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A Resolução CMN nº 3.792, de 24 de setembro de 
2009 (“Resolução”)1  estabelece as diretrizes gerais, 
incluindo as principais restrições, relacionadas à 
aplicação dos recursos dos planos administrados 
pelas entidades fechadas de previdência comple-
mentar (EFPC), ou seja, dos chamados “fundos de 
pensão”2.

Os mais de 250 fundos de pensão brasileiros são 
responsáveis, em conjunto, por investimentos em 
valor superior a 614 bilhões de reais3 . A enorme 
quantidade de recursos provém, em grande medi-
da, da poupança do trabalhador, participante da 
entidade e beneficiário dos seus investimentos. Há, 
por isso, uma intensa regulação sobre a atuação dos 
fundos de pensão nos mercados, o que não impe-
diu que tenham se tornado o grande dínamo de in-
vestimentos essenciais ao país. O cumprimento de 
sua dúplice função, que é, de um lado, de natureza 
assistencial, e, de outro, de caráter mercadológico, 
tem-se tornado mais e mais difícil com a diminui-
ção de retorno dos investimentos em renda fixa. 
Nesse contexto, os fundos de pensão deverão se de-
dicar ao private equity, com vistas ao incremento de 
seus resultados, por si ou adotando estratégias de 
coinvestimento com fundos especializados.

O tema é, como se viu, muito relevante. O LW 
Report se dedicará a tratá-lo na série “Investindo 
com Fundos de Pensão Brasileiros”. Nesta edição, 
que exibe as principais regras a que se submetem 
as EFPC nos seus investimentos, serão apresenta-
dos, de forma sistemática, os limites e as vedações 
impostos pela Resolução. Para referência, o Anexo 
I contém tabelas completas com as principais in-
formações relacionadas à regulação da alocação de 
recursos das EFPC.

INVESTINDO COM OS FUNDOS DE PENSÃO BRASILEIROS
As regras do jogo

Identificação, Avaliação e Controle de Riscos

É dever das EFPC garantir o equilíbrio econômi-
co de cada plano administrado. As oportunida-
des de investimento submetem-se a rígido escru-
tínio, com o fim de identificar, avaliar e controlar 
riscos. 

Custódia e clearing

A realização de investimentos pressupõe a con-
tratação prévia de serviços de custódia e clearing, 
com vistas a garantir o fluxo de pagamentos e de 
recebimentos relativos às operações de investi-
mento realizadas pelas EFPC, bem como a cons-
tatação de existência e a guarda dos títulos e va-
lores mobiliários investidos.

Política de Investimento

As EFPC devem definir previamente uma polí-
tica de investimentos, que deverá atender a al-
guns requisitos mínimos previstos em lei (a tí-
tulo exemplificativo, a alocação de recursos e os 
limites por segmento de aplicação e os limites 
por modalidade de investimento). Deve, ainda, 
respeitar as normas e princípios gerais constan-
tes da Resolução (bem como regras específicas 
previstas em seu regulamento). 

Os limites impostos pela Resolução à determina-
ção da política de investimento dividem-se em 
dois grandes grupos: (A) vedações a alguns tipos 
de investimento; e (B) limites por modalidade de 
investimento.
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A) Vedações a alguns tipos de in-
vestimento

A Resolução prevê as seguintes ve-
dações: (i) realizar operações entre 
planos por ela administrados, exceto 
nos casos de transferência de recur-
sos, desde que observadas as condi-
ções estabelecidas pelos órgãos regu-
ladores; (ii) atuar como instituição 
financeira; (iii) realizar operações de 
crédito com suas patrocinadoras; (iv) 
prestar fiança, aval, aceite ou coobri-
gar-se de qualquer forma; (v) atuar 
como incorporadora, de forma dire-
ta, indireta ou por meio de fundo de 
investimento imobiliário; (vi) adqui-
rir ou manter terrenos, exceto aqueles 
destinados à realização de empreen-
dimentos imobiliários ou construção 
de imóveis para aluguel, renda ou uso 
próprio, e desde que haja previsão na 
política de investimentos do plano de 
benefícios; e (viii) aplicar em ativos ou 
modalidades não previstas na Resolu-
ção.

Observe-se que a última vedação ins-
titui uma importante regra geral em 
matéria de investimentos das EFPC: 
todo segmento de investimento que 
não é expressamente permitido pela 
lei e pelos órgãos reguladores, é ve-
dado às EFPCs.

B) Limites 

B.1. Segmentos de aplicação

A Resolução prevê 6 diferentes seg-
mentos de aplicação para os recur-
sos das EFPC. Destacamos alguns 
exemplos, na tabela ao lado.

Tabela 1 - Segmentos, investimentos e limites
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Segmento de 
aplicação Exemplos de investimento Exemplos de limites

Renda fixa
Títulos da dívida pública mo-
biliária federal, estadual e mu-
nicipal

Até 100% em títulos 
da dívida pública mo-
biliária federal, e até 80% 
nas outras modalidades 
de investimento desse 
segmento

Renda variável

Ações de emissão de compan-
hias abertas e os correspon-
dentes bônus de subscrição, 
recibos de subscrição e certifi-
cados de depósito, e os títulos e 
valores mobiliários de emissão 
de sociedades de propósito es-
pecífico (SPE);

Até 70 % em ações de 
emissão de companhi-
as abertas admitidas à 
negociação no segmen-
to Novo Mercado da 
BM&FBovespa, 50% 
para as admitidas à ne-
gociação no segmento 
Bovespa Mais da BM&F-
Bovespa, 45% para as  
admitidas à negociação 
no segmento Nível 1 da 
BM&FBovespa, e 35% 
para outras companhias 
abertas

Investimentos 
estruturados

Cotas de fundos de investi-
mento em participações, cotas 
de fundos de investimentos em 
cotas de fundos de investimen-
to em participações e cotas de 
fundos de investimento em 
empresas emergentes

Até 20%, sendo que até 
10% em cotas de fundos 
de investimento imo-
biliário ou em cotas de 
fundos de investimento 
e em cotas de fundos 
de investimento em 
cotas de fundos de in-
vestimento classificados 
como multimercado

Investimentos no 
exterior

Ativos emitidos no exterior 
pertencentes às carteiras dos 
fundos constituídos no Brasil, 
observada a regulamentação 
estabelecida pela CVM e as co-
tas de fundos de investimento 
e as cotas de fundos de inves-
timento em cotas de fundos 
de investimento classificados 
como dívida externa

Até 10%

Imóveis
Empreendimentos
imobiliários e imóveis
para aluguel e renda

Até 8%

Operações com 
participantes

Empréstimos feitos com recur-
sos do plano de benefícios aos 
seus participantes e assistidos 
e financiamentos imobiliários 
feitos com recursos do plano 
de benefícios aos seus partici-
pantes e assistidos

Até 15%
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B.2. Outros limites

Além dos limites por segmento de aplicação, há ainda 
outros limites relacionados a: (i) alocação por emis-
sor; (ii) concentração por emissor; (iii) concentração 
por investimento; (iv) operações com derivativos; e 
(v) características de fundos de investimento. 

(i) Alocação por emissor

Somente os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional 
podem receber investimentos correspondentes a 
100% dos recursos administrados por cada plano. 
No que diz respeito aos títulos emitidos por institui-
ção financeira, permite-se que se aplique, no máximo 
50% dos recursos administrados. O investimento em 
títulos emitidos pelo tesouro estadual ou municipal, 
ou fundo de investimento, é limitado a 10%.

(ii) Concentração por emissor

Considerada a soma dos recursos administrados, a 
EFPC não pode ultrapassar o limite máximo de até 
25% em investimentos, por exemplo: (a) do capital 
total de uma mesma companhia aberta ou de uma 
mesma SPE; (b) do capital votante de uma mesma 
companhia aberta; (c) do patrimônio líquido de uma 
mesma instituição financeira autorizada a funcionar 
pelo Bacen; ou (d) de fundo de investimento classifi-
cado no segmento de investimentos estruturados ou 
que tenha em sua carteira ativos classificados no seg-
mento de investimentos no exterior.

(iii) Concentração por investimento

Observada a soma dos recursos administrados, a 
EFPC não pode ultrapassar o limite máximo de 
até 25% de investimento em, por exemplo: (a) uma 
mesma série de títulos ou valores mobiliários; (b) 
uma mesma classe ou série de cotas de fundos de 
investimento em direitos creditórios; ou (c) um 
mesmo empreendimento imobiliário.

(iv) Operações com derivativos

Para que a EFPC possa realizar operações com de-
rivativos, devem estar presentes, cumulativamen-
te, as seguintes condições: (a) avaliação prévia dos 
riscos envolvidos; (b) existência de sistemas de 
controles internos adequados às suas operações; 
(c) registro da operação ou negociação em bolsa de 
valores ou de mercadorias e futuros, (d) atuação de 
câmaras e prestadores de serviços de compensação 
e de liquidação como contraparte central garanti-
dora da operação, (e) depósito de margem limita-
do a 15% da posição em títulos da dívida pública 
mobiliária federal, títulos e valores mobiliários de 
emissão de instituição financeira autorizada a fun-
cionar pelo Bacen e ações pertencentes ao Índice 
Bovespa da carteira de cada plano ou fundo de 
investimento; e (f) valor total dos prêmios de op-
ções pagos limitado a 5% da posição em títulos da 
dívida pública mobiliária federal, títulos e valores 
mobiliários de emissão de instituição financeira 
autorizada a funcionar pelo Bacen e ações perten-
centes ao Índice Bovespa da carteira de cada plano 
ou fundo de investimento.
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EXPEDIENTE (v) Investimentos em fundos 

Os fundos nos quais a EFPC seja quotista devem respeitar, 
dentre outras, as seguintes características: (a) devem ser 
registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM); 
(b) devem observar as modalidades de investimento, os 
requisitos e as condições estabelecidos na Resolução; e (c) 
os investimentos devem ser consolidados com as posições 
das carteiras próprias e carteiras administradas para fins 
de verificação dos limites estabelecidos na Resolução.

C) Conclusão

Os fundos de pensão assumem um papel emblemático 
tanto do ponto de vista assistencial, como mercadológi-
co, o que justifica a rigorosa regulamentação que lhes é 
imposta. Nesta edição do LW Report foram analisados os 
principais limites e vedações à alocação dos recursos ad-
ministrados, na forma da Resolução CMN nº. 3.792/2009. 
Tais previsões não excluem, em qualquer hipótese, a pos-
sibilidade de que o regulamento de cada plano prescreva 
outros limites, vedações e, principalmente, estratégias ge-
rais de investimento. 
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