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Resumo
Concessões, privatizações e políticas de parceria do capital público e
privado, as PPPs, são uma realidade nas políticas públicas do país a partir
dos anos 1990. No Brasil, o tema coloca questões interessantes, tendo em
vista a forte participação de fundos de pensão patrocinados por empresas
estatais como principais fomentadores e interessados nesses processos
de transformação de serviços públicos em ativos financeiros,
principalmente durante os anos de governo petista de 2003 a 2015.
Observando o crescente processo de financeirização de serviços públicos
urbanos, uma tendência bastante forte na cidade do Rio de Janeiro,
principalmente a partir do inicio dos anos 2000 com maior presença nos
serviços de mobilidade urbana, e considerando o papel dos fundos de
pensão estatais neste processo, o trabalho objetiva: (1) compreender o
papel dos fundos de pensão em fomentar a transformação da
infraestrutura urbana em ativo financeiro, atentando para estas entidades
como lugares onde circulam racionalidades comuns ao mercado financeiro
privado; (2) Analisar o perfil e a distribuição geográfica dos investimentos
dos fundos de pensão e seu impacto potencial na estruturação urbana.

Palavras-chave: Financeirização; Fundos de pensão; Infraestrutura urbana;
Rio de Janeiro.

Abstract
Concessions, privatizations, and partnerships of public and private capital,
such as PPPs, are a reality in the country's public policies since the 1990s.
In Brazil’s context, the issue raises interesting questions in view of the
strong participation of state-sponsored pension funds as promoters and
stakeholders in the conversion of public services into financial assets.
Specially during the years of PT administration, from 2003 to 2015, pension
funds sponsored by large state-owned enterprises emerged as great
promoters of public-private partnerships in infrastructure. In view of the
growing financialization of urban public services, a noticeable trend in the
city of Rio de Janeiro, especially since the beginning of the year 2000 with
a greater presence in urban mobility services, and considering the role of
state pension funds in bringing about these changes, our paper aims to: (1)
understand the role of pension funds in fostering the transformation of
urban infrastructure into a financial asset, considering these institutions as
increasingly porous to financial market rationalities; (2) analyze the profile
and geographical distribution of pension fund infrastructure investments
and their potential impact on the urban structure.

Keywords: Financialization; Pension funds; Urban infrastructure; Rio de
Janeiro.

1. Introdução
1.1 Breve contextualização histórica
Esse trabalho tem por objetivo discutir a forma como os fundos de pensão estatais
têm atuado na aquisição e na gestão de serviços públicos de infraestrutura da cidade do Rio
de Janeiro. Sob a economia capitalista, o sistema financeiro oferta inúmeros produtos e
formas de se investir, produzir, gastar e por fim acumular mais dinheiro. Os vários agentes
financeiros, instituições bancárias e representantes do poder público, criam e desenvolvem
variados produtos financeiros, com as mais variadas formas de se aplicar. No sistema
financeiro como um todo existem diversas formas de emprestar para que outro possa
aumentar seus investimentos e produção, como numa empresa siderúrgica que venda
ações ou bônus para que possa acumular dinheiro suficiente para investir e elevar a
produção da fábrica. Entre as várias formas de investimentos pessoais estão depósitos em
poupança, bônus, títulos financeiros lastreados por empréstimos e ações. Estes produtos
são formas de investimentos pessoais, contudo, uma vez que o dinheiro investido esteja
aplicado, será utilizado pela instituição financeira que atua como intermediária para ser
investido em outro tipo de aplicação, para que assim, o dinheiro primeiramente investido
tenha correção (juros) garantida ao longo do tempo e não perca valor frente à inflação num
determinado prazo estipulado pela aplicação.
Uma forma de melhor explicar o que foi dito é compreender a atuação de
intermediários financeiros, que coletam grandes somas de dinheiro de muitas pessoas
através de fundos mútuos, fundos de pensão, companhias de seguro de vida e, os mais
comuns, os depósitos bancários. Em todos estes casos, os recursos coletados pelos
intermediários são geridos e aplicados em outros serviços ou atividades econômicas que
não passarão pela aprovação direta do aplicador. Em outras palavras, a gestão dos
recursos é delegada a terceiros. Os fundos de pensão, objeto deste estudo, são um ótimo
exemplo. Em um fundo de pensão, quando o trabalhador decide aplicar parte de sua renda
mensal pensando no benefício futuro, renuncia à decisão a respeito de onde seu dinheiro
será investido, confiando a profissionais especializados a capacidade de gerar dinheiro
suficiente para que no futuro sua aposentadoria seja devidamente paga. Contudo, antes de
chegar até este momento histórico, certos acontecimentos anteriores moldaram as
características atuais permitindo esta configuração do sistema capitalista. Estas
características serão discutidas nessa apresentação.
O desenvolvimento do modo de produção capitalista depende de um dinamismo, isto
é, sua manutenção requer que seu modo de reprodução altere-se e ajuste-se às novas
demandas. Sempre que ocorre alguma crise interna do sistema, como sistema fluido, ele
demonstra enorme resiliência. Em outras palavras, o capitalismo reinventa-se. Para fins do
presente projeto, selecionarei um exemplo do que foi afirmado anteriormente. Como bem
explorado no livro “A Condição Pós-Moderna” (HARVEY, 2010), a passagem do capitalismo
fordista/keynesiano para um mais flexível articula-se com algumas características do
período em que ela ocorreu, isto é, entre as décadas de 1970 e 1980. Amparado no avanço
tecnológico-industrial, na produção e consumo mais flexíveis, assim como no
desenvolvimento da informática, possibilitando o aperfeiçoamento dos sistemas empregados
no setor bancário, o capitalismo passou de uma era marcada pelas grandes indústrias e
produção em massa para um capitalismo de dominância financeira, em que o acumulado
pela produção não necessariamente é revertido em mais investimentos reais, podendo
também ser aplicado em variados produtos financeiros capazes de elevar as margens de
lucro. O resultado contábil conseguido por meio da produção e comercialização é
distribuído, em taxas cada vez maiores, por meio de dividendos e participações no lucro aos
acionistas, achatando a parte do resultado financeiro destinada aos investimentos para
produção (GUTTMANN, 2008).

Com a crise financeira que se desenrola na década de 1970, em um contexto de
crise do petróleo, que elevou o preço do produto e prejudicou toda a estrutura fiscal, e o
mercado de euromoedas, começaram a ser abalados os alicerces dos acordos de Bretton
Woods 1 (GUTTMANN, 2008). Muitos países passaram a depender de vendas cada vez
maiores de títulos públicos para poderem financiar os serviços públicos que marcaram o
período capitalista do pós-guerra (STREECK, 2012). Com o aumento do endividamento
público, o Estado começa a ter cada vez mais dificuldade para negociar suas dívidas. A
saturação fiscal faz com que uma das medidas do Estado seja fazer reformas estruturais. O
custo do serviço da dívida (a conta de juros, déficits orçamentários) pressionou o orçamento,
reduzindo alguns investimentos fundamentais, como em saúde, educação, ciência e
tecnologia e infraestrutura. Chesnais (2005, p.39) explica bem o custo do serviço da dívida,
ou “efeito bola-de-neve da dívida”:
Os juros devidos sobre o principal da dívida (o serviço da dívida) absorvem
uma fração sempre maior do orçamento do Estado, das receitas das
exportações e das reservas do país, de sorte que a única maneira de fazer
face aos compromissos do serviço da dívida é tomar um novo empréstimo.

Como soluções encontradas ao longo dos anos 1980 e 1990 para estimular o
crescimento estiveram medidas como aumento do crédito, para incentivar o consumo e para
que o Estado se retirasse de determinadas tarefas, como financiar compra de imóveis. Com
o crédito, a própria população pode fazer seu autofinanciamento, algo que Wolfgang Streeck
(2012) chama de “Keynesianismo privado”. Ao mesmo tempo, com relação aos serviços
públicos, como transporte (gestão), infraestrutura (gestão e financiamento), geridos pelo
Estado, entram os fundos de pensão desempenhando papel central no financiamento da
economia. Segundo Pereira (2013), os fundos de pensão passam a ser percebidos como
atores centrais de um capitalismo que surgiu da crise de rentabilidade do capitalismo
fordista. Assim como a liberalização dos mercados ao longo da década de 70, segundo
Chesnais (2005, p.40) respondia aos interesses de dois grupos: “(...) os governos e a
grandes instituições que centralizavam a poupança. Ela respondeu às necessidades de
financiamento dos déficits orçamentários dos grandes países industrializados.” O fim dos
alicerces de Bretton Woods, as crises da dívida e os orçamentos engessados forçaram a
liberalização dos mercados, feito que interessava alguns atores importantes, como os
fundos de pensão, que ainda patinavam no Brasil, mas eram uma realidade em outros
países. Segundo Chesnais (2005) a titulização, alta nas taxas de juros e a liberalização dos
movimentos dos capitais “coincidiram com o momento em que, em razão do volume das
somas que haviam sido acumuladas, os fundos de pensão buscavam oportunidades de
aplicação em larga escala.” Para o autor, os investidores institucionais (fundos de pensão)
foram os primeiros beneficiados a desregulamentação monetária e financeira.
Outra medida adotada pelo Estado foi recorrer à iniciativa privada para os
investimentos em infraestrutura e gestão de recursos públicos (SIEMIATYCHI, 2015). Em
tese, o crescimento dos custos previdenciários (em razão do envelhecimento populacional)
e a concomitante diminuição da arrecadação, (por exemplo, com o desemprego) levaram os
governos a reformar os seus sistemas previdenciários, abandonando gradativamente os
sistemas de repartição simples e criando modelos de capitalização, baseado em contas
individualizadas (como é o caso da Fundação complementar do servidor público federal
FUNPRESP, regulamentado no ano de 2013, com o objetivo de atender a todos os
servidores públicos do poder executivo brasileiro). Chesnais (2005, p. 62) problematiza
essas medidas ao afirmar a necessidade de “desmantelar” os sistemas de previdência por
repartição, para evitar que as elevadas somas escapem do mercado financeiro, como no
seguinte trecho: “É necessário, então, criar fundos de pensão e, onde há resistência, é
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Criação de instituições como Banco Mundial, FMI e indexação do dólar ao ouro.

preciso começar pela introdução ou pela extensão dos sistemas de poupança salarial para
as camadas mais estáveis dos assalariados.”
No Brasil, a camada mais estável de assalariados pode ser entendida como a classe
de funcionários públicos. Ainda segundo Chesnais, a escolha em favor do sistema de fundos
de pensão, é uma escolha política, uma escolha em sua visão, pelo mercado financeiro.
Para Sauviat (2005, p.118):
Os fundos de pensão e os administradores de mutual funds são agentes
preocupados com a rentabilidade financeira de seus títulos. Eles participam
das aplicações financeiras operando uma arbitragem constante entre
rendimentos e riscos. São movidos, antes de tudo, pelas antecipações de
ganhos e pela realização de ganhos do capital. Mesmo quando fazem
aplicações de longo prazo, tendem a ser comportar mais como traders
concentrados nas oportunidades de lucro financeiro decorrentes dos
movimentos da evolução dos títulos, em vez de serem investidores
preocupados com a capacidade da empresa de engendrar um fluxo de lucro
durável.

A concessão de serviços públicos permitiu que os novos veículos financeiros
pudessem encontrar os investimentos necessários para seus projetos de longo prazo. Como
os fundos de pensão prestam serviços previdenciários pré determinados no momento de
assinatura do contrato com o consumidor desse produto, o administrador deste fundo
precisa investir o dinheiro do contribuinte para garantir o pagamento futuro da previdência
complementar, tendo em vista o valor e correções preestabelecidas, assim como a
impossibilidade de saber por mais quanto tempo o consumidor irá receber este
complemento após dar início a aposentadoria (GRANEMANN, 2003).

1.2 Fundos de pensão no Brasil
No Brasil os fundos de pensão foram criados numa situação de transformação de
algumas entidades estatais em empresas. Ou seja, os fundos surgiram como
compensações após algumas repartições públicas se tornarem empresas estatais, pois isso
acarretaria, entre outras coisas, a perda da aposentadoria integral, paga a funcionários
públicos, como salienta Grün (2005). Além disso, o governo militar visava ampliar a
poupança interna do país (DATZ, 2013), ou seja, com a perda da aposentadoria integral, os
trabalhadores buscaram, como alternativa, meios de complementação a fim garantir
recursos futuros. No Brasil, os fundos de pensão tiveram diferentes papéis, dependendo do
governo em exercício: nos governos da década de 1990, principalmente nos governos do
presidente Fernando Henrique Cardoso, os fundos de pensão tiveram importante papel na
privatização de empresas públicas, sendo centrais na compra de ações das empresas
listadas recentemente na bolsa de valores (DATZ, 2013); nos governos seguintes, dos
presidentes Lula e Dilma, os fundos de pensão passam a exercer papel diferente: por mais
que continuassem comprando ações de empresas, de economia mista ou não, os fundos
passam a ser importantes financiadores de obras de infraestrutura. O discurso de financiar
ou se desfazer de bens públicos para investidores como fundos de pensão dão a falsa
sensação de uma inserção do trabalhador dentro do sistema financeiro, uma socialização do
capitalismo (ver JARDIM, 2009; ZIBECHI, 2012). Na visão de Chesnais (2005, p. 52):
Os assalariados aposentados deixam de ser “poupadores” e tornam-se,
sem que tenham clara consciência disso, partes interessadas das
instituições cujo funcionamento repousa na centralização de rendimentos
fundados na exploração dos assalariados ativos, tanto nos países onde se
criaram os sistemas de pensão por capitalização quanto naqueles onde se
realizam as aplicações e especulações.

O caso mais emblemático foi a união entre a empreiteira OAS e os três maiores
fundos de pensão, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI),
Fundação Petrobras de seguridade social (PETROS) e Fundação dos economiários
Federais (FUNCEF), fundando a empresa Invepar. Os três fundos detém 75% da empresa,
enquanto o restante pertence à empreiteira.
Figura 1: Distribuição dos ativos de infraestrutura da Invepar pelo país.

Fonte: Site Invepar.

A Invepar a partir de 2000 passa a ter protagonismo nesse processo e se torna
importante força nas concessões de obras públicas em todo o país, entretanto, na cidade do
Rio de Janeiro vem tendo destaque, sendo a administradora de importantes infraestruturas
urbanas, como o Metrô da cidade (figura 4), assim como a expansão da nova linha, no caso,
o metrô Barra. Também deve-se mencionar outras infraestruturas, como o BRT
transolímpica (figura 2), por meio da Via Rio, a via expressa Linha amarela (por meio da
LAMSA, figura 5), a rodovia Rio – Teresópolis pela concessionário CRT 9figura 6), e o
recentemente construído, VLT (veículo leve sobre trilhos, figura 3). As infraestruturas
urbanas (hoje administradas pelos fundos de pensão) foram, nos últimos anos, importantes
na reforma urbana por qual passou a cidade. Os processos de remoção efetiva e ou de
tentativas insistentes de remoções por parte do poder público marcaram algumas das
principais obras de infraestrutura nos últimos anos. Assim como na requalificação de
determinadas áreas, como o VLT na região central da cidade, passando pela nova região do
porto da cidade, por meio do projeto “Porto maravilha”. Destaca-se também o trajeto das
obras da expansão do metrô para a Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. A privatização de
infraestruturas urbanas colabora na criação de espaços mais atraentes para investimentos
que outras, pois determinadas áreas possuem maior segurança, turismo e movimentação de
trabalhadores, como chamam atenção Tessa Hebb e Rajiv Sharmab (2014).
Além disso, conceder equipamentos urbanos de mobilidade, como parece ser uma
preferência da empresa, pode causar conflitos de interesses graves, envolvendo as
melhorias e expansões desse sistema. A criação de novas linhas de metrô, por exemplo,
atenderá qual perspectiva, a de melhoria do sistema no longo prazo para toda população ou

uma expansão que atenda os locais de maior poder aquisitivo e movimento diário de
pessoas? Os serviços de metrô acontecem da mesma forma em todas as linhas e
estações? O pedágio pago pelos usuários é revertido em melhorias da rodovia?
Recentemente placas foram postas ao longo de toda a pista localizada próxima ao aeroporto
do Galeão com o discurso de que era para proteger a população dos ruídos dos automóveis:
era mesmo esse o motivo ou para esconder as favelas que cercam a via dos olhos
estrangeiros? Ou seja, financeirizar serviços públicos acarreta dois problemas graves: num
primeiro momento, o Estado escolhe aqueles mais atrativos para o setor privado, depois o
setor privado (no caso, fundos de pensão estatais) escolhem aqueles que trarão maior
retorno no longo prazo. Contudo mais à frente se desenvolve uma nova problemática, o
serviço prestado pelas concessionárias atenderá de forma equânime as áreas concedidas?
Essas questões são relevantes e merecem uma reflexão, tendo em vista os poucos estudos
que pensem as concessões de infraestruturas urbanas pela lógica da financeirização. Os
impactos sociais na cidade que essas práticas desenvolvem precisam ser pesquisadas e
discutidas, visando uma maior compreensão das contradições existentes nesse processo.
Figura 2: Mapa das linhas de BRT, contando a linha transOlímpica, única concedida
para iniciativa privada.

Fonte: Site BRT Transolímpica.

Figura 3: Mapa com linhas atuais e futuras do sistema de veículo leve sobre trilhos
(VLT).

Fonte: Site do sistema VLT.

Figura 4: Mapa com as linhas de Metrô da cidade do Rio de janeiro.

Fonte: Site MetrôRio

Figura 5: Imagem aérea da praça do pedágio da linha amarela – Lamsa.

Fonte: Site JB.FM

Figura 6: Praça do pedágio rodovia Rio – Teresópolis.

Fonte: Site concessionário CRT.

2. A infraestrutura tornada ativo financeiro
O serviço de infraestrutura urbana, de importante impacto social, passa a ser visto
como bem financeiro privado de interesse público, ou seja, torna-se um ativo financeiro, um
produto a ser apresentado nos relatórios anuais do fundo, entretanto, possui relevância
social, um direito de cada um, por isso, “bem financeiro privado, de interesse público” (HEBB
e SHARMAB, 2014). Outro aspecto relevante do modelo de concessões é a necessidade de
obtenção de informações sobre os mais diferentes locais de investimentos. Por mais que o
tema desta pesquisa seja cidade do Rio de Janeiro, é importante uma abordagem que
compare outros locais. Torrance (2009) fala em “geografias relacionais” ou relacionamento,
como importantes ferramentas para compreender e ajustar os modelos de investimentos dos
fundos de pensão, assim, dispensando a necessidade de proximidade espacial para realizar
investimentos. Um fundo de pensão de outro país pode contratar um analista no país em
que se pretende investir e obter as informações e contatos necessários para fazer suas
aplicações e concorrer em ativos de infraestrutura. Portanto, juntando a geografia das
finanças com esta geografia relacional, se vê o aprofundamento de tendências que
reafirmam certos lugares e áreas da cidade em detrimento de outras. A privatização dos
serviços públicos trás para o serviço de interesse público, uma lógica financeira.
O maior papel dos fundos de pensão na infraestrutura urbana da cidade do Rio de
Janeiro, como gestores de vários equipamentos de mobilidade da cidade, como metrô e vias
expressas, mostra como é importante compreender a financeirização de serviços públicos e
como isso altera a cidade do Rio de Janeiro. Tessa Hebb e Rajiv Sharmab (2014) utilizam o
termo “geografia das finanças” (para elas, uma área dentro da geografia econômica) para
refletir sobre esses acontecimentos similares ocorridos nos Estados Unidos. Para elas, a
geografia das finanças:
(...) sugere que, enquanto esse investimento oferece a oportunidade
de vincular as economias de aposentadoria à saúde e à vitalidade
das cidades em que as pessoas querem viver e se aposentar, a
necessidade de gerar lucros com esse investimento resulta em uma
melhoria para algumas áreas urbanas, enquanto outras são deixados
para trás. (HEBB e SHARMAB, 2014).
Portanto, essa geografia financeira resulta na escolha de lugares de maior interesse,
elevando desigualdades urbanas e impedindo a distribuição do crescimento econômico. Os
fundos de pensão escolhem os melhores lugares observando aqueles que trarão maior
retorno de forma consistente e terão maior estabilidade regulatória. Assim como
proximidades relacionadas com a localização da sede desses fundos, visto que todos os
três maiores fundos estatais possuem sede na cidade do Rio de Janeiro, criando assim uma
rede de contatos.
No caso brasileiro, os fundos de pensão das estatais surgem como os maiores
promotores dessa financeirização de equipamentos urbanos públicos. Salientando-se que,
não são simplesmente fundos de pensão que estão entrando no mercado de infraestruturas
urbanas, até porque essas instituições financeiras não possuem capacidade para gerenciar
essas estruturas, por isso precisam se aliar a empresas como OAS (empreiteiras) que
detém tecnologia e conhecimento para tal. Os fundos de pensão entram em busca de ativos
capazes de gerar lucro, o ativo é visto como uma poupança, um produto financeiro. Essa
lógica financeira deixa questões relevantes que devem ser refletidas, afinal de contas,
quando um ativo não for mais interessante ou estiver dando menos lucro, qual será a
postura? Se desfazer deste equipamento? Privilegiar aqueles setores da concessão que
estão dando maior retorno? São situações importantes que precisam ser levadas em conta
quando se trata de serviços essenciais para todos.

Assim sendo, de início será importante entender o surgimento dos fundos de pensão
brasileiro, assim como o papel dos mesmos, dentro da passagem de um sistema capitalista
cada vez mais financeirizado. Para assim, tendo em vista os vários exemplos apresentados,
refletir e questionar sobre os vários processos de privatização de serviços públicos da
cidade do Rio de Janeiro e como isso é reproduzido no espaço urbano. Estas concessões
interferem no espaço urbano da cidade, no modelo de cidade que se pretende produzir e
reproduzir. Entender essas problemáticas exigem reflexão e pesquisa identificando as
contradições de um processo amplo e complexo.
Dentro da vasta bibliografia utilizada para construir essa pesquisa, as que tratam da
financeirização estão entre as mais importantes. Pois para se compreender este processo
dentro de um recorte especifico, é preciso conhecer os fundamentos mais gerais que a
caracterizam. Por exemplo, por acumulação financeira, entende-se o mesmo que Chesnais
(2005, p. 37) quando diz que:
(...) a centralização em instituições especializadas de lucros industriais não
reinvestidos e de rendas não consumidas, que têm por encargo valorizá-los
sob a forma de aplicação em ativos financeiros – divisas, obrigações e
ações – mantendo-os fora da produção de bens e serviços.

Portanto, surge uma nova inquietação, não somente o lucro industrial pode ser
acumulado e investido no sistema em detrimento da produção. Mas os lucros obtidos nos
serviços de mobilidade adquiridos pela Invepar, podem ser não reinvestidos em melhorias,
mas a frente será apresentado a relação de investimentos feitos pela Invepar em algumas
de suas concessões.
Como nosso objetivo é compreender o papel dos fundos de pensão no financiamento
de infraestrutura urbana, a literatura sobre a produção capitalista do espaço servirá como
base, espaço esse que socialmente produzido é de fundamental importância para a
reprodução do capitalismo (LEFEBVRE, 1974). É importante também a conceituação de
Milton Santos que entende o espaço formado por um conjunto indissociável, solidário e
contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ação (SANTOS, 1996).
Está base teórico-conceitual pretende se desenrolar em dois momentos. Um primeiro
buscará uma revisão bibliográfica da produção do espaço no sistema capitalista, baseado
principalmente na vasta obra de David Harvey. Na importante obra “Limites do capital”,
Harvey revisita o legado de Marx para pensar a urbanização no modo de produção
capitalista e a importância do espaço na reprodução desse sistema. Será importante
principalmente as explanações sobre o capital fixo. Ao existir um excesso de capital
circulante necessitando de investimento, esse excedente necessita de local para ser
investido. É importante o debate de Harvey apresenta quanto à obsolescência desses
capitais fixos, transportando isso para os serviços urbanos que eram públicos. Nesta
pesquisa, pode-se entender como novos capitais fixos os serviços de infraestrutura, que
desde os anos 1990 vêm sendo repassados à iniciativa privada. Também se pode entender
o excesso de capital circulante como o excedente gerido por fundos de pensão.
Além da obra acima citada, utilizaremos a contribuição de David Harvey exposta em
outras obras, como em “O Enigma do Capital”, onde o autor busca um entendimento sobre o
fluxo de capital, as intensas modificações espaciais a partir de seu avanço, assim como das
intrínsecas crises e reconfigurações recorrentes desse modo de produção. Em “O Novo
Imperialismo” nos escritos acerca da importância dos processos de expansão do capitalismo
em atualização de mecanismos de espoliação presentes ao longo de toda história do
capitalismo, assim como o papel da financeirização nesses mecanismos.
Um segundo momento desta discussão teórica se dará na revisão bibliográfica sobre
financeirização e fundos de pensão, assim como sua influência na produção do espaço.
Para compreender a financeirização com as ferramentas conceituais da ciência geográfica
nossa pesquisa se baseará em produções como as de Pike e Polland (2010) que se inserem
no estudo da geografia das finanças, uma subárea da geografia econômica, que precisa se

atualizar e compreender as novas formas de atuar no espaço que as novas tendências
capitalistas apontam, em que o capital é fluído e quase instantâneo, se não, irreal, feito em
apostas e especulações. Reflexões presentes também em Chesnais (1996).
Geografia financeira que vem destacando o forte papel dos investimentos financeiros
no crescimento das desigualdades urbanas. Importante também nessa abordagem são as
pesquisas de Torrance (2009) que, dialogando com a geografia das finanças, vê nas novas
formas de produção e investimentos capitalistas uma tendência a investimentos que não
precisam de contato do investidor com o local onde irá se investir, visto que novos tipos de
assessores poderiam vender informações dos locais de interesse e fazem a ponte com a
cultura local. Diante disso é necessário compreensão da atuação em redes dos fundos de
pensão, redes de serviços, no caso, que são dependentes dos fluxos de informações e
agentes, mas que ao mesmo tempo dependem de redes técnicas de infraestrutura para se
realizarem no território. Essa atuação em redes, exercida pelos agentes financeiros aqui
trabalhados são primeiramente as articulações políticas e suas decisões, mas que dialogam
com as redes técnicas, para se refletirem no espaço e dela dependem, por meio dessas
concessões (PEREIRA E KAHIL, 2006).
A percepção de Torrance (2009) ao notar que os investimentos dos fundos de
pensão também acompanham um projeto de diversificação de riscos espalhados
geograficamente e atentos aos retornos financeiros, são necessárias contribuições para a
elaboração do trabalho. A escolha pela cidade do Rio de Janeiro para receber a maioria dos
investimentos em infraestrutura pode ser notada ao observar que, das treze concessões que
os fundos de pensão administram, através da Invepar, seis delas, estão apenas no Rio de
Janeiro. Ou seja, há uma relação de escalas de ações que precisam ser observadas em
vários níveis, notando também para a escolha dos investimentos na cidade do Rio de
Janeiro, que são notadamente vantajosos, geograficamente espalhados pela cidade e vitais
para o fluxo urbano de mercadorias e pessoas. Tendo em vista que este projeto de pesquisa
foca no papel dos fundos de pensão na financeirização de serviços públicos, portanto,
trabalhos como Jardim, Datz ou Grün são importantes para compreender a história dos
fundos de pensão no Brasil e sua atuação desde a criação dessas entidades na década de
1970. Tessa Hebb e Rajiv Sharmab também são importantes na reflexão e pesquisa sobre o
tema, ao observarem a passagem do serviço de interesse público para de interesse privado.
Essa bibliografia será fundamental para compreender as problemáticas envolvidas ne
fenômeno estudado.
Entender o papel dos fundos de pensão estatais na financeirização de serviços,
infraestrutura ou do espaço urbano é fundamental para compreender as mudanças
ocorridas nos últimos anos pela cidade do Rio de Janeiro. Contudo, para entender essas
ações é importante compreender dois pontos específicos: o surgimento dos fundos e a
inserção deles como principais fomentadores da transformação de serviços urbanos em
produtos financeiros. É válido observar que os maiores fundos de pensão do país são os
estatais, que possuem forte ligação com governos vigentes, seja incentivando a privatização
de empresas, seja a concessão de infraestruturas urbanas. Tendo em vista que isso
interfere decisivamente na organização do espaço urbano, a análise que proponho neste
projeto é fundamental para compreender as mudanças ocorridas na cidade do Rio de
Janeiro no período de 2003 a 2015, pressupondo que a financeirização de serviços públicos
na cidade do Rio de Janeiro faz parte de um projeto de governança urbana endossado pelo
Estado. Durante os anos 1990 os fundos de pensão, assim como o BNDES, foram de
enorme importância para o sucesso e o desenvolvimento das privatizações de empresas
públicas. Pode-se questionar se este papel como “parceiro” de projetos do Estado esteja
novamente em curso, com os fundos de pensão estatais mais uma vez dando suporte a
uma politica pública. Contudo, não se deve deixar de destacar também a importância, para
estas instituições, da prospecção e aplicação de recursos em ativos que possam sustentar
os passivos previdenciários dos fundos no longo prazo. Entre as hipóteses que surgem,
portanto, é investigar a inserção desde o inicio dos anos 2000 dos fundos de pensão
estatais, no caso, os três maiores, na privatização e concessão de infraestruturas urbanas

assim como outros tipos de infraestrutura. Tendo o Rio de Janeiro como principal recorte de
analise, a infraestrutura urbana ganha destaque, tendo em vista a grande presença dos
fundos via empresa Invepar na administração de relevantes serviços de mobilidade.
Muitos trabalhos que analisam a função econômica ou social dos fundos foram feitos
e são de grande importância para o debate e reflexão acerca das contradições do tema.
Entretanto, permanece uma escassez de trabalhos geográficos sobre o tema, que abordem
a distribuição espacial dos investimentos, as desigualdades existentes na distribuição dos
recursos e consequentemente as repercussões politicas, sociais e econômicas dessas
ações. A sede dos três maiores fundos estatais se localiza na cidade do Rio de Janeiro, e a
maior parte das infraestruturas administradas está na cidade do Rio de Janeiro. A
capacidade da geografia em notar essas problemáticas e refletir sobre elas apresenta um
novo espaço dentro da pesquisa, indo além do debate da geografia econômica e urbana,
mas também um importante componente político, com suas diferentes capacidades de atuar
e se inserir nos conflitos e disputas. Analisar as relações de vários agentes que atuam em
diferentes escalas e conexões é uma maneira útil de compreender a relação entre o governo
federal e os representantes dos fundos. No capítulo seguinte após a apresentação da
metodologia utilizada neste trabalho, apresentaremos os dados obtidos.

3. Uma análise preliminar da geografia dos investimentos por
fundos de pensão
Antes de apresentar os dados colhidos nesta pesquisa apresentando dados
relacionados à Invepar e às concessões que a empresa possui na cidade do Rio de Janeiro,
será esclarecida a metodologia utilizada neste trabalho. A metodologia utilizada nesta
pesquisa se baseia na revisão bibliográfica do tema. No Brasil, trabalhos na sociologia e
economia debatem as configurações sociopolíticas que o tema desperta, as implicações no
sistema capitalista e ajudam a preencher a lacuna que a falta de trabalhos de geógrafos
sobre o tema provoca. Por outro lado, a produção no exterior é bem ampla e diversa, com
linhas já bastante definidas em outros centros de pesquisas. Os motivos para essa
negligência da pesquisa nacional são diversos, como exemplo, a recente importância
adquirida pelos fundos de pensão: enquanto no país as instituições são relativamente
recentes, nos países desenvolvidos, já são bastante consolidadas.
Considerando que os fundos de pensão tenham sido deliberadamente utilizados para
suprir a escassez de capital em infraestrutura, esta pesquisa busca realizar uma análise
sobre o papel destas instituições na financeirização da infraestrutura urbana da cidade do
Rio de Janeiro, por isso a utilização de dados preliminares colhidos que ilustrem essa
configuração será de grande importância.
Após a apresentação do tema aqui desenvolvido, com as devidas descrições da
metodologia utilizada nesta pesquisa, apresentaremos os dados obtidos até o momento, por
meio de tabelas e descrição dos dados para melhor debate e compreensão do tema. Na
tabela a seguir será apresentado o total de empreendimentos administrados pelos fundos de
pensão por meio da empresa Invepar.

Tabela 1 – Porcentagem de participação da Invepar nos ativos que administra na
cidade.
Ativo
Porcentagem
Metrô Rio

100%

BRT - TransOlímpico

33,34%

Veículo leve sobre trilhos - VLT

24,8%

Linha amarela - Lamsa

100%

Rio - Teresópolis

24,9%

Fonte: Site Invepar.

Como é possível observar, os fundos de pensão, por meio da Invepar, empresa que
possuem em conjunto com a empreiteira OAS, administram importantes serviços de
mobilidade na cidade do Rio de Janeiro, em alguns com a totalidade da concessão.
Entretanto, ao mesmo tempo que se observa forte presença dos fundos de pensão em
importantes infraestruturas da cidade, pode-se observar a pulverização de acionistas em
algumas concessões citadas, realçando o que vem sendo defendido - a financeirização de
infraestruturas urbanas na cidade do Rio de Janeiro - e mostrando que os negócios podem
ser de fato lucrativos, tendo em vista o grande interesse.
Tabela 2 – Receita valor econômico gerado pelas concessões que a Invepar faz parte.
Receita
Milhões
reais

em
de

2016

Lamsa

Metrô Rio

TransOlímpica*

VLT

CRT

258,1

960

-

27,7

45,3

* Início das operações em 9 e julho de 2016.

Fonte: Relatório Invepar 2016.

Tabela 3 – Volume de passageiros total transportado pelo Metrô Rio.
Metrô Rio

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Volume de
passageiros

180
milhões

186
milhões

192
milhões

228,2
milhões

233
milhões

240
milhões

Fonte: Relatórios Invepar.
A Invepar existe desde o início dos anos 2000, entretanto, é a partir de 2011 que a
empresa vem tendo receitas líquidas cada vez maiores, até ser interrompida pelos fracos
desempenhos a partir da crise de 2015 e 2016. Ainda assim, diga-se, a empresa conseguiu
sustentar vultosos resultados financeiros, como apresentado no último relatório divulgado no
ano de 2016. A empresa passou de uma receita líquida de 905 milhões de reais em 2011
para uma receita de três bilhões e meio de reais em 2016, ou seja, em apenas cinco anos a
empresa quase quadruplicou sua receita líquida, receita esta que desconta as despesas do
mesmo período de um ano analisado. É importante destacar que esse valor conquistado
pela empresa se refere à sua receita total e, portanto, não esta relacionado apenas aos
resultados dos ativos no Rio de Janeiro. Chamam atenção alguns dados referentes aos
ativos fluminense, por exemplo o valor econômico direto gerado pelo Metrô Rio no ano de
2016, que atinge 960 milhões de reais. É importante salientar que neste ano foi disputada na
cidade os jogos olímpicos e o metrô teve importante papel na mobilidade dos habitantes e
visitantes da cidade, tendo circulado pelos trilhos da concessionária 240 milhões de
pessoas, um recorde. No ano de 2016, outra importante infraestrutura de mobilidade da
cidade bateu recordes, também sob influência dos jogos olímpicos: pela linha amarela
circulou 131 mil carros diariamente pelo pedágio, gerando um valor econômico de 258,1

milhões de reais. A Linha Amarela na cidade do Rio de Janeiro desempenha um relevante
papel de mobilidade, pois liga as regiões do centro, norte e oeste da cidade, mais
precisamente os bairros de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, bairro onde se localizava o mais
importante parque olímpico dos jogos. Contudo, quando comparado com os dados do ano
anterior, observa-se que a empresa teve uma pequena queda no número de carros diários
pela praça do pedágio, quando passaram 138 mil veículos diariamente. Destaca-se,
portanto, que a empresa Invepar, controladora de 100% das duas concessões, tanto da
linha amarela quanto do metrô, controla as duas das principais redes de mobilidade da
cidade, uma de carros particulares e coletivos rodoviários e outra de transporte de massa
como o metrô, que vem crescendo anualmente. Deve-se lembrar que no ano de 2016 entrou
em operação a nova linha de metrô do sistema, a linha 4, ligando a Barra da Tijuca à zona
sul da cidade. Outro modal que pode ser utilizado é o recentemente inaugurado na cidade, o
veículo leve sobre trilhos, o VLT, que circula pelo centro da cidade do Rio de Janeiro,
interligando a rodoviária da cidade, a Novo Rio, ao aeroporto Santos Dumont, passando
pelo terminal de ônibus e trens da central do Brasil. No ano de 2016 o VLT transportou
756.172 pessoas e gerou 27,7 milhões de reais de receita líquida ajustada, neste consorcio
a Invepar é detentora de 24,8% do grupo.
Quanto aos investimentos feitos pelos consórcios, iniciaremos pelos que são
totalmente controlados pela Invepar. No Metrô Rio os investimentos da concessionaria em
2011 foram de 199,2 milhões de reais, quando as novas composições começaram a ser
encomendadas visando à renovação da frota, os jogos olímpicos e Copa do Mundo. Em
2012 foram investidos 320 milhões de reais, ano de maior investimento, tendo havido queda
anualmente até chegar aos 87,1 milhões de reais em 2016, quando houve também o maior
lucro. Na Lamsa (linha amarela) o consórcio também investiu maior soma no ano de 2012,
no total de 251 milhões de reais, nesse caso, por causa da renovação do contrato de
concessão, no ano seguinte, por exemplo, foram investidos 15,1 milhões de reais,
aumentando para 33,2 milhões em 2016. Na concessionaria que administra a rodovia RioTeresópolis, CRT chegou-se a receita líquida ajustada de 45,3 milhões de reais, nessa
infraestrutura a Invepar possui 24,9% do consórcio.
Infelizmente não são todos os ativos que possuem seus dados recentes expostos
nos relatórios anuais da empresa Invepar, muito menos nos relatórios dos três maiores
fundos de pensão. Contudo, com os dados obtidos nesse início de pesquisa, que está
apenas começando seu desenvolvimento e terá maior riqueza de dados muito em breve, já
é possível observar a importância dos fundos de pensão, por meio da Invepar, na cidade do
Rio de Janeiro. Como importantes administradores de serviços públicos e infraestruturas
lucrativas e vitais na mobilidade urbana e na economia da cidade. A capacidade de
influenciar algumas medidas de politica pública são marcantes, pois controla não apenas um
modal, mas vários, desde o rodoviário, até o metroviário, passando pelos transportes
alimentadores. Ao mesmo tempo, políticas públicas relativamente simples quando se
observa o controle dessa empresa, como na criação de bilhete de fato único, são medidas
difíceis de serem postas em prática. Outro importante ponto é o fato da empresa estar no
controle de duas importantes praças de pedágio, da linha amarela e do BRT Transolímpico.
O plano de investimento de longo prazo dos três fundos parece seguir alinhado e frutífero,
tendo em vista a lucratividade de todos os serviços públicos. Com capacidade de
crescimento, a linha 4 do metrô, por exemplo, vem funcionando abaixo da capacidade
esperada e ainda possui uma linha para terminar sua já iniciada construção (estação
Gávea), assim como o BRT que também opera abaixo do esperado e do VLT que ainda terá
estações inauguradas. Uma pesquisa detalhada da inserção dos fundos é necessária para
analisar o papel destas entidades na economia, visto que as reformas previdenciárias são
uma realidade e as taxas de juros no ano de 2017 e início de 2018 chegaram a patamares
mínimos históricos, o que forçará esses fundos a investir e diversificar suas carteiras de
investimentos em direção a ativos de maior risco e de retorno de longo prazo, como

infraestrutura, tendo em vista que investimentos como em títulos públicos tendem a ser
menos lucrativos com as quedas na taxa Selic2. Essa busca por outros ativos irá fortalecer a
busca por serviços públicos como os aqui apresentados, reforçando os do Rio de Janeiro, e
quem sabe, em outras partes do país.

4. Conclusão
Essa pesquisa, ainda em estágio inicial, se propõe a estudar a financeirização dos
serviços e infraestruturas urbanas da cidade do Rio de Janeiro. Não se trata de estudar a
pura e simples privatização desses serviços, mas sim a financeirização conduzida por
agentes específicos, no caso, os fundos de pensão estatais aqui apresentados: Petros,
Funcef e Previ. Qual a grande diferença entre privatizações por empresas quaisquer e as
feitas pelos fundos de pensão? No caso, para se compreender isso, é preciso, como dito no
início deste trabalho, ter noção da articulação existente entre os fundos de pensão
propriamente dito e o governo federal. Essa “articulação” foi capaz em duas décadas de
criar um mercado que juntando previdências pública e privada, chega ao incrível numero de
830 bilhões de reais dividido em 676 planos, segundo o jornal O Globo de 18 de março de
2018. Deste valor, 180 bilhões é administrado somente pela Previ, o maior fundo de pensão
do país, ou 21,6% do total.
O projeto de criar uma poupança interna privada 3 capaz de liberar o sistema
financeiro para financiar o crescimento econômico e atenuar os gastos obrigatórios com
previdência fomentou a criação destes fundos de pensão. Entretanto, os fundos de pensão
estatal se alinharam, ao longo do tempo, com as várias politicas econômicas propostas,
ajudando, na década de 1990, na privatização das empresas públicas e nos anos 2000 na
concessão de infraestrutura pública, sendo importantes na concessão e no financiamento,
seja por meio da Invepar ou diretamente. Devido à histórica ligação do Partido dos
Trabalhadores com o sindicalismo do país, os três maiores fundos de pensão passaram a
ter nas suas presidências pessoas bastante ligadas à cúpula do partido, assim como suas
crenças. Essa articulação permitiu maior articulação entre o governo federal (poder
executivo) e esses grandes investidores institucionais, ao mesmo tempo permitiu a
concessão de inúmeras infraestruturas urbanas amparadas pelo discurso da inserção do
trabalhador no sistema financeiro e popularização desse mesmo sistema, assim como as
possíveis melhorias nos serviços que esses novos gestores poderiam trazer (JARDIM,
2009).
Nos últimos 20 anos os fundos de pensão passaram por um consistente
crescimento, tanto do ponto de vista dos recursos administrados quanto do ponto de vista
político. Em 2003, no primeiro ano de governo Lula foi feita uma reforma da previdência,
alterando algumas características da previdência do servidor público, entre elas o salário
integral após a aposentadoria, ou seja, ao se aposentar o servidor não mais ganharia o
mesmo salário do último mês na ativa, assim como não teria mais seu reajuste atrelado aos
reajustes dados aos servidores ativos. Em compensação, esse servidor que ingressasse a
partir de 2003, como servidor federal seria incorporado a uma previdência complementar.
Porém, essa lei aprovada, só viria a ser regulamentada em 2012, no governo Dilma
Rousseff, nove anos depois, assim como a instituição de previdência complementar, a
FUNPRESP. Por isso, devido ao curto espaço de tempo, não se pode apresentar o real
tamanho desse fundo, visto que nem sua adesão foi ainda plenamente alcançada. Nesse
mesmo tempo, no Rio de Janeiro, os fundos de pensão tiveram um enorme papel na cidade,
assumindo já no final dos anos 90 a principal via expressa da cidade, a linha amarela, e ao
longo da década, outras infraestruturas. Chama atenção o papel dos mega eventos nesse
crescimento, pois a realização dos jogos olímpicos na cidade permitiu a criação do BRT,
2

Muitos títulos públicos são corrigidos pelo valor da taxa de juros Selic.

3

Dinheiro poupado por empesas e pessoas físicas.

VLT e expansão do Metrô, assim como o fluxo consistente na linha amarela, não são
infraestruturas de pequeno porte, pelo contrário, são serviços de mobilidade de conectam
toda a cidade, assim como serviços de massa, como Metrô, até os mais turísticos, como
VLT
Por fim, tendo em mãos o material até momento recolhido, mas ainda carecendo de
entrevistas e maior bibliografia, é possível confirmar o expressivo papel dos fundos de
pensão na financeirização de serviços públicos, transformando esses serviços em ativos
financeiros capazes, juntamente com seus outros investimentos, sustentar os passivos
previdenciários de seus clientes. O papel dos fundos é interessante e suscita algumas
reflexões, como exemplo, questionar se as ações dos fundos seria o mesmo feito nas
privatizações das empresas estatais nos anos 90, estariam novamente entrando nessas
concessões para iniciar um processo e atrair outros setores do mercado, para com o tempo
criar um mercado robusto e rico de ativos de infraestruturas? Por mais que este não seja o
foco deste trabalho, são questões significativas. Em decorrência de sua centralidade
nacional, assim como a realização dos jogos olímpicos e Copa do Mundo, o Rio de Janeiro
se tornou um laboratório dessas práticas, como o porto maravilha, o parque olímpico da
Barra e as infraestruturas urbanas. O problemático é que todas essas medidas e ações
mexem com muitos aspectos da vida das pessoas, pois há concentração do controle dos
serviços públicos de mobilidade, há reforma previdenciária e um gasto do dinheiro destes
aposentados na aquisição desses ativos. Os fundos de pensão são nacionais e, portanto
recolhem dinheiro em todo o país, contudo, como visto na figura 1, existe uma concentração
dos investimentos em mobilidade na região sudeste, com grande diversificação no estado
do Rio de Janeiro.
Para Chesnais (2005, p.50) a propriedade patrimonial cria direitos a rendas sob a
forma de aluguéis, de rendas do solo (urbano ou rural), para a propriedade patrimonial:
A finalidade dela não é nem o consumo nem a criação de riqueza que
aumentem a capacidade de produção, mas o “rendimento”. A propriedade
patrimonial se faz acompanhar de diferentes estratégias de investimento
financeiro.

Sauviat (2005, p. 126) possui um olhar critico sobre a atuação dos investidores
institucionais, como pode ser visto no seguinte trecho:
Em face do objetivo fixado de maximização do valor acionário para
responder as exigências dos mercados e à intensificação da concorrência,
não são os interesses dos assalariados criadores de riquezas e da
valorização do capital humano como fator possível de competitividade que
guiam a política dos dirigentes da empresa. Ao contrário, estes privilegiaram
os esquemas que vão ao encontro das “preferências” dos investidores, tais
como a redução de custos, a reestruturação dos grupos em torno dos
segmentos de atividade mais rentáveis, os programas recorrentes de
recompra de ações etc.

Como pode ser visto, por mais que a crítica seja aos meios de produção, a
problemática também pode ocorrer nos serviços públicos, até que ponto os lucros são
revertidos em melhorias do sistema? Qual a parcela do lucro é revertida em melhorias no
serviço? Como relacionar o direito à mobilidade e a margem de lucro do gestor via cobrança
de tarifas? Nesse caso, contratos bens construídos pelo poder público prevendo defendendo
as necessidades da sociedade é essencial. Ainda se utilizando do economista francês, o
mercado financeiro é aquele dotado de capacidade mágica de transformar dinheiro em um
valor que produz. O fundo de pensão adquire centenas de ações e infraestruturas sem visar
um plano de investimento, pois seu foco é a obtenção de lucros no longo prazo, estando em
pauta a qualquer momento, se desfazer de seus ativos por propostas vantajosas, nesse

caso, contratos de concessões protegendo a sociedade como interessada na sua
locomoção e como consumidora, reafirma a necessidade de boa fiscalização dos contratos
feitos. A participação da sociedade no acompanhamento da fiscalização seria um avanço no
democrático e no modelo de gestão.
Por fim, essa pesquisa se propõe a estudar um tema ainda pouco observado pelos
geógrafos, seja na geografia econômica ou até mesmo urbana. Contudo, a financeirização
de serviços públicos, tendo importantes instituições financeiras (fundos de pensão) na
gestão de importantes serviços públicos parece ser um tema importante o suficiente para
que se tenha maior produção sobre. A inserção dos fundos nos serviços públicos, com certa
ênfase nas infraestruturas de mobilidade, surge de forma acelerada no início dos anos 2000,
trazendo algumas questões importantes. O serviço público ser visto como ativo que possa
ser desfeito no futuro é prejudicial, me parece, pois envolve necessidades sociais
importantes, como o direito a mobilidade. Essa e outras questões precisam ser debatidas
para se entender um processo que ainda é recente no país, para que assim, novas
pesquisas surjam, com novas questões.
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