
Maxwell e os fundos de pensão: uma trágica história da auto-regulação 
financeira

Em 31 de outubro de 1991, o corpo do magnata da imprensa, Robert Maxwell, foi 
descoberto boiando no mar ao largo das ilhas Canárias. Durante o desenrolar posterior 
dos assuntos do grupo de empresas de Maxwell, incluindo Maxwell Communications 
Corporation (MCC) e Jornal Mirror Group (MGN), uma fraude em massa foi descoberta 
relativa aos fundos de pensão das empresas de Maxwell. Foram descobertos dois tipos 
de problemas. O primeiro foi a gestão dos fundos de pensão privilegiando os interesses 
da família Maxwell, em vez dos interesses dos investidores do fundo. Quando Maxwell 
tomou o controle do fundo da MGN em 1985, os investimentos estavam em grande parte 
em ações blue chip do Reino Unido. Em abril de 1990, mais da metade dos vinte maiores 
investimentos em carteira do fundo estavam em empresas com as quais Maxwell tinha 
uma ligação ou em seus próprios interesses privados. Isto era claramente contrário à lei 
geral dos fundos, que prevê três obrigações para os curadores: 
l) diversificar os investimentos; 2)  evitar a exposição dos beneficiários a riscos indevidos; 
3) agir razoavelmente. 
No entanto, muito pior estava por vir. Em 1991, Maxwell havia desviado cerca de R $ 1 
bilhão dos fundos de pensão de suas empresas, sob a forma de empréstimos não 
garantidos para uso próprio na defesa de seu império, seriamente perturbado. Quando as 
empresas de Maxwell entrou em colapso, esse dinheiro foi perdido, deixando vários dos 
fundos incapazes de cumprir as suas obrigações de pagamento de pensões aos 
funcionários e ex-funcionários. 

Como isso pode ter acontecido? 
Os fundos de pensão são obrigados por lei a ser mantidos separados das contas da 
empresa. Um conselho de curadores "independentes" deve ser nomeado para 
supervisionar o funcionamento do fundo. No entanto, Maxwell foi capaz de nomear seus 
próprios curadores e fê-lo com bons resultados. Houve uma erosão gradual da 
representação dos trabalhadores no conselho, e a maioria dos administradores parecia 
saber pouco do que estava sendo feito em seu nome. Maxwell conseguiu os fundos 
através de sua própria firma de gestão privada, Bishopgate Investment Management 
(BIM). Esta firma estava sujeita a inspeção de auditores e de regulamentação por uma 
das Organizações de Auto-regulação (OAR), chamada IMRO (a Organização Reguladora 
de Gestão de Investimentos). Um relatório compilado pelo Comitê de Seguridade Social 
da House of Commons mais tarde descreveu os acontecimentos como um "espetáculo de 
fazer até mesmo Pôncio Pilatos corar", enquanto todos na City pareciam preocupados 
principalmente em negar a culpa. O relatório concluiu que, se os reguladores tinham 
"agido com o grau adequado de  suspeita. . . e se os cuidados de seus assessores 
profissionais tinham sido compatível com as suas remunerações. . . então, os fundos de 
pensão Maxwell teriam sido seguros"(Financial Times, 10 de março de 1992, página 8). O 
relatório criticou particularmente a firma de auditoria contabil Coopers & Lybrand Deloitte, 
que havia detalhado falhas graves na forma como a BIM conseguiu os fundos de pensão 
no início de fevereiro de 1991, mas havia relatado isso só para o gestor do fundo de 
pensão e raramente frequentou reuniões dos curadores dos fundos. A IMRO também foi 
duramente criticada. Ela tinha investigado a BIM apenas cinco semanas antes da morte 
de Maxwell, mas afirmara não ter encontrado nada de errado. Eles falharam, disse o 
comitê restrito, em detectar o roubo em grande escala. A auto-regulação, disse o comitê, 
foi um pouco menos do que uma trágica comédia.


