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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi verificar o cumprimento à legislação e evidenciar a divulgação 

de informações das práticas de governança corporativa por parte das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar.  Para atingir este objetivo foi feito um levantamento conceitual 

sobre assuntos como o sistema da Previdência Social, Previdência Complementar, Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar e Governança Corporativa. As EFPC’s administram 

recursos de terceiros cuja responsabilidade determina a adoção de práticas de governança 

corporativa nessas entidades, essa discussão figura tornar maior a segurança econômico-

financeira e atuarial dos planos de benefícios administrados por elas. A pesquisa foi realizada 

com uma amostra de 14 entidades situadas no Estado de Minas Gerais e que possuíam 

endereço eletrônico.  Para o alcance dos resultados foram procedidas cinco fontes de busca 

nos endereços eletrônicos a fim de verificar o cumprimento às normas de governança, são 

elas: estrutura de governança (2014), relatório anual (2014), demonstrativos contábeis (2014), 

códigos de conduta e ética e código de governança corporativa. Em segundo estudo foi 

visitado os endereços eletrônicos para investigar a divulgação de documentos relacionados à 

governança. E por fim, a aplicação de questionário que possibilita confrontar os dados 

coletados pelos formulários. Os dados investigados apontaram dois resultados: no primeiro 

formulário, apesar do indicador de conformidade ter sido satisfatório, os desafios em busca da 

excelência em Governança Corporativa estão em evidência; já no segundo, as práticas de 

governança não estão sendo manifestadas de forma clara aos participantes e assistidos que são 

os maiores interessados à gestão dos recursos dos planos que participam. 
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1.INTRODUÇÃO 

Nos termos do caput no art. 202 da Constituição Federal de 1988, regime de 

previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao 

regime geral de previdência social, é facultativo, baseado na constituição de reservas que 

garantam o benefício futuro do participante. (BRASIL,1988). 

 Com isso, deve as Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) 

determinar padrões mínimos de segurança econômico-financeira e atuarial, com fins 

específicos de preservar a liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, 

isoladamente, e de cada entidade de previdência complementar, no conjunto de suas 

atividades organizacionais. Para tanto, deve assegurar aos participantes e assistidos o pleno 

acesso às informações relativas à administração dos planos de benefícios em vigor. (BRASIL, 

2001). 

No âmbito das Entidades de Previdência Complementar, existem duas categorias: as 

Entidades Abertas de Previdência Complementar e as Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar; essas entidades possuem características distintas no que tange a sua 

administração.  

As entidades abertas possuem planos de benefícios individuais, quando acessíveis a 

qualquer pessoa física; e coletivos, quando tenham por objetivo garantir benefícios 

previdenciários a pessoas físicas vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica 

contratante. Essas entidades são operadas por seguradoras ou  por empresas específicas que 

realizam esse tipo de atividade. (BRASIL, 2001, art. 26). Já as entidades fechadas de 

previdências complementar – EFPC, conhecidas também como fundos de pensão, são 

entidades sem fins lucrativos acessíveis, na forma regulamentada pelo órgão regulador e 

fiscalizador, exclusivamente aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas e aos 

servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. As Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar – EFPC podem ser de patrocínio público, ou seja, seu 

ente patrocinador é uma empresa pública e de patrocínio privado, onde seu ente patrocinador 

é uma empresa privada. 2015 (BRASIL, 2001, art. 31). 

Com o advento do acesso às informações, o mundo dos negócios tem passado por 

grandes transformações e as corporações precisam acompanhar essas mudanças que ocorrem 

na economia e no mercado. Com isso, as práticas de Governança Corporativa podem ser 

consideradas como um comportamento dinâmico ao longo do tempo, em todos os segmentos 

e culturas do mercado. Para tanto, considera-se esta prática como um modelo regulatório e 

comportamental em evolução permanente, em que as funções, procedimentos, e tomadas de 

decisão são aprimoradas em paralelo às formas de divulgação e acompanhamento por agentes 

não envolvidos diretamente nas ações ou decisões.  

Orientado à exigência do cumprimento com a transparência e gestão dos fundos de 

pensão, o Conselho de Gestão de Previdência Complementar - CGPC, órgão vinculado ao 

Ministério de Previdência Social, traz a Resolução nº 13 de outubro de 2004, que regulamenta 

princípios básicos, regras e práticas para a implementação da Governança Corporativa nas 

entidades. Além disso, publicou a Resolução nº 23 de dezembro de 2006, que estabelece 

normas e procedimentos a serem adotados pelas entidades na divulgação das informações 

relevantes aos participantes e assistidos dos planos de benefícios.  

Diante do contexto e do tema presente do trabalho que trata da adoção das melhores 

práticas de governança adotadas pelas EFPC, a pesquisa será orientada pela seguinte 

indagação: De que forma está sendo atendida a legislação que trata da Governança 

Corporativa nas Entidades Fechadas de Previdência, mais especificamente das práticas de 

governança, da divulgação de informações e dos demonstrativos contábeis?  

Visando seu potencial de crescimento, as EFPC têm um grande papel para a 

sociedade, tanto para desenvolver sua atividade fim, ou atuando como grandes investidores no 



mercado de ações e outros títulos de renda, ou ainda, como agentes financiadores do 

desenvolvimento nacional. Por este motivo, justifica-se a investigação da adoção às práticas 

de governança por parte das EFPC diante dos volumosos valores monetários que são 

administrados pelas EFPC e o perfil das pessoas envolvidas direta ou indiretamente neste 

processo, averiguando assim, conforme a legislação o atual nível de transparência da 

administração dos fundos de pensão. Com foco, principalmente nos demonstrativos contábeis, 

conforme as premissas do CGPC nº 05. 

Segundo a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar, as EFPC têm uma função secundária que é garantir que seus recursos sejam 

aplicados de forma sustentável, pois seus investimentos são muito representativos na 

economia brasileira. Em 2013, os ativos destinados a investimentos, relativo às EFPC, 

superavam R$638 bilhões o que representa cerca de 14% do PIB, sendo destes, 13% 

investidos em empresas de capital aberto. (ABRAPP, 2013). 

Tendo em vista esses aspectos, verificou-se que raras pesquisas buscam analisar se as 

EFPC têm aplicado práticas de governança, com o intuito de proceder a maior transparência 

aos seus usuários. Desta forma, o presente estudo tem a oportunidade de verificar se as EFPC 

estão aderindo às principais normas e práticas de governança e em qual nível são tomadas. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capitulo serão apresentadas as bases teóricas com o intuito de fundamentar a 

presente pesquisa. Em princípio, discursa-se historicamente sobre as questões relacionadas 

aos sistemas de previdência social complementar. Posteriormente cita-se sobre o sistema 

previdenciário brasileiro com ênfase às EFPC, bem como os aspectos relacionados à 

Governança Corporativa nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar. 

 

2.1 Processos Históricos do Seguro Social  

Conforme Chamom (2005) a característica universal do seguro social pode ser 

considerada a solidariedade e o caráter compulsório. Para Zambom (2000) os aspectos 

fundamentais da previdência social consistem na necessidade de amparar o trabalhador 

quando cessar sua capacidade de trabalho, quer por desemprego, quer por perda da capacidade 

laboriosa. Ainda, conforme Zambom (2000) o resultado das contribuições ao longo dos anos, 

visa garantir ao empregado, o recebimento de pecúlio que caracterize-se como necessário à 

sua subsistência. 

A Previdência Social foi iniciada em 1883 na Alemanha, por meio do chanceler Otto 

Von Bismark com o objetivo de programar um seguro social com base em três pilares: a 

saúde, acidentes de trabalho e invalidez que também inclui o envelhecimento. Através deste 

ponto de partida surgiu em diversos países sistemas de seguro social atrelada à contribuição e 

uma determinada classe ocupacional (ZAMBOM, 2000). 

No Brasil, o princípio da era Industrial teve um forte embate com o ruralismo, que 

defendia de forma impetuosa as raízes agrágrias do Brasil. No que tange às condições de 

trabalho, seu modelo era um conjunto de relações sociais baseado na troca de proteção por 

dependência, o que não se relacionva com o novo modelo do mercado de trabalho com 

condições de trabalho urbano e vinculado a direitos sociais. A relação entre a burguesia 

urbana e liberalismo nas atividades comerciais e industriais era insensata e propícia a conflitos 

em outras (GOMES, 1979). O sistema de seguridade social brasileiro tem como diretriz a 

equidade social, ou seja, baseia-se na necessidade de reconhecer a igualdade de direitos. Por 

este motivo, os conceitos de previdência e assistência no Brasil, podem ser facilmente 

confundidos. A exemplo, da aposentadoria do trabalhador rural, verifica-se que possui 

caracteristicas assistenciais, já que  se exige um período extremamente curto de contribuições 

para concessão a aposentadoria (GOMES, 1979). 



A previdência Social brasileira já passou por várias mudanças conceituais e 

estruturais, o grau de cobertura, o elenco de benefícios oferecidos e a forma de financiamento 

do sistema. Houve duas grandes reformas – uma em 1998, por meio da Emenda 

Constitucional nº 20/03 que modifica o sistema de previdência social e estabelece normas de 

transição e a outra Emenda Constitucional nº 41. 

Criado pela Lei nº 8.213/91 Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS, órgão 

superior de deliberação colegiada, ao longo do tempo vem aperfeiçoando sua atuação no 

acompanhamento e na avaliação dos planos e programas que são realizados pela 

administração, na busca de melhor desempenho dos serviços prestados aos usuários da 

previdência. E com o objetivo de estabelecer caráter democrático e descentralizado da 

administração, em cumprimento ao disposto no art.194 da Constituição, dada pela Emenda 

Constitucional nº 20 que recomenda uma gestão dividida em quatro profundas divisões: com a 

participação do Governo, dos trabalhadores em atividades, dos empregados e dos 

aposentados.  

O sistema previdenciário brasileiro é subdividido em três segmentos: a Previdência 

Social, que concede benefícios ao trabalhador da iniciativa privada urbana ou rural, através do 

Regime Geral de Previdência Social (INSS); previdência dos servidores públicos, que no caso 

os federais é financiada pelo Tesouro Nacional sob conta de Encargos Previdenciários da 

União, onde opera o Regime Próprio de Previdência Social, dos servidores públicos e 

militares (RPPS); e a previdência complementar, que é facultativa, podendo ser aberta ou 

fechada onde são administratos diversos . (CHAMON, 2000). A estrutura geral dos sistema de 

previdência no Brasil está subdividido em três regimes de previdência: o regime geral de 

previdência social, o regime próprio dos servidores públicos e militares e o regime de 

previdência complementar, que pode também atender de forma complementar os dois tipos de 

regimes públicos. 

 

2.2Regimes de Previdência  

A autarquia federal INSS – Instituito Nacional de Seguridade Social, administra do 

Regime Geral de Previdência Social, o RGPS. Este regime tem caráter obrigatório para 

aqueles que exerce, atividade remunerada e facultativo para aqueles que não exercem 

atividade remunerada, para tanto, não estão abrangidos por regime próprio de previdência 

social. O RGPS, é regido pela Lei 8.212/91 e a Lei 2.213/91, a primeira relaciona-se a 

legislação do custeio deste regime e a segunda, infere-es sobre os beneficios previdenciários. 

E prevê ainda, que a previdência social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos 

seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapaciade, 

desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou 

morte de quem dependiam economicamente (AMORIM, 2011). 

Os regimes jurídicos próprios, visam dar cobertura previdênciária aos servidores 

públicos. Este regime é tácito e adota caráter contributivo e está fundamentado no princípio da 

solidariedade entre os integrantes do mesmo grupo. A união  possui dois regimes um dos 

militares e outro dos serviores civis. Praticamente, todos os Estados brasileiros possuem 

regimes próprios de previdência que visa atender seus servidores, mas nem todos os 

Municípios têm regime próprio previdenciário, estes que não o possuem estão vinculados ao 

regime geral de previdência social. (MPS. 2014). 

O regime de previdência complementar é regulamentado pela Constituição 

determinada no art. 202 e, também, regido pelas Leis Complementares 108/01 e 109/01. A 

previdência privada possui caracteristicas próprias no que tange a sua obrigatoriedade, ao 

contrário dos demais regimes, a previdência complementar é facultativa, e autônoma. Seu 

processo está pautado em reservas financeiras e de caráter contratual privado, em que sua 



principal fonte de recursos são as contribuições dadas pelas patrocinadoras do plano de 

benefício. 

A previdência complementar pode ser aberta ou fechada, a primeira está acessível a 

qualquer pessoa e é operada por instituições financeiras, cujo meio de capitalização são os 

títulos, e demais instrumentos financeiros, fiscalizadas pelo Ministério da Fazenda por 

intermédio da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados. No que tange a previdência 

privada fechada é acessível apenas para funcionários de uma empresa ou grupo de empresas, é 

fiscalizada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, criada 

pela Lei 12.154/09. 

De acordo com a definição do Ministério da Previdência Social (2014), a previdência 

complementar é um benefício opcional que pretende proporcionar ao trabalhador um seguro 

previdenciário adicional, confome a necessidade e vontade deste trabalhador. Esta modalidade 

é uma aposentadoria contratada para garantir uma renda extra ao trabalhador ou a seu 

beneficiário e os valores dos beneficios são aplicados pela entidade gestora, com base nos 

cálculos atuariais. Além do benefício da aposentadoria, o participante do plano tem a sua 

disposição proteção contra riscos de morte, acidentes, doenças, invalidez e entre outros. No 

sistema previdenciário brasileiro existem esses dois tipos de previdência complementar, 

conforme Figura 2, a previdencia aberta e a fechada, ambas funcionam durante o período 

quem que o trabalhador estiver em fase laborativa, pagando mensalmente uma quantia de 

acordo com sua disponibilidade ou definida pelo plano de benefícios que esteja inserido. 

Ainda conforme o MPS, o saldo acumulado poderá ser resgatado integralmente ou 

recebido mensalmente, na forma de pensão ou aposentadoria tradicional. As instituições que 

trabalham com os plano de previdência aberta são fiscalizadas pela Superintedência de 

Seguros Privados – Susep, do Ministério da Fazenda. Já as entidades fechadas, são 

fiscalizadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e 

regulada pela Secretaria de Políticas de Previdência Complementar (SPPC), também do 

Ministério da Previdência Social. 

 

2.2.1  Previdência Complementar Aberta 

A Lei Complementar 109/01 regulamenta procedimentos a serem tomados pelas 

Entidades Abertas de Previdência Complementar – EAFC, no seu artigo 36 tratra da forma 

que essas entidades devem ser constituídas sob a figura de sociedade anônima e do seu 

objetivo que é operar planos de benefícios de caráter previdenciário concedido em forma de 

renda continuada ou pagamento único, além disso esta modalidade deve ser acessível a 

qualquer pessoa física. 

Ainda conforme a LC 109/01 os planos de benefícios que são operados pelas EAPC 

poderão ser na modalidade individual quando são acessíveis a qualquer pessoa física que 

tenha interesse, ou na modadalidade coletiva, quando o objetivo é atingir garantia de 

benefícios previdenciários a pessoas físicas vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa 

jurídica que os contrate. 

As EAPC têm como orgãos reguladores e fiscalizadores o Ministério da Fazenda, por 

meio do Conselho Nacional de Seguros e Privados – CNSP e da Superintedência de Seguros 

Privados – SUSEP. 

Quando da adesão aos planos de benefícios oferecidos pela EAPC eles devem ter 

caráter facultativo e a contribuição é feita mensalmente e de forma integral conforme o aporte 

financeiro contratado e que futuramente lhes renderão benefícios de aposentadoria. Este 

sistema têm caracteristicas específicas e se difere consideravelmente ao se comparar com o 

sistema fechado de previdência, como será exposto na subdivisão seguinte.  

 

2.2.2  Previdência Complementar Fechada 



As denominadas Entidades Fechadas de Previdência Complementar que são 

conhecidas também como fundos de pensão, são entidades ou fundações sem fins lucrativos 

que mantêm planos de previdência coletivos e estrito aos empregados de uma determinada 

empresa patrocinadora ou aos servidores públicos da união, estados e municípios de 

patrocínio do setor público. (MPS, 2014). 

Os benefícios previdenciários que são oferecidos pelas EFPC podem ser classificados 

quanto à sua competência de programação do início do pagamento e à forma pela qual ocorre 

o pagamento de benefícios. Esses benefícios são necessariamente de caráter coletivo e são 

desenvolvidos por grupos organizados, são eles: empresas públicas, de economia mista ou 

privada; entidades de direito público; pessoas jurídicas de caráter profissional; cooperativas; 

associações; conselhos profissionais; clubes e instituidores. (BRASIL, 2001). 

Com menção ao artigo 6º da LC 109/01, as entidades fechadas de previdência 

complementar somente poderão instituir e operar planos de benefícios para os quais tenham 

autorização específica, segundo as normas aprovadas pelo órgão regulador e fiscalizadas. 

Além disso, os planos de benefícios atenderão a padrões mínimos fixados por estes órgãos, a 

fim de assegurar transparência, .solvência, liquidez e equilíbrio econômico-financeiro e 

atuarial; os planos devem ser nas modalidades de benefício definido, contribuição definida e 

contribuição variável, bem como outras formas de planos de benefícios que reflitam a 

evolução técnica e possibilitem flexibilidade ao regime de previdência complementar.  

No artigo 11, desta mesma Lei Complementar, nº109/01,para assegurar compromissos 

assumidos junto aos participantes e assistidos de planos de benefícios, as entidades de 

previdência complementar poderão contratar operações de resseguro, por iniciativa própria ou 

por determinação do órgão regulador e fiscalizador, observados o regulamento do respectivo 

plano e demais disposições legais e regulamentares. 

Com menção ao artigo 35 da LC 109/01, as entidades fechadas deverão manter 

estrutura mínima composta por conselho deliberativo, conselho fiscal e diretoria-executiva. E 

ainda, o estatuto da entidade deverá prever representação dos participantes e assistidos nos 

conselhos deliberativos e fiscal, assegurado a eles no mínimo um terço das vagas. Já para as 

multipatrocinadas, deverá ser considerado o número de participantes vinculados a cada 

patrocinador ou instituidor, bem como o montante dos respectivos patrimônios. Além disso, 

para a posse no cargo de membro da diretoria executiva é exigida formação  de nível superior, 

devendo a EFPC, encaminhar à PREVIC, para a habilitação,  a documentação que comprove 

o atendimento aos requisitos  minimos exigidos  para os candidatos à diretoria executiva, ao 

conselho fiscal e conselho deliberativo.  

 

2.3.   Governança corporativa nas EFPC 

Conforme a OECD (2014) entre os princípios que devem direcionar os regulamentos 

das EFPC e o que trata do papel e da capacidade dos fundos de pensão, têm-se: a adesão aos 

princípios de governança; o impacto a participação ativa dos participantes no comportamento 

da entidade; a governança dos próprios fundos de pensão e o papel dos administradores destas 

entidades. 

O Conselho de Gestão de Previdência Complementar (CGPC) por meio da Resolução 

MPS/CGPC nº 13 de outubro/2004, estabelece princípios, regras e práticas de governança, 

gestão e controles internos adequados à estrutura, complexidade e gestão de riscos dos planos 

de benefícios operados pelas EFPC, com objetivo de alcançar as metas estabelecidas. O 

estabelecido pela Resolução CGPC nº13, visa orientar as EFPC apresentando quatro 

categorias para a implementação da governança, gestão e controles internos, a seguir: da 

estrutura da governança, da divulgação e dos sistemas de informações e da manifestação do 

conselho fiscal. 



No que tange a estrutura da governança conforme a CGPC nº 13, compete aos 

conselheiros, diretores e empregados das EFPC à manutenção, promoção da conduta 

permanentemente pautada por elevados padrões de ética e de integridade, orientando-se pela 

defesa dos direitos dos participantes e assistidos dos planos de benefícios que operam e 

impedindo a utilização da EFPC em prol de interesses conflitantes com o alcance de seus 

objetivos. Além disso, é imprescindível que haja competência técnica e gerencial, compatível 

com a complexidade das funções exercidas, mantendo-se os conselheiros, diretores e 

empregados permanentemente atualizados em  todas as esferas pertinentes às suas 

responsabilidades.  

Relativo aos riscos do monitoramento, a CGPC nº 13, traz que todos os riscos que 

possam comprometer a realização dos objetivos das EFPC devem ser veementemente 

identificados, avaliados, controlados e monitorados. Para que isto ocorra, os sistemas de 

monitoramento dos controles internos devem ser sempre reavaliados e aprimorados, 

identificando os riscos mais relevantes nos diferentes processos e áreas. As eventuais 

deficiências dos controles internos encontradas, sejam pelas próprias áreas ou qualquer outra 

instância, devem ser reportadas em tempo hábil para um nível gerencial adequado e tratadas, 

prontamente. 

As ferramentas de implantação da Governança trata da divulgação e dos sistemas de 

informações, que devem ser observadas algumas questões em normas específicas como: as 

políticas de investimento, as premissas e hipóteses atuariais estabelecidas para divulgação aos 

patrocinadores, instituidores e empregados dessas entidades. Além disso, deve estar 

disponível aos participantes e assistidos dos planos de benefícios, de modo a propiciar o 

empenho de todos para a realização dos objetivos estabelecidos. No que tange ao orçamento 

anual, este deve ser elaborado levando em consideração as especificidades de cada plano de 

benefícios que a entidade opera. Entre participantes, assistidos a comunicação deve ocorrer de 

forma clara e acessível, por meios apropriados, com informações circunstanciadas sobre a 

saúde financeira e atuarial do plano de benefícios. Para tanto, os custos incorridos e as metas 

traçadas, que deve abranger os gastos referentes à gestão de carteiras, custódia, corretagens 

pagas, bem como pelo acompanhamento da política de investimentos, consultorias, 

honorários advocatícios, auditorias, avaliações atuariais e outras despesas importantes. Essas 

informações devem ser de fonte extremamente confiáveis e deve abranger todas as atividades 

exercidas pelas EFPC. 

Referente a quarta e última ferramenta de implantação da Governança Corporativa, de 

acordo com o CGPC nº 13, que trata da manifestação do conselho fiscal, e sem afetar as 

normas já estabelecidas. O conselho fiscal deve cumprir com a emissão de relatórios  de 

controles internos, pelo menos semestralmente e que contemple os seguintes aspectos: as 

conclusões dos exames efetuados, as recomendações a respeito de eventuais deficiências, 

análise de manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas. 

 

2.3.1  A transparência nas EFPC 

  O Código de melhores Práticas de Governança (IBGC, 2009) salienta que um dos 

princípios básicos de governança é a transparência, para tanto, o papel do IBGC é reforçar a 

relevância das melhores práticas e adaptá-las às novas demandas e novas realidades do 

mercado atual, pois com a evolução do ambiente institucional brasileiro dar um passo à frente 

é obrigação para todas as organizações brasileiras.  

Tendo em vista o objetivo de admitir transparência às entidades fechadas de 

previdência, a PREVIC, do Ministério da Previdência Social instituiu a IN nº 07/2005 que 

consolida e baixa instrução complementares e os dispositivos a serem observados pelas 

entidades fechadas de previdência complementar, no que se refere à divulgação de 

informações aos participantes e assistidos de planos de benefícios. No uso da atribuição que 



lhe confere o art. 74 da LC 109/01 e considerando a Resolução CGPC nº 13 que estabelece 

que a comunicação aos participantes e assistidos de plano de benefícios deve se dar em 

linguagem clara e acessível, utilizando-se de meios apropriados, com informações 

circunstanciadas sobre a saúde financeira e atuarial do plano.  

Considera-se a necessidade de consolidar e baixar instruções complementares a 

dispositivos a serem observados pelas entidades fechadas de previdência complementar no 

que se refere à divulgação de informações aos participantes e assistidos de planos de 

benefícios. Para tanto, essa Instrução Normativa, divide-se em cinco capítulos relativos à 

divulgação das informações a serem prestadas por parte das EFPC, são eles: i) da 

disponibilização e entrega de estatuto e regulamento; ii) da divulgação das informações 

contábeis; iii) da divulgação das informações atuariais; iv) da divulgação das informações 

sobre os investimentos; v) da divulgação das informações sobre despesas.  

No que tange as Informações Contábeis, o artigo 22 da LC 109/01, regulamenta que ao 

final de cada exercício, coincidente com o ano civil, as entidades fechadas deverão levantar as 

demonstrações contábeis e as avaliações atuariais de cada plano de benefícios, por pessoa 

jurídica ou profissional legalmente habilitado, devendo os resultados ser encaminhados ao 

órgão regulador e fiscalizador e divulgados aos participantes e aos assistidos.  

De acordo com a Resolução CGPC nº 23/2006 os demonstrativos contábeis, devem ser 

encaminhados aos participantes anualmente. Na relação entre proprietários e gestores da 

entidade e seus respectivos planos de benefícios há conflitos de desejos; os patrocinadores e 

participantes anseiam que suas contribuições tenham menor custo em face de uma reserva 

maior para o pagamento benefícios e, para tanto, menores riscos inerentes a este processo. No 

entanto, os objetivos da governança corporativa neste processo é proporcionar uma ponte 

entre os proprietários e a gestão dos resultados, que são eles: menor custo inerente à gestão do 

plano, capacidade de pagamento dos benefícios e menor risco inerente ao processo de gestão. 

Para tanto, alcançando esses objetivos há uma criação de valores entre proprietários do plano 

e gestores do mesmo. 

 

3.  METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos utilizados para se chegar aos 

resultados. Para tanto, esta seção trata-se indica a metodologia utilizada na presente pesquisa, o 

enquadramento metodológico, universo e amostra e tratamento dos dados. 

 

3.1  Enquadramento metodológico 

Este estudo se caracteriza como descritivo que conforme Silva (2010) é utilizado para 

descrever como são as características de determinada população ou até mesmo, para 

estabelecer relações entre diversas variáveis. Utiliza-se da pesquisa bibliográfica que explica 

um problema a partir de referenciais teóricos publicados em documentos (BEUREN, 2006). 

Também, conforme aos procedimentos este estudo pode ser caracterizado como documental, 

baseada em materiais que ainda não receberam um tratamento analítico ou que podem ser 

reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.(BEUREN, 2006). E, por fim, esta 

pesquisa por meio da aplicação de questionário pode ser definida conforme Gil (1999) de 

levantamento, pois se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento 

se desejar conhecer. 

 

3.2 Amostra e tratamento dos dados 

O universo deste estudo compreende as entidades fechadas de previdência 

complementar no Brasil de patrocínio público e privadas, compostas por 267 Entidades que se 

encontram ativas no Brasil em 2014. Deste volume extraiu-se por meio de amostra não 



probabilística quatorze entidades entre patrocínio público e privado (TABELA 1), situadas 

dentro do Estado de Minas Gerais.  

 

Quadro 1 - Amostra Selecionada 

EFPC DE PATROCÍNIO PÚBLICO E PRIVADO 

Fundos de Pensão WebSites 

FORLUZ www.forluz.org.br  

PREVIDÊNCIA USIMINAS www.previdenciausiminas.com  

FUNDAÇÃO LIBERTAS www.fundacaolibertas.com.br  

FUNSSEST www.funssest.tubarao.com.br  

ACEPREV www.aceprev.com.br  

DESBAN www.desban.org.br  

AGROS www.agros.org.br  

MENDESPREV www.mendesprev.com.br  

DERMINAS www.derminas.org.br  

FUNDAÇÃO BEMGEPrev www.bemgeprev.com.br  

CASFAM www.casfam.com.br  

OABPrev – MG www.oabprev.com.br  

CARFEPE www.carfepecspp.com.br  

CAVA www.cava.org.br  

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 

O tratamento e levantamento dos dados desta pesquisa foram coletados no exercício de 

2015, baseado nas informações do ano calendário de 2014, exclusivamente, nos endereços 

eletrônicosdas entidades selecionadas para a amostra. Para a coleta dos dados foram 

analisadas as seguintes fontes:os relatórios anuais (2014); as demonstrações contábeis (2014); 

o estatuto da entidade; regulamento do plano de benefícios administrados pela entidade; os 

códigos de ética e de governança corporativa. 

Para a classificação dos dados foram utilizados dois checklists padrões com o intuito 

de mensurar a verificação do atendimento às regras e ao nível de aderência à governança 

corporativa. Por tratar-se de um checklist para a classificação dos dados, as informações 

foram listadas e classificadas somente uma vez e aplicados igualmente a todas entidades 

selecionadas. 

O primeiro checklist(Quadro 2) trata de mensurar o nível de conformidade por parte 

das EFPC com base na legislação vigente que aborda sobre a transparência e evidenciação das 

informações. O segundo checklist (Quadro 3)verifica a aderência por parte das EFPC no que 

tange a divulgação das informações por meio de páginas eletrônicas, conforme CGPC nº 

28/09 e Instruções Normativas nº7/05 e nº 14/07. Além disso, foi aplicado um questionário 

(Quadro 4), para apontamento e conformidade às investigações relacionadas. Para a apuração 

dos resultados foi utilizado a numeração 1 para sim e 0 para não, em atendimento aos 

quesitos, e em alguns casos para acesso as informações é necessário login e senha, sendo 

nestes casos considerada a nota 0. 

 

Quadro 2 – Conformidade às Normas 
INFORMAÇÕES LEGISLAÇÕES 

Estrutura de governança Lei Complementar 108/01 

Diretoria-executiva art.º 19 

Composição partidária ( 6 membros) art.º 19, § 1º 

Conselho deliberativo art.º 10 

Composição partidária (6 membros) art.º 11 

Conselho fiscal art. º 14 

http://www.forluz.org.br/
http://www.previdenciausiminas.com/
http://www.fundacaolibertas.com.br/
http://www.funssest.tubarao.com.br/
http://www.aceprev.com.br/
http://www.desban.org.br/
http://www.agros.org.br/
http://www.mendesprev.com.br/
http://www.derminas.org.br/
http://www.bemgeprev.com.br/
http://www.casfam.com.br/
http://www.oabprev.com.br/
http://www.carfepecspp.com.br/
http://www.cava.org.br/


Composição partidária (4 membros) art.º 15 

Demonstrativos contábeis Resolução CGPC N
o
 28/09 

Balanço Patrimonial Consolidado Resolução CGPC N
o
 28/09, item 17, "a" 

Demonstração do Ativo Líquido Resolução CGPC N
o
 28/09, item 17, "b" 

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido Resolução CGPC N
o
 28/09, item 17, "c" 

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Resolução CGPC N
o
 28/09, item 17, "d" 

Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano Resolução CGPC N
o
 28/09, item 17, "e" 

Notas Explicativas Resolução CGPC N
o
 28/09, item 17, "f" 

Parecer dos Auditores Independentes Resolução CGPC N
o
 28/09, item 17, "g" 

Parecer do Atuário, para cada plano de benefícios Resolução CGPC N
o
 28/09, item 17, "h" 

Parecer do Conselho Fiscal Resolução CGPC N
o
 28/09, item 17, "i" 

Manifestação do Conselho Deliberativo Resolução CGPC N
o
 28/09, item 17, "j" 

Divulgação e dos sistemas de informações IN. MPS 07/05; 14/07; Res. CGPC 28/09 

Política de Investimentos In. MPS 07/05, art. 7º 

Demonstrativos de Investimento In. MPS 14/07, art. 6º 

Estatuto da Entidade Res. CGPC 28/09, art 2º, II 

Regulamento do Plano Res. CGPC 28/09, art 2º, II 

Demonstrativo de despesa do plano de benefícios In. MPS 07/05, art. 11º 

Relatório Anual de Informações Res. CGPC 28/09 

Demonstrativo de Resultado de Avaliação Atuarial – DRAA Res. CGPC 28/09, art 5º, III 

Princípios, regras e Prática de Governança CGPC nº 13/04 

Código de Ética da Entidade art. 1º,  § 2 º 

Manual de Governança Corporativa art. 3 º, parágrafo único 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Quadro 3 – Divulgação das informações nos sítios eletrônicos 

CHECK LIST DAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS NOS SÍTIOS ELETRÔNICOS 

Acesso a Informação 

Em conformidade à CGPC 23/2006, é possível obter o Relatório Anual de Informações (RAI) na internet? 

A entidade dispõe em seu site documentos relativos a Governança Corporativa? 

A entidade possui informações sobre as premissas e hipóteses atuariais em seu site? 

A entidade apresenta em seu site um o organograma da gestão e atas de  reuniões 

com as deliberações do conselho deliberativo? 

Conteúdo das Informações Publicadas 

O RAI possui uma seção direcionada à implementação de Princípios de Governança  

Corporativa? 

A entidade possui em seu site o código de ética e de conduta? 

A entidade divulga relatório de monitoramento dos riscos, conforme CGPC nº 13/04, art. 12? 

Estrutura da Gestão 

Os Cargos de Diretor Executivo e Presidente do Conselho Deliberativo são ocupados por pessoas diferentes? 

A página eletrônica da entidade apresenta composição da Diretoria? (Quantidade) 

A página eletrônica da entidade apresenta composição do Conselho Deliberativo?  

A página eletrônica da entidade apresenta composição do Conselho Fiscal? 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 



Quadro 4 – Perguntas do questionário aplicado as entidades EFPC 
PERGUNTAS DO QUESTIONÁRIO 

1 - A entidade possui uma estrutura de GC no que tange aos requisitos mínimos e composição partidária dos 

Conselhos Deliberativo, Fiscal e Diretoria Executiva? 

2 - Em conformidade à Resolução CNPC nº 8/11, item 17, a entidade apresenta anualmente todos os 

demonstrativos contábeis, pareces e manifestações, relacionadas? 

3 - No que tange à divulgação e dos sistemas de informação, a entidade publica em meios eletrônicos a 

Política e o Demonstrativo de Investimentos, Estatuto da Entidade, Regulamento do Plano, Demonstrativos 

de Despesa por plano de benefícios, RAI e DRAA? 

4 - Quanto aos princípios, regras e práticas de GC, que dispõe a CGPC nº 13/06, a entidade tem disponível 

em seu site o Código de Ética e Manual de GC da Entidade? 

5 - A entidade divulga as informações sobre as premissas e hipóteses atuariais em seu site? 

6 - A entidade apresenta em seu site um o organograma da gestão e atas de reuniões com as deliberações do 

conselho deliberativo? 

7 - Sobre o conteúdo do RAI, o mesmo possui direcionamento à implementação de Princípios de 

Governança Corporativa? 

8 - Os Cargos de Diretor Executivo e Presidente do Conselho Deliberativo são ocupados por pessoas 

diferentes? 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A partir dos Quadros 2, 3 e 4 obtêm-se os dados necessários para a apuração dos 

resultados e suas respectivas analises, observadas na seção seguinte. 

 

4. RESULTADOS DA PESQUISA 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos após a coleta de dados. 

Primeiramente, foram analisados os dados referentes ao primeiro check list (QUADRO 2) que 

teve como objetivo mensurar o nível de conformidade por parte das EFPC com base na 

legislação vigente que aborda sobre a transparência e evidenciação das informações. 

Posteriormente, de acordo com o segundo check list (QUADRO 3) verificou-se a aderência 

por parte das EFPC no que tange a divulgação das informações por meio de páginas 

eletrônicas, conforme CGPC nº 28/09 e Instruções Normativas nº7/05 e nº 14/07. E, por 

último foram observadas as respostas ao questionário pelas EFPC (QUADRO 4) com o 

intuito de apontar se há conformidade com às investigações relacionadas anteriormente. 

 

4.1 Nível de conformidade 

Para verificação do nível de conformidade das EFPC em relação as normas vigentes, 

foram verificadas as informações referentesem cada grupo: 1- estrutura de governança 

corporativa, 2 - aos demonstrativos contábeis, 3 - da divulgação e dos sistemas de 

informações e 4 - princípios, regras e prática de governança, em acordo com as legislações 

vigentes (QUADRO 2). Para tanto, classificou-se como 1 a informação que está em 

conformidade com à legislação e 0 quando não apresenta conformidade. Após a classificação 

somou-se os valores obtidos em cada grupo, apresentando o percentual total para cada 

empresa e em cada grupo e item. 

 

Tabela 2 – Nível de Conformidade 
ITENS ENTIDADES 
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1 Estrutura de governança 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 96 



1.1 Diretoria executiva 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

1.2 
Composição partidária (6 

membros) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 93 

1.3 Conselho deliberativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

1.4 
Composição partidária (6 

membros) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 93 

1.5 Conselho fiscal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

1.6 
Composição partidária (4 

membros) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 93 

2 Demonstrativos contábeis 10 10 7 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 96 

2.1 
Balanço Patrimonial 

Consolidado 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

2.2 
Demonstração do Ativo 

Líquido 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93 

2.3 
Demonstração da Mutação do 

Ativo Líquido 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

2.4 
Demonstração do Plano de 

Gestão Administrativa 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

2.5 
Demonstração das Obrigações 

Atuariais do Plano 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93 

2.6 Notas Explicativas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

2.7 
Parecer dos Auditores 

Independentes 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

2.8 
Parecer do Atuário, para cada 

plano de benefícios 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93 

2.9 Parecer do Conselho Fiscal 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 93 

2.10 
Manifestação do Conselho 

Deliberativo 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 93 

3 
Divulgação e dos sistemas de 

informações 
7 7 5 6 7 6 6 6 7 5 6 5 5 5 84 

3.1 Política de Investimentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

3.2 
Demonstrativos de 

Investimento 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

3.3 Estatuto da Entidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

3.4 Regulamento dos Planos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 

3.5 
Demonstrativo de despesa do 

plano de benefícios 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 57 

3.6 
Relatório Anual de 

Informações 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 93 

3.7 DRAA 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 43 

4 
Princípios, regras e Prática 

de Governança 
2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 0 2 0 1 71 

4.1 Código de Ética da Entidade 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 86 

4.2 
Manual de Governança 

Corporativa 
1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 57 
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Fonte: Resultados da Pesquisa (2015) 

 

 Nota-se na Tabela 2, de forma geral, que os resultados por grupos não foram 

totalmente obedecidos, ou seja, não se infere 100% para nenhum grupo pesquisado. No que 

tange à estrutura organizacional, formada pelos Conselhos Fiscal, Deliberativo e Diretoria 

Executiva, presentes na legislação e que são obrigatoriamente manifestados no Estatuto no 

momento da sua constituição, 96% das EFPC cumprem com este quesito. 

Com relação à divulgação dos demonstrativos contábeis, considerando sua 

obrigatoriedade conforme a CGPC nº28/09, apenas duas das entidades pesquisadas deixaram 



de divulgar todos os itens,a Fundação Libertas e Desban. A Desban encaminha todos os 

demonstrativos ao órgão máximo, no entanto, devido a mudanças em seu site não foi possível 

publica-los. Já em relação a Fundação Libertas, verifica-se que os demonstrativos têm acesso 

restrito, para acesso às informações são exigidos login e senha, para tanto, como resultado 

considerou-se que a entidade não divulga tal informação. 

Em terceira análise, o grupo que verifica a divulgação das informações exigidas pelas 

IN nº7/05, IN nº14/07 e CGPC nº 28/, os itens menos evidenciados foram osDemonstrativo de 

despesa do plano de benefícios e o DRAA, itens que aparecem de forma consolidada ou não 

são apresentados pelas companhias. 

E por fim, em relação à divulgação do código de ética e manual de governança da 

entidade, deixaram de apresentar itens as empresas: Desban, MendesPrev, Derminas, Casfam, 

Carfepe e Cava, sendo o item com menor percentual de informações divulgadas (71%).  

De modo geral, as entidades estão atendendo de forma satisfatória o nível 

conformidade às normas de governança, indicando bom nível de transparência e corroborando 

com os resultados encontrados no estudo de Silva (2009). 

 

4.2 Divulgação das Informações nos sítios eletrônicos 

Igualmente aos procedimentos adotados para a análise anterior, foi verificado a 

divulgação das informações inerentes às boas práticas de Governança Corporativa nos sítios 

eletrônicos, seja no Relatório Anual de Informações ou em links próprio das entidades, tais 

informações são baseadas tanto na legislação como na CGPC nº 13/04 e na CGPC nº 23/06. 

 

Tabela 4 - Divulgação das Informações nos sítios eletrônicos 
ITENS ENTIDADES 
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1 Acesso a Informação 3 4 3 2 2 0 3 1 1 3 1 3 2 1 52% 

1.1 

Em conformidade à 

CGPC 23/2006, é possível 

obter o Relatório Anual 

de Informações (RAI) na 

internet? 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 93% 

1.2 

A entidade dispõe em seu 

site documentos relativos 

a Governança 

Corporativa? 

1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 50% 

1.3 

A entidade possui 

informações sobre as 

premissas e hipóteses 

atuariais em seu site? 

1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 36% 

1.4 

A entidade apresenta em 

seu siteum o organograma 

da gestão e atas de 

reuniões com as 

deliberações do conselho 

deliberativo? 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 29% 

2 
Conteúdo das 

Informações Publicadas 
1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 45% 



2.1 

O RAI possui uma seção 

direcionada à 

implementação de 

Princípios de Governança 

Corporativa? 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14% 

2.2 

A entidade possui em seu 

siteo código de éticae de 

conduta? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 86% 

2.3 

A entidade divulga 

relatório de 

monitoramentodos riscos, 

conforme a CGPC nº 

13/04, art. 12? 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 36% 

3 Estrutura da Gestão 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 0 86% 

3.1 

Os Cargos de Diretor 

Executivo e Presidente do 

Conselho Deliberativo são 

ocupadospor pessoas 

diferentes? 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 86% 

3.2 

A página eletrônica da 

entidade 

apresentacomposição da 

Diretoria?  

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 86% 

3.3 

A página eletrônica da 

entidade apresenta 

composiçãodo Conselho 

Deliberativo?  

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 86% 

3.4 

A página eletrônica da 

entidade apresenta 

composiçãodo Conselho 

Fiscal?  

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 86% 
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Fonte: Resultados da pesquisa (2015) 

 

Percebe-se na Tabela 4 que no primeiro grupo (Acesso a Informação), o item referente 

a divulgação do relatório anual de informações representa 93%, e que apenas a Desban deixou 

de apresentar tal informação. Contrariamente, o itemreferente ao organograma da gestão e 

atas de reuniões com as deliberações do conselho deliberativo apresenta 29% do total deste 

grupo, tal percentual pode ter ocorrido uma vez que a maioria das entidades disponibilizam 

esses documentos apenas para seus usuários internos. 

 Já, no segundo grupo verifica-se que o item mais evidenciado foi o código de ética e 

conduta, representando 86%. E que o item referente a implementação de governança no 

relatório anual de informações, foi divulgado apenas pela Fundação Libertas e a Previdência 

Usiminas, ou seja, 14% das companhias. 

E por último, o terceiro grupo (Estrutura da Gestão) apresentou maior percentual de 

aderência (86%) das empresas, em todos os itens. Entretanto, a MendesPrev e a Cava não 

divulgaram nenhum item relativos a esse grupo. 

Em relação ao total das informações divulgadas por meio de sites, a Previdência 

Usiminas apresentou maior percentual (91%), contrariamente a MendesPrev e a Cava 

obtiveram apenas 18% das informações publicadas via sítios eletrônicos, podendo ser 

verificador através do ranking das entidades que mais atendem à divulgação das informações 

sobre governança em seus endereços eletrônicos.  



De maneira geral, 62% das informações estão atendendo de forma satisfatória o nível 

de evidenciação de informações nas páginas eletrônicas. No entanto, sendo os meios 

eletrônicos uma importante ferramenta para que os diversos usuários, principalmente os 

participantes e assistidos, possam verificar a transparência das informações e ter acesso às 

prestações de contas do plano de aposentadoria o qual pertencem, ainda muitas entidades não 

o fazem em sua totalidade em conformidade com as exigências, tanto na legislação como na 

CGPC nº 13/04 e na CGPC nº 23/06. 

 

 

4.3  Análises dos resultados do questionário. 

O questionário foi enviado para as 14 entidades que compõe a amostra desta pesquisa, 

no entanto apenas 8 delas responderam às perguntas(Previdência Usiminas, Desban, Aceprev, 

MendesPrev, Carfepe, Libertas, Casfam e Derminas). A maioria dos respondentes, ocupam 

cargos executivos ou de área específica à transparência da informação. 

De acordo com os itens abordados nas análises anteriores, conformidade à legislação 

ea divulgação das informações nos sites, foi possível verificar se as informações obtidas 

através dos check lists estãocoerentes com as respostas obtidas por meio das perguntas do 

questionário, conforme Quadro 4. 

 

Tabela 6: Resultado do questionário aplicado às Entidades Respondentes 

Questionário Aplicado às Entidades Investigadas 

Perguntas (QUADRO 4) 
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1 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 100% 0% 

2 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 100% 0% 

3 Sim Sim Sim Sim Sim Outros Sim Sim 87,50% 12,5% 

4 Sim Sim Sim Não Não Sim Sim Sim 75% 25% 

5 Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim 87,50% 12,50% 

6 Sim Sim Não Não Não Não Não Não 12,50% 87,50% 

7 Sim Sim Sim Não Não Sim Não Não 50% 50% 

8 Sim Outros Sim Sim Sim Sim Sim Sim 87,50% 12,50% 

Fonte: Resultados da pesquisa (2015) 

 

 A Previdência Usiminas, conforme se observa na Tabela 6, respondeu positivamente a 

todos os itens do questionário, portanto, pode-se inferir que os dados pesquisados nos check 

lists estão em conformidade com a visão da própria entidade no que tange à divulgação das 

informações e ao cumprimento à legislação. No caso da Desban, a entidade responde 

positivamente aos itens, no entanto ao confrontar os resultados obtidos por meio dos check 

lists, mais especificamente à divulgação das informações por meio de páginas eletrônicas, não 

há a divulgação do Relatório Anual de Informações – RAI e dos pareces dos Conselhos Fiscal 

e Deliberativo, itens de extrema importância para a transparência da informação e 

cumprimento à legislação. 

 A Casfam, não divulga seu código de ética e as atas de reuniões do conselho 

deliberativo e não possui seção especifica em seu RAI, direcionado a implementação de 

Governança Corporativa. Além disso, a entidade deixou em “outras informações” dispostas 

no questionário informações quanto a sua política de investimento, item não pesquisado no 

questionário. Já a Derminas, responde concisamente, aos itens investigados. A entidade não 

possui em seu RAI uma seção específica direcionada a implementação de princípios de 

Governança, e não possui um organograma com as atas de reuniões do conselho deliberativo 



possuindo suas deliberações. O mesmo só permite acesso, aos usuários internos e 

participantes do plano de benefícios administrado pela entidade. Em geral, a grande parte das 

empresas responderam de forma coerente com os itens abordados nos check lists. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como foco a observação do cumprimento às normas que 

regulamentam a governança corporativa por parte das EFPC’s,a verificação à divulgação das 

informações através dos endereços eletrônicos dessas entidades, e, além disso, a confirmação 

dos itens pesquisados por meio de questionário aplicado. 

 Através da análise dos dados, constatou-se que das 14 entidades investigadas, apenas 3 

atingiu 100% de aderência em relação às normas sobre governança, para tanto, a média das 14 

entidades pesquisadas atingiu 86%. Já através dos dados coletados nos sites das entidades 

quanto à divulgação das informações contidas nos normativos legais, foi possível 

identificarem a divulgação de grande parte dos itens, já em relação aos itens não obrigatórios 

como implementação de uma seção que trata da governança no relatório anual, poucos se 

caracterizam com a adoção de boas práticas de governança corporativa. Para esta checagem, o 

percentual mais relevante atingiu 91% contra os dois menores, em 18%, a média das 14 

entidades investigadas, atingiu 62% no total. Outro aspecto observado é carência de padrões 

de divulgação dessas informações nos sites, pois a facilidade de identificar diversas entidades 

que continham em seu conteúdo informações diversas, outras eram bastante limitadas ou de 

difícil localização. De forma geral, observou-se que a maioria das entidades respondera, as 

perguntas de forma coerente com a divulgação das normas vigentes e as informações 

divulgadas por meio de página eletrônicas.  

Conclui-se então, que a legitimidade desta pesquisa compreende o conjunto da 

amostra, e sua representatividade se manifesta com prudência através dos resultados obtidos. 

Para tanto, esta pesquisa cumpre com o objetivo traçado, bem como, permitiu a verificação do 

cumprimento às normas sobre governança, publicação das informações inerentes à divulgação 

e transparência por parte das Entidades Fechadas de Previdência complementar – EFPC. 

Para futuros trabalhos, recomenda-se que esta pesquisa seja replicada utilizando-se de 

uma amostra mais abrangente; realizar questionários com os participantes e assistidos das 

entidades, considerando que estes são os maiores interessados à transparência e prestação de 

contas; replicar a análise para apontamentos sobre as vertentes  da educação previdenciária na 

sociedade. 
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