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RESUMO 

 

O ativismo dos acionistas, em especial de fundos de pensão, foi e tem sido 

responsável pela melhoria da governança corporativa em diversos países. 

Este trabalho avalia se as companhias que possuem fundos de pensão como 

acionistas possuem melhor governança. Analisamos as empresas brasileiras 

listadas em bolsa no período de 2002 a 2009, e medimos a qualidade da 

governança através de três variáveis: listagem nos níveis de governança da 

BM&FBovespa, listagem de ADRs em bolsas de valores dos EUA e o índice de 

governança de Carvalhal e Leal (2005). Os resultados das análises indicam 

que empresas brasileiras que tem fundos de pensão como acionistas possuem 

melhores práticas de governança. 

 

Palavras-chave: ativismo, fundos de pensão, governança corporativa. 

 



ABSTRACT 

 

The shareholder activism, especially by pension funds, has been responsible 

for improving corporate governance in various countries. This study 

investigates the governance practices of Brazilian companies where pension 

funds are shareholders. The period analyzed was from 2002 to 2009, and we 

measure the quality of corporate governance by three variables: listing on the 

governance levels of BM&FBovespa, listing of ADRs in the US, and the 

corporate governance index of Carvalhal and Leal (2005). Panel data results 

indicates that Brazilian companies with pension funds as shareholders have 

better governance practices. 

 

Keywords: activism, pension funds, corporate governance. 
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1. Introdução 

 

O ativismo dos acionistas existe nos Estados Unidos desde o início do 

século passado, e se tornou mais forte após 1942, quando a Security and 

Exchange Commision (SEC) implementou regras que causaram modificações 

significativas no comportamento dos acionistas nas companhias. A partir deste 

momento, o ativismo dos acionistas foi exercido mais fortemente por 

investidores individuais, fato que existiu até a segunda crise do petróleo, 

quando foi verificado um maior envolvimento dos investidores institucionais, 

principalmente dos fundos de pensão americanos. 

No Brasil, em que o controle e a propriedade são concentrados, o 

ativismo dos acionistas é mais recente.  Com as privatizações ocorridas no 

Brasil a partir dos anos 1990, os investidores institucionais, principalmente os 

Fundos de Pensão (FPs), iniciaram uma participação mais efetiva no mercado 

de ações, o que passou a ser possível em função da disseminação das boas 

práticas de governança nas empresas, principalmente as listadas na 

BM&FBovespa.  

As práticas de governança no Brasil tiveram como marco a promulgação 

da Nova Lei das Sociedades Anônimas. Além das normas legais, boas práticas 

de governança, superiores às exigidas pelas leis, tem sido amplamente 

divulgadas por algumas instituições, entre elas, o Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC), que publicou o Código das Melhores Práticas 

de Governança Corporativa, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que 

editou as Recomendações Sobre Governança Corporativa, e a BM&FBovespa, 

que criou o Novo Mercado. 
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Os FPs são importantes investidores institucionais e possuem grande 

relevância para o mercado de capitais. Portanto, deveria haver uma iniciativa 

maior por esses investidores em monitorar os gestores das companhias 

investidas. Este monitoramento se tornou mais fácil e eficiente em função da 

adoção de boas práticas de governança por muitas companhias brasileiras, em 

especial as que tem suas ações negociadas em bolsas de valores. 

O objetivo desse estudo é analisar se as companhias em que os FPs 

são acionistas possuem melhor governança. Os resultados das análises 

indicam que empresas com FPs como acionistas possuem melhores práticas 

de governança, ou seja, tendem a listar mais nos níveis de governança 

corporativa da BM&FBovespa, possuir mais ADRs nos EUA e apresentar 

melhor índice de governança. Os coeficientes são todos positivos e 

estatisticamente significativos. 

Este trabalho está dividido da seguinte forma. O próximo capítulo 

apresenta a revisão bibliográfica sobre ativismo de acionistas e fundos de 

pensão. Em seguida, apresentamos os dados e a metodologia empregada 

nesse trabalho. O capítulo 4 apresenta os resultados, e o capítulo 5 traz as 

conclusões da dissertação. 
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2. Ativismo dos Fundos de Pensão 

 

O objetivo principal dos acionistas, em especial dos investidores 

institucionais (FPs, seguradoras, fundos de private equity, fundos de 

investimento,  entre outros) quando exercem ativismo é o retorno do 

investimento de forma a aumentar a sua riqueza. Este objetivo pode se outro 

dependendo das características do acionista. 

Se o governo é o acionista, o objetivo do ativismo pode estar 

diretamente relacionado a ações populares, independente do retorno que o 

investimento vai proporcionar. Uma das formas que o governo pode exercer o 

ativismo é utilizar a empresa para realizar política social, mantendo o nível de 

emprego de uma determinada região. O governo pode exercer o ativismo 

buscando a manutenção de preço de forma a não pressionar a inflação, ou 

seja, utilizar a empresa para fazer política econômica. 

Os FPs que possuem empresas públicas como patrocinadores podem 

exercer o ativismo alinhado aos interesses do governo, em detrimento da 

rentabilidade que o investimento pode proporcionar. No entanto, independente 

da motivação dos FPs para o ativismo, eles sempre buscam a melhora da 

governança das empresas para que eles possam exercer o ativismo (Gillan e 

Starks (1998)). 

Dependendo do ativismo exercido pelos FPs, investidores com menor 

capacidade de assumir posições a ponto de exercerem “voz” dentro das 

companhias, podem investir em companhias nas quais os FPs são 

investidores por saberem da busca de governança realizadas por eles. 
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2.1. Ativismo dos Acionistas 

 

Segundo Gillan e Starks (1998), ativismo dos acionistas pode ser 

entendido como a “voz” de acionistas que não possuem o controle da 

companhia mas que tentam introduzir modificações em seu status quo e, para 

que isso seja possível, é necessário que a governança destas companhias 

seja desenvolvida. 

Nos países onde há uma grande concentração de riqueza, os 

investidores institucionais, atuando de forma ativa, representam uma 

importante figura para disseminar a importância da governança nas 

companhias, influenciando a administração e monitorando os seus resultados, 

de forma a obter melhores retornos das companhias em que eles investem. 

Barber (2007) analisa o papel do CalPERS (California Public Employees 

Retirement System), um dos maiores planos de benefícios dos Estados 

Unidos. Os resultados indicam que o aumento do ativismos dos acionistas e o 

monitoramento dos gestores das companhias objeto de seus investimentos 

melhora seus desempenhos. Este monitoramento era possível devido ao nível 

de governança das companhias investidas, decorrente principalmente do 

direito que as ações possuíam, que dava a possibilidade de participar da 

administração e permitia o monitoramento sem necessariamente deter o 

controle. 

 Alguns estudos apresentam posições contraditórias com relação ao 

resultado esperado para companhias onde os acionistas exercem participação 

significativa. Um exemplo positivo é apresentado por Smith (1996), no qual ele 

conclui que o ativismo dos acionistas tem sucesso quando se trata de 
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modificar a estrutura de governança das empresas investidas e, quando isto 

ocorre, o resultado é o crescimento da riqueza dos acionistas.  

Contraditoriamente a este resultado, Wahal (1996) deixa dúvidas sobre 

a eficiência do ativismo praticado pelos FPs. Karpoff (2001) e Karpoff, 

Malatesta, and Walkling (1996) mostram que o ativismo dos acionistas está 

relacinado com o aumento de valor da empresa e melhora da performance 

operacional. 

De forma geral, podemos verficar que o ativismo dos acionistas tem 

efeitos positivos no monitoramento das companhias e no canal de negociação 

que se tem entre os acionistas e os administradores da firma, proporcionando 

a melhora da governança, a redução dos custos de agência e o aumento do 

valor e desempenho da firma. 

 
2.2  Ativismo dos Fundos de Pensão 

 
No Brasil, assim como em diversos partes do mundo, os FPs são 

importantes investidores institucionais no mercado de ações. Conforme 

podemos ver na Figura 1, os FPs são grandes fornecedores de recursos para 

o mercado de capitais, sendo acionistas, em média, de 19% das companhias 

listadas na BM&FBovespa. 
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Figura 1 

Percentual de Companhias Listadas com Acionistas Fundos de Pensão 
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Os FPs podem utilizar a sua posição de “fornecedores de capital”, 

influenciando na melhora da governança das companhias, principalmente onde 

há concentração de direitos nas mãos de poucos acionistas, fato rotineiro no 

Brasil, reinvindicando alterações na gestão das companhias em que eles 

investem, além do desenvolvimento de ferramentas de controle para verificar 

se a gestão está sendo exercida em linha com os seus interesses. 

A melhora da governança nas companhias pode proporcionar a redução 

do custo de agência existente entre os FPs (acionistas) e os administradores 

da empresas, permitindo o monitoramento dos resultados obtidos pelas 

companhias. Este ativismo praticado pelos FPs, além de melhorar o 

monitoramento das companhias, pode melhorar o desempenho e aumentar o 

valor da companhia (Gillan e Starks (2007)). 

Uma das maneiras pelas quais os FPs podem melhorar a governança 

das companhias em que eles investem é através da definição de políticas que 
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elas devem seguir. Guercio e Hawkins (1999) avaliam o impacto e a motivação 

do ativismo dos cinco maiores fundos FPs dos Estados Unidos, considerando 

a prática de ativismo exercido por eles, e identificam que, independente dos 

objetivos de cada um com relação ao ativismo, sua propostas estão 

relacionadas com o aumento da governança e reestruturação das companhias. 

As evidências indicam que o ativismo dos FPs pode ser considerado como um 

elemento complementar para o aprimoramento da governança nas 

companhias. 

Alguns FPs no Brasil já tem definido que os investimentos devem ter 

como premissa a melhoria da governança das companhias. A Previ estabelece 

que as empresas nas quais ela possui participação acionária devem buscar a 

elaboração, implementação, fortalecimento e disseminação de prática com os 

níveis mais elevados de governança corporativa. A Petros prevê a utilização 

de sua capacidade de influenciar o mercado, em especial nas empresas que 

detém participação direta, para que a adoção dos princípios de 

responsabilidade social se torne prática de mercado. A Funcef possui um 

manual de governança corporativa com objetivo de consolidar os preceitos e 

normas voltados às melhores práticas de governança corporativa. A Centrus 

incorpora questões de meio-ambiente, desenvolvimento social e governança 

corporativa nas análises de investimento e nos processos de tomada de 

decisão.  

Os FPs muitas vezes assumem a posição de acionista minoritário e a 

melhora na governança das companhias pode ter um impacto positivo na 

proteção dos seus interesses. Isso ocorre quando os acionistas minoritários 
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tem os seus direitos aumentados através da escolha dos administradores e da 

extensão das condições obtidas pelos controladores no caso de venda do 

controle (tag along). 

De forma geral, a intenção dos FPs deveria ser a de buscar o 

desenvolvimento da governança nas companhias, tornando-as mais 

transparentes através do estabelecimento de regras claras de conduta e 

ferramentas de controle, como a implantação de conselhos e comitês, desenho 

de formas de remuneração dos administradores, direitos acionários 

equivalentes aos dos controladores, etc. 

No Brasil, Jesus (2004) apresenta um estudo de caso sobre a estratégia 

de ativismo adotada pela Previ para participar do controle acionário e ocupar 

assentos em conselhos de administração e fiscais de empresas. Crisóstomo e 

González (2006) apontam um crescimento na participação dos FPs no capital 

votante das empresas brasileiras, sem conseguir, no entanto, concluir se esta 

participação é um fator determinante para a melhora de desempenho. 

 
3. Dados e Metodologia 

 
O objetivo do trabalho é verificar se as companhias que possuem FPs 

como acionistas tem melhor governança no Brasil. Para tanto, usamos 3 

variáveis para medir governança: a) listagem da companhia no Novo Mercado 

da BM&FBovespa; b) listagem da companhia nas bolsas de valores dos EUA 

atraves de ADRs; c) índice de governança de Carvalhal e Leal (2005). 

Nossa amostra contém as companhias de capital aberto listadas na 

BM&FBovespa no período de 2002 a 2009, com dados suficientes no período 
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sob análise. Os dados das companhias foram coletados na base de dados da 

Economática. Mapeamos a estrutura de controle e propriedade até o décimo 

maior acionista para identificar a participação de FPs como acionista. 

Para analisar realmente em que companhia está sendo feito o 

investimentos pelo FP, verificamos os investimentos indiretos das companhias 

investidas para identificar se não se tratava de empresa holding, como por 

exemplo, o investimento da Previ que é efetuado na Vale S.A. através da Litel 

S.A. As duas últimas são empresas de capital aberto com negociação em 

bolsa de valores, porém a Litel S.A. é uma holding que também investe na 

Vale S.A. 

Nossa base de dados contém, em média, 205 companhias por ano, 

variando de 172 companhas em 2003 a 276 companhias em 2009. O número 

total de companhias que possuem FPs como acionistas em todo o período 

analisado foi 59. 

A Tabela 1 mostra os FPs que já realizaram investimentos diretos em 

ações, bem como a quantidade média de empresas investidas, considerando 

os anos nos quais o FP possuía algum investimento, e a respectiva 

participação média no capital no período analisado nesse estudo. 

 



10 

Tabela 1 – Participação Acionária dos Fundos de Pensão da Amostra  

Fundo de Pensão Quantidade de 

Empresas 

Participação 

no Capital 

Funcef-Fundacao Economiarios Federais 2 9,8 

Fund A e Prev Social do BNDES/Fapes 1 7,3 

Fund Coelba Ass Seg Social/Faelba 1 2,8 

Fund Embratel de Seg Social/Telos 2 13,9 

Fund Seg Soc Embrapa Embrater/Ceres 1 0,9 

Fund Tel de Seguro Social/Sistel 2 6,5 

Fundacao Atlantico de Seg. Social 1 15,3 

Fundacao Banestes de Seg. Social 1 6,9 

Fundacao Bco.Central Prev.Priv. –Centrus 2 7,3 

Fundacao Celesc Seguridade Social-C 1 3,4 

Fundacao Itau Social 1 3,1 

Fundacao Itaubanco 1 11,4 

Fundacao Vale do Rio Doce de Seg. Social – Valia 2 4,5 

Instituto Aerus de Seguridade Socia 2 13,6 

Instituto Serpro Seguridade Social 1 15,0 

Petros - Fund. Petrobras de Seg. Social 5 7,2 

Prece Previdencia da Cedae 1 13,1 

Previ Cx Prev Funcs Bco Brasil 21 13,1 

Real Grandeza/Fund de Prev e A Soc 1 2,9 

 

Rodamos modelos de painel com efeitos fixos para analisar se as 

companhias que possuem FPs como acionistas tem melhor governança. As 

equações abaixo apresentam os modelos utilizados: 

 



11 

NGCit = αit + β1 FPit + β2 VOTFPit + β3 TOTFPit + β4 ROAit  + β5 TAMit  + β6 ALAVit + εit   

 
ADRit = αit + β1 FPit + β2 VOTFPit + β3 TOTFPit + β4 ROAit  + β5 TAMit  + β6 ALAVit + εit 

 
IPGCit = αit + β1 FPit + β2 VOTFPit + β3 TOTFPit + β4 ROAit  + β5 TAMit  + β6 ALAVit + εit 

 
em que NGC é uma variável dummy que assume o valor 1 quando a empresa 

é listada nos níveis de governança da BM&FBovespa; ADR é uma variável 

dummy que assume o valor 1 quando a empresa possui ADRs nas bolsas de 

valores dos EUA, IPGC é o índice de governança de Carvalhal e Leal (2005), 

FP é uma variável dummy que assume o valor 1 quando a empresa possui 

fundo de pensão como acionista, VOTFP é o percentual de participação dos 

fundos de pensão no capital votante da companhia, TOTFP é o percentual de 

participação dos fundos de pensão no capital total da companhia, ROA é 

retorno sobre o ativos (EBITDA/Ativo), TAM é o tamanho da empresa (log do 

ativo total), e ALAV é a alavancagem (passivo exigível/passivo total). 

A abertura de dados proporcionado pela Economática permite a 

visualização das participações acima de 5% do capital. Desta forma, não 

verificamos participações de FPs em empresas de capital aberto inferiores a 

este percentual. Além disso, alguns FPs utilizam “empresas veículos”, muitas 

vezes de capital fechado, e fundos de investimentos exclusivos para efetuarem 

os investimentos em companhias de capital aberto.  

Portanto, pelos dois motivos acima, pode ser que nosso trabalho não 

atinja todas as companhias investidas pelos FPs. Podemos afirmar, no 

entanto, que nossa amostra representa as principais participações acionárias 

detidas diretamente por FPs. 
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O trabalho também não avalia se a entrada de FP como acionista da 

companhia é determinante para a melhora da governança, ou seja, apenas 

analisamos se existe uma relação entre a presença de FPs no capital e a 

governança das empresas. 

 
4. Resultados  

 
A Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis que foram 

incluídas em nosso trabalho, referente às ações das companhias abertas que 

tiveram negociação na BM&FBovespa no período de 2002 a 2009. Os FPs são 

acionistas em 12% das empresas da amostra, com uma participação média de 

2% do capital votante e total. Em torno de 25% das empresas estão listadas 

nos níveis de governança da BM&FBovespa e 10% possuem ADRs. O índice 

de governança corporativa médio é 4,79, variando de 0,75 a 9,50, o que 

demonstra que as boas práticas de governança das empresas brasileiras 

ainda não são adotadas pela maioria das empresas. 
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Tabela 2 – Estatística Descritiva das Variáveis 

Estatística descritiva de todas as variáveis usadas no estudo de 2002 a 2009. 

As definição das variáveis pode ser vista na seção 3 

Variável Média Mediana Desv Pad Min Max 

FP 0,12 0,00 0,32 0,00 1,00 

VOTFP 0,02 0,00 0,08 0,00 0,98 

TOTFP 0,02 0,00 0,07 0,00 0,86 

NGC 0,26 0,00 0,44 0,00 1,00 

ADR 0,10 0,00 0,30 0,00 1,00 

IPGC 4,79 4,50 1,69 0,75 9,50 

ROA 0,04 0,03 0,13 -0,85 4,26 

TAM 6,03 6,08 0,91 0,48 8,85 

ALAV 0,60 0,62 0,23 0,00 0,99 
 

Na Tabela 3 apresentamos a matriz de correlação das variáveis usadas 

no estudo. Podemos verificar que, embora baixas, as correlações entre a 

presença de FPs nas companhias e governança corporativa (medida por NGC, 

ADR e IPGC) são positivas, indicando que empresas com FPs tendem a ser 

listadas nos níveis de governança da BM&FBovespa, ter ADRs nos EUA e 

possuir maiores índices de governança. Essa relação também pode ser 

observada pela participações dos FPs no capital votante e total das 

companhias. Além disso, existe uma correlação positiva entre presença de 

FPs e tamanho, rentabilidade e alavancagem da empresa. 
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Tabela 3 – Matriz de Correlação das Variáveis 

Matriz de correlação de todas as variáveis usadas no estudo de 2002 a 2009. 

As definição das variáveis pode ser vista na seção 3. 

 FP VOTFP TOTFP NGC ADR IPGC ROA TAM ALAV 

FP 1,00         

VOTFP 0,57 1,00        

TOTFP 0,58 0,98 1,00       

NGC 0,10 0,03 0,03 1,00      

ADR 0,06 0,01 0,01 0,23 1,00     

IPGC 0,03 0,06 0,06 0,59 0,15 1,00    

ROA 0,02 0,01 0,01 0,03 0,01 0,10 1,00   

TAM 0,19 0,06 0,06 0,35 0,41 0,36 0,02 1,00  

ALAV 0,04 0,05 0,05 -0,06 0,03 -0,09 -0,18 0,30 1,00 

 

Dando continuidade à análise dos resultados, separamos as 

companhias em dois grupos de acordo com a presença de FPs como 

acionistas, e calculamos as médias e as medianas de cada uma das variáveis 

estudadas. Conforme podemos ver na Tabela 4, empresas com FPs possuem 

melhor governança (maiores NGC, ADR e IPGC), são maiores, mais rentáveis 

e mais alavancadas. A maioria das diferenças é significativa ao nível de 1%. 
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Tabela 4 – Fundos de Pensão e Governança Corporativa 

Média (mediana) das variáveis após ordenar as empresas segundo a presença 

de fundos de pensão como acionistas. A amostra foi dividida em 2 grupos: com 

e sem fundos de pensão. Os valores relativos a mediana estão reportados em 

parênteses, abaixo dos valores referentes a média. Foi realizado um teste de 

média (mediana) para verificar se existe diferença significativa entre os dois 

grupos, e o valor-p do teste está reportado. ***, **, e * indicam diferença 

estatisticamente significativa a 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

Presença de Fundos de Pensão  

Variável Sem 
Fundos 

Com 
Fundos 

Teste de 
Igualdade 

 

NGC 0,25 
(0,00) 

0,32 
(0,00) 

0,00*** 
(0,00***) 

 

ADR 0,08 
(0,00) 

0,16 
(0,00) 

0,00*** 
(0,00***) 

 

IPGC 4,21 
(4,02) 

4,70 
(4,58) 

0,02** 
(0,08*) 

 

ROA 0,04 
(0,03) 

0,04 
(0,04) 

0,30 
(0,00***) 

 

TAM 5,94 
(6,00) 

6,38 
(6,39) 

0,00*** 
(0,00***) 

 

ALAV 0,62 
(0,62) 

0,62 
(0,62) 

0,03** 
(0,09*) 

 

 

A Tabela 5 mostra o resultado do modelo probit em que a variável 

dependente é a listagem nos níveis de governança corporativa da 

BM&FBovespa de 2002 a 2009. Podemos perceber que a presença de FPs 

como acionista de uma empresa é positivamente relacionado com NGC, ou 

seja, empresas com FPs tendem a se listar mais nos níveis de governança 

corporativa da BM&FBovespa. O coeficiente é positivo e estatisticamente 

significativo a 5%.  
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Além disso, a participação do FP no capital (votante ou total) da firma é 

positivo e possui uma significância estatística a 1%, ou seja, quanto mais 

capital o FP possui na companhia, maior a probabilidade de a empresa ser 

listada no segmento de governança da bolsa. Incluimos também as variáveis 

FP, VOTFP e TOTFP defasadas, para acomodar alguma questão de 

endogeneidade e causalidade, e os resultados são substancialmente os 

mesmos. 

 
Tabela 5 – Fundos de Pensão e Nível de Governança da BM&FBovespa 

Regressões probit em que a variável dependente é a listagem nos níveis de 

governança corporativa da BM&FBovespa de 2002 a 2009. As definição das 

variáveis pode ser vista na seção 3. Os p-valores, ajustados por auto-

correlação e heteroscedasticidade, são reportados em parênteses. ***, **, e * 

indicam significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente 

Variável I II III IV V VI 

FP 0,13** 
(0,04) 

     

VOTFP 
 

0,03*** 
(0,01) 

    

TOTFP 
  

0,03*** 
(0,01) 

   

FP(-1) 
   

0,06* 
(0,09) 

  

VOTFP(-1) 
    

0,01* 
(0,10) 

 

TOTFP(-1) 
     

0,01* 
(0,08) 

ROA 0,20 
(0,12) 

-0,01 
(0,12) 

-0,01 
(0,13) 

-0,01** 
(0,05) 

-0,01* 
(0,06) 

-0,01* 
(0,06) 

TAM 0,04*** 
(0,01) 

0,04*** 
(0,00) 

0,04*** 
(0,01) 

0,05*** 
(0,00) 

0,06*** 
(0,00) 

0,06*** 
(0,00) 

ALAV -0,01*** 
(0,00) 

-0,01*** 
(0,00) 

-0,01*** 
(0,00) 

-0,01*** 
(0,00) 

-0,01*** 
(0,00) 

-0,01*** 
(0,00) 

McFadden R2 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 
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A Tabela 6 mostra o resultado do modelo probit onde a variável 

dependente é a listagem de ADRs nos EUA de 2002 a 2009. Os resultados 

indicam que a presença e participação no capital de FPs é positivamente 

relacionado com a listagem de ADRs nos EUA, ou seja, possuem melhores 

práticas de governança ao adotarem as regras mais rígidas do mercaodo 

norte-americano. Os coeficientes são positivos e estatisticamente 

significativos. Os resultados permanecem os mesmos quando incluimos as 

variáveis FP, VOTFP e TOTFP defasadas. 

A Tabela 7 mostra o resultado utilizando o índice de governança de 

Carvalhal e Leal (2005). Os resultados indicam que empresas com FPs 

possuem melhores práticas de governança. Além disso, quanto maior a 

participação do FP no capital da companhia maior o índice de governança. 

Todos os coeficientes são positivos e estatisticamente significativos. Os 

resultados permanecem os mesmos quando incluimos as variáveis FP, VOTFP 

e TOTFP defasadas. 
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Tabela 6 – Fundos de Pensão e Listagem de ADR 

Regressões probit em que a variável dependente é a listagem de ADRs nas 

bolsas de valores dos EUA de 2002 a 2009. A definição das variáveis pode ser 

vista na seção 3. Os p-valores, ajustados por auto-correlação e 

heteroscedasticidade, são reportados em parênteses. ***, **, e * indicam 

significância estatística a 1%, 5% e 10%, respectivamente 

Variável I II III IV V VI 

FP 0,31*** 
(0,00) 

     

VOTFP 
 

0,01** 
(0,03) 

    

TOTFP 
  

0,01** 
(0,04) 

   

FP(-1) 
   

0,30*** 
(0,00) 

  

VOTFP(-1) 
    

0,01** 
(0,04) 

 

TOTFP(-1) 
     

0,01** 
(0,05) 

ROA 0,01** 
(0,02) 

0,01** 
(0,03) 

0,01** 
(0,03) 

0,01** 
(0,04) 

0,01* 
(0,06) 

0,01* 
(0,06) 

TAM 0,09*** 
(0,00) 

0,07*** 
(0,00) 

0,07*** 
(0,00) 

0,09*** 
(0,00) 

0,08*** 
(0,00) 

0,08*** 
(0,00) 

ALAV -0,01*** 
(0,00) 

-0,01*** 
(0,00) 

-0,01*** 
(0,00) 

-0,01*** 
(0,00) 

-0,01*** 
(0,00) 

-0,01*** 
(0,00) 

McFadden R2 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
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Tabela 7 – Fundos de Pensão e Índice de Governança 

Regressões lineares em que a variável dependente é o índice de governança 

de Carvalhal e Leal (2005). A definição das variáveis pode ser vista na seção 

3. Os p-valores, ajustados por auto-correlação e heteroscedasticidade, são 

reportados em parênteses. ***, **, e * indicam significância estatística a 1%, 

5% e 10%, respectivamente. 

Variável I II III IV V VI 

FP 0,07** 
(0,03) 

     

VOTFP 
 

0,01* 
(0,10) 

    

TOTFP 
  

0,01** 
(0,04) 

   

FP(-1) 
   

0,08** 
(0,03) 

  

VOTFP(-1) 
    

0,01* 
(0,10) 

 

TOTFP(-1) 
     

0,01** 
(0,04) 

ROA 0,00 
(0,37) 

0,00 
(0,33) 

0,01** 
(0,04) 

0,01** 
(0,02) 

0,01** 
(0,02) 

0,01** 
(0,02) 

TAM 0,87*** 
(0,00) 

0,86*** 
(0,00) 

0,87*** 
(0,00) 

0,81*** 
(0,00) 

0,81*** 
(0,00) 

0,82*** 
(0,00) 

ALAV -0,01*** 
(0,00) 

-0,01*** 
(0,00) 

-0,01*** 
(0,00) 

-0,01*** 
(0,00) 

-0,01*** 
(0,00) 

-0,01*** 
(0,00) 

R2 aj 0,84 0,84 0,84 0,87 0,87 0,84 
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5. Conclusão 

 

Diversos estudos na literatura internacional mostram que companhias 

em que existe maior ativismo por parte de seus acionistas, em especial 

investidores institucionais, possuem melhor governança, e maior desempenho 

e valor. 

Este trabalho avalia se as companhias que possuem fundos de pensão 

como acionistas possuem melhor governança no Brasil no período de 2002 a 

2009. Medimos a qualidade da governança através de três variáveis: listagem 

nos níveis de governança da BM&FBovespa, listagem de ADRs em bolsas de 

valores dos EUA e o índice de governança de Carvalhal e Leal (2005). 

Os resultados das análises indicam que empresas com FPs como 

acionistas possuem melhores práticas de governança, ou seja, tendem a listar 

mais nos níveis de governança corporativa da BM&FBovespa, a possuir mais 

ADRs nos EUA, e apresentar melhor índice de governança.  

No Brasil, em função das altas taxas de juros praticadas pelo governo 

em sua política macroeconômica, os FPs ainda tem concentrado seus 

investimentos em títulos de renda fixa, que garantem retorno suficiente para 

honrar os compromissos de rentabilidade assumido com os participantes. 

Com a expectativa de redução das taxas de juros, os FPs terão que 

buscar formas alternativas de investimentos e tenderão a assumir posições 

com maior risco, aumentando as suas participações no mercado de ações. Em 

um cenário como esse, o ativismo dos fundos de pensão passa a ser peça-

chave na melhoria das práticas de governança das companhias investidas. 
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Como recomendações para trabalhos futuros, sugere-se analisar, se 

possível, participações dos FPs abaixo de 5% do capital e através de 

“empresas veículos” e fundos de investimentos exclusivos.  

Tendo em vista que este trabalho não avaliou a governança das 

companhias após a entrada do FP como acionista, uma outra análise 

interessante poderia ser um estudo de evento para verificar se a governança 

melhorou após a entrada do FP como acionista.  

Outra análise possível é verificar se os resultados são diferentes quando 

analisamos FPs com empresas patrocinadoras estatais, privadas nacionais e 

estrangeiras, ou seja, analisar se a origem do capital da empresa 

patrocinadora tem efeito relevante no ativismo do FP e na governança das 

empresas investidas pelos mesmos. 
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Apêndice - Previdência no Brasil 

 

No Brasil a previdência se divide em pública e privada. A previdência 

pública se ramifica em Regime Geral da Previdência (RGPS), operado pelo 

INSS, obrigatório a todos os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), e Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 

Públicos, destinados aos servidores públicos. 

A previdência privada é facultativa, podendo ser aberta, quando 

oferecida por instituições financeiras ou seguradoras, destinada a qualquer 

cidadão, independente do vínculo profissional ou associativo; ou fechada, 

também conhecida como Fundo de Pensão, destinada a funcionários de uma 

empresa ou integrantes de uma mesma classe profissional. 

O sistema de previdência privada, conhecido também como previdência 

complementar, em função da sua característica de complementar a 

aposentadoria paga pela previdência oficial, tem como objetivo garantir  que o 

cidadão receba um benefício que lhe possibilite manter o padrão de vida 

compatível com o que ele possuía quando estava trabalhando. 

A fórmula da previdência complementar é muito simples. A pessoa 

contribui mensalmente para um plano de previdência, administrado por um 

Fundo de Pensão, durante o período em que ela estiver trabalhando. Após 

cumprir todos os períodos de carência estipulados pelo regulamento do plano 

ao qual ela aderiu, o saldo acumulado poderá ser resgatado integralmente ou 

recebido mensalmente de forma a complementar a aposentadoria recebida da 

previdência oficial. 
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A fiscalização dos FPs está a cargo da Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar – PREVIC, e suas atividades são supervisionadas 

pelo Ministério da Previdência Social.  

Os FPs tem por finalidade a administração de recursos recebidos dos 

participantes e patrocinadores, capitalizando-os para pagamento das futuras 

aposentadorias complementares de todos que vierem a fazer parte dos 

respectivos planos de previdência. 

Uma das principais características dos investimentos dos FPs é o prazo 

dos investimentos, em geral longo (muitas vezes superior a 20 anos) em 

função do tempo para a formação da poupança dos participantes durante o 

período em que estão trabalhando. 

Segundo definição da Lei Complementar 109/2001, os planos de 

previdência administrados por FPs podem ser nas seguintes modalidades: 

benefício definido, onde os beneficiários têm definido o valor do benefício, e as 

contribuições são determinadas atuarialmente, de forma que o patrimônio 

acumulado seja suficiente para assegurar a concessão e a manutenção dos 

benefícios planejados; contribuição definida, plano no qual o valor das 

contribuições feitas pelo participante é previamente definido, o valor do 

benefício está diretamente relacionado com o resultado dos investimentos; e 

contribuição variável, que combina características dos dois anteriores, ou seja, 

os valores das contribuições são previamente definidos pelos participantes e o 

valor do benefício é calculado considerando o saldo de conta existente na data 

da concessão, as condições biométricas existentes no momento da concessão 

e, a partir daí o benefício será definido. 
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Os retornos esperados dos investimentos dependem das características 

dos investimentos efetuados, que estão relacionados ao tipo de plano que o 

FP administra. No caso de planos de benefício definido, os retornos têm que 

ser os maiores possíveis e em linha com os compromissos assumidos assim 

como com a liquidez que o plano exige para pagamento destes compromissos. 

No plano desenhado na forma de contribuição definida, os retornos dos 

investimentos são registrados nas contas individuais dos participantes e 

devem estar em linha com as suas expectativas e, em ambos os planos, os 

riscos assumidos devem estar de acordo com a tolerância ao risco das partes 

envolvidas. 

A gestão de um FP pode ser feita internamente, quando é possível 

manter estrutura específica, com uma equipe qualificada para realizar os 

estudos pertinentes à tomada de decisão, devendo-se estabelecer limites de 

alçada para que o controle seja de boa qualidade sem no entanto tornar lenta 

a tomada de decisão. O FP pode também delegar a gestão para um 

administrador de recursos, que ficará responsável pela tomada de decisão. Em 

geral, quando a gestão é delegada, o FP escolhe o gestor considerando a 

experiência que ele possui de acordo com o investimento de seu interesse. Ao 

delegar a gestão, o FP deve deixar claro ao gestor as restrições legais a que 

está sujeito, assim como os limites de riscos aos quais está disposto a se 

expor. 


