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Investimentos de entidades fechadas de previdência
complementar em participações acionárias de empresas

privadas dos setores de bebidas e fumo

s carteiras de investimentos dos fundos de pensão são
formadas por aplicações financeiras nos segmentos de
renda fixa, renda variável, imóveis e empréstimos diretos e
financiamentos imobiliários a seus participantes e

assistidos. As operações de empréstimos a patrocinadoras foram proibidas em março de 2000.

Os portfólios das entidades fechadas de previdência complementar -
EFPC estão sujeitos a variações que podem ser significativas, a depender de fatores que
podem alterar os cenários macro e microeconômico.

A este respeito, destacam-se as taxas de juros praticadas no País.
Tendo em vista as altas taxas verificadas desde 1992, as aplicações de longo prazo
relacionadas ao financiamento do investimento produtivo têm sido preteridas em favor de
aplicações de curto prazo, seja em títulos públicos, depósitos a prazo ou fundos de
investimento de renda fixa. 

Levando-se em consideração os aspectos mencionados – flutuações
e imprevisibilidade da economia -, conclui-se que seria inviável produzir uma avaliação de
impacto de longo prazo desses investimentos. 

É possível, no entanto, analisar o perfil dos investimentos dos
fundos de pensão em um período específico. Procederemos, então, à análise desses
investimentos no primeiro semestre do corrente ano.

Neste contexto, a tabela a seguir revela que, em março de 2004, do
total de recursos das entidades fechadas de previdência complementar - cerca de 219 bilhões
de reais – 63,6% ou 139 bilhões eram de natureza pública, destacando-se a participação da
União (56%), seguida pelos Estados (7,5%). Os municípios tiveram uma participação apenas
residual: 0,04%. 

A
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Neste mesmo período, o percentual dos investimentos dos fundos
de pensão aplicados em participações acionárias de companhias abertas foi de
aproximadamente 18%. 

*

Tomando-se como referência a composição dos investimentos para
o conjunto dos fundos de pensão – patrocinados pelo setor público e privado - o
investimento das EFPCs patrocinadas apenas pela União, Estados e Municípios, em ações de
companhias abertas, em março de 2004, foi de aproximadamente 25 bilhões de reais.

Patrocínio Investimento (em R$) %
Estadual 16.431.436.012,53 7,50
Federal 122.761.814.822,88 56,06
Municipal 86241336,96 0,04
Subtotal 139.279.492.172,37 63,60
Privado 79.696.857.390,09 36,40

Total 218.976.349.562,46 100,00

Fonte: SPC/MPS
          Elaboração da consultora

Investimentos das EFPC
(Posição em abril de 2004)

Composição Percentual dos Investimentos das
EFPC entre os segmentos de aplicação

(posição em março de 2004)
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Considerando que o Índice Bovespa – Ibovespa – retrata o
comportamento dos principais papéis negociados na Bolsa de Valores de São Paulo e que sua
composição se aproxima da real configuração das negociações à vista nesta Bolsa, utilizamos a
carteira teórica do Ibovespa como proxy para a participação relativa de cada ação nos
portfólios das EFPC.

 Na carteira do Ibovespa para o quadrimestre de maio a agosto de
2004, verifica-se que as empresas relacionadas no Projeto de Lei sob análise – fumo, bebidas
alcóolicas, jogos, armas e munições – estão representadas pelas ações da AMBEV e da Souza
Cruz.  No período considerado, as participações percentuais dessas empresas no Ibovespa
foram, respectivamente, 2,5% e 0,636%.

 Tendo em vista que os investimentos das EFPC, instituídas e
patrocinadas pelo setor público, em ações de empresas foi de cerca de 25 bilhões, em março
de 2004, estima-se que o investimento em ações de empresas privadas estaria em torno de 784
milhões de reais.

 Portanto, estima-se que, no primeiro semestre de 2004, os
investimentos das entidades fechadas de previdência privada - instituídas pela União, Distrito
Federal, Estados ou Municípios, bem como daquelas que tenham como patrocinadora
empresa pública ou sociedade de economia  - em participações acionárias de empresas
privadas que atuam no setor de bebidas, fumo, jogos, armas e munições tenham sido de cerca
0,56% do total de recursos direcionados a essas entidades pelo setor público brasileiro.

É importante frisar que os resultados obtidos por meio desta análise
pontual não devem ser extrapolados e utilizados para a tomada de decisões de longo prazo.
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