos Soberanos ganharam destaque por 

sua atuação como �emprestadores de última instância�, durante a crise financeira global 

de 2008. Assim, alocaram seus recursos em diversos setores severamente impactados, 

como o setor financeiro, em um momento em que a maioria dos investidores priorizava 

liquidez. 

Contudo, os movimentos dos Fundos Soberanos suscitaram dúvidas e críticas 

em diversos países receptores dos recursos, que acreditavam que os objetivos destes 

investimentos iam além de objetivos financeiros. A falta de transparência de alguns 

Fundos Soberanos servia como justificativa para respaldar tais críticas. Alguns sugeriam 

que os Fundos Soberanos se aproveitavam do momento de instabilidade econômica para 

investir em setores estratégicos no exterior, como óleo e gás, portos e empresas com 

atuação global. 
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O objetivo deste trabalho consiste em analisar a atuação dos Fundos 

Soberanos, destacando as condições macroeconômicas que justificam sua criação. 

Analisam-se, ainda, as principais características dos investimentos feitos por estes 

instrumentos e os impactos que os mesmos causam nos mercados que recebem seus 

recursos.  

No próximo capítulo, define-se o que são os Fundos Soberanos, quais suas 

principais características e objetivos e apresenta-se o histórico e o contexto 

macroeconômico em que estes instrumentos foram criados e como eles podem ser 

usados como instrumentos de política econômica. No Capítulo 3, analisa-se a alocação 

dos investimentos dos Fundos Soberanos, sua transparência, e quais impactos os 

mesmos causam nas economias receptoras destes recursos. Demonstra-se, também, a 

importante participação destes veículos durante a crise financeira global de 2008. Uma 

análise crítica do processo de constituição do Fundo Soberano Brasileiro é feita no 

Capítulo 4. Por fim, o Capítulo 5 apresenta algumas conclusões e considerações finais.  
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Capitulo 2 � Fundos Soberanos: histórico e contexto 

macroeconômico  
 

2.1 � Histórico 

 

 

Apesar de não existir uma definição universalmente aceita para os Fundos 

Soberanos, podemos defini-lo de maneira simples como um grande conjunto de ativos 

de propriedade governamental. Os recursos que alimentam estes fundos são, em geral, 

provenientes das reservas internacionais, de superávits fiscais ou de recursos oriundos 

de programas de privatização. No caso das reservas internacionais, quando são 

direcionadas para estes instrumentos, são geridas de forma separada das reservas que 

permanecem no Banco Central. 

A expressão �Fundo Soberano� foi criada em 2005 por Andrew Rozanov.
2 Ele 

caracterizou os Fundos Soberanos como fundos criados para alocar de maneira 

específica as reservas internacionais dos países, de forma que houvesse mais 

diversificação e maiores retornos em comparação aos obtidos pela gestão tradicional 

destas reservas feita pelos Bancos Centrais. Porém, os Fundos Soberanos já existem a 

bem mais tempo. Algumas pesquisas citam o francês Caisse dês Dépots et 

Consignations, criado em 1816, como o primeiro Fundo Soberano existente, mas foi no 

período pós-guerra que eles começaram a ser usados com mais freqüência.  

Em 1953, o Kuwait criou seu Fundo Soberano quando ainda era colônia 

britânica, denominando-o inicialmente de Kuwait Investment Board, que posteriormente 

tornou-se Kuwait Investment Authority, com o objetivo de investir a receita oriunda da 

venda de petróleo em ativos de longo prazo de forma que gerações futuras pudessem se 

beneficiar desta riqueza. 

Em 1956, o Kiribati Revenue Equalization Reserve Fund foi criado pela 

British Colonial Administration para gerir a riqueza oriunda da exportação de fosfato, 

que naquele tempo correspondia por quase 50% das receitas governamentais. O objetivo 

deste fundo também era garantir a participação de gerações futuras na riqueza oriunda 

deste recurso natural finito. Com o passar dos anos, diversas outras fontes contribuíram 

para financiar o fundo, que em dezembro de 2009 possuía US$ 400 milhões em ativos. 

                                                
2 Rozanov (2005). 
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O novo período de impulso na criação dos Fundos Soberanos iniciou-se nas 

décadas de 1970 e 1980, quando vários países exportadores de petróleo criaram seus 

fundos, sendo a maioria deles com objetivos estabilizadores e para proteger a economia 

das conseqüências causadas pelo excesso de recursos internacionais que ingressaram 

nestes países, como pressão inflacionária e apreciação cambial.
3  

Na década de 1990, as crises cambiais por quais passaram México (1994), 

Sudeste Asiático (1997), Rússia (1998) e Brasil (1999), fizeram com que países 

emergentes percebessem a importância de acumular reservas internacionais como forma 

de minimizar os impactos de choques externos. Passou-se então a priorizar o acúmulo 

de divisas, aplicando-as em títulos governamentais de baixo risco e elevada liquidez, 

mesmo que o retorno dessas aplicações fosse pequeno. Priorizava-se segurança e 

liquidez em detrimento à rentabilidade.  

Já a partir dos anos 2000, observou-se um aumento da fragilidade do dólar 

norte-americano provocada, entre outros motivos, pelo excesso de liquidez causado pela 

política monetária expansionista adotada pelo FED e pelos �déficits gêmeos� � déficits 

fiscais e em Conta Corrente do Balanço de Pagamentos - incorridos pelos Estados 

Unidos. Em contrapartida ao dólar fraco e o baixo juro americano, além da forte 

demanda chinesa por produtos agrícolas e minerais, os detentores de liquidez passaram 

a buscar a segurança e rentabilidade das commodities, levando à disparada de seus 

preços, aí incluindo petróleo e outras commodities negociadas nos mercados 

financeiros, beneficiando países intensivos em recursos naturais. 

Como as reservas internacionais no mundo praticamente triplicaram ao longo 

da década de 2000, estima-se que o nível atual tenha superado o necessário para 

proteger as economias domésticas de crises financeiras como as ocorridas nos anos 90. 

Com isso, alguns países criaram seus Fundos Soberanos buscando alternativas mais 

rentáveis para alocar as divisas acumuladas, o que fez com que o preço das ações e 

títulos de dívida corporativa observasse forte valorização. O Gráfico 1 mostra a 

evolução na constituição dos Fundos Soberanos desde 1950.  

 

 

 
                                                
3 Um exemplo dos efeitos colaterais causados pelo excesso das exportações de um determinado produto é 

a chamada �doença holandesa�. Este denominação surgiu em 1982 através do modelo desenvolvido por 

W. Marx Corden e J. Peter Neary para explicar o impacto da apreciação cambial sobre os demais setores 

da economia causados pelo elevado volume de exportação de um produto específico. Para mais 

informações ver Almeida et. al. (2008). 
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Gráfico 1 
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          Fonte: SWF Institute 

 

Resumindo, três fatores foram preponderantes para o crescimento observado 

no número de Fundos Soberanos, sobretudo na década de 2000, quando estes fatores 

apareceram de forma mais intensa:  

(i) aumento no preço das commodities, em especial petróleo; 

(ii) elevação das reservas internacionais; 

(iii) incremento no preço de outros ativos, como ações e títulos corporativos. 

 

Além destes fatores, a continuação prolongada dos desequilíbrios no sistema 

financeiro global também contribuiu para a expansão mais recente dos Fundos 

Soberanos. Neste contexto, também as commodities agrícolas e minerais passaram a ter 

ainda mais procura. Como são recursos que tendem a se exaurir ao longo do tempo 

(salvo descoberta de novas fontes, como o petróleo na camada pré-sal), a crescente 

demanda de países como a China e Índia, que tem crescido em média 10% ao ano e 8% 

ao ano respectivamente segundo dados do IMF Outlook 2009, além do ingresso de 

hedge funds neste mercado, fez com que o preço destes ativos continuasse a sustentar 
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forte valorização, conforme mostra a evolução do índice de CRB
4 apresentada no 

Gráfico 2. 

Há quem considere ainda que a referida alta dos preços das commodities 

também seja resultado da ação dos Fundos Soberanos que, como os hedge funds, não 

estão sujeitos aos requerimentos regulatórios convencionais de transparência e de 

divulgação de informação sobre a composição de suas carteiras de investimento. 

Embora os Fundos Soberanos se distingam dos hedge funds pelo fato de não operarem 

com recursos de terceiros e por terem horizonte de investimento de mais longo prazo, 

isto não significa que a especulação esteja ausente das suas estratégias de alocação de 

recursos. 

 

Gráfico 2 

Evolução Preço das Commodities x Acumulo de Reservas Cambiais
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Fonte: Bloomberg, IFS/FMI 

 

Como pode ser observado no Gráfico 2, a tendência de valorização dos preços 

das commodities começou a ser revertida no terceiro trimestre de 2008 em virtude da 

crise financeira mundial, onde as perspectivas de crescimento econômico de países 

importadores destes produtos foram reduzidas, o que fez com que surgissem 

perspectivas de diminuição da demanda por estes insumos. Apesar disto, o volume de 

reservas internacionais globais permaneceu praticamente intacto após a crise. 

                                                
4 O índice CRB é calculado pelo Commodity Research Bureau e é composto por uma cesta de 

commodities que servem de benchmark para o setor. Para mais informações ver 
http://www.crbtrader.com. 

http://www.crbtrader.com
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Com a crise financeira internacional, as condições que fomentaram o 

incremento no número de Fundos Soberanos existentes deixaram (momentaneamente) 

de existir, especialmente aquelas que dizem respeito aos preços das commodities 

agrícolas e minerais. A queda nos preços destes ativos, especialmente petróleo, 

contribuiu para a interrupção da constituição de alguns Fundos Soberanos, e também 

diminuiu a capacidade dos fundos existentes em realizar novos negócios.   

Contudo, segundo Ziemba (2009) a partir do segundo semestre de 2009 

observa-se uma retomada na atuação dos Fundos Soberanos, uma vez que a recuperação 

nos preços das commodities agrícolas e nas ações listadas em bolsa (especialmente as 

de países emergentes) proporciona aos fundos recuperação dos prejuízos incorridos 

anteriormente. De acordo com suas estimativas, ativos estrangeiros sob gestão destes 

instrumentos atingiram US$ 1,7 trilhão em setembro de 2009, o que representa um 

aumento de quase US$ 300 bilhões quando comparado com dezembro de 2008.
5 

 

De forma geral, os Fundos Soberanos podem ser caracterizados como: 

(i) Fundos governamentais; 

(ii) Fundos geridos separadamente das reservas internacionais dos Bancos 

Centrais; 

(iii) Fundos com alta exposição aos mercados internacionais; 

(iv) Fundos que não possuem obrigações com cotistas, diferentemente dos 

fundos de pensão; 

(v) Fundos com maior tolerância a riscos; 

(vi) Fundos com perfil de longo prazo. 

 

Contudo, qualquer generalização sobre estes instrumentos deve ser feita com cautela, 

pois estes instrumentos possuem diferenças relevantes quando comparados uns com os 

outros. Ao redor do mundo, Fundos Soberanos seguem diferentes estruturas legais e 

institucionais. Por exemplo, muitos destes instrumentos não são legalmente separados 

de seus respectivos governos ou Bancos Centrais (como o norueguês Government 

Pension Fund), ao passo que outros o são (como o Korea Investment Corporation). 

Além disso, ainda se diferenciam por possuírem diferentes objetivos. Os principais são: 

(i) Estabilização: busca amortecer o impacto causado pela volatilidade dos 

preços das commodities nos orçamentos fiscais dos governos e na 

                                                
5 Exclui-se deste valor os ativos domésticos de fundos como o chinês CIC e os de Abu Dhabi. 
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economia como um todo. Também procura diminuir o custo de 

carregamento das reservas internacionais, ao auxiliar a autoridade 

monetária em esterilizar o excesso de liquidez;
6 

(ii) Poupança para geração futura: buscam investir em ativos de longo 

prazo para que a receita gerada por recursos naturais escassos seja 

utilizada por várias gerações; 

(iii) Investimento em empresas: gerenciam os investimentos dos governos 

em empresas nacionais e estrangeiras; 

(iv) Diversificação de risco: investem em diversos setores da economia, de 

forma a diversificar a economia local; 

(v) Fundos Soberanos Genéricos: não se restringem a um objetivo 

específico; 

 

2.2 � Contexto Macroeconômico 

 

O acúmulo de reservas internacionais, apesar de reduzir a probabilidade de 

crise cambial, implica em elevados custos de oportunidade. A constituição de um Fundo 

Soberano acontece geralmente quando as reservas internacionais atingem determinado 

nível que supera o nível �ótimo�, isto é, o nível necessário para garantir a estabilidade 

cambial e a segurança em períodos de crises internacionais. Então a questão relevante 

de política é mensurar a partir de que nível deve-se buscar investimentos alternativos 

para as divisas acumuladas. De fato, por existirem benefícios (e custos) importantes em 

acumular reservas internacionais, especialmente em termos de redução da 

vulnerabilidade externa, a definição do nível a partir do qual se buscará investimento 

alternativo deve ser feita de forma cuidadosa.  

Da perspectiva de prevenção de crise cambial, um dos indicadores mais 

utilizados é a razão entre reservas internacionais e passivo externo de curto prazo, 

conforme definido pela Regra Greenspan-Guidotti, que afirma que esta razão deve ser 

maior ou igual a 1. Para países com acesso restrito ao mercado internacional de capitais, 

é importante que se leve em conta o passivo externo dos setores público e privado, 

ponderando as moedas em que referido passivo está definido e seu prazo de vencimento.  
                                                
6 A �esterilização� consiste em compra de moeda estrangeira e venda de títulos públicos para não 

aumentar a base monetária e não alterar, portanto, a liquidez interna da economia. Este tipo de operação, 

normalmente, impõe elevados custos fiscais. Para outras informações, ver Griffith-Jones e Ocampo 
(2008). 
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Países com elevados déficits em Conta Corrente do Balanço de Pagamentos, 

cambio sobrevalorizado (especialmente quando adotam regimes de câmbio fixo), dívida 

pública concentrada no curto prazo e sistema bancário frágil, devem acumular maior 

volume de divisas do que aqueles que têm sistema de câmbio flexível, acesso livre ao 

mercado internacional de capital e sólido sistema bancário.  

Estimativas do FMI, indicam que no final de 2009 as reservas internacionais 

dos países em desenvolvimento atingirão US$ 5,4 trilhões.
7 A China, cuja estratégia de 

intervenção no mercado de câmbio conduziu a um rápido acúmulo de reservas 

(crescimento médio anual de 35% na presente década), responderá, de acordo com as 

projeções, por quase 50% do total, acumulando aproximadamente US$ 2,7 trilhões 

(Gráfico 3). Essas estimativas indicam o elevado potencial de expansão dos fundos de 

riqueza soberana. 

 

Gráfico 3  

Países selecionados: evolução das reservas internacionais 2001 - 2010E
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Fonte: World Economic Outlook, 2009 � tabela A-15 

 

Uma vez definido o nível de reservas ótimo, deve-se analisar a origem e 

sustentabilidade das fontes destas reservas, uma vez que Fundos Soberanos investem 

em ativos menos líquidos do que aqueles investidos pelos Bancos Centrais. As fontes 

                                                
7 IMF (2009). 
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consideradas mais estáveis de acúmulo de reservas internacionais são superávits na 

balança comercial.
8  

Desde as crises cambiais ocorridas na segunda metade da década de 1990, 

países em desenvolvimento procuram acumular reservas internacionais com objetivos 

precaucionais. De acordo com Ocampo (2007), a demanda por reservas internacionais 

por motivos de precaução requer que uma proporção do passivo externo seja mantida 

em ativos líquidos e menos arriscados, com esta proporção aumentando quanto mais 

aberta for a Conta Capital e/ou quanto mais volátil forem os recursos que ingressam via 

esta rubrica do Balanço de Pagamentos. 

 Contudo, o acúmulo de divisas levanta algumas questões relevantes. Ao 

considerarmos países de forma isolada, o influxo excessivo de capitais estrangeiros 

possui efeitos indesejados. O primeiro deles é a valorização excessiva da taxa de 

câmbio, estimulando as importações e desestimulando as exportações. 

Conseqüentemente, o superávit comercial inicial reduz-se, chegando, até mesmo, a 

converter-se em déficits, que só serão revertidos a partir da inversão de tais fluxos e da 

desvalorização, algumas vezes abrupta, da taxa de câmbio. O segundo efeito negativo é 

o aumento da oferta monetária nacional decorrente do ingresso de capitais externos, que 

estimula o nível de demanda agregada, fazendo com que aumente o nível de 

importações, podendo produzir um déficit na Conta Corrente, inclusive um déficit 

acima do nível considerado sustentável pelo governo. Esse estímulo é resultado de uma 

possível queda nas taxas de juros, o que incentiva o consumo das famílias e o 

investimento privado. O terceiro efeito indesejável refere-se ao possível impacto 

inflacionário causado pelo aumento da oferta monetária, decorrente do ingresso de 

capitais externos, o que pode vir a reduzir as exportações pelo efeito no câmbio real. 

Uma vez que Fundos Soberanos possuem horizonte de investimento mais 

longo, não faz sentido alocar nestes instrumentos recursos que não sejam oriundos de 

fontes sustentáveis no longo prazo.  

 

 

 

 

 

                                                
8 Para mais informações a respeito de metodologias aplicadas ao cálculo do nível ótimo de reservas, ver 

Jeanne, O e Ranciere, R. (2006) 
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Tabela 1 (% PIB)9 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E 2011E

País

China 1,30% 2,40% 2,80% 3,60% 7,20% 9,50% 11,00% 10% 10,30% 9,30% 9,40%
Coreia do Sul 1,60% 0,90% 1,90% 3,90% 1,80% 0,60% 0,60% -0,70% 2,90% 3,00% 3,00%

Nigéria 4,70% -12,60% -5,70% 6,00% 6,90% 13,50% 5,80% 4,50% -9,00% -3,50% -1,30%
Arábia Saudita 5,10% 6,30% 13,10% 20,80% 28,70% 27,90% 25,10% 28,90% -1,80% 4,50% 11,50%

Timor Leste -12,60% -15,90% -15,40% 20,70% 78,40% 165,20% 296,10% 408,30% 66,20% 49,40% -50,80%
Bahrein 2,80% -0,70% 2,00% 4,20% 11,00% 13,80% 15,80% 10,60% 1,60% 3,60% 9,60%

Emirados Árabes Unidos 9,50% 4,90% 8,50% 9,10% 18,00% 22,60% 16,10% 15,80% -5,60% -1,00% 6,90%
Trinidad e Tobago 5,00% 0,90% 8,70% 12,50% 22,40% 37,50% 24,80% 26,80% 7,40% 10,20% 8,20%

Fonte: World Economic Outlook, 2009 - tabela A-12  

 

Através da identidade macroeconômica básica apresentada pela equação (1) 

abaixo, Griffith-Jones e Ocampo (2008) demonstram que só faz sentido constituir um 

Fundo Soberano quando a Conta Corrente apresenta superávits consistentes.  

 

ÄR � ÄF = X � M = S � I                   (1) 

Onde,  

ÄR: acúmulo de reservas internacionais 

ÄF: fluxo (líquido) de capital externo 

X � M: superávit em Conta Corrente 

S � I: poupança líquida 

 

Pela equação (1) acima, percebe-se que o acúmulo de reservas somente 

acontece quando a poupança for maior que o investimento ou, de forma equivalente, 

quando há superávit em Conta Corrente. Se há déficit em Conta Corrente só haverá 

acúmulo de reservas (ÄR > 0) se o fluxo de capitais externos superar este déficit. 

Se um Fundo Soberano é criado via superávits em Conta Capital, corre-se o 

risco de incorrer em descasamento de ativos e passivos, uma vez que os recursos que 

ingressam via Conta Capital tendem a ser voláteis e, em alguns casos, de curto prazo. 

Desta forma, se não há superávit em Conta Corrente do Balanço de Pagamentos não há 

motivos para que este instrumento seja criado. 

De fato, observa-se que a maioria (a Nigéria é a exceção) dos países que 

constituiu Fundos Soberanos durante a década de 2000 o fez apresentando superávit em 

Conta Corrente do Balanço de Pagamentos nos anos anteriores e no ano de sua 

constituição, o que corrobora a tendência de se constituir Fundos Soberanos via 

superávit em Conta Corrente do Balanço de Pagamentos (Tabela 1).  

                                                
9 Em negrito, o saldo da Conta Corrente no ano de constituição do Fundo. 
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No entanto, apresentar superávit em Conta Corrente não é condição sine qua 

non para que determinado país constitua um Fundo Soberano. Países como Austrália e 

Nova Zelândia constituíram seus Fundos mesmo apresentando déficits em Conta 

Corrente. A importância de se apresentar superávit nesta rubrica do Balanço de 

Pagamentos advém da menor volatilidade destes recursos e da necessidade de se 

financiar os investimentos dos Fundos com recursos de longo prazo, o que pode não ser 

observado em reservas internacionais obtidas via Conta Capital.  

De acordo com Sias (2008), se um país possui déficit em transações correntes, 

deve-se analisar as formas de financiamento deste déficit. Se o financiamento se dá via 

Investimento Estrangeiro Direto (IED), então poderia se �alavancar� criando um Fundo 

Soberano, desde que suas aplicações fossem em ativos com prazo de maturação, em 

média, menores do que o IED. A Austrália, por exemplo, recebe muitos investimentos 

estrangeiros de longo prazo, o que leva o país a apresentar superávit no Balanço de 

Pagamentos. A criação do Fundo Soberano australiano tem por objetivo diversificar 

risco, aplicando em ativos denominados em outras moedas.  

No caso de financiamento do déficit em transações correntes via investimentos 

em bolsa de valores ou operações de carry trade
10

, o Fundo Soberano deveria investir 

no curtíssimo prazo. No entanto, isto é um caso teórico pois, na prática, seria temerária 

uma aplicação deste tipo. 

Importante ressaltar, portanto, que ao constituir um Fundo Soberano não tendo 

superávit em transações correntes, o mesmo será criado de forma alavancada, gerando 

maiores riscos para o país. 

 

2.3 � Fundos Soberanos como Instrumentos de Política Econômica 

 

Os Fundos Soberanos também constituem-se num poderoso instrumento de 

política econômica, auxiliando as políticas fiscal, monetária, cambial e industrial. Sias 

(2008) mostra que muitos países que criaram Fundos Soberanos melhoraram a 

condução de suas políticas econômicas em pelo menos três aspectos. 

No aspecto fiscal, institucionaliza permanentemente o caráter anticíclico dos 

gastos governamentais, ajudando na �calibragem� da demanda agregada. Com base em 

                                                
10 Operações de carry trade são tentativas de arbitragem feita por investidores que tomam recursos em 
países cuja taxa de juros é baixa e investem em países com política monetária mais restritiva, obtendo o 

diferencial dos juros menos a variação cambial. 
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estudos econométricos, o Fundo Monetário Internacional mediu a eficácia dos Fundos 

Soberanos tendo por base 12 economias, das quais 5 exportadoras de recursos naturais e 

7 exportadoras de produtos manufaturados, alcançando algumas conclusões 

interessantes. Para países abundantes em recursos naturais, o estabelecimento de um 

Fundo Soberano não teve impacto em moderar os gastos do governo. No entanto, o 

estabelecimento de Fundos Soberanos auxiliou na manutenção de políticas 

precaucionistas em contexto de variabilidade das receitas governamentais em função da 

volatilidade dos preços dos recursos naturais exportados.  Contudo, em termos gerais, 

conclui-se que países com políticas fiscais bem planejadas é que tendem a criar estes 

instrumentos, e não é o estabelecimento do fundo que irá aumentar a restrição dos 

gastos públicos. 
11  

No aspecto cambial, uma política monetária menos expansionista diminui a 

pressão de baixa na taxa de cambio indiretamente, uma vez que irá reduzir a oferta de 

dólares no mercado e direciona-los para o exterior, atenuando problemas causados pela 

apreciação cambial. O Fundo Soberano diversifica os riscos do país ao comprar ativos 

(ações, títulos públicos e privados, entre outros) denominados em moeda estrangeira, 

protegendo a economia contra flutuações cambiais indesejadas. 

Já no aspecto industrial, ao investir em ativos denominados em diferentes 

moedas, os Fundos Soberanos refletem uma preocupação de longo prazo com efeitos do 

tipo �doença holandesa� em países que são grandes exportadores de recursos naturais 

(especialmente aqueles cuja pauta de exportação é pouco diversificada). 

Em relação ao aspecto monetário, os Fundos Soberanos podem auxiliar na 

concessão de crédito em momentos de restrição por parte dos bancos comerciais, 

estimulando a economia a continuar investindo sem que o Banco Central tenha que 

implementar cortes nas taxas de juros domésticas para incentivar o investimento 

privado.  

                                                
11 Disponíveis em �IMF � Sovereign Wealth Fund � A Work Agenda -  2008� 
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Capitulo 3 � Alocação de Recursos pelos Fundos Soberanos 
 

Os Fundos Soberanos tem sido foco de atenção da mídia global e tema de 

vários debates a respeito dos impactos e de suas reais intenções quando alocam seus 

recursos. Na primeira parte deste capítulo, analisa-se as carteiras de investimento dos 

Fundos Soberanos em termos geográficos e setoriais. Em seguida, analisamos a 

transparência dos fundos e o impacto global resultante destes investimentos e, por fim, a 

tendência para os próximos anos.   

3.1 � Carteira de Investimentos  

 
A tabela 2 apresenta alguns dos principais Fundos Soberanos existentes 

atualmente, descrevendo o tamanho dos ativos, data de constituição, País e origem dos 

recursos. Interessante destacar que dos 10 maiores fundos, apenas metade tem como 

origem recursos naturais, ou seja, desmistificando a idéia que somente países intensivos 

em recursos naturais constituem Fundos Soberanos. 

Tabela 2  

Nome do Fundo Ativos (USD Bilhão)
Data de 

Início
País Origem

Abu Dhabi Investment Council 875 1976 Emirados Árabes Petroleo
Government Pension Fund - Global 445 1990 Noruega Petroleo
SAFE Investment Company 347 1997 China Manufaturados
SAMA Foreign Holdings 300 N/A Arábia Saudita Petroleo
China Investment Corporation 288,8 2007 China Manufaturados
Government of Singapore Investment Corporation 247,5 1981 Singapura Manufaturados
Kuwait Investment Authority 202,8 1953 Kuwait Petroleo
National Walfare Fund 168 2008 Russia Petroleo
Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio 139,7 1993 Hong Kong Manufaturados
Temasek Holdings 122 1974 Singapura Manufaturados
Quatar Investment Authority 65 2005 Catar Petroleo
Libian Arab Foreign Investment Company 50 1981 Líbia Petroleo
Australian Future Funds 49,3 2006 Australia Manufaturados
Revenue Regulation Fund 47 2000 Argélia Petroleo
Kazakhstan National Fund 38 2000 Cazaquistão Petroleo
National Pensions Reserve Fund 30,8 2001 Irlanda Manufaturados
Brunei Investment Authority 30 1983 Brunei Petroleo
Korea Investment Corporation 27 2005 Korea Manufaturados
Alaska Permanent Fund 26,7 1976 EUA Petroleo
Khazanah Nasional 25,7 1993 Malásia Manufaturados
Social and Economic Stabilization Fund 21,8 1985 Chile Cobre
National Stabilization Fund 15 2000 Taiwan Manufaturados
Mumtalakat Holding Company 14 2006 Bahrein Petroleo
Albertas Heritage Fund 13,8 1976 Canadá Petroleo
State Oil Fund 13,4 1999 Azerbaijão Petroleo
Oil Stabilization Fund 13 1998 Irã Petroleo
New Mexico State Investment Office Trust 12,9 1958 EUA Manufaturados
New Zeland Superannuation Fund 11 2003 Nova Zelândia Manufaturados
Excces Crude Account 9,4 2004 Nigéria Petroleo
Fundo Soberano do Brasil 8,6 2009 Brasil Manufaturados
Pula Fund 6,9 1996 Botswana Diamantes e Minerais
Public Investment Fund 5,3 2008 Arábia Saudita Petroleo
China-Africa Development Fund 5 2007 China Manufaturados
Timor Leste Petroleum Fund 5 2005 Timor Leste Petroleo e Gás

Permanent Wyoming Mineral Trust Fund 3,7 1974 EUA Minerais
Alabama Trust Fund 3,1 1986 EUA Gás Natural

Heritage and Stabilization Fund 2,9 2000 Trinidad e Tobago Petroleo
State General Reserve Fund 2 1980 Omã Petroleo e Gás

RAK Investment Authority 1,2 2004 Emirados Árabes Petroleo
FIEM 0,8 1998 Venezuela Petroleo
State Capital Investment Corporation 0,5 2005 Vietnã Manufaturados
National Fund by Hydrocarbon Reserves 0,3 2006 Mauritânia Petroleo e Gás

fonte: Sovereign Wealth Fund Institute

Principais SWFs no mundo (dezembro 2008)
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No entanto, mais da metade dos Fundos descritos tem o petróleo como origem 

dos recursos aproximadamente 45% dos recursos investidos vêm de países localizados 

no Oriente Médio, conforme mostra o Gráfico 4 abaixo. A Ásia também tem relevante 

participação no mercado de Fundos Soberanos, com 33% de market share. A maioria 

dos fundos asiáticos é financiada pelo excesso de reservas internacionais que estes 

países detêm. A Europa tem 16% dos Fundos Soberanos existentes muito em função da 

relevante participação do fundo norueguês, que possui o segundo maior Fundo 

Soberano em termos de ativos.  

 

Gráfico 4 

Distribuição dos Fundos Soberanos 

(por continente)
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       Fonte: SWF Institute, IFSL Research 

 

Em termos de participação por país, o Gráfico 5 mostra que em dezembro de 

2008 apenas 7 países detinham 81% dos recursos administrados pelos Fundos 

Soberanos. Os Emirados Árabes Unidos lideravam com quase US$ 1 trilhão de ativos 

(24% do total), seguido pela China, com uma participação de 17%. 
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                              Gráfico 5 
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Fonte: SWF Institute, IFSL Research 

 

Interessante ressaltar que os países mais representativos são aqueles com 

relevante participação no comércio internacional, em função de serem intensivos em 

recursos naturais (no caso dos Emirados Árabes Unidos, Noruega e Arábia Saudita) ou 

serem exportadores de produtos manufaturados (China e Singapura). A constituição de 

Fundos Soberanos visa, entre outros objetivos, diversificar as economias locais 

desenvolvendo setores que, em outra situação, teriam pouca relevância econômica. 

O Gráfico 6 mostra o histórico das transações realizadas por Fundos 

Soberanos desde 2000. Destaca-se o salto observado no número de transações em 2004 

quando comparado ao ano anterior. Esse salto pode ser justificado pelo aumento no 

preço das commodities, especialmente petróleo, e pela política monetária expansionista 

implementada pelo banco central americano. Como os países exportadores de 

commodities passaram a auferir consistentes superávits comerciais, elevando o ingresso 

de reservas internacionais, necessitavam de alternativas de investimento mais rentáveis 

do que os títulos do tesouro americano, mesmo que para isso tivessem que correr mais 

riscos. O Gráfico 6 revela ainda que persiste uma tendência de crescimento (em volume 

financeiro) dos investimentos dos Fundos Soberanos, apesar da crise financeira ocorrida 

em 2008. 
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Gráfico 6 
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Fonte: Monitor-FEEM 

 

 

Em termos de volume financeiro, os mercados desenvolvidos superam os 

emergentes como principais receptores de investimentos. Os Fundos Soberanos 

alocaram US$ 87,2 bilhões em países desenvolvidos ao longo do ano de 2008, 

representando um aumento de US$ 59,6 bilhões quando comparado ao ano anterior. 

Contudo, em termos de número de transações, apenas 43% ocorreram nestes países. Nos 

países emergentes, o total investido foi US$ 40,9 bilhões, aproximadamente o mesmo 

volume observado em 2007. Deste total, US$ 31,7 bilhões foram investidos nos países 

asiáticos em 67 transações.  

O Gráfico 7 abaixo apresenta a distribuição histórica por mercado dos 

investimentos dos Fundos Soberanos. Percebe-se que a partir de 2006, os países 

desenvolvidos passaram a ser o principal destino dos recursos muito em função da 

busca dos fundos por investimentos em empresas de relevância internacional (em sua 

maioria européias e norte-americanas), como grandes bancos de investimento e firmas 

de private equity
12

.  

 

 

                                                
12 Entre setembro de 2007 e fevereiro de 2008, China Investment Corporation investiu na Blackstone 

Group, maior firma de private equity dos Estados Unidos e na JC Flowers, outra grande firma americana. 
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Gráfico 7 
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Fonte: SWF Institute 

 

Quando se analisa os investimentos dos Fundos por setor, percebe-se que o 

mercado financeiro permanece com participação relevante no universo de investimento 

destes veículos governamentais (Gráfico 8). Entre 2000 e 2007, serviços financeiros 

representaram 19% das transações e 44% do volume financeiro investido. Em 2008, o 

setor representou 28% dos negócios concluídos e 75% dos recursos investidos, sendo 

que a maioria destes investimentos ocorreu em países desenvolvidos. 

 

Gráfico 8 
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Fonte: SWF Institute 
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O setor imobiliário também teve participação relevante nos investimentos dos 

Fundos, especialmente em países emergentes. Em 2008, observou 22% das transações, 

com volume estimado em US$ 10,3 bilhões, tendo sido a Ásia o destino mais freqüente 

destes recursos. 

Em outros setores, vale destacar os investimentos no segmento de turismo 

feitos pelos Fundos de países do Oriente Médio (Catar e Emirados Árabes Unidos, por 

exemplo), que procuram diversificar suas economias de forma a minimizar a 

dependência dos recursos oriundos do petróleo. O desenvolvimento urbano observado 

em cidades como Dubai e Abu Dabi  busca atrair turistas e assim desenvolver o setor de 

serviços local. 

No primeiro trimestre de 2008 inúmeras transações foram feitas com bancos 

americanos e europeus. Os Fundos Soberanos forneceram US$ 57,9 bilhões para estas 

instituições, tentando aproveitar a queda no preço das ações dos bancos, severamente 

impactados pela quebra do Bear Stearns (quinto maior banco de investimento 

americano). Dentre estas negociações, destaca-se os investimentos do Abu Dabi 

Investment no Citigroup (US$ 7,5 bilhões), China Investment Corporation no Morgan 

Stanley (US$ 5 bilhões) e Temasek Singapura no Merril Lynch (US$ 4,4 bilhões). 

Contudo, em poucos meses, estes investimentos foram negativamente 

impactados pela desvalorização das ações dos bancos (especialmente americanos e 

europeus).13 Como o setor financeiro foi o principal atrator de investimentos dos Fundos 

Soberanos em 2008, como demonstra o Gráfico 9 abaixo, enormes prejuízos foram 

contabilizados, o que ocasionou forte retração nos investimentos dos Fundos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 As ações do Citigroup, por exemplo, caíram 30% no primeiro semestre de 2008. 
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Gráfico 9 
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Fonte: Monitor-FEEM 

 

No último período do ano, já severamente impactados pelas conseqüências da 

crise econômica mundial, os Fundos Soberanos direcionaram investimentos para seus 

mercados de origem. Negociações domésticas representaram 40% das transações 

ocorridas no período. Em 2008 como um todo, 26% dos negócios aconteceram nos 

mercados internos, após queda observada em 2007 quando representaram 17% do total 

de transações. Isto representa uma reversão da tendência de queda nos investimentos 

domésticos observada desde 2002. (Gráfico 10).  

 

Gráfico 10 
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Esse movimento foi bastante disseminado pelos Fundos Soberanos. Antes de 

2008 havia diferenças importantes entre fundos como Abu Dabi Investment (ADIA) e 

Kuwait Investment (KIA) que investiam primordialmente em países desenvolvidos e 

Tomasek (Cingapura) e Kazanah (Malásia), mais focado em negócios domésticos. A 

crise financeira fez com que estas diferenças de estratégias diminuíssem, com os Fundos 

Soberanos buscando mais investimentos em seus países de origem como forma de 

amenizar as conseqüências internas e financiar pacotes governamentais. Ainda, as 

oportunidades de negócios em países como Estados Unidos, Japão e Europa diminuíram 

consideravelmente, também servindo para justificar este movimento.  

Importante ressaltar que a decisão de investir domesticamente depende dos 

objetivos perseguidos pelos Fundos Soberanos. Se determinado fundo é constituído com 

objetivo de desenvolver e/ou diversificar a economia nacional, alocar recursos no 

mercado interno é coerente. Contudo, estes investimentos devem estar coordenados com 

as políticas macroeconômicas adotadas pelo governo local, pois ao adquirir ativos 

domésticos estimula-se a demanda interna, causando pressão nos preços, o que pode 

levar a apreciação na taxa de câmbio real, com conseqüências adversas sobre as 

exportações e crescimento econômico. 

Por outro lado, políticas de esterilização, que são adotadas para mitigar os 

efeitos sobre a liquidez interna causados pelo ingresso de recursos externos na 

economia, incrementam a dívida pública e pressionam os juros internos, causando o 

deslocamento de recursos do setor privado para o setor público.  

Segundo Das et. al (2009), mesmo que os recursos dos Fundo Soberanos sejam 

alocados internamente, causando externalidades positivas em termos de crescimento 

econômico e desenvolvimento do mercado interno, alguns podem argumentar que tais 

investimentos poderiam ser feitos através do orçamento público, visto que quando 

alguns projetos são financiados sem que estejam discriminados no orçamento surgem 

dúvidas em relação a favorecimento de alguns setores e falta de transparência. 

O Fundo Mubadala (Emirados Árabes) é um caso específico que merece ser 

destacado. De todo investimento realizado por este fundo antes de 2008, apenas 30% do 

total foi realizado no mercado doméstico. Em 2007, por exemplo, seus investimentos 

foram bastante dispersos em termos geográficos: 65% dos negócios foram em mercados 

emergentes e apenas três negócios foram no mercado interno. Em 2008, o Mubadala 

mudou sua estratégia de investimentos passando a focar no mercado nacional de forma 

que 50% das transações em que esteve envolvido aconteceram domesticamente, 
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correspondendo a 70% do volume financeiro investido. Por outro lado, fundos como 

Qatar Investment (QIA) e Cingapura GIC, continuaram a buscar oportunidades de 

investimento em países desenvolvidos. Das 36 transações em que esteve envolvido, o 

GIC fez 17 em países desenvolvidos correspondendo a 94% (US$ 39,1 bilhões) do 

volume financeiro investido. 

 

 

3.2 � Transparência  

 

Outro ponto de destaque nos estudos recentes a respeito dos Fundos Soberanos 

refere-se à transparência e prestação de contas por parte dos responsáveis por estes 

instrumentos. É consenso que a demanda por informações confiáveis e atualizadas a 

respeito dos investimentos realizados será cada vez maior. Quando forem amenizados 

os impactos causados pela crise financeira, a maior transparência das informações 

divulgadas pelos Fundos Soberanos poderá ser fundamental para que haja menos 

questionamentos e críticas a respeito dos movimentos realizados e das reais intenções 

dos Fundos ao alocar seus recursos. 

Uma forma de mensurar a transparência e informações disponibilizadas a 

respeito dos objetivos dos investimentos destes veículos é através do Índice Linaburg-

Maduell.
14

 Este índice de transparência, desenvolvido por Carl Linaburg e Michael 

Maduell, é um método de classificação dos Fundos Soberanos baseado em dez 

princípios: 

(i) Informar histórico, incluindo motivos para criação, origem dos 

recursos e estrutura governamental à qual se insere; 

(ii) Informar ao mercado, através de relatórios anuais auditados, 

todos os investimentos realizados e resultados auferidos; 

(iii) Informar participação adquirida no capital das empresas 

investidas e localização geográfica destes investimentos; 

(iv) Informar valores atualizados dos investimentos, resultados 

gerenciais e custos incorridos; 

(v) Informar previsões para novos investimentos e estratégias 

adotadas 

                                                
14 Este índice é um projeto em desenvolvimento pelo Sovereign Wealth Fund Institute. 
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(vi) Informar claramente quais são seus objetivos de longo prazo; 

(vii) Informar, se aplicável, suas subsidiárias e responsáveis pela 

gestão do fundo; 

(viii) Informar, se aplicável, terceiros que prestem serviço de gestão; 

(ix) Fundo deve ter seu próprio website; 

(x) Informar endereço e pessoas de contato 

 

Para cada um dos princípios observados, os Fundos Soberanos podem receber 

até 1 ponto, sendo este o mínimo de pontos que um fundo pode obter. O padrão para 

que seja considerado suficientemente transparente é obter, pelo menos, 8 pontos. 

O Gráfico 11 apresenta o ranking dos Fundos Soberanos em dezembro de 

2008, segundo o Índice Linaburg-Maduell. 

 

Gráfico 11 �  Índice Linaburg-Maduell 
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Considerando a crescente busca por informações e necessidade de divulgação 

das mesmas como forma de mitigar riscos e contestações pelos mercados receptores dos 

investimentos, alguns dos fundos menos transparentes poderiam desenvolver e 

aprimorar alguns dos itens descritos acima e assim evitar o desgaste de ter que seguir 

regras impostas por organismos multilaterais, como Fundo Monetário Internacional e 

Banco Mundial, que também trabalham no desenvolvimento de um código de conduta a 

ser seguido por estes instrumentos.15 

O incremento na qualidade das informações prestadas e o desenvolvimento de 

um padrão a ser seguido pelos Fundos Soberanos será importante para mitigar os riscos 

que países receptores dos investimentos destes instrumentos supõem existir. Estes 

países, algumas vezes, entendem que os interesses em determinado setor ou empresa 

pelos Fundos Soberanos vão além da lucratividade, quando miram em setores 

estratégicos como petróleo, mídia e logística.  

Como alguns Fundos Soberanos são originados em países politicamente 

instáveis, dominados por ditaduras ou por correntes ideológicas não alinhadas com as 

correntes dominantes nos principais centros mundiais (EUA, Europa e Japão), alguns 

países receptores entendem que interesses políticos influenciam nas estratégias adotadas 

por estes veículos de investimento e proíbem que algumas transações sejam 

concretizadas. Até mesmo transações envolvendo empresas estatais têm sofrido com a 

desconfiança que seus investimentos causam em países importadores de capital. 

Os investimentos externos das empresas chinesas, por exemplo, começaram a 

ganhar notoriedade com a tomada de controle acionário hostil da divisão de negócios de 

computadores pessoais da IBM pelo Grupo Lenovo por US$ 1,75 bilhão em 2004. Em 

julho de 2005, a China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), empresa estatal 

chinesa, realizou oferta de compra da Unocal Oil Company, uma das maiores 

produtoras de petróleo dos Estados Unidos, por US$ 18,5 bilhões, que acabou sendo 

retirada após inúmeros protestos de parlamentares americanos.
16 Além destas 

transações, envolvendo empresas chinesas, destacaram-se outras duas. A primeira 

resultou no aumento da participação de 7,6% do Delta Two, fundo de investimento de 

propriedade da Família Real do Catar, na rede de supermercados J Sainsbury do Reino 

Unido para 25% em junho de 2007. A segunda foi o chamado �Acordo Dubai Ports�, 

                                                
15 Os �Princípios de Santiago�, desenvolvidos por um grupo de estudos que envolve países que possuem 

Fundos Soberanos, foi a primeira tentativa de se definir um padrão internacional para as informações que 

estes instrumentos deveriam tornar público. Para outras informações, ver �GAAP Santiago Principles � 
IWG (outubro de 2008)� disponível em http://www.iwg-swf.org 
16 Sobre estratégias de formação e de internacionalização das empresas chinesas, ver Acioly et al (2007). 

http://www.iwg-swf.org
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uma tentativa por parte da DP World, empresa de propriedade do governo de Dubai de 

adquirir a Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (P&O), sediada em 

Londres. Essa empresa era a quarta maior operadora de portos do mundo, gerindo 

importantes portos nos Estados Unidos, tais como Nova York, Filadélfia, Miami e Nova 

Orleans. 

As transações acima descritas, entre outras, geraram intensos debates sobre a 

necessidade de atualização e reforma da legislação relacionada aos investimentos 

estrangeiros nos Estados Unidos e Europa. O debate nos países industrializados esteve 

relacionado com as reais intenções das empresas estatais estrangeiras e dos Fundos 

Soberanos, suscitando dúvidas a respeito dos reais objetivos destes investimentos. Para 

alguns, os objetivos iam além dos relacionados à lucratividade, envolvendo também 

interesses políticos. 

Segundo Summers (2007), a lógica do sistema capitalista depende da ação dos 

acionistas sobre as empresas de modo a levá-la a agir no sentido de maximizar o valor 

de suas participações. Não é que essa será a única motivação dos governos como 

acionistas. Contudo, levantar barreiras a recursos oriundos de Fundos Soberanos pode 

prejudicar no desenvolvimento local e também impactar outras transações, não apenas 

as que têm Fundos Soberanos como um dos participantes. Conforme Mattoo e 

Subramanian (2008), a Organização Mundial do Comércio (OMC) se movimenta para 

que transações proibidas por países receptores envolvendo Fundos Soberanos não 

interfiram em negociações comerciais entre os países e prejudique o desenvolvimento 

do comércio internacional. A proposta destes autores envolve a participação mais ativa 

da OMC na solução de imbróglios envolvendo Fundos Soberanos, uma vez que este 

organismo possui vasta expertise na solução de conflitos. 

Alguns países, no entanto, possuem regras claras e seguras do ponto de vista 

jurídico no intuito de atrair investimentos dos Fundos Soberanos. Muitos destes 

veículos procuram estabelecer escritórios de representação em Londres, na Inglaterra, 

em função deste país possuir um marco regulatório eficiente, que garante a todos os 

investimentos estrangeiros segurança no que se refere à respeito as regras e 

comprometimento quanto a manutenção do status quo legal. O governo britânico, por 

exemplo, é comprometido no sentido de assegurar que o mercado local permanecerá 

competitivo e aberto aos investimentos estrangeiros. 

Portanto, torna-se fundamental o desenvolvimento de um padrão globalmente 

aceito a ser seguido pelos Fundos Soberanos e pelos países receptores para que 
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transações não sejam impedidas de serem concluídas. Por um lado, os Fundos 

Soberanos devem ser mais transparentes e precisos nas informações disponibilizadas, e 

para isto o Índice Linaburg-Maduell pode ser uma boa ferramenta de avaliação. Por 

outro lado, países receptores de capital devem ter regras claras para que os investidores 

estrangeiros tenham segurança jurídica nos seus investimentos.  

 

3.3 � Impactos causados pelos investimentos dos Fundos Soberanos 

 

Os investimentos feitos pelos Fundos Soberanos, como dito anteriormente, buscam 

principalmente maiores retornos para as reservas internacionais. Além de maiores 

retornos, procuram diversificar a alocação destes recursos de forma a mitigar riscos que 

incorrem ao investir em ativos diferentes dos títulos do tesouro norte-americano. 

Devido à falta de transparência de alguns destes fundos, seus movimentos são, muitas 

vezes, questionados e levam à discussões a respeito de seus reais objetivos. 

Contudo, ao analisar de forma mais cuidadosa, percebe-se que as transações 

feitas pelos Fundos Soberanos com empresas estrangeiras não buscam tomar o controle 

das mesmas. Em sua maioria, os Fundos Soberanos compram participação minoritária 

no capital das companhias em que investem, além de não participarem da gestão do 

negócio, adotando uma posição passiva em relação a estes investimentos. Assim sendo, 

o receio e conseqüentes questionamentos feitos por alguns países receptores destes 

recursos perdem sentido, visto que o controle das empresas, na maioria das vezes, não é 

transferido para os Fundos Soberanos. 

Os investimentos feitos nos bancos europeus e americanos, por exemplo, que 

totalizaram US$ 90 bilhões entre 2005 e 2008, não os tornaram controladores dos 

mesmos e não os deram direitos especiais ou representação nos respectivos Conselhos 

de Administração destas instituições.  

Alguns fundos, como o norueguês GPF, deliberadamente procuram 

participação minoritária em seus investimentos, de forma a ter uma carteira de 

investimentos mais diversificada. O GPF investe em mais de 700 empresas pelo mundo, 

possuindo em média 1% do capital das empresas investidas e nunca adquirindo mais do 

que 10% das companhias em que investe.17 

                                                
17 Para outras informações a respeito dos investimentos do Fundo GPF, ver �Anual Report 2008� 

disponível em www.swfinstitute.com. 

http://www.swfinstitute.com.
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Contudo, por serem investidores relevantes no cenário global, detentores de 

riqueza de milhões de pessoas em seus países de origem, ao adotarem posições 

minoritárias nas empresas investidas, os Fundos Soberanos deixam de interferir em 

questões relevantes a respeito de governança corporativa e podem não monitorar de 

forma pró-ativa a administração das companhias em que investem. Este fato levanta 

dois pontos importantes de discussão: o primeiro relaciona-se com as obrigações destes 

instrumentos com seus beneficiários finais, a saber, os cidadãos de seus países de 

origem. Se, por exemplo, os preços das ações em que investem caem de forma 

significativa e a administração das empresas continua com desempenho aquém do 

esperado, os gestores dos Fundos Soberanos serão questionados internamente a respeito 

do desempenho destes investimentos e o que está sendo feito para reverter a situação. O 

segundo ponto tem a ver com eficiência de mercado e custos de agência. Se grandes 

investidores renegam suas responsabilidades em relação a cobrar da administração da 

empresa melhores resultados, estes investimentos podem não agregar valor a seus 

beneficiários finais. 

Segundo Rozanov et al (2008) uma forma de resolver estas questões seria 

terceirizar a gestão dos investimentos em ações pelos Fundos Soberanos, delegando às 

firmas de private equity e hedge funds a responsabilidade de encontrar empresas 

rentáveis e a participação ativa na gestão das companhias investidas. Esta idéia pode ser 

mutuamente benéfica por unir investidores de diferentes perfis: aqueles cuja atuação é 

mais voltada para interferir na gestão das empresas com outros cujo horizonte temporal 

de investimento é bastante amplo. O Fundo norueguês GPF e Abu Dabi Investment 

(ADIA) são dois que se utilizam desta prerrogativa em relação aos seus investimentos 

em ações. 

Gestores terceirizados podem agregar experiência e acesso a novos mercados, 

além de terem habilidades e técnicas pouco conhecidas pelo corpo técnico dos Fundos 

Soberanos. Também podem contribuir na diminuição dos riscos operacionais por terem 

acesso a recursos modernos de gestão e capital humano treinado exclusivamente para 

prestar este tipo de serviço. Adquirir estes conhecimentos e recursos pode ser custoso e 

pouco eficiente, especialmente para países pobres, como os africanos e alguns asiáticos 

e latino-americanos.  

Ainda, delegar a terceiros a gestão dos investimentos permite que os 

responsáveis pelos fundos possam focar apenas na elaboração das estratégias de 

investimentos, sem se preocupar com sua execução. Contudo, a responsabilidade pelo 
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desempenho de fundos cuja gestão é terceirizada permanece com o governo local, que 

deve monitorar permanentemente o desempenho dos seus investimentos e verificar se os 

gestores terceirizados estão seguindo as diretrizes definidas em termos de características 

dos ativos que irão compor a carteira.  

Outro ponto importante em relação à terceirização da gestão refere-se ao 

número de gestores externos a ser utilizado. De acordo com Das et. al (2009), quando o 

objetivo é ter gestão ativa, é preferível que haja um número elevado de gestores 

independentes para diversificar o risco contra desempenho aquém do esperado de algum 

deles. Contudo, ao expandir a quantidade de gestores elevam-se os custos inerentes a 

este serviço, alem de aumentarem as despesas com fiscalização. 

Lel e Kotter (2008)  analisaram um conjunto de 163 anúncios de investimento 

pelos Fundos Soberanos entre 1982 e 2008. Eles concluem que o mercado reage 

positivamente ao anúncio do investimento pelos Fundos Soberanos, mas relatam que 

estes investimentos não afetam significativamente o crescimento, rentabilidade e 

governança das firmas investidas nos três anos seguintes ao investimento. 

Dewenter et al. (2009) analisam um conjunto de 196 aquisições e 47 vendas de 

participação envolvendo Fundos Soberanos e companhias listadas em Bolsa e 

encontram impactos positivos nas ações em caso de aquisições e negativos nos casos de 

vendas de participação pelos Fundos Soberanos.  

Em parte, estes resultados podem ser explicados pelo fato de Fundos 

Soberanos serem instrumentos governamentais, o que leva alguns investidores a crer 

que serão provedores de recursos em caso de deterioração nas condições de mercado. 

Outro aspecto que pode ser destacado refere-se ao fato destes fundos não terem 

necessidade de liquidez no curto prazo, o que os torna menos sensíveis à oscilações 

negativas no preço das ações. 

Por outro lado, quanto menos transparente for o Fundo Soberano, mais 

desconfiança existirá nos demais investidores o que, em última instância, poderá 

desencadear uma venda em massa das ações da companhia investida, impactando 

negativamente em seu preço. Essa desconfiança justifica-se por não haver, por parte dos 

demais investidores, a certeza de que decisões da administração da companhia serão 

feitas com o objetivo exclusivo de agregar valor a todos os seus acionistas e não atender 

aos interesses de apenas um investidor específico. 

Segundo Bortolotti et al. (2009), existem duas teorias plausíveis, mas 

conflitantes, de como investimentos dos Fundos Soberanos podem impactar a 
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governança das firmas e, consequentemente, seu valor. Por um lado, estes investidores 

podem agir de forma pró-ativa no acompanhamento da administração das companhias 

investidas e, assim, melhorar as práticas de governança corporativa, impactando 

positivamente nos resultados esperados. Por outro lado, quando têm participação 

relevante no capital das empresas, os Fundos Soberanos podem impor objetivos e 

prioridades não consistentes com a maximização do lucro, levando a custos de agência e 

declínio no valor da firma.  

Pode-se destacar alguns pontos positivos relativos aos impactos dos 

investimentos dos Fundos Soberanos no mercado financeiro global. Por serem 

investidores de longo prazo e não utilizarem alavancagem financeira para financiar seus 

investimentos, em períodos de deterioração do mercado possivelmente sofrerão menos 

pressão do que a maioria dos outros investidores para reduzir suas exposições e/ou 

aumentar a liquidez da sua carteira de investimentos. Estes instrumentos podem atuar de 

forma contrária às tendências do mercado e assim exercer papel estabilizador. De 

acordo com Singh (2008), não há evidencia empírica que suporte a percepção de que 

Fundos Soberanos desestabilizam os mercados, diferentemente dos Hedge Funds. 

Apesar de possuírem grande volume de ativos, estes instrumentos governamentais não 

fazem movimentos abruptos, em função de não terem obrigações com cotistas (que em 

momentos de crise demandam liquidez) e terem pequena participação no mercado como 

um todo.  

Considerando em termos globais, mesmo com o elevado número de Fundos 

Soberanos atualmente existentes, estes instrumentos gerenciavam um volume de ativos 

bem inferior aos das seguradoras, fundos mútuos e fundos de pensão (Gráfico 12). Em 

2009, estes ativos correspondiam a menos de 20% daqueles geridos por hedge funds, 

firmas de private equity e fundos mútuos considerados conjuntamente, além de 

possuírem apenas 3% do total de ações e títulos de dívida corporativa em circulação.
18  

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Os ativos sob gestão dos Fundos Soberanos são bastante concentrados, com aproximadamente 70% dos 
ativos sendo controlados pelos 5 maiores fundos. Assim, os maiores Fundos Soberanos podem causar 
algum impacto quando atuam em conjunto.  
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Fonte: IFSL Research � Sovereign Wealth Funds � 2009  

 

Um exemplo do papel estabilizador dos Fundos Soberanos ocorreu entre os 

anos 2000 e 2002, quando o Fundo GPF da Noruega aproveitou a queda acentuada nos 

preços das ações pelo mundo e adquiriu grande quantidade de ações. Durante a crise 

financeira global de 2008 também observou-se algo parecido, com alguns Fundos 

Soberanos comprando ações nos mercados domésticos e internacionais e investindo nos 

bancos americanos e europeus. 

Outro ponto relevante refere-se à importância na diversificação geográfica de 

investimentos observada com o incremento no número de Fundos Soberanos existentes. 

Esta diversificação pode ajudar a melhorar a alocação de recursos na medida em que os 

títulos do governo norte-americano perdem participação, por exemplo, para ações e 

títulos emitidos por empresas de países emergentes, o que auxilia no desenvolvimento 

destes países e os torna mais relevantes no cenário financeiro global. 

Baseado em projeções recentes, Os Fundos Soberanos continuarão a crescer 

em tamanho e importância, aumentando sua relevância nos mercados internacionais. 

Com isso, torna-se fundamental que haja um código de conduta globalmente aceito, de 

forma que estes instrumentos atuem de maneira transparente, para que não haja por 

parte dos países receptores de capital, dúvidas em relação aos seus reais objetivos. 
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Segundo Gomes (2008), uma articulação clara de objetivos, com mais 

transparência e melhores padrões de governança aliviaria as preocupações e 

questionamentos relacionados aos investimentos dos Fundos Soberanos e permitiria 

uma alocação de recursos mais eficiente. Como os mercados emergentes são o destino 

de boa parte dos recursos destes instrumentos, estes recursos podem auxiliar os países 

em desenvolvimento a criarem instituições domésticas mais produtivas e saudáveis, 

promovendo crescimento econômico doméstico e global, além de contribuir para a 

estabilidade dos mercados financeiros internacionais. 

 

3.4 � Tendências para os próximos anos  

 

Os Fundos Soberanos foram fortemente impactados pela crise financeira de 

2008, sofrendo grandes prejuízos em seus investimentos. Suas fontes de recursos 

contraíram em função da queda no preço das commodities e eles passaram a ser  usados 

como provedores de liquidez para seus mercados de origem. Apesar disso, os Fundos 

Soberanos não deixarão de ter papel relevante nos investimentos realizados ao redor do 

mundo. Dificilmente eles deixarão de analisar (e aproveitar) boas oportunidades de 

investimento, especialmente em empresas com bom potencial de retorno e que estejam 

inseridas em setores estratégicos. 

A tendência é que os investimentos dos Fundos no mercado financeiro percam 

importância para setores onde possa haver transferência de tecnologia. Esta tem sido 

uma característica observada especialmente em Fundos do Oriente Médio. Abu Dabi 

Investment, por exemplo, busca projetos para diversificar sua matriz energética, assim 

como Mubadala. Este fundo investiu US$ 2 bilhões em projetos de desenvolvimento de 

geração de energia eólica. Outros fundos, como Qatar Investment (QIA) que adquiriu 

9% do capital da fabricante de automóveis alemã Daimler, investiram também com este 

mesmo objetivo, segundo dados do Monitor Group19  

Em termos geográficos, aposta-se em uma migração de investimentos da 

Europa e Estados Unidos para a Ásia, onde a recuperação da crise financeira parece 

acontecer de forma mais rápida. Países como China, Coréia do Sul e Índia devem ser 

destinos importantes para os recursos dos Fundos por apresentarem algumas vantagens 

importantes em relação à outras economias. Como importadores líquidos de matéria-

                                                
19 Vide �Sovereign Wealth Fund Investment Behavior� � Monitor Group � Julho/2009 
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prima, tendem a se beneficiar da queda no preço dos bens agrícolas e minerais e do 

petróleo e seus derivados, diferentemente de países exportadores destes produtos. Além 

disto, países asiáticos têm baixo endividamento público, lhes dando mais flexibilidade 

para promover estímulos fiscais mais amplos sem causar grandes desequilíbrios. 

Contudo, os investimentos dos Fundos nos seus mercados de origem devem 

ganhar relevância, uma vez que estes instrumentos devem funcionar como provedores 

de liquidez, financiando empresas locais ou comprando ações destas empresas.  

No que se refere à característica dos ativos investidos, espera-se um maior 

conservadorismo por parte dos Fundos Soberanos, que buscariam ativos mais líquidos e 

menos arriscados. Setores com baixa liquidez, como o imobiliário, devem perder 

relevância no universo dos Fundos Soberanos. Setser e Zemba (2008) apontam que  os 

fundos da Arábia Saudita, com seus ativos mais líquidos e menos arriscados 

(consequentemente menos rentáveis), realizaram menores prejuízos ao longo da crise 

financeira de 2008. Isto pode servir de exemplo para os demais Fundos Soberanos se 

tornarem mais aversos ao risco até que os impactos da crise financeira estejam 

completamente dissipados, sobretudo os do Golfo Pérsico, mais propensos ao risco. 

Importante destacar que os Fundos Soberanos têm responsabilidade moral e 

fiduciária com seus países de origem, especialmente por serem cobrados em investir de 

forma mais rentável possível. Alguns fundos, por exemplo, têm como objetivo poupar 

renda para gerações futuras. Com as recentes perdas observadas, muitos sofreram 

enorme pressão e questionamentos internos a respeito destas perdas, o que também pode 

ter influenciado na mudança de estratégia de investimentos destes instrumentos, como 

descrito anteriormente. Em Cingapura, por exemplo, em função dos prejuízos 

observados em 2008 houve mudança no comando do fundo Tomasek, que era 

comandado pela mulher do primeiro-ministro. 
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Capítulo 4 � Fundo Soberano Brasileiro: Descrição e Análise 

de Viabilidade 
 

Desde 1999, quando o Brasil abandonou a âncora cambial que sustentava o 

Plano Real e passou a adotar o �tripé� meta de inflação, superávit fiscal primário e 

câmbio flexível, a economia brasileira observa melhora significativa no desempenho do 

Balanço de Pagamentos. Este melhor desempenho pode ser mensurado através dos 

superávits em Conta Corrente observados durante a década de 2000, diretamente 

relacionados ao bom desempenho da balança comercial e do grande fluxo de recursos 

estrangeiros que ingressavam no país via Conta Financeira do Balanço de Pagamentos. 

Conseqüentemente, as reservas internacionais brasileiras tiveram um grande aumento, 

totalizando aproximadamente U$S 240 bilhões em dezembro de 2009. 

Ainda como resquícios das crises cambiais enfrentadas durante a década de 

1990 e, especificamente, da crise cambial brasileira de 2002, a autoridade monetária 

brasileira passou a adotar uma política de acúmulo de reservas com fins precaucionais. 

De fato, esta política mostrou-se eficaz durante a crise financeira global de 2008, onde o 

Brasil foi um dos países menos afetados. Contudo, acumular reservas internacionais, 

como visto anteriormente, impõe custos aos agentes econômicos. Neste contexto, a 

criação de um fundo soberano pode se constituir em uma boa ferramenta de política 

econômica. 

A criação do Fundo Soberano Brasileiro (FSB) foi anunciada em 12 de maio 

de 2008 e, segundo o Ministério da Fazenda brasileiro, este instrumento cumprirá 

diversos objetivos, destacando-se: 

(i) Apoiar projetos de interesses estratégicos do Brasil; 

(ii) Ampliar a rentabilidade dos ativos financeiros mantidos pelo setor 

público; 

(iii) Formar poupança pública; 

(iv) Absorver flutuações dos ciclos econômicos; e 

(v) Promover a internacionalização das empresas brasileiras. 

 

O FSB, no exercício de suas funções, criou um Fundo Fiscal de Investimentos 

e Estabilização (FFIE), cujos objetivos são os descritos nos itens (iii) e (iv) acima. O 

FFIE é um fundo privado operado por instituição financeira federal, cujo patrimônio 
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não se confunde com o patrimônio da União, estando sujeito a direitos e obrigações 

próprias. 

Conforme a legislação que formaliza a criação do Fundo Soberano 

Brasileiro20, poderão constituir recursos do FSB: (i) recursos do Tesouro Nacional 

correspondentes às dotações que lhes forem consignadas no orçamento anual, inclusive 

aqueles decorrentes da emissão de títulos da dívida pública; (ii) ações de sociedade de 

economia mista federal excedentes ao necessário para manutenção de seu controle pela 

União ou outros direitos com valor patrimonial; (iii) resultados de aplicações financeiras 

à sua conta; e (iv) títulos da dívida pública mobiliária federal. Enquanto não destinados 

à finalidade prevista em lei, os recursos do FSB ficarão depositados na Conta Única do 

Tesouro Nacional. 

Inicialmente, os recursos do Fundo Soberano Brasileiro são de origem fiscal. 

O objetivo do governo brasileiro é criar uma poupança fiscal de 0,5% do PIB, 

aproveitando o período de recuperação econômica para elevar a arrecadação fiscal, sem 

prejuízo de metas pré-estabelecidas, que conduzem a redução da dívida pública.  

Segundo o Ministério da Fazenda (2008), o fundo �exerce uma ação anticíclica 

pois reduz o gasto público num período de aquecimento e aumenta o gasto num período 

de desaquecimento. É mais eficiente que a elevação da taxa de juros, pois reduz a 

atividade sem aumentar a despesa do governo com juros.� 

O modelo proposto para o FSB abrange, ainda, os seguintes itens: 

transparência, governança e rentabilidade. Com relação à transparência, além dos 

mecanismos já instituídos pela legislação em vigor (TCU, por exemplo), o gestor 

(Ministério da Fazenda) do Fundo deverá apresentar relatórios semestrais de 

desempenho que serão encaminhados ao Congresso Nacional. 

No que se refere à governança, constituiu-se um conselho deliberativo que 

estabelecerá a natureza, a forma e o prazo dos investimentos. Em relação à 

rentabilidade, a meta é a taxa Libor ponderada pelo risco de cada operação, ou seja, o 

benchmark é, no mínimo, a taxa Libor. 

As principais críticas relacionadas à constituição do FSB referem-se às pré-

condições para a sua constituição e centram-se em três aspectos. O primeiro diz que o 

Brasil deveria ter receitas de exportação concentradas em um único produto exaurível, 

como o petróleo. O segundo enfatiza o alto �custo de captação� do país. O terceiro 

                                                
20 Lei nº 11.887, de 24 de dezembro de 2008 
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aspecto é que o Brasil não conta com um superávit elevado e consistente na Conta 

Corrente do Balanço de Pagamentos. 

Por outro lado, o argumento que defende a criação do FSB está centrado no 

fato do Brasil ter obtido investment grade das principais agências classificadoras de 

risco internacionais, o que nos transforma em destino seguro para muitos investidores 

que antes não poderiam alocar seus recursos no mercado brasileiro. Além disso, a 

iminente descoberta de petróleo na camada pré-sal fará do Brasil um dos grandes 

players do mercado internacional, atraindo inúmeras empresas estrangeiras interessadas 

em investir no país. Esse cenário se reflete num potencial ingresso expressivo de divisas 

e, assim, esses recursos seriam alocados via Fundo Soberano Brasileiro, mitigando os 

impactos negativos que a excessiva entrada de capitais externos causam, especialmente 

no câmbio. 

A criação do FSB tem um objetivo implícito de lidar com esta questão, 

incluindo um novo agente no mercado cambial de forma que a apreciação do câmbio 

seja, ao menos, reduzida. O boom no preço das commodities e o aumento da produção 

brasileira nos setores de petróleo, minérios e produtos agrícolas como soja e açúcar com 

o conseqüente incremento do quantum exportado, causa apreensão nas autoridades 

monetárias brasileiras no que se refere à possíveis prejuízos a setores exportadores não 

vinculados à commodities. 

Contudo, utilizar o FSB como instrumento para conter a apreciação cambial 

pode gerar desenquadramento em relação à norma que afirma que o Fundo não pode 

fazer aplicações deficitárias. Se emitir títulos no mercado interno e alocar os recursos 

obtidos na compra de dólares na tentativa de deter a valorização do Real, o FSB poderá 

ter prejuízo nos seus investimentos, além de restar a questão de como os Reais injetados 

na compra de dólares serão esterelizados pelo Banco Central.  

Neste sentido, constituir um Fundo Soberano pode não ter o resultado 

esperado, uma vez que a tendência de apreciação do Real deve se manter por um longo 

período de tempo, salvo nova crise financeira global. 

O FSB não muda a tendência positiva para o Balanço de Pagamentos 

brasileiro, uma vez que o país apresenta crescentes oportunidades de investimento para 

o capital estrangeiro. Além disto, o diferencial de juros entre Brasil e algumas 

economias desenvolvidas justifica investimentos no mercado nacional, ainda mais após 

a obtenção do investment grade concedido pelas principais agências de rating 
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internacionais. O Brasil, a despeito de ser considerado investimento seguro, 

historicamente apresenta elevadas taxas de juros, o que estimula o ingresso de divisas. 

No entanto, no caso dos efeitos fiscais, constituir um Fundo Soberano tem 

custos de oportunidade similares aos custos financeiros de acumular reservas 

internacionais. Acumular divisas, do ponto de vista financeiro, acaba por não ser 

racional, uma vez que rendem uma taxa de juros externa abaixo da taxa SELIC, que é o 

�custo de oportunidade da aplicação�, e perdem ainda mais valor com a apreciação do 

Real. No entanto, como descrito acima, acumular reservas também traz benefícios não 

computados diretamente no balanço do Banco Central, como a queda do risco-país e a 

conseqüente melhora na percepção de risco que investidores estrangeiros têm do Brasil. 

Conforme apresentado anteriormente, a grande maioria dos países que 

constituiu um Fundo Soberano o fez suportado por consistentes superávits em Conta 

Corrente. Do ponto de vista econômico refletem o excesso de poupança doméstica 

(pública e privada) sobre os investimentos domésticos. A China, por exemplo, tem 

poupança interna próxima a 50% do PIB, o que produz superávits persistentes nas 

Contas Correntes, tornando necessário investir estes recursos em outros países.  

No Brasil, contudo, o cenário é completamente diferente do cenário chinês. As 

taxas de poupança doméstica são insuficientes para financiar os investimentos, tornando 

necessário absorver poupança estrangeira. O Gráfico 14 mostra que o Brasil não obteve 

superávits persistentes em Conta Corrente nos últimos anos e deve apresentar em 2010 

um déficit pelo terceiro ano consecutivo. 

Gráfico 14 
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fonte: World Economic Outlook 2009 � tabela A-12 
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Os superávits em Conta Corrente observados a partir de 2003 até 2007 foram 

obtidos muito em função da desvalorização cambial de 2002 e dos ganhos nos termos 

de troca observados. Referidos superávits permitiram a redução do passivo externo 

brasileiro, o que, em conjunto com o processo de acumulação de divisas e da elevação 

nos preços das commodities no mercado internacional, levou ao processo de apreciação 

do Real observado a partir de 2003. 

A apreciação cambial prejudica o desempenho das empresas exportadoras, 

uma vez que o produto nacional fica mais caro no exterior, mas em contra-partida 

estimula as importações, especialmente de máquinas e equipamentos, o que acaba por 

ampliar a formação bruta de capital fixo, fundamental para a aceleração do crescimento 

econômico sustentável. Esta aceleração do crescimento requer investimentos maiores e, 

dados os níveis de poupança atuais no Brasil, era inevitável que os déficits na Conta 

Corrente iriam acabar reaparecendo. Neste sentido, não seria racional empenhar 

esforços (e recursos) para criar um Fundo Soberano em um país que não é 

estruturalmente exportador de capitais. 

Além disso, a política fiscal não tem sido anti-cíclica, o que serve como forte 

argumento contra a criação do Fundo Soberano Brasileiro. A despeito do grande 

acúmulo de divisas observado durante a década de 2000, por motivos anteriormente 

analisados, não faz sentido um país como o Brasil, cuja dívida mobiliária federal atinge 

aproximadamente 40% do PIB e taxas de juros entre as mais elevadas do mundo, 

constituir um instrumento de investimentos que, dificilmente, irá oferecer retornos 

acima do custo da dívida pública. 
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Capítulo 5 � Conclusão 

 

Os Fundos Soberanos, apesar de existirem há bastante tempo, ganharam 

destaque no mercado financeiro internacional a partir da década de 2000, quando o 

cenário macroeconômico global apresentava baixos retornos oferecidos pelos países 

desenvolvidos, aumento nos preços das commodities e mudança na estratégia adotada 

pelos banqueiros centrais, que em virtude das crises cambiais ocorridas na década de 

1990 passaram a acumular reservas internacionais como forma de mitigar possíveis 

efeitos negativos decorridos de crises financeiras.  

A proliferação dos Fundos Soberanos é uma tendência mundial, em especial 

em países emergentes ou ricos em recursos naturais. Essa tendência decorre do fato de 

que possuir um instrumento deste tipo é uma forma menos custosa de se proteger contra 

eventuais crises financeiras causadas por desequilíbrios financeiros globais. Um bom 

exemplo disso é o papel que vários destes instrumentos desempenharam quando da crise 

financeira global de 2008, uma vez que direcionaram seus investimentos para os 

mercados locais como forma de auxiliar os incentivos fiscais impostos pelos governos 

para manter as economias aquecidas. 

De forma geral, Fundos Soberanos têm papel estabilizador nos mercados 

financeiros globais, oferecendo liquidez e amenizando a volatilidade em momentos de 

crise, principalmente por serem investidores de longo prazo que não operam com 

alavancagem financeira. Ainda, contribuem para a melhor distribuição dos fluxos 

financeiros internacionais ao buscarem diversificação de seus investimentos, alocando 

seus recursos em diferentes tipos de ativos e nos mais variados países. 

Por outro lado, alguns países receptores de recursos dos Fundos Soberanos se 

sentem desconfortáveis quanto às reais intenções destes investidores. Muito desta 

desconfiança pode ser justificada pela falta de transparência de alguns destes Fundos em 

relação à divulgação de informações confiáveis a respeito dos ativos em que investem e 

estratégias de investimento. Contudo, os Fundos Soberanos ainda possuem um tamanho 

relativamente pequeno para justificar eventuais receios quanto aos seus movimentos. 

Em termos de ativos sob gestão, são superados em larga escala pelos fundos de pensão, 

fundos mútuos e seguradoras.  

Em relação ao Fundo Soberano Brasileiro, vale destacar que foi concebido em 

um cenário totalmente diferente do atual, em meados de 2008. A crise financeira global 
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ainda não tinha atingido o Brasil, que se imaginava então imune às suas conseqüências. 

O país vivia um dos melhores momentos de sua história recente, com elevado superávit 

fiscal primário e em Conta Corrente, crescimento das reservas e exportações em 

expansão, apesar do câmbio apreciado. 

Em um contexto como o atual, onde a economia global ainda busca consolidar 

a recuperação da crise financeira, constituir um Fundo Soberano não seria a melhor 

alternativa para o Brasil, uma vez que o país apresenta elevada relação dívida 

pública/PIB e um déficit fiscal em termos nominais. 

Enquanto o país apresentar elevado endividamento público e taxa de juros bem 

superior às praticadas pelos demais países, a melhor forma de aproveitar o momento 

favorável pelo qual passa a economia brasileira é usar os superávits fiscais para 

diminuir a dívida mobiliária federal.  

Entretanto, quando os recursos fiscais provenientes da exploração das reservas 

de petróleo descobertas na camada do pré-sal começarem a brotar, a destinação de uma 

parte destes recursos para o FSB atende aos principais objetivos da criação de um 

Fundo Soberano: estabilização e poupança para gerações futuras. 

Em suma, com base na experiência internacional dos Fundos Soberanos, pode-

se concluir que o Fundo Soberano Brasileiro pode ser um instrumento governamental 

importante no futuro, mas não agora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 

 

Bibliografia  
 

Acioly, L; Alves, M; Leão, R �A Internacionalização das Empresas Chinesas� �  IPEA - Nota 
Técnica 22  - 2007 
 
Almeida, J; Cagnin, R; Cintra, M; Farhi, M. 2008 �O Debate em torno dos Fundos Cambiais: 

Experiências Internacionais� Texto para Discussão IE/UNICAMP n° 150 
 
Bortolloti, B; Fotak, V; Megginson, W �Sovereign Wealth Fund Investment Patterns and 

Performance�- Working Paper Series -  Social Science Research Network � Março 2009 
 
Das, U; Lu, Y; Mulder, C; Sy A �Setting up a Sovereign Wealth Fund: Some Policy and 

Operational Considerations� � IMF Working Paper 09/179 � Agosto 2009 
 
Dewenter, L; Han, X; Malatesta Paul H �Firm Values and Sovereign Wealth Fund Investments�  
Working Paper Series - Social Science Research Network � Agosto 2009 
 
Gomes, T. 2008 �The Impact of Sovereign Wealth Funds on International Financial Stability.� 
Discussion Paper 2008/14 - Bank of Canadá  
 
Griffith-Jones, S; Ocampo, J �Sovereign Wealth Funds: A Developing Country Perspective� � 
Andean Development Cooperation � Fevereiro 2008 
 
IFSL Research � Sovereign Wealth Funds � 2009 � disponível em http://www.ifsl.org.uk 
 
IMF � Sovereign Welath Fund � A Work Agenda -  Fevereiro de 2008 
 
IMF � World Economic Outlook � 2009 � disponível em 

http://imf.org/external/pubs/ft/weo/2009 
 
Jeanne, O e Ranciere, R., 2006, �The Optimal Level of International Reserves for Emerging 

Market Countries: Formulas and Applications�, IMF Working Paper 06/229 
 
Lel, U; Kotter J �Friends or Foes: The Stock Price Impact of Sovereign Wealth Fund 

Investments and the Price of Keeping Secrets� � International Finance Discussion Papers n° 940 

Agosto 2008 
 
Mattoo, A; Subramanian, A �Currency Undervaluation and Sovereign Wealth Funds: A New 

Role for the World Trade Organization� � Policy Research Working Paper 4668 � World Bank  
julho de 2008 
 
Ocampo, J.A. �The Instability and Inequities of the Global Reserve System� � DESA Working 
Paper n° 59 � Novembro 2007 
 
Rozanov, Andrew �Who holds the Wealth of Nations�, Central Banking Journal, pp 52-57, 
Vol.12,  2005 
 
Rozanov, Andrew �Sovereign Wealth Funds and Active Ownership� � SWF Annual Report 
2008 
 

http://www.ifsl.org.uk
http://imf.org/external/pubs/ft/weo/2009


 
 

50 

Rozanov, Andrew �A Liability-Based Approach to Sovereign Wealth� � Central Banking � 
Volume XVIII, nº 3 � Fevereiro de 2008 
 
Setser, B; Ziemba R �GCC Sovereign Funds: Reversal of Fortune� Council on Foreign 
Relations, Janeiro 2009 
 
Sias, Rodrigo 2008 �O Fundo Soberano Brasileiro e suas Implicações para a Política 

Econômica Brasileira� Revista do BNDES v15 n 30 (p. 93-137) 
 
Singh, Kavaljit �Frequently Asked Questions about Sovereign Wealth Funds� � Public Interest 
Research Centre � Outubro 2008 
 
Sovereign Wealth Fund Investment Behavior � Analysis of Sovereign Wealth Fund 

Transactions during 2009 - Monitor Group � Julho de 2009 
 
Ziemba, R. 2009 �SWF Watch: Sovereign Wealth Funds in the Midst of Financial Crisis� RGE 
Monitor 
 

 

Sites Utilizados 

 

http://www.swfinstitute.com 

http://www.fazenda.gov.br 

http://www.crbtrader.com 

http://www.iwg-swf.org 

 

 

 

 

http://www.swfinstitute.com
http://www.fazenda.gov.br
http://www.crbtrader.com
http://www.iwg-swf.org

