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FUNDO SOBERANO DO BRASIL – FSB

1 – OS FUNDOS SOBERANOS EM OUTROS PAÍSES

Esta nota trata da criação dos fundos de riqueza soberana,

conhecidos na língua inglesa como Sovereign Wealth Funds – SWS. O objetivo é situar o Fundo

Soberano do Brasil no contexto internacional, explorando identidades e eventuais divergências

de propósitos. Em suma, o que teria em comum o Fundo Soberano do Brasil com os mais de

quarenta fundos de riqueza soberana em operação no mundo?

A multiplicação dos  Fundos de Riqueza Soberana insere-se  no rol

das alternativas de aplicação dos expressivos valores de excedentes fiscais ou de reservas

internacionais, especialmente nos países emergentes, beneficiados pelo aquecimento do

mercado de commodities.

As reservas internacionais são aplicadas tradicionalmente em

instrumentos de renda fixa no mercado financeiro, de liquidez normalmente elevada, baseada

em títulos de curto prazo e baixo risco, cujo exemplo clássico são os títulos da dívida pública

do governo americano, aplicações mais seguras, mas com rentabilidade baixa, quando

comparadas com outras mais arriscadas no mercado financeiro internacional.

Por outro lado, os fundos de riqueza soberana têm um portfólio de

investimentos bem mais diversificado: seus recursos são aplicados em ativos de maior ou

menor risco nos mercados financeiros internacionais, não necessariamente vinculados a

passivos futuros, a exemplo dos fundos de pensão clássicos.1 Os fundos soberanos surgiram a

partir da década de 50, estruturados por países exportadores de petróleo, para aplicação do

excesso da receita com divisas internacionais. Mais tarde, estes instrumentos financeiros

soberanos foram adotados nos países com economias fortemente dependentes da extração e

exportação de produtos minerais, cujas receitas tenderiam a reduzir ao longo do tempo em

face do esgotamento das reservas, tendo como preocupação consolidar alternativas para

financiar despesas das futuras gerações.

Esses fundos são criados, em geral, nos países onde é mais moderada

a relação dívida pública/PIB ou nos detentores de expressivos superávits gêmeos: fiscal e em

transações correntes.2

                                                          
1 Steffen Kern, Sovereign Wealth Funds – State Invstiments on the Rise, Deutsche Bank Research, Sept, 10, 2007 - In Joint
Economic Committee – Congressman Jim Saxton – Research Report 110-21 Feb 2008
2 Werlang, Sérgio R. da Costa, Para que serve um fundo soberano?, in Valor Econômico, 12 de maio de 2008.
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O rótulo Sovereign Wealth Funds é utilizado como expressão que

supostamente indica fenômenos homogêneos, o que não é real. Há diferenças entre os mais de

quarenta fundos soberanos quanto à sua natureza, origem dos recursos, propósitos de médio e

longo prazo, portfólio, horizontes de investimentos e tolerância a riscos. O que é certo é que

eles já  movimentam algo próximo a três trilhões de dólares, estimando-se que devam alcançar

dez trilhões de dólares em dez anos, com tendência, inclusive, de se tornarem as maiores

fontes de investimentos nos países da OCDE.3

Não há, pois, uma definição universalmente aceita dos fundos de

riqueza soberana4. O que parece claro é que os fundos soberanos são instrumentos financeiros

criados pelos governos nacionais, geridos por meio de instituições financeiras públicas ou por

instituições financeiras privadas, destinados à formação de uma diversificada carteira de ativos,

com objetivos nem sempre bem definidos, cujos recursos são originários do excesso de

liquidez no setor público, gerada a partir de superávits fiscais sustentados ou de excedentes

expressivos de reservas internacionais, como já assinalamos.5

A taxonomia mais aceita para a classificação dos fundos de riqueza

soberana foi estabelecida pelo FMI, que os distingue em cinco modalidades, considerando-se

as suas características dominantes: recursos, objetivos institucionais e o escopo dos

investimentos.

(i) Fundos de Estabilização – São típicos dos países

exportadores de recursos naturais. Seu objetivo é proteger o orçamento público e a economia

contra as oscilações de preços das commodities exportadas, nos casos da exploração de petróleo,

nos países árabes, na Noruega, ou, ainda, no Chile, na exploração do cobre. São instrumentos

para atuação contracíclica, poupando recursos em épocas mais favoráveis dos preços das

commodities, para aplicação em épocas de crises de mercado.

(ii) Fundos de Poupança para Gerações Futuras – Asseguram a

transferência de poupança entre gerações, nos países cuja riqueza é acentuadamente

dependente da exploração de produtos não-renováveis. Empregam-se os recursos da atividade

principal num portfólio de ativos de rentabilidade assegurada, mitigando os efeitos da “doença

holandesa”, expressão consagrada em 1977 pela “The Economist”, sob o título “dutch

disease”. Sidney Nakao e Marcos S. Jank  assinalam que o conceito remonta “ao fenômeno

ocorrido na Holanda na década de 1960, quando a descoberta de grandes depósitos de gás

natural teve impactos distintos sobre a economia local: se, por um lado, as exportações

proporcionaram um aumento da renda, por outro lado a apreciação do florim holandês - em

                                                          
3 IMF European Department, by Delia Velculescu, Norway’s Oil Fund Shows the Way for Wealth Funds, State
Investment Institutions, July 9, 2008.
4 In Sovereign Wealth Funds: Background and Policy Issues for Congress, Martin Weis, Analiyst in International
Trade and Finance Foreign Affairs, Defense, and Trade Division, CRS Report for Congress, january, 31, 2008.
5 Fundo Monetário Internacional: Sovereign Wealth Funds – A Work Agenda, 29 de fevereiro de 2008.
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função da entrada de divisas externas provenientes das vendas da commodity energética -

tornaram as exportações dos outros produtos menos competitivas.” Configurou-se, nesse

cenário, o conhecido “mal dos recursos naturais” ou “doença holandesa”. 6

(iii) Fundos de Reservas Internacionais – O objetivo é

incrementar a taxa de retorno das reservas internacionais, reduzindo os custos fiscais de seu

carregamento, reaplicando parcela dos recursos em ativos mais rentáveis, mas  de maior risco.

(iv) Fundos de Desenvolvimento – Foram criados em alguns

países para apoiar projetos socioeconômicos de interesse nacional, preferencialmente em

infra-estrutura, que possam alavancar as taxas de crescimento do produto.

(v) Fundos de Pensão de Reserva – A modalidade têm o

propósito de assegurar recursos ao longo do tempo para o custeio de passivos fiscais

associados em maior grau aos compromissos previdenciários.7

A classificação acima dos fundos de riqueza soberana não é estática.

Ela procura apenas retratar impactos, abrangência e os múltiplos propósitos de tais

instrumentos financeiros soberanos, especialmente por que eles já dominam as atenções no

mercado financeiro internacional, de governos, empresas  e investidores.

Se, na década de cinqüenta, os fundos soberanos eram utilizados

somente por países exportadores de petróleo, como já vimos, houve recentemente a

intensificação do fenômeno com a acumulação de reservas internacionais nos países

emergentes, transformando-se em importantes atores institucionais com papel acentuado entre

os mecanismo de expansão da liquidez internacional. Esses fundos tornaram-se agressivos e

diversificaram a carteira de investimentos, isto por que, como também já tínhamos anotado,

com os novos e volumosos recursos em moedas conversíveis, os países detentores desses

fundos deixaram de comprar apenas títulos públicos de primeira linha e buscaram opções mais

rentáveis, na compra de imóveis, de ouro ou de ações de grandes companhias, entre outras

alternativas de investimento  em moeda estrangeira.8

A relação abaixo mostra uma lista de alguns dos principais fundos de

riqueza soberana, com destaque para o país de origem, a data de constituição, a fonte dos

recursos e a estimativa mais recente dos ativos (fevereiro de 2008), entre a mais pessimista e a

mais otimista. Alertamos que as informações sobre os fundos soberanos tendem a variar de

acordo com a fonte consultada.

                                                          
6 Sidney Nakao e Marcos S. Jank, no estudo “A Falácia da “Doença Holandesa” no Brasil, Instituto de Estudos
do Comércio e Negociações Internacionais - março de 2006.
7 IMF Survey Magazine:Policy online, Fundo Monetário Internacional, 4 de março de 2008.
8 BELO, Teresinha da Silva. Um Fundo Soberano Brasileiro: É o momento? Texto para Discussão FEE n.º 25,
janeiro de 2008, Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser, Secretaria do Planejamento e
Gestão, Governo do Estado do Rio Grande do Sul
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PERFIL DOS FUNDOS DE RIQUEZA SOBERANA

PAÍS FUNDO DE RIQUEZA SOBERANA DATA FONTE DOS RECURSOS
ATIVOS

(US$ BILHÕES)

I. Países ou Estados Exportadores de Petróleo e Gás
UAE Abu Dhabi Inv. Authority 1976 Recursos Naturais 250 875
Noruega Government Pension Fund 1990 Recursos Naturais 380 380
Arábia Saudita Vários 1952 R Naturais/Reserv/ Fiscais 289 289
Kuwait Kuwait Inv Authority1 1953 Recursos Naturais 213 213
Rússia Reserve Fund + Welfare Fund 2008 Recursos Naturais 157 157
Líbia Libyan Inv. Corporation 2006 Recursos Naturais 50 50
Qatar Reserve Fund/Stabilization Fund 2005 Recursos Naturais 30 50
Argélia Reserve/ Revenue Regulationa Fund 2000 Recursos Naturais 43 43
USA/Alasca Al Permanent Reserve Fund1 1976 Recursos Naturais 40 40
Brunei Brunei Investment Fund 1983 Recursos Naturais 30 30
Cazaquistão National Fund 2000 Recursos Naturais 21 21
Malásia Khazabah Nasional BHD1 1993 Superávits Fiscais 19 19
Canadá Alberta Heritage Savings Fund1 1976 Recursos Naturais 16 16
Nigéria Excess Crude Account 2003 Recursos Naturais 11 11
Irã State Oil Fund 2000 Recursos Naturais 9 9
Azerbaijão State Oil Fund 1999 Recursos Naturais 2,5 2,5
Oman State General Reserve Fund 1980 Recursos Naturais 2 2
Timor Leste Petroleum Fund of Timor leste 2005 Recursos Naturais 1,4 1,4
Venezuela Macroeconomic Stabilization Fund 1998 Recursos Naturais 0,8
Venezuela National Development Fund 2005 Recursos Naturais 21 21
Trin &Tobago Revenue Stabilization Fund 2007 Recursos Naturais 0,5 0,5
Sub total 1.586,2 2.239,4
II. Países  Exportadores da Ásia
Hong Kong Exchange Fund Inv Portfolio1 1993 Reservas – Superávits Fiscais 139 139
Singapura Government Inv Corporation 1981 Contribuições Previdenciárias 100 330
China China Investment Corporation1 2007 Reservas Internacionais 200 200
China National Social Security Fund1 2000 Superávits Fiscais 71 71
China /Xangai Xangai Financial Holdings1 2007 Superávits Fiscais 1 1
Coréia Korea Investment Corporation 2005 Reservas Internacionais 30 30
Twain National Stabilization Fund nd nd 15 15
Sub total 556 786
III. Outros Países
Austrália Austrália Future Fund1 2006 Superávits Fiscais 54 54
Chile Economic and Social Stab Fund 2006 Recursos Naturais 14,9 14,9
Chile Pension Reserve Fund 2006 Superávits Fiscais 1,5 1,5
China National Social Security Fund1 2000 Superávits Fiscais 71 71
Botswana Pula Fund 1993 Recursos Naturais 4,7 4,7
Kiribati Revenue Equalization Fund 1956 Recursos Naturais 0,4 0,4
Sub total 75,5 75,5
Total dos Fundos 2.217,7 3.100,9

Nota 1 –  Uma parcela das inversões financeiras do fundo soberano é aplicada em ativos domésticos
Fontes: MF Survey Magazine:Policy online, Fundo Monetário Internacional, 4 de março de 2008.
1 FMI: Sovereign Wealth Funds – A Work Agenda, 29 de fevereiro de 2008 (Tabela 1)/ TRUMAN, Edwin The rise of
Sovereign Wealth Funds (SWF): Impacts on US Faoreign Policy and Economic Interests (Tabela 1) – Peterson
Institute – Washington, 21/05/ 2008.
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Os especialistas destacam os impactos dos fundos soberanos  tanto

nos países receptores como nos países que detêm estes fundos. Nosso foco será o exame dos

impactos dos fundos nas políticas fiscais e monetárias, sobre a  economia do setor público e

sobre as contas externas nos países de origem dos fundos.9

Os fundos de riqueza soberana podem transformar-se em

instrumentos importantes nas estratégias de estabilização ou na formação de poupança para a

cobertura de compromissos de longo prazo (transferências intergeracionais), associados

especialmente às pressões sobre o gasto público pelo envelhecimento natural da população.

Tais fundos soberanos podem ainda reduzir os custos de carregamento de reservas

internacionais, como já comentamos. A decisão sobre a constituição de um fundo soberano

envolve o exame de seu impacto fiscal  no presente e nos fluxos de caixa futuros, de modo a

zelar pela higidez da gestão desses fundos, evitando que eventuais prejuízos operacionais

acabem contaminando o equilíbrio geral das contas públicas.

Por essa razão, os fundos de riqueza soberana passaram a integrar as

contas do setor público e seu patrimônio refletido nos balanços consolidados do setor

público, nos ativos e, eventualmente, nos passivos, considerando-se os impactos presentes e

futuros dos investimentos no que diz respeito à sua liquidez, risco e retorno econômico. Em

princípio, não parece compatível com a filosofia desses fundos o emprego de recursos em

operações duvidosas que coloquem em risco o retorno esperado dos investimentos públicos.

Há ainda uma característica importante que distingue a gestão dos

fundos soberanos no que diz respeito à orientação dos investimentos à sua conta. Nos Fundos

destinados a cumprir objetivos de estabilização é enfatizada a liquidez dos investimentos e seu

portfólio é baseado em inversões financeiras de curto prazo. Nos Fundos de Poupança para

Gerações Futuras, a ênfase está no retorno dos ativos selecionados e não no horizonte de

tempo de maturação dos investimentos.10

A criação dos dois fundos soberanos de riqueza no Chile em 2006,

que ocorreu  no mesmo período da promulgação da versão da Lei de Responsabilidade Fiscal

naquele país, é um exemplo clássico a ser citado.

O Fundo de Estabilização Econômico e Social – FEES foi

constituído com um aporte de $ 6 bilhões e, em julho de 2007, já possuía em sua carteira

ativos avaliados em cerca de US$ 9,8 bilhões. Esse Fundo foi constituído para assegurar

recursos para investimentos no ensino público, em saúde e em habitação.

Já o Fundo de Reserva de Pensão – FRP, que  iniciou suas operações

com US$ 600 milhões, reunia ativos que em julho de 2007 aproximavam-se de US$ 1,4 bilhão.

Ele foi constituído para garantir recursos para o pagamento dos passivos previdenciários do
                                                          
9 Op. Cit. Nota 5
10 Op. Cit. Nota 5.
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País, para o pagamento dos reajustes dos benefícios mínimos de natureza previdenciária e para

assegurar o pagamento dos ajustes dos compromissos futuros com o seguro-desemprego.11

O funcionamento dos fundos de riqueza soberana tem implicações

sobre a política monetária que requerem cuidadosa coordenação com as autoridades

monetárias. Os investimentos desses fundos envolvem geralmente alocações no exterior por

meio de moeda conversível, já que são raros os casos de aplicações de recursos no mercado

doméstico ou em empresas nacionais, para se evitar impactos adicionais sobre a demanda

doméstica.

A constituição dos fundos soberanos tem ainda as implicações já

mencionadas nas contas externas nos países exportadores de commodities, que podem se valer

de seus recursos nos períodos de deterioração dos preços internacionais das commodities ou a

partir do esgotamento das reservas de recursos naturais.

As preocupações dos diversos países receptores de recursos dos

fundos soberanos, geralmente os mais ricos, com os impactos de tais investimentos nas

respectivas economias, levaram o FMI a elaborar uma cartilha na qual foram destacados

alguns princípios e regras que deverão orientar a gestão dos fundos de riqueza soberana. A

cartilha assenta-se nos princípios geralmente aceitos de  governança corporativa pública,

transparência dos atos de gestão e responsabilidade na condução dos investimentos.

O FMI destaca como modelo a ser seguido a gestão do Fundo de

Riqueza Soberana da Noruega (Norwegian Oil Fund), recentemente renomeado para Fundo

de Pensão Governamental Global (Government Pension Fund-Global), cujos ativos giravam

em torno de US$ 373 bilhões no final de 2007, por sinal muito próximos aos números do PIB

daquele país escandinavo. Segundo o FMI, o fundo soberano norueguês orienta seus

investimentos pelas melhores práticas internacionais, ao criar facilidades para as ações de

longo prazo com o emprego dos recursos poupados das receitas de petróleo, que serão

empregadas nos encargos previdenciários ao longo do tempo, certamente pressionados pelos

elevados indicadores locais de longevidade.12

2 – O FUNDO SOBERANO DO BRASIL - FSB

Assinalamos no tópico anterior que os fundos de riqueza soberana

não são instrumentos financeiros homogêneos, quanto à sua formação, origem dos recursos,

propósitos e orientação dos investimentos.

Em linhas bem gerais, a criação dos fundos é uma estratégia escolhida

pelos países para:

                                                          
11 IMFSurvey Magazine: Countries & Regions, Fundo Monetário Internacional, 26 de novembro de 2007.
12 OP. Cit. Nota 4.
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a) mitigar os efeitos (“doença holandesa”) de uma excessiva

dependência da economia local em relação a matérias-primas

abundantes no presente, mas com tendência a escassez ao longo

do tempo, que tendem a reduzir a competitividade da economia

local em relação à concorrência internacional;

b) proteger-se das  naturais oscilações dos preços de suas principais

commodities no mercado internacional;

c) promover o emprego mais rentável de recursos excedentes das

reservas internacionais, atenuando em parte os custos fiscais de

seu carregamento.

O Fundo Soberano do Brasil – FSB, de que trata o Projeto de Lei n.º

3.674, de 2008, do Poder Executivo, é constituído como um fundo público de natureza

contábil, vinculado ao Ministério da Fazenda. A versão brasileira do fundo de riqueza

soberana destina-se formalmente a constituir poupança pública, mitigar os efeitos dos ciclos

econômicos, promover investimentos em ativos no Brasil e no exterior, e fomentar projetos

de interesse do País no exterior. Uma instituição financeira federal será escolhida para atuar

como agente operador do  Fundo Soberano do Brasil – FSB, que  será constituído por:

I – recursos do que lhe forem consignadas no orçamento13;

II – recursos decorrentes da emissão de títulos da dívida pública;

III – ações de sociedade de economia mista federal excedentes ao

necessário para manutenção de seu controle pela União ou outros direitos.

Nas observações dos especialistas sobre os propósitos de criação dos

fundos soberanos não vimos nelas grande preocupação com a competitividade do câmbio, e

se ela existiu em alguma situação parece ter ficado em plano secundário.

As demonstrações contábeis e os resultados das aplicações do FSB

serão disponibilizados e publicados semestralmente. O Congresso Nacional receberá o

relatório de desempenho, a cada seis meses, conforme disposto em regulamento. Os recursos

do FSB ficarão depositados na Conta Única do Tesouro Nacional.

O Fundo Soberano do Brasil aportará recursos em um Fundo Fiscal

de Investimentos e Estabilização – FFIE, gerido por instituição financeira federal,

provavelmente o BNDES, do qual a União será cotista única, observadas as normas do

Conselho Monetário Nacional, que norteiam as operações das instituições financeiras públicas,

com vistas a preservar sua solidez (art. 4º, XXII, da Lei no 4.595/64). É vedada a

                                                          
13 Projeto de Lei indicará as fontes de recursos e os impactos fiscais com a criação do FSB. A previsão de aporte
financeiro ao FSB é de algo próximo a 0,5% do PIB, ou valor correspondente ao que superar a meta de resultado
primário para o setor público prevista para o ano de 3,8% do PIB.
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integralização de cotas no FFIE com emissão de títulos da dívida pública.

Os recursos do FSB poderão ser destinados a investimentos de

interesse do País, na forma de aquisição de ativos financeiros externos, mediante aplicação em

depósitos especiais remunerados em instituição financeira federal, sendo-lhe vedada a

concessão de garantias. As aplicações obedecerão a rentabilidade mínima estimada por

operação, ponderada pelo risco, equivalente à taxa Libor (London Interbank Offered Rate) de seis

meses, taxa de juros flutuante muito utilizada nas operações internacionais, calculada

diariamente.

O Projeto de Lei n.º 3.674/08 delega ao Poder Executivo, por meio

de decreto presidencial, a definição das diretrizes de gestão do FSB, a política de aplicação, os

critérios e níveis de rentabilidade e de risco, as regras de supervisão prudencial, respeitadas as

melhores práticas internacionais, bem como as  condições e requisitos para a integralização de

cotas da União no Fundo Fiscal de Investimentos e Estabilização – FFIE.

A gestão do FFIE, provavelmente a cargo do BNDES, terá natureza

privada, patrimônio, direitos e obrigações próprias e seus recursos podem ser aplicados em

ativos no Brasil e no exterior, com objetivos semelhantes aos do FSB: formação de poupança

pública, mitigação dos efeitos dos ciclos econômicos e apoio a projetos de interesse do País no

exterior. Sobre suas operações de crédito, de câmbio e de seguro e sobre seus lucros não

incidirá imposto ou contribuição de competência da União. A responsabilidade do cotista do

FFIE ficará restrita à integralização das respectivas cotas. O estatuto do FFIE disporá  sobre

as políticas de aplicação, critérios e níveis de rentabilidade e de risco, sobre sua gestão

administrativa e financeira, bem como sobre as regras de supervisão prudencial.

3 – COMENTÁRIOS À CRIAÇÃO DO FUNDO SOBERANO DO BRASIL

Tão logo as autoridades econômicas do governo manifestaram

publicamente a intenção de encaminhar projeto de lei para constituir um fundo de riqueza

soberana, a decisão foi cercada de uma série de avaliações, em geral contrárias, não em relação

à criação de um fundo dessa natureza, mas em relação à oportunidade de sua constituição

neste momento.

Procuramos selecionar os articulistas que escreveram sobre a

constituição do Fundo Soberano do Brasil que tiveram destacada passagem pelo Banco

Central, como diretores ou até mesmo no exercício da Presidência daquela instituição. A

experiência mundial sobre a criação dos fundos soberanos tem demonstrado os estreitos

relacionamentos entre tais instrumentos financeiros e as autoridades monetárias de cada país,

destacando-se que os fundos soberanos são geridos diretamente pelos respectivos Bancos

Centrais em muitos países.
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Em instigante artigo publicado em 20 de maio de 2008,14 o ex-Diretor

de Política Econômica do Banco Central, Ilan Goldfajn, argumentava que, na sua essência, o

fundo soberano parecia ser mais um mecanismo para adquirir dólares no Brasil com o

propósito de financiar projetos de empresas brasileiras no exterior. Ilan Goldfajn colocava em

debate intrigantes questões que merecem a reflexão de todos ao longo da discussão da matéria

durante sua tramitação legislativa, especialmente na Comissão de Finanças e Tributação desta

Casa:

(i) Por que é necessário criar um fundo soberano para adquirir

dólares além do que o Banco Central do Brasil já faz há vários anos?

(ii) De onde virão os recursos para o fundo soberano adquirir os

dólares (onde está a poupança)?

(iii) Por que é prioridade financiar a expansão de empresas
brasileiras no exterior?

(iv)  O fundo soberano vai alterar de fato a cotação do Real?

Ilan Goldfajn considerava que não parecia ainda haver respostas

suficientemente claras para as perguntas acima, isto porque, como recomendam as regras

internacionais, o Banco Central adquire dólares no mercado e, com eles, gera um colchão de

segurança que, entre outros fatores, contribuiu para a obtenção do grau de investimento pelo

Brasil; e esses dólares são aplicados em ativos líquidos que, por sua natureza, têm rendimentos

baixos. Já o novo Fundo Soberano do Brasil –  e não está claro no texto do projeto de lei que

o criou – foi constituído para financiar empresas brasileiras no exterior (o que não é feito

normalmente pelos demais fundos soberanos ao redor do mundo, como já vimos) a taxas

subsidiadas e baixas, com possíveis efeitos negativos futuros para o Tesouro Nacional.

Ilan Goldfajn destacava o que já assinalamos que os fundos

soberanos foram constituídos para acumular expressivos excedentes de riqueza gerada pelo

país – petróleo, cobre etc. – para não gastá-la no presente e assegurar melhor padrão de vida

no futuro, permitindo a transferência intergeracional de renda, como nos casos do fundo de

petróleo da Noruega ou Dubai, do fundo do cobre no Chile, ou o fundo mais genérico, de

Singapura. Esses fundos adquirem dólares que entram no país, usando, para isso, os recursos

do superávit orçamentário do governo, como, na verdade, será feito no caso de nosso fundo

soberano. Mas, advertia o ex-Diretor do Banco Central, que “Eles (os fundos soberanos) são

mais do que cofrinhos, são verdadeiras caixas-fortes. No Brasil, ao invés de usar superávits nas

contas do governo, o fundo soberano vai endividar-se em Reais para comprar em dólares. Ou

seja, o fundo vai pagar juros altos para aplicar em juros baixos e subsidiados”.

Segundo ainda Ilan Goldfajn, parece que uma das razões para

financiar a expansão de empresas no exterior é que qualquer outro desenho poderia  trazer de
                                                          
14Artigo de Ilan Goldfajn – "Cofrinho e Poupança" – publicado em 20/05/2008 no jornal O Globo.
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volta os dólares para o Brasil. No entanto, para aquele economista, parece duvidoso que a

compra de dólares venha alterar a taxa de câmbio no Brasil de forma significativa.

Affonso Pastore e Maria C. Pinnotti, em artigo de maio passado no

Valor Econômico15, questionaram a criação do FSB, empregando uma analogia entre a criação

do Fundo e o orçamento familiar. Um casal decide formar um "fundo" para custear os

estudos de um filho recém-nascido, tendo que, responsavelmente, reduzir o consumo presente

abaixo de sua renda, poupando e acumulando reservas. Seria um erro, então, manter o

consumo igual à renda, anulando a sua poupança e endividando-se para formar o fundo. O

Fundo de Riqueza Soberana - FRS, para acumular ativos em dólares, deve produzir superávits

nas contas correntes, que refletem o excesso das poupanças domésticas sobre os

investimentos, como nos casos da China e da Noruega. A China cresce em razão de elevadas

taxas de investimentos, mas as taxas de poupança são ainda maiores. O país asiático manteve

elevada sua poupança, acelerando o crescimento e assegurando maior consumo das gerações

futuras. A decisão de poupar acarretou  superávits nas contas correntes, cujos fluxos são

acumulados no "cofrinho" do seu FRS. A Noruega, em vez de gastar todo o fluxo adicional de

dólares, oriundo da exploração do petróleo, elevando as importações e o consumo presente,

decidiu poupar parte dos recursos e postergar os ganhos de bem-estar em benefício das

gerações futuras. Os Fundos foram e são alimentados por recursos em moeda estrangeira

provenientes de superávits nas contas correntes. Indagam, então, os articulistas: por que "todo

mundo diz" que a condição mais importante para a criação de um FRS é a existência de um

superávit fiscal? Para eles, o "saber convencional" aceita que, muitas vezes, os déficits nas

contas correntes são gerados por déficits fiscais, o que levaria à existência de "déficits

gêmeos". Isso nem sempre é verdade, porque um déficit fiscal pode ser compensado por um

excesso de igual magnitude das poupanças privadas sobre os investimentos, levando-se ao

equilíbrio nas contas correntes, mas esta exceção serve para confirmar a "quase regra "dos

déficits gêmeos.

Outro ex-Diretor do Banco Central, Sérgio Werlang, vice-presidente

executivo do Banco Itaú, em pronunciamentos na imprensa, posicionava-se no início contra o

emprego de recursos fiscais em tal fundo, entendendo que aquele instrumento financeiro

deveria servir como uma alternativa para aplicação das reservas internacionais, como ocorre

em outros países. Para ele, o Brasil hoje não precisaria ter reservas da ordem de  200 bilhões

de dólares, em face da adoção do regime de câmbio flutuante. Mas, em sua opinião, não seria

apropriado usar recursos de um fundo soberano para investir na internacionalização de

empresas locais, por não ser essa a função típica de um fundo soberano.

                                                          
15 Affonso Pastore e Maria C. Pinnotti. “Dois erros de política econômica”, artigo publicado em 19/05/08 no
jornal Valor Econômico
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Mais tarde, em maio de 2008, em artigo publicado no jornal Valor

Econômico,16 Werlang comentava as cinco funções básicas do fundo soberano brasileiro a

partir das informações oficiais disponíveis: (i) absorção de dólares que entram no País, para

conter a valorização do real; (ii) obter retorno superior ao proporcionado atualmente pelas

reservas do Banco Central; (iii) financiar investimentos de empresas brasileiras no exterior; (iv)

fazê-lo de forma subsidiada, cobrando juros inferiores aos que as empresas obteriam no

exterior e também inferiores às taxas cobradas pelo BNDES (referenciadas à TJLP); (v)

adquirir debêntures do BNDES.

Werlang concordava com os objetivos (i) e (ii), que, na verdade,

estão presentes nos objetivos dos fundos soberanos de outras nações. Considerava, no

entanto, que os objetivos (iii), (iv) e (v) são inovações indesejáveis porque um fundo soberano

deveria diversificar suas aplicações em ativos em outras partes do mundo, justamente para ter

uma fonte de recursos em moeda estrangeira, distinta do país de origem. Ao fazer

investimentos subsidiados, o fundo abandonaria a lógica básica de trabalhar para obter os

retornos possíveis, e poderia conflitar com o objetivo (ii), de conseguir retornos mais elevados

que as reservas internacionais.

Segundo Werlang, ao pretender que os financiamentos sejam

concedidos a taxas inferiores às atuais do BNDES, referenciadas em TJLP, cria-se uma

inconsistência: a TJLP é uma referência em reais, e não em moeda estrangeira, ou seja, seria

algo fora dos padrões dos fundos soberanos clássicos. Werlang conclui, então, que não se deve

misturar a boa idéia de fazer um fundo soberano nos moldes do que outras nações fizeram,

com objetivos de natureza diferente ou pouco claros.

4 – A RESPOSTA DO MINISTRO DA FAZENDA

A justificativa apresentada pelo Ministro da Fazenda, Guido Mantega,

na exposição de motivos que acompanha o projeto de lei que manda criar o FSB ampara-se

nas mesmas razões das autoridades econômicas dos mais de 40 países que já adotaram Fundos

de Riqueza Soberana, ou seja, a acumulação recente de reservas internacionais, que tem

permitido ao Brasil maior proteção frente a choques externos.

No dizer do Ministro da Fazenda, se, por um lado, os sucessivos

superávits no balanço de pagamentos permitiram a redução da vulnerabilidade externa e a

melhoria de indicadores de risco do País, por outro, trouxeram desafios à gestão da política

macroeconômica, quanto aos seus efeitos sobre o câmbio e a competitividade internacional de

nossa economia. O País convive ainda com um cenário de sustentabilidade fiscal, que permitiu

redução da dívida líquida do setor público por meio da geração de uma sucessão de superávits

                                                          
16 Werlang, Sérgio Ribeiro da Costa, “Para que serve um fundo soberano?, Jornal Valor Econômico, 12 de maio
de 2008.
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primários, culminando com o resultado nominal positivo registrado no primeiro trimestre de

2008.

O Ministro da Fazenda defende ainda que, dada a sólida situação

externa do País, parte das divisas nacionais poderia ser canalizada para a aplicação em ativos

no exterior, com retorno superior ao obtido atualmente, no fomento a investimentos

brasileiros estratégicos no exterior, atenuando adicionalmente as pressões que têm levado à

apreciação significativa da moeda nacional frente às principais moedas.

Em 2 de julho de 2008, pouco antes de ser encaminhado o projeto de

lei que cria o Fundo Soberano do Brasil – FSB ao Congresso Nacional, o Ministro da

Fazenda, Guido Mantega, compareceu a uma audiência pública na Comissão de Finanças e

Tributação, em resposta a requerimento apresentado pelo Deputado Pedro Eugênio,

Presidente daquela Comissão, para esclarecer os pontos principais do futuro projeto de lei.

O Ministro da Fazenda procurou inicialmente inserir a criação do

Fundo Soberano no contexto das turbulências do mercado internacional provocadas pelo

choque de preços das commodities alimentares e metálicas e do petróleo, com reflexos nos

índices de inflação em grande parte dos países. Como os países emergentes, entre eles a China,

a Índia e o Brasil, estão crescendo muito, há aumento de renda da população e do consumo,

especialmente de alimentos. Com isso, a inflação acelerou-se, inclusive entre nós, ainda que

em patamares mais civilizados, e a partir de dois dígitos em muitos países. Segundo o Ministro

da Fazenda, há uma pressão da demanda doméstica surgida a partir de 2004, com uma

trajetória ascendente em torno de 7%, superior à trajetória de crescimento do produto, que

sabemos ter atingido 5,4% no ano passado. A diferença de crescimento da demanda não está

sendo acompanhada pelo crescimento da produção nacional, mas por importações. O

aquecimento da demanda explica o crescimento da inflação, basicamente associado ao

comportamento ascendente dos preços dos alimentos e das bebidas, acompanhados ainda pela

alta dos preços do petróleo e de seus derivados, dos fertilizantes e do aço.

O Ministro destacou as medidas para o controle da inflação pelo lado

da oferta por meio  de estímulos fiscais e creditícios aos investimentos privados, no contexto

da política industrial colocada em prática pelo governo. Pelo lado da demanda, o Banco

Central  aumentou a taxa de juros,  foram adotadas medidas de restrição ao crédito e outras

ainda para baratear o custo dos produtos mais importantes na composição dos preços. A

intenção do governo, dizia o Ministro da Fazenda, não seria a de interromper o crescimento

da economia, mas promover ligeira desaceleração em sua trajetória.

O Ministro da Fazenda, retornou, então, às explicações objetivas

pelas quais foi criado o Fundo Soberano do Brasil.
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Se no passado, dizia ele, a economia brasileira tinha desequilíbrios

fiscais que contribuíam para o aumento da inflação, hoje em dia, a inflação não tem mais essa

natureza, as contas públicas estão mais equilibradas, o País está muito mais sólido, tem

acumulado reservas internacionais da ordem de US $200 bilhões. Além disso, decidiu-se

aumentar o superávit primário em 0,5% do PIB, tendo com referência a meta fixada na lei de

diretrizes orçamentárias para o corrente ano de 3,8% do PIB, medida fiscal importante para o

combate à inflação. Com isso, o Governo vai deixar de gastar R$ 14 bilhões e, portanto, não

exercerá pressão sobre a demanda doméstica, proporcionando assim algum alívio para a

política monetária, no que diz respeito à taxa de juros básica da economia. Os recursos

poupados, em torno de R$ 14 bilhões, comporão, então, o Fundo Soberano do Brasil, que

será utilizado para a aquisição de dólares para aplicação em investimentos do interesse do País

no exterior. Com isso, a medida viria também em auxílio ao Banco Central que poderia reduzir

a compra de dólares para formação de nossas já elevadas reservas internacionais, o que

reduziria também a apreciação desnecessária da moeda nacional.

Aos críticos que dizem que o País não teria resultado primário

elevado ou superávits em conta corrente para a criação de um fundo soberano, o Ministro

respondeu que, embora o Brasil não tenha superávit em conta corrente, o País tem reserva e

fluxos financeiros de moeda forte elevados, condições para a criação desse instrumento

financeiro, como já o fizeram algumas dezenas de países ao redor do mundo.

O Ministro apontou, então, as vantagens do Fundo Soberano do

Brasil, já enumeradas, destacando mais uma vez a aplicação mais rentável das reservas

adicionais ou sua utilização para apoiar ações estratégicas do País no exterior, como estimular

o comércio exterior brasileiro, incrementar a compra de empresas estrangeiras por brasileiras,

com vistas a aumentar o grau de internacionalização de empresas brasileiras e, por último,

diminuir a pressão do dólar sobre a valorização do real, já que os dólares adquiridos à conta do

novo Fundo serão aplicados no exterior.

O Ministro discordou, em sua fala na audiência pública, dos que

defendem a destinação dos recursos adicionais para o pagamento da dívida, ao invés de

destiná-los ao novo Fundo, porque ao fazê-lo, disse o Ministro da Fazenda, a dívida teria sido

paga, mas os recursos teriam desaparecido.

Como vimos, então, a intenção do Ministério da Fazenda, confirmada

no projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional, é utilizar o Fundo também  com  uma

função cambial ao comprar dólares, caso haja excesso de dólares no mercado, numa ação

coordenada com o Banco Central. De posse desses dólares, o Fundo poderia exercer uma

terceira função: adquirir títulos do BNDES em moeda estrangeira, aumentando as alternativas

de captação de recursos em moeda estrangeira daquela instituição financeira, mas esse formato

não parece claro no texto do projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso Nacional.
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Do ponto de vista operacional, o Fundo poderá adquirir debêntures

em dólares emitidas pelo BNDES, mantendo tais títulos em carteira. Com esses recursos, o

BNDES poderá apoiar a exportação das empresas brasileiras ou a compra de empresas

estrangeiras por brasileiros, entre outras medidas, e os dólares correspondentes utilizados

nessas operações não poderão retornar ao País.

Do ponto de vista fiscal, as operações com recursos do Fundo não

deverão ter impacto nas contas públicas no momento da sua liberação, já que estará havendo

uma cessão de recursos ao BNDES, para aplicação em suas linhas de financiamento. Em

outros termos, o setor público não financeiro fica credor do setor público financeiro no

montante equivalente à poupança adicional já qualificada neste trabalho, não afetando a dívida

líquida do setor público não financeiro em relação ao PIB. Ao que parece, estaremos diante de

uma operação semelhante à realizada pelo Tesouro Nacional com o BNDES com recursos do

Fundo de Amparo ao Trabalhador, só que, no caso em tela, por meio de recursos em moeda

estrangeira.

5 – CONCLUSÕES

A decisão do parlamento sobre a criação de um fundo soberano

deveria ir além de simples posicionamentos contrários ou favoráveis à sua aprovação. A

preocupação deveria ser o exame mais acurado do papel desse fundo, a origem de seus

recursos, a orientação dos investimentos e os efeitos presentes e futuros de sua gestão sobre as

finanças públicas.

Em princípio, os fundos soberanos são criados para otimizar a

aplicação dos recursos de poupança excedentes às necessidades do presente para, em respeito

às gerações futuras, garantir-lhes condições compatíveis com a acumulação e exploração de

riquezas pelo País ao longo do tempo. A literatura internacional indica, como já vimos, que os

fundos soberanos adquirem uma diversificada carteira de investimentos em ativos de outros

países, buscando adequada combinação entre risco, retorno e liquidez dos investimentos,

privilegiando cada elemento em função da sua natureza e de seus objetivos.

Pelo visto, o Fundo Soberano do Brasil - FSB enquadra-se na

modalidade descrita como fundo de riqueza soberana de desenvolvimento. O FSB terá, a

curto prazo, um papel importante no apoio a investimentos brasileiros no exterior, com o

emprego de excedentes fiscais, superiores às metas de superávits primários fixadas na LDO,

convertidos posteriormente em dólares e geridos pelo BNDES. Não são numerosos os

exemplos dos fundos que aplicam os recursos poupados em ativos de empresas do próprio

país, mas existem casos nessa direção, como vimos na nota 1 da relação dos fundos soberanos

anteriormente descrita nesta nota técnica.
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No futuro, segundo expôs o Ministro da Fazenda, o FSB poderá

adquirir características complementares de fundo de poupança, no momento em que for

iniciada a exploração das tão aguardadas reservas de petróleo na camada pré-sal na costa

brasileira, quando ele, então, tenderá a se aproximar do modelo e do formato dos fundos

soberanos do Chile e da Noruega, guardadas as especificidades de cada país.

É interessante observar, por oportuno, a ressalva feita pelo ex-

Ministro da Fazenda, Deputado Antônio Palocci, na Audiência Pública realizada na Comissão

de Finanças e Tributação, aqui mencionada, quanto à utilização dos recursos do FSB, que

poderiam ser utilizados na compra de dólares com o objetivo de atenuar a “indesejável”

valorização da moeda nacional. O ex-Ministro discordava da importância excessiva atribuída à

taxa de juros na valorização do câmbio: a melhoria dos fundamentos econômicos do País é

que de fato valorizou o câmbio, que, sendo flutuante, se comporta de acordo com o equilíbrio

de preços relativos dados por uma economia globalizada e pelo modo como o País se insere

no comércio mundial. Ele chamou a atenção para o fato de que, nos últimos 5 anos, o real

valorizou-se 52% e o euro, 50% frente ao dólar, o que parece deslocar o foco de análise sobre

a taxa de juros local no comportamento do câmbio. Assim, a apreciação do câmbio no País e

em outros países estaria, em boa medida, relacionada à desvalorização do dólar frente às

principais moedas, provocada pelos déficits gêmeos – déficit comercial e fiscal – que os

Estados Unidos carregaram nos últimos anos.

Já o ex-Ministro da Fazenda concorda com a necessidade de

aumentar a poupança pública, esforço que, segundo ele, tem sido feito pelo Ministro Guido

Mantega e sua equipe em tempos mais recentes. O aumento da poupança pública pode

perfeitamente, em sua opinião, conviver com a criação do Fundo Soberano na forma sugerida

pelo Ministério da Fazenda no projeto de lei já comentado. Para o ex-Ministro, o Fundo

Soberano poderá ser utilizado, a partir da exploração do pré-sal, para desenvolver outros

mecanismos de atuação, em investimentos em educação e em outros serviços estratégicos para

o País.

Por último, e não mentos importante,  não parecem claras no projeto

de lei as interfaces institucionais e financeiras entre o FSB e o Fundo Fiscal de Investimentos e

Estabilização – FFIE, nem tão pouco estão bem definidos na proposição os papéis de cada

um desses instrumentos financeiros. Por outro lado, não vemos maiores óbices à indicação do

BNDES no projeto de lei como a instituição financeira federal que será responsável pela

gestão Fundo Fiscal de Investimentos e Estabilização – FFIE.

 Ainda sobre as lacunas percebidas naquela proposição, talvez seja

prudente que fossem ali formalizados e hierarquizados os objetivos a serem perseguidos pelo

fundo soberano e pelo Fundo Fiscal de Investimentos e Estabilização – FFIE, levando-se em

conta tanto o sentido programático da aplicação dos recursos, como a preocupação com os
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resultados financeiros e o retorno esperado com as inversões do fundo soberano. Afinal,

estamos tratando da destinação de recursos fiscais para mais uma finalidade criada em função

do surgimento do fundo soberano, que deixaram de ser aplicados, inclusive, na redução de

nossa pesada e ainda onerosa dívida pública.

O Fundo Monetário Internacional, recentemente, voltou a destacar

os sólidos fundamentos da economia brasileira mas não deixou de sugerir às autoridades

brasileiras considerarem cuidadosamente o desenho e os propósitos do Fundo Soberano do

Brasil. Depois de recomendar que os recursos do FSB não devem exercer pressões sobre a

demanda doméstica, o FMI recomendou que as operações à conta do citado Fundo devem ser

pautadas pela transparência e as implicações de natureza cambial coordenadas com as

autoridades do Banco Central. 17

 No mesmo documento, o FMI fez uma última ressalva quanto à

criação do FSB, informando que alguns de seus diretores eram de opinião de que os recursos

adicionais do superávit primário talvez fossem melhor utilizados para reduzir o ainda elevado

nível da dívida pública brasileira. Diante disso, entendemos que o custo de rolagem da dívida

pública, e não o retorno das aplicações das reservas internacionais, é que deveria se constituir

no parâmetro para se fixar as metas associadas aos retornos financeiros da aplicação dos

recursos do Fundo Soberano do Brasil, assegurando-se a sustentabilidade fiscal do fundo no

contexto das contas públicas.

                                                          
17 International Monetary Fund,  IMF Executive Board Concludes 2008 Article IV Consultation with Brazil, in
Public Information Notice (PIN)  n.º 08/103, august 8, 2008
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