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Alternativas de acumulação de recursos para Aposentadoria: Um comparativo entre 

Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar e o Mercado de Capitais 

 

 

RESUMO 

 

 

O aumento da expectativa de vida e as reformas na Previdência Pública trazem a seguinte 

pergunta: Entre Entidades Abertas de Previdência Complementar – EAPC, Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar – EFPC e Mercado de Capitais, considerando o 

aspecto financeiro, qual a melhor maneira de complementar a Previdência Pública? O 

presente trabalho simula cinco cenários em que se calcula a reserva acumulada na 

aposentadoria para um indivíduo e constitui-se uma renda de benefício programado por meio 

de técnicas atuariais com tal reserva. Os cenários de investimento consideram que as 

aplicações serão feitas em: (i) Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL; (ii) Vida Gerador de 

Benefício Livre - VGBL; (iii) Plano de Previdência Patrocinado de Entidade Fechadas de 

Previdência; (iv) Plano de Previdência Instituído de Entidade Fechadas de Previdência e; (v) 

Mercado de Capitais. As premissas demográficas e financeiras utilizadas são diferenciadas 

entre os cenários. Os resultados encontrados mostram que investimentos individuais no 

Mercado de Capitais via Tesouro Direto são a melhor alternativa para cobertura de 

aposentadoria programada, seguido das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nos planos patrocinados, por contar com a contribuição da empresa na constituição do fundo. 

 

Palavras-chave: Aposentadoria. Previdência Complementar. Investimentos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Previdência Social, instituída na Constituição de 1988, é um direito de renda de 

aposentadoria destinada aos trabalhadores tanto rurais quanto urbanos, autônomos ou 

contratados, em que as diretrizes normativas são definidas pelo Estado (BRASIL, 1988). Seu 

caráter social provém do sistema público de previdência solidária, onde possui o objetivo de 

garantir o bem-estar social e dar amparo ao trabalhador e sua família no caso de contingências 

sociais (morte ou invalidez do trabalhador como exemplo) (PREVIDÊNCIA SOCIAL, 2017). 

Devido às mudanças na estrutura da população brasileira, tais como envelhecimento 

populacional e queda da fecundidade, conforme citado por Carvalho e Garcia (2003), surge 

uma necessidade de reformas do sistema previdenciário. Tais reformas são implementadas 

para que seja possível manter o caráter social proposto, especialmente devido ao sistema ser 

estruturado em repartição simples, em que a arrecadação atual é utilizada para pagamento dos 

benefícios no mesmo período, sem formação de reservas. 

A importância e representatividade da Previdência Complementar são tratadas em 

trabalhos como França (1999) e Gonzaga (2011). Esse coloca que diante do elevado déficit da 

previdência social no Brasil cresce a importância dos fundos de previdência abertos e 

fechados. Baima (1998), por sua vez, pontua a representatividade da Previdência 

Complementar como o maior investidor institucional do país e um importante instrumento de 

criação de poupança interna para financiamento dos investimentos em longo prazo. Em 2015, 

observou-se um montante total de 39 (trinta e nove) trilhões de dólares em investimentos de 

Previdência Complementar no Mercado Financeiro mundial (OECD, 2016). 
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O sistema de Previdência Complementar divide-se em dois segmentos, sendo um deles 

composto por Entidades Fechadas e o outro por Entidades Abertas. Gonzaga (2011) ressalta 

que neste contexto há poucos estudos que mostrem a comparação entre os fundos e assim, 

este estudo vem contribuir para preencher essa lacuna. Como o indivíduo tem a opção de 

escolher possuir apenas o plano de previdência social do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS ou complementar a renda de aposentadoria aderindo a algum plano de Previdência 

Complementar da empresa ou do instituidor, além de investir no Mercado de Capitais, o 

presente estudo visa pontuar qual a melhor opção para complementar a renda de 

aposentadoria. 

As Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPCs, são instituições sem 

fins lucrativos com o propósito de gerenciar planos de benefícios previdenciários. Além disso, 

as EFPCs podem ser: (i) patrocinadas ou instituídas; (ii) singulares ou multipatrocinadas e; 

(iii) plano comum ou multiplano (PREVIC, 2017). Para aderir a algum plano patrocinado 

disponibilizado pelas EFPCs é necessário que o indivíduo possua vínculo empregatício com a 

empresa patrocinadora, ou no caso de plano instituído, é necessário possuir vínculo 

associativo. Por sua vez, as Entidades Abertas de Previdência Complementar – EAPCs, são 

constituídas em sociedades anônimas, com fins lucrativos e também possuem o objetivo de 

gerenciar planos de benefícios previdenciários de forma que qualquer pessoa física pode 

aderir a tais planos (BACEN, 2017a). Os planos mais comuns nas EAPCs são o Plano 

Gerador de Benefício Livre - PGBL e o Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL. 

Além dos planos de benefícios disponibilizados pela Previdência Complementar, há a 

possibilidade de investir no Mercado Financeiro e de Capitais para tal finalidade. Segundo 

Braunstein e Welch (2002), a administração ineficiente do dinheiro deixa os consumidores 

vulneráveis a crises financeiras mais graves. Sobre a perspectiva mais ampla, as autoras 

colocam que as operações de mercado e as forças competitivas ficam comprometidas quando 

consumidores não têm habilidade para administrar efetivamente suas finanças. Quando os 

agentes são bem informados, o mercado se torna mais competitivo e mais eficiente. Sendo 

assim, em situações onde há um planejamento financeiro, o mercado de capitais brasileiro, 

especialmente pelas taxas de rentabilidade presentes na Renda Fixa, se lança como alternativa 

à complementação de aposentadoria. 

Diante do contexto exposto, percebe-se que a Previdência Pública é importante para o 

país, porém na maioria dos casos a renda disponibilizada por esta é menor do que a renda 

recebida pelo indivíduo em seu período laboral (COIMBRA, TOYOSHIMA, 2009), 

apontando a necessidade de uma complementação. Com isso, é possível realizar a seguinte 

pergunta: Entre Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar e Mercado de 

Capitais, considerando o aspecto atuarial e financeiro, qual a melhor maneira de 

complementar a Previdência Pública no nível do indivíduo? 

O presente trabalho possui como objetivo geral comparar a reserva de poupança e o 

benefício gerado a partir de cinco tipos diferentes de formas de acumulação, que são: (i) 

PGBL; (ii) VGBL; (iii) Plano de Previdência Patrocinado; (iv) Plano de Previdência Instituído 

e; (v) Mercado de Capitais, visando apontar quais seriam as maneiras que trariam melhor 

retorno ao investidor para complementação de aposentadoria. 

Este trabalho é composto por cinco seções. A primeira consiste nesta Introdução. A 

seção dois refere-se à Revisão da Literatura. A Metodologia e premissas utilizadas para 

realizar o cálculo dos diversos cenários propostos compõem a seção três, seguida da 

Apresentação e Análise dos Resultados, que se encontram na seção quatro. A última seção 

aponta as considerações finais a partir dos resultados apresentados. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Sistema de Previdência no Brasil 

 

O sistema de previdência do Brasil possui duas divisões: o Regime básico e o Regime 

Facultativo. O Regime Básico contempla o: (i) Regime Geral de Previdência Social - RGPS, 

sendo compulsório para os trabalhadores subordinados à Consolidação das Leis de Trabalho 

(CLT); e (ii) os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, compulsórios para os 

servidores públicos efetivos das esferas Federais, Estaduais e Municipais (FUNPRESP, 

2017).  

O Regime Facultativo baseia-se em dois pilares: (i) Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar - EFPC, sem fins lucrativos, que trabalham com planos coletivos 

com vínculo associativo, denominado Instituído, ou vínculo empregatício, denominado 

Patrocinado; e (ii) Entidades Abertas de Previdência Complementar - EAPC, com fins 

lucrativos, que trabalham com planos individuais e coletivos, de acordo com o estatuto do 

plano. Apresenta-se a seguir o regime complementar de previdência. 

 

2.2. Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
 

Os primeiros fundos de pensão das empresas estatais e vinculados a grandes grupos 

econômicos privados foram criados com a proclamação da Lei 6.435/77 e do Decreto 

81.240/78, que definia as diretrizes sobre as EAPC e EFPC e que decretava as disposições 

legais sobre as EFPC respectivamente (PINHEIRO, 2007). Ainda de acordo com o autor 

citado, as empresas privadas na década de 1980 criaram seus respectivos fundos com o intuito 

de acumular recursos, pois a economia brasileira passava por um processo inflacionário e por 

isso investiram majoritariamente em renda fixa. Esses investimentos foram os recursos 

financeiros cruciais nas privatizações das empresas estatais nos anos de 1990.  

Segundo a ABRAPP, em 2016 os ativos dos fundos de pensão alcançavam mais de 

780 bilhões de reais, representando 13,1% do Produto Interno Bruto - PIB do ano, estimado 

em R$ 6,266 trilhões. Nessa ocasião, o sistema dos fundos de pensão cobriam 2,54 milhões de 

participantes contribuintes, 3,91 milhões de dependentes e 735 mil assistidos.  

 

2.3. Entidades Abertas de Previdência Complementar 

 

As EAPC’s podem ser definidas na forma de sociedade com fins lucrativos (bancos, 

seguradoras do ramo vida) ou sem fins lucrativos (sociedade civil), onde oferecem planos 

individuais ou coletivos que podem ser adquiridos por qualquer pessoa física. No mercado 

brasileiro existem diversos tipos de planos disponíveis, sendo diferenciados pelas seguintes 

características: resgate, taxa de carregamento, carência, taxa de administração e benefícios 

oferecidos. Há cinco benefícios que podem ser oferecidos separados ou em conjunto, que são: 

Pensão por Morte, Renda por Invalidez, Renda por Sobrevivência (aposentadoria), Pecúlio 

por Invalidez e Pecúlio por Morte.  

Visto tais características dos planos que as EAPC’s podem oferecer, observa-se a 

vantagem de adaptação diante da necessidade e objetivo do investidor, além da diversificação 

da renda para uma maior garantia de retorno do investimento (BURDA, 2011). No presente 

trabalho será abordado o Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL e o Vida Gerador de 
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Benefício Livre - VGBL por se tratarem dos planos com maior capitalização e 

representatividade. 

 

2.3.1. Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) 

 

O objetivo do PGBL é acumular recursos para contratar rendas e conceder benefícios 

na data desejada pelo participante de previdência complementar aberta. Estruturado em 

Contribuição Definida - CD ou Contribuição Variável - CV, o valor dos benefícios do PGBL 

depende do retorno dos investimentos e da contribuição realizada pelo participante do plano. 

O Fundo de Investimento Especialmente Constituído - FIE, que é um fundo de investimentos 

pré-determinado pela SUSEP para sociedades seguradoras e EAPC’s, é o local em que as 

contribuições arrecadadas são aplicadas (SUSPEP, 2017a).  

Esse tipo de investimento é mais indicado para as pessoas que realizam a declaração 

de imposto de renda completa, em que o incentivo fiscal para quem contribui para a 

previdência pública é o de dedução limitada em até 12% da renda bruta anual. Todavia, 

coloca-se que a dedução de até 12% é um adiamento da cobrança pois no momento do saque, 

o imposto de renda será cobrado sobre o total resgatado o que implica em redução do 

benefício para o indivíduo. 

 

2.3.2. Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) 

 

O VGBL é um plano de misto de previdência e seguro, pois segue a regulamentação 

dos seguros com isenção do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF e pode ser operado 

pelas instituições que gerenciam planos PGBL (FORTUNA, 2010). Sua principal 

característica é a incidência do imposto de renda apenas nos rendimentos, seja para o 

montante convertido em renda ou convertido em resgate total ou parcial, conforme definido 

na Circular SUSPEP nº 339/07. Para constituir o montante a ser revertido em renda ou resgate 

o plano pode ser CD ou CV, conforme definido em contrato. 

O grupo mais indicado para investir em um VGBL são os indivíduos que: (i) desejam 

investir mais de 12% de sua renda em aposentadoria privada; (ii) fazem o imposto de renda 

simplificado; (iii) são autônomos ou; (iv) são isentos de imposto de renda (FORTUNA, 

2010). Para facilitar a comparação, segue abaixo um quadro com as principais características 

dos planos analisados. 

 

2.4. Mercado Financeiro e de Capitais Brasileiro 

 

Diversos indivíduos investem no Mercado de Capitais como forma de acumulação de 

recursos. O mercado financeiro se subdivide em quatro mercados com características 

distintas: Crédito, Capitais, Cambial e Monetário, sendo que o objeto deste estudo é o 

mercado de capitais, que conforme definido por Boulier e Dupré (2003) é constituído pelas 

bolsas de valores, sociedades corretoras e outras instituições financeiras autorizadas. Os 

principais títulos negociados (titulo mobiliário) representam o capital social das empresas 

formalizado em suas ações; ou empréstimos tomados pelas empresas, no mercado, por meio 

de debêntures (conversíveis em ações), bônus de subscrição e outros papeis comerciais. Além 

disso, são negociados direitos e recibos de subscrição de valores mobiliários, certificados de 

depósitos de ações e outros derivativos autorizados à negociação.  
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2.5. Premissas atuariais 

 

As premissas atuariais compõem o conjunto de variáveis ou de hipóteses utilizadas nas 

avaliações anuais para a projeção dos compromissos do plano. Os parâmetros e hipóteses 

citados devem estar adequados às características da massa de participantes e assistidos e ao 

regulamento do plano de benefícios disponíveis tanto nas EFPC’s quanto nas EAPC’s, 

conforme a legislação pertinente para cada caso. Além disso, as premissas adotadas por ambas 

as entidades devem passar por testes anuais de adequação que visam garantir a aderência das 

premissas à massa do plano. As premissas atuariais selecionadas devem ser as mais fidedignas 

possíveis para que o cálculo do benefício a receber dos participantes não sejam subavaliados 

ou sobreavaliados, garantindo que a constituição das reservas seja suficiente para o 

pagamento dos benefícios. 

As tábuas atuariais são tabelas que mostram a evolução de um ou mais eventos em 

uma população inicial, podendo ser unidecrementais ou multidecrementais. Um exemplo de 

evento a ser analisado é a evolução do número de empregados de uma população inicial, em 

que está sujeita a diversos decrementos até os indivíduos atingirem uma idade futura. As 

tábuas utilizadas no custeio do plano são: entrada em invalidez e morbidez, mortalidade geral 

e mortalidade de inválidos. Cada tábua possui sua especificidade de acordo com a sua 

aplicação no custeio dos benefícios dos planos disponíveis nas entidades.  

 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1. Classificação da pesquisa 

 

Conforme Marconi e Lakatos (2010) o trabalho utilizara o método hipotético – 

dedutivo, ou seja, o teste do fenômeno via inferência dedutiva surge das lacunas do 

conhecimento das hipóteses formuladas. O procedimento do trabalho consiste em realizar 

uma descrição dos dados em geral, sendo uma pesquisa quantitativa, onde a abordagem do 

problema são os cálculos propostos nos objetivos. Conforme Beuren (2006), a pesquisa 

quantitativa preocupa-se com o comportamento geral dos acontecimentos, onde ferramentas 

estatísticas são utilizadas para a coleta e tratamento de dados. A caracterização do trabalho 

proposto como quantitativo segue o definido por Gibbs (2009), pois o objetivo dos cálculos é 

definir uma renda baseada na reserva de poupança dos cenários propostos. 

 

3.2. Amostra e Coleta de Dados 

 

A projeção dos rendimentos a serem alcançados em cada modalidade é feita a partir do 

retorno histórico obtido nos diferentes segmentos. O intervalo utilizado para a coleta das 

rentabilidades gerais foi de 2012 a 2016, para que fosse possível aplicar a metodologia de 

médias móveis para o cálculo das rentabilidades projetadas durante o período proposto pela 

pesquisa.  A média móvel é formada através do somatório de um conjunto de valores 

numéricos dividido pela quantidade de elementos somados e é denominada de média móvel 

porque ao entrar uma nova informação (neste caso, uma nova rentabilidade), o primeiro item 

da série anterior é retirado da soma. O programa utilizado para realizar os cálculos do 

presente trabalho foi o Microsoft Excel ®. 
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Para as Entidades Fechadas de Previdência Complementar, buscaram-se as 

rentabilidades dos 15 maiores planos Patrocinados e Instituídos de forma a servirem de 

referência para tais planos como representativos do segmento. Essas informações foram 

retiradas do Consolidado Estatístico disponibilizado na revista de Fundos de Pensão da 

ABRAPP (ABRAPP, 2017). 

As rentabilidades das Entidades Abertas de Previdência Complementar foram 

encontradas realizando o cálculo da rentabilidade média de fundos de investimentos das 15 

maiores organizações selecionadas conforme o critério da Provisão Matemática de Benefícios 

a Conceder constituída no mês de dezembro/2016, descontando a taxa administrativa média 

do mesmo período. Os rendimentos e taxas administrativas dos fundos de investimentos das 

EAPC’s foram coletados da base de dados Quantum Axis ® e as PMBaC do Sistema de 

Estatísticas da SUSEP – SES. As taxas de carregamento das EAPC’s foram coletadas dos 

regulamentos dos planos utilizados, onde tal levantamento ocorreu no site de cada 

organização considerada. 

Para o mercado de capitais, considerou-se aplicação de 100% das contribuições dentro 

do segmento de renda fixa, neste trabalho representado pelo Tesouro Selic. A rentabilidade do 

histórica foi extraída do Banco Central do Brasil - Bacen.  

As tábuas biométricas utilizadas para as EAPC’s e EFPC’s foram coletadas no sistema 

Mortality and Other Rate Tables da Society of Actuaries – SOA, que são a BR-EMS 2015 

para as EAPC’s e a AT-2000 para as EFPC’s. A tábua escolhida para representar o Mercado 

de Capitais foi a tábua de mortalidade para o Brasil do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE do ano de 2015, coletada no próprio site do Instituto. 

 

3.3. Premissas utilizadas 

 

A presente seção visa pontuar as premissas consideradas para o cálculo da Reserva de 

Poupança e Renda de aposentadoria programada gerada a partir dos cinco tipos de 

investimentos: (i) PGBL; (ii) VGBL; (iii) Plano de Previdência Patrocinado; (iv) Plano de 

Previdência Instituído e; (v) Mercado de Capitais, conforme a porcentagem do salário mínimo 

do ano de 2017. Além disso, a presente seção atende o objetivo proposto de estabelecer as 

premissas utilizadas nos cenários em cada alternativa de investimento. 

 
Tabela 1- Premissas dos cenários de investimentos 

Salário Mínimo - SM – Ano 2017 937,00 

Idade de Entrada em todos os cenários (em anos) 25 35 45 

Ano inicial de aplicação dos recursos 2017 

Idade de Saída (em anos) 65 

Tempo de Contribuição (em anos) 40 30 20 

Fonte: Elaboração das autoras 

 

A Tabela 1 pontua 3 perfis de investidores, o primeiro com 25 anos de idade, o 

segundo com 35 anos e o terceiro com 45 anos. A seleção de tais idades possui o objetivo de 

representar um investidor jovem em seu início de carreira no mercado de trabalho, um 

investidor com alguma experiência no mercado e um investidor mais próximo da idade de 

aposentadoria. Os cenários simulados no presente trabalho basearam-se nas porcentagens do 

Salário Mínimo – SM adotado para compor a contribuição mensal sendo utilizado 10% do 
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SM (R$ 93,70) para o cenário 15% do SM (R$ 140,55) para o cenário 2 e 20% do SM (R$ 

187, 40) para o cenário 3. Para cada idade de entrada do participante, calculou-se a Reserva de 

Poupança, que representa o montante acumulado ao final das contribuições, conforme as 

porcentagens do SM em cada um dos cenários apresentados. 

Para realizar os cálculos da renda de aposentadoria programada foi considerada a 

inexistência de dependentes por parte dos investidores e que em todos os cenários todos 

sobreviverão até os 65 anos de idade. O efeito da inflação ao longo do período de 

investimento e na renda gerada foi desconsiderado nos cálculos, ou seja, os resultados 

encontrados são nominais. 

Os dados das EFPC foram coletados segregando-se em planos Patrocinados, que 

contarão com contraprestação paritária do patrocinador conforme a contribuição do 

participante, e planos Instituídos, com a contribuição única do participante. O Consolidado 

Estatístico da revista de Fundos de Pensão da ABRAPP (2017) mostra que os maiores planos 

Patrocinados estão estruturados na modalidade de Benefício Definido e sendo assim, utilizou-

se a série histórica de rentabilidade dos planos que se classificam na modalidade pontuada. A 

série histórica utilizada de rentabilidade para os planos Instituídos foi a série para os planos de 

Contribuição Definida, pois os maiores planos da segregação citada estão estruturados em tal 

modalidade. Para ambos os casos, as rentabilidades utilizadas foram consideradas como 

líquidas, ou seja, já descontadas as taxas administrativas e que não há a incidência de taxa de 

carregamento. 

Em relação as EAPC, a separação se deu entre PGBL e VGBL, que se diferenciam, 

entre outros pontos, pelo tratamento fiscal relacionado ao imposto de renda no resgate. Por 

meio do Sistema Estatístico da SUSEP - SES consultou-se as 15 maiores EAPC’s que 

oferecem os planos citados, ordenadas pelo critério decrescente da PMBaC. As rentabilidades 

históricas e taxas administrativas foram obtidas via consulta individualizada dos fundos de 

investimentos nos quais os planos aplicam, preferencialmente os fundos de renda fixa, 

definidos nos regulamentos dos planos. A rentabilidade total líquida utilizada nas projeções 

foi obtida mediante média simples das rentabilidades encontradas, descontando-se a taxa 

administrativa média encontrada para o período definido. Além disso, durante a constituição 

da Reserva de Poupança foi considerada a taxa média de carregamentos incidente sobre as 

contribuições em todos os períodos. 

Para o Mercado de Capitais foi utilizado a taxa Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia – SELIC como a rentabilidade do período definido, sem a incidência de taxas 

administrativas e carregamentos. Como tal taxa é definida mediante decisão das reuniões do 

Comitê de Política Monetária – COPOM, os valores anuais do período definido são 

resultantes de uma média das reuniões ocorridas no ano. A escolha de tal taxa para representar 

o mercado financeiro decorre da possibilidade de aplicação de baixos valores (atualmente a 

partir de 90 reais) neste ativo. 

A tábua de mortalidade utilizada para as EAPC foi a BR-EMSsb-v.2015: Experiência 

do Mercado Segurador Brasileiro (BR-EMS) - sobrevivência, versão 2015, segregando-se por 

masculino e feminino. A tábua ajustada BR-EMS apresenta variantes classificadas por 

cobertura e sexo. Os nomes dados a estas variantes seguem a tradição de tábuas de vida, com 

o tipo de cobertura – “sb” para sobrevivência e “mt” para mortalidade – e o sexo a que se 

refere. A tábua citada visa representar a realidade do mercado de seguros brasileiro, pois foi 

desenvolvida mediante a experiência do mercado citado e sua vigência está definida até a data 

de 30/06/2020, conforme Circular SUSEP nº 515, 13/07/2015. 
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A tábua de mortalidade utilizada para as EFPC’s foi a AT-2000 porque tal tábua é a 

que melhor representa o aumento da esperança de vida, ou seja, representa o envelhecimento 

populacional vivenciado pelas EFPC’s. Em 2014, o Consolidado Estatístico da ABRAPP 

pontuou que mais de 80% das EFPC’s utilizam tal tábua em seus cálculos, o que confirma a 

capacidade de tal tábua representar o aumento da esperança de vida. 

A tábua utilizada para o Mercado de Capitais foi a tábua de mortalidade para o Brasil 

do IBGE do ano de 2015 porque tal tabela possui o objetivo de representar a realidade dos 

comportamentos da população brasileira total. A tábua citada utiliza em seus cálculos a 

projeção oficial da população do Brasil por sexo e idade para o período de 2000 a 2060, com 

os dados censitários já incorporados em seus cálculos (IBGE, 2016). 

O Imposto de Renda – IR incide de forma diferente na reserva de poupança constituída 

para gerar a renda de aposentadoria programada conforme os investimentos utilizados no 

trabalho. Como qualquer tempo de contribuição é acima de cinco anos, a alíquota do IR incide 

somente nos rendimentos totais, sendo a porcentagem de 15% tanto no caso do VGBL, fundos 

patrocinados e instituídos quanto no Mercado de Capitais. No caso do PGBL, a alíquota de 

15% do IR incide sobre o montante total.  

 

3.4. Cálculo da Reserva de Poupança 

 

O cálculo da Reserva de Poupança no tempo 1, ou seja, o ano de 2017, consiste em 

multiplicar o valor do SM do cenário desejado pela taxa de carregamento, em seguida 

multiplicar por 13 e pela rentabilidade encontrada para o ano de 2017, conforme a equação 

(1). Do ano de 2018 a 2056, ou do tempo 2 ao 40, realiza-se o mesmo cálculo da equação (1) 

adicionando a soma da Reserva do Poupança do período anterior, conforme a equação (2) 

pontuada. No cálculo da Reserva de Poupança para os planos patrocinados da EFPC foi 

considerado 26 parcelas de contribuição, ou seja, foi levada em consideração a contraparte da 

patrocinadora. O fato de utilizar 13 parcelas aplicadas ao logo do ano é este trabalho 

considera o 13º salário.  

 

 (1) 
 

 (2) 
Em que: 

RP1 = Reserva de Poupança a ser constituída no tempo 1, ou seja, no ano de 2017; 

ValorSM = Valor da porcentagem do salário-mínimo aplicado, conforme definido na tabela 1; 

Carregamentos = Taxa de carregamento média do período, que incide somente dos 

investimentos do tipo PGBL e VGBL;  

Rentabilidade t = Rentabilidade líquida do investimento desejado no tempo t calculada via 

média móvel; 

RP2<t<40 = Reserva de Poupança a ser constituída do tempo 2 ao 40, ou seja, do ano de 2018 

a 2056. 

 

3.5. Cálculo do Benefício de aposentadoria programada 
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Assume-se que o benefício de aposentadoria programada consiste no recebimento de 

uma renda mensal vitalícia. Esse benefício se trata de uma renda mensal a ser paga vitalícia e 

exclusivamente ao segurado-assistido. A renda cessa com o seu falecimento, sem que seja 

devida qualquer devolução, indenização ou compensação de qualquer espécie ou natureza. 

Para cálculo dessa modalidade de renda serão utilizados os seguintes parâmetros: (i) - taxa de 

juros efetiva anual: 5,5% a.a; (ii) população inicial (l0) de 10.000.000 indivíduos; (iii) tábuas 

biométricas de sobrevivência, como já apresentadas no item 3.3.; e (vi) fator atuarial dado 

pela anuidade antecipada por: f = 
)m(

xam

1


 

Assumindo que os planos que utilizem o critério anual para o cálculo das anuidades, 

temos as seguintes definições: 
x  - Idade do segurado-assistido, em anos, na data da determinação do valor da renda; 

f - É um fator que multiplicado pela Reserva de Poupança na data de concessão do 

capital segurado fornece o valor da renda; 

m - Quantidade de rendas ao ano: 13 rendas; 
i  - Taxa de juros anual; 

12i  - Taxa de juros mensal; 
n  - Prazo em anos; 

i
v




1

1
 - fator de desconto anual; 

12

12
1

1

i
v




, sendo: 1)1( 12

1

12  ii  - fator de desconto mensal; 

xq
 - Probabilidade do segurado-assistido com idade x falecer antes de atingir a idade 

x +1; 

xl
 - n.º de vivos na idade x = 

)q1(ll 1x1xx  
; 

ex - expectativa de vida para um indivíduo com idade x. 

 

As definições acima são necessárias para realizar o cálculo da equação (3), que é a 

anuidade desejada, que foi utilizada na estimação do fator atuarial e consequente cálculo do 

benefício. 
24

11

D

N
a

x

x)12(
x   (3) 

Em que: 





0t
txx DN  e 

x
xx vlD   (4) 

Ao ter a Reserva de Poupança para cada tipo de investimento previamente calculada, 

para calcular o Benefício de aposentaria programa é necessário aplicar o fator atuarial 

considerando a tábua biométrica em cada investimento utilizado.  

 

4 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

4.1. Reserva de Poupança 
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A presente seção visa apresentar os resultados obtidos dos cálculos pontuados na seção 

3.4 com suas respectivas análises. Com isso, a seção busca atender o objetivo proposto de 

calcular a Reserva de Poupança e pontuar qual investimento é mais vantajoso para 

complementar a previdência pública. Para cálculo do montante acumulado por cada 

modalidade de investimento se faz necessária a utilização das rentabilidades históricas 

específicas. Os maiores planos tiveram suas rentabilidades coletadas nos últimos cinco anos e 

a tabela abaixo apresenta a média de tais rentabilidades. Além disso, apresenta ainda a Selic 

média histórica, utilizada para representar o Mercado de Capitais. 

 
Tabela 2 – Rentabilidades históricas líquidas utilizadas do período base 

Ano PATROCINADOS INSTITUÍDOS PGBL VGBL MERCADO 

2012 15,38% 14,90% 5,95% 5,69% 8,18% 

2013 3,96% 0,66% 3,14% 2,32% 8,38% 

2014 6,15% 10,22% 7,19% 6,21% 11,03% 

2015 3,15% 10,69% 8,55% 7,86% 13,63% 

2016 14,10% 16,40% 11,76% 11,57% 14,16% 

Fonte: Consolidado Estatístico da revista de Fundos de Pensão da ABRAPP (ABRAPP, 2017b) e 

elaboração das autoras 

 

A Tabela 2 mostra as rentabilidades líquidas, ou seja, com suas respectivas taxas 

administrativas deduzidas, no período base utilizadas para a projeção via média móvel. 

Percebe-se que em 2013 as rentabilidades líquidas de todos os investimentos tiveram seu pior 

desempenho, exceto para o caso do Mercado de Capitais. No ano de 2013 houveram vários 

fatores que explicam o desempenho ruim dos investimentos no mercado. No Brasil, ocorreu a 

continuidade das diversas intervenções do Governo Federal junto a setores chaves da 

economia local que haviam se iniciado em 2012, aumento de juros pelo Banco Central na 

tentativa de conter a inflação oficial (IPCA), que permaneceu a patamares elevados, além da 

perda de credibilidade das políticas monetária e fiscal junto aos investidores. Na bolsa de 

valores, ocorreu a queda das empresas “X” com pedido de recuperação judicial das 

companhias OGX e OSX, sendo estas relevantes na queda da Bovespa no ano. Outras fortes 

baixas foram marcadas por ativos do setor de construção civil. 

 

 
Figura 1 – Rentabilidades projetadas de 2017 a 2056 

Fonte: Elaborada pelas autoras (2017) 
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A Figura 1 revela o comportamento das rentabilidades projetadas do período 

compreendido de 2017 a 2056, obtidas via média móvel. Para o ano de 2017, utilizou-se a 

média das rentabilidades históricas de 2012 a 2016. No ano de 2018, retira-se a primeira 

rentabilidade da série histórica (ano 2012) e inclui-se a rentabilidade obtida no ano de 2017. O 

processo citado é repetido para todos os anos seguintes, sempre com a inclusão da 

rentabilidade mais recente e exclusão da mais antiga.  

A partir do ano 2036 (t = 20) todos os valores estabilizam-se em algum valor 

específico. A primeira rentabilidade a ser estabilizar na projeção foi a do Mercado de Capitais 

a partir do t = 14 (ano 2030) no valor de 12,22%. Além disso, é a maior rentabilidade 

encontrada durante todo o horizonte de projeção. No ano seguinte, ano 2031 (t = 15), a 

segunda rentabilidade estabiliza no valor de 8,45% para os investimentos do PGBL, sendo a 

terceira maior rentabilidade encontrada após seus valores estabilizados.  

Dois anos após a estabilidade da rentabilidade dos investimentos PGBL, em t = 17 

(ano 2033) a rentabilidade dos planos VGBL atinge o valor de 7,88% até o final da projeção. 

Tal valor atingido é o menor entre todas as rentabilidades. Em t = 19 (ano2035) os planos 

Instituídos das EFPC’s atingem a rentabilidade constante no valor de 11,44%, segundo maior 

valor encontrado até o final da projeção. Por fim, no ano 2036 (t = 20) a quarta maior 

rentabilidade, além de ser o último valor a ficar constante, é definida em 8,32% e pertence aos 

investimentos dos planos Patrocinados das EFPC’s.  

As tabelas 3, 4 e 5 mostradas a seguir pontuam as Reservas de Poupança constituídas 

nos três cenários conforme a porcentagem do salário mínimo aplicado (10%, 15% e 20%) em 

conjunto com o tempo de acumulação de acordo com a idade de entrada. Para t = 20 a idade 

de entrada corresponde aos 45 anos, para t = 30 corresponde à idade de 35 anos e o t = 40 

corresponde ao investidor de 25 anos. Vale lembrar que a reserva mostrada nas tabelas 

possuem a alíquota do IR deduzida de acordo com o tipo de investimento. 

 
Tabela 3 - Reserva constituída no Cenário 1 - 10% SM 

Ano t PATROCINADOS INSTITUÍDOS PGBL VGBL MERCADO 

2036 20 109.870,30 81.410,63 53.711,44 53.774,98 89.428,63 

2046 30 274.748,20 254.939,38 137.464,25 128.519,83 297.777,65 

2056 40 639.274,06 764.095,78 326.015,96 286.056,13 953.755,25 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

 
Tabela 4 - Reserva constituída no Cenário 2 - 15% SM 

Ano t PATROCINADOS INSTITUÍDOS PGBL VGBL MERCADO 

2036 20 164.805,46  122.115,95  80.567,16  80.662,48   134.142,94  

2046 30 412.122,30  382.409,07  206.196,37  192.779,74  446.666,47  

2056 40 958.911,09  1.146.143,67  489.023,94  429.084,20  1.430.632,87  

Fonte: Elaborada pelas autoras 

 
Tabela 5 - Reserva constituída no Cenário 3 - 20% SM 

Ano t PATROCINADOS INSTITUÍDOS PGBL VGBL MERCADO 

2036 20 217.913,46  160.994,12  107.422,88  105.722,82  177.030,11  

2046 30 546.755,68  507.138,04  274.928,50  254.298,93  592.814,57  

2056 40 1.274.893,81  1.524.537,26  652.031,92  568.457,97  1.903.856,20  

Fonte: Elaborada pelas autoras 
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A principal diferença entre as tabelas é que os valores gerados da reserva aumentam 

conforme aumenta a porcentagem do salário mínimo investida. O comportamento dos 

investimentos é constante em todos os cenários independente do valor aplicado, ou seja, o 

comportamento encontrado no cenário 3 é o mesmo que o encontrado nos cenários 1 e 2.  

Até o ano de 2036 (t = 20), é mais vantajoso alocar os recursos para aposentadoria nos 

planos Patrocinados, seguidos do Mercado de Capitais e planos Instituídos. Neste início de 

acumulação, a maior reserva constituída é encontrada nos planos Patrocinados visto a 

presença da contribuição do patrocinador (empresa) junto com a do participante. A partir do 

ano 2044 (t = 28) investir no Mercado de Capitais com finalidade de aposentadoria se torna 

mais vantajoso em termos de acumulação de recursos, até o ano de 2056, onde supera a 

reserva constituída pelos planos Patrocinados. No ano 2050 (t = 34) investir no Mercado de 

Capitais é o cenário mais positivo de todos, seguido dos planos Instituídos porque superam a 

reserva de poupança dos planos Patrocinados. O comportamento citado nos anos 2050 (t = 34) 

se mantém até o final do período de projeção.  

Em todos os cenários e tempos de contribuição propostos, os planos VGBL possuíram 

o pior desempenho, seguido dos planos PGBL. A incidência de taxa de administração em 

conjunto com os carregamentos pode ser uma das explicações para tal comportamento, além 

das menores rentabilidades encontradas para os planos VGBL durante todo o período. As 

baixas rentabilidades encontradas nos planos VGBL e PGBL são consequência direta dos 

rendimentos dos fundos pesquisados estarem abaixo do Certificado de Depósito Interbancário 

- CDI proposto para cada ano do período base. Fortuna (2010) conceitua o CDI como títulos 

de emissão das instituições financeiras interbancárias com o objetivo de transferir recursos de 

uma organização para outra, ou seja, a organização com mais dinheiro disponível empresta 

para quem não tem, mantendo o sistema mais fluido. 

 

4.3. Fator Atuarial e Benefício 

 

O intervalo de idade utilizado para observar a evolução dos nqx foi dos 5 aos 79 anos, 

pois a tábua AT-2000 possui o valor inicial do nqx na idade 5 e a partir da idade 80 o nqx da 

tábua do IBGE atinge o valor 1, ou seja, toda a população morrerá até os 80 anos. A tábua 

biométrica que gera a maior expectativa de vida é a BR-EMS 2015, seguida da AT-2000. A 

tábua IBGE 2015 possui os maiores nqx, o que indica que a tábua pontuada é a menos 

adequada para retratar o envelhecimento populacional, pois um nqx com valores maiores 

implica que uma população menor atingirá a idade x+n. Outro ponto negativo da tábua IBGE 

2015 é que há um agrupamento da população a partir da idade 80, ou seja, a partir da idade 80 

as idades posteriores assumem o mesmo valor.  

A tabela 6 a seguir apresenta os valores utilizados das anuidades antecipadas mensais 

vitalícias encontradas para cada tábua segregadas por sexo seguido da tabela 7, em que 

apresenta os valores calculados do fator atuarial das tábuas utilizadas para a idade de 65 anos 

segregados por sexo.  
 

Tabela 6 – Anuidade antecipada mensal vitalícia para 65 anos conforme tábua biométrica segregada por sexo 

Tábua Masculina Feminina 

IBGE-2015 8,7463 9,3501 

AT-2000 11,6308 12,5639 

BR-EMS 2015 11,8336 13,0986 

Fonte: Elaborada pelas autoras 
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Tabela 7 – Fator Atuarial para a idade 65 conforme tábua biométrica segregada por 

sexo 

Tábua Masculino Feminino 

IBGE-2015 0,0088 0,0082 

AT-2000 0,0066 0,0061 

BR-EMS 2015 0,0065 0,0059 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

 

O fator atuarial calculado também possui valores diferenciados entre a tábua 

biométrica do IBGE 2015 e demais. Como a anuidade da tábua pontuada é menor, o fator 

atuarial encontrado será maior, o que faz com que o benefício de renda vitalícia gerado seja 

maior se comparado com os demais fatores aplicados. 

As tabelas 8, 9 e 10 expõem as rendas de benefício de aposentadoria segregado por 

sexo, conforme as premissas adotadas, fator atuarial e reserva de popança constituída em cada 

tipo de aplicação. Em todos os cenários propostos e tipos de investimentos a renda do sexo 

masculino é maior do que a renda do sexo feminino.  

 
Tabela 8 - Renda mensal constituída no Cenário 1 - 10% SM – segregada por sexo 

Ano de início do 

pagamento da renda 
2036 2046 2056 

Sexo Masculina Feminina Masculina Feminina Masculina Feminina 

PATROCINADOS 726,65 672,69 1.817,11 1.682,16 4.227,99 3.913,99 

INSTITUÍDOS 538,43 498,44 1.686,10 1.560,88 5.053,53 4.678,22 

PGBL 349,15 315,43 893,57 807,27 2.119,23 1.914,56 

VGBL 349,56 315,80 835,43 754,75 1.859,48 1.679,90 

MERCADO 786,52 735,73 2.618,93 2.449,82 8.388,21 7.846,54 

Fonte: Elaborada pelas autoras 
 

Tabela 9 - Renda constituída no Cenário 2 - 15% SM – segregada por sexo 

Ano de início do 

pagamento da renda 
2036 2046 2056 

Sexo Masculina Feminina Masculina Feminina Masculina Feminina 

PATROCINADOS 1.089,98 1.009,03 2.725,67 2.523,24 6.341,98 5.870,99 

INSTITUÍDOS 807,64 747,66 2.529,15 2.341,32 7.580,29 7.017,33 

PGBL 523,72 473,14 1.340,36 1.210,91 3.178,84 2.871,85 

VGBL 524,34 473,70 1.253,14 1.132,12 2.789,21 2.519,84 

MERCADO 1.179,78 1.103,59 3.928,40 3.674,73 12.582,31 11.769,82 

Fonte: Elaborada pelas autoras 

 
Tabela 10- Renda constituída no Cenário 3 - 20% SM – segregada por sexo 

Ano de início do 

pagamento da renda 
2036 2046 2056 

Sexo Masculina Feminina Masculina Feminina Masculina Feminina 

PATROCINADOS 1.453,31 1.345,38 3.634,22 3.364,33 8.455,98 7.827,99 

INSTITUÍDOS 1.076,86 996,88 3.372,20 3.121,76 10.107,06 9.356,45 

PGBL 698,29 630,85 1.787,14 1.614,55 4.238,46 3.829,13 

VGBL 699,12 631,60 1.670,86 1.509,49 3.718,95 3.359,79 

MERCADO 1.573,04 1.471,46 5.237,87 4.899,63 16.776,42 15.693,09 

Fonte: Elaborada pelas autoras 
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Mesmo com a Reserva de Poupança dos planos Patrocinados maior do que a Reserva 

do Mercado de Capitais em todos os cenários no ano de 2036, a renda gerada para o Mercado 

de Capitais é maior. Esse fato ocorre porque a expectativa de vida da tábua biométrica IBGE 

2015 utilizada no Mercado de Capitais é menor do que a tábua utilizada nas EFPC’s, que é a 

AT-2000, em que o fator atuarial aplicado é intrínseco a expectativa de vida. A tábua 

biométrica utilizada no Mercado de Capitais foi apenas para referência de constituição de 

renda. O montante gerado no Mercado de Capitais fica disponível para o indivíduo, ou seja, 

ele pode utilizar o montante constituído nas demandas que lhe atenderem melhor. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou elucidar empiricamente qual alternativa de investimentos 

pode gerar um maior acúmulo de recursos e benefícios para complementar a previdência 

pública. Nos anos iniciais de acumulação, os planos Patrocinados se mostram o melhor tipo 

de investimento em todos os casos, porém, para um horizonte de tempo maior do que 28 anos 

de aplicação, o Mercado de Capitais se mostrou mais relevante, conforme as premissas 

utilizadas. O benefício vitalício calculado depende da Reserva de Poupança acumulada, ou 

seja, quanto maior a Reserva maior será o benefício, onde o maior benefício encontrado para 

o Mercado de Capitais foi nos anos de 2046 e 2056.  

A principal diferença encontrada entre os cenários propostos foi os valores 

acumulados na Reserva de Poupança e, consequentemente, diferença entre os valores das 

rendas. O comportamento dos investimentos foi constante em todos os cenários. Vale lembrar 

que a proposta de diferentes porcentagens do SM nos cenários do presente trabalho visa 

atender os indivíduos com pouca parte da renda disponível para investir em previdência 

complementar e aqueles que possuem uma parte maior a ser disponibilizada para este fim. É 

pertinente lembrar que as rendas dos planos PGBL e VGBL superam o SM somente no caso 

do investidor de 25 anos no cenário 1. Em nenhum cenário e tipo de investidor proposto os 

planos PGBL e VGBL superaram o teto da renda do RGPS para o ano de 2017 de R$ 

5.531,31, ou seja, as rendas geradas com o fator atuarial aplicado conforme a tabela utilizada 

foram inferiores ao teto da renda do RGPS para ambos os sexos.  

Pondera-se que a insuficiência de conhecimentos a respeito do Mercado de Capitais e 

dos produtos de investimentos para complementação de aposentadoria compromete as 

decisões financeiras dos indivíduos e das famílias, o que torna ainda mais necessária a 

educação financeira ao longo do tempo. Além disso, uma vez que os recursos foram 

investidos, principalmente devido às incertezas do cenário macroeconômico e político do país, 

é relevante realizar constantes análises e acompanhamento dos resultados obtidos. 

Como limitações, este trabalho considerou apenas aposentadoria programada, 

desconsiderando os benefícios de risco como invalidez, por exemplo. Destaca-se ainda que os 

cenários encontrados decorrem das premissas utilizadas, especialmente as rentabilidades 

obtidas e a tábua biométrica utilizada. É conhecido que rentabilidades passadas não são 

garantia de retornos futuros, assim, caso alguns dos planos obtenha rentabilidades expressivas 

nos anos de projeção, o cenário sofrerá alterações. Por fim, como sugestão de trabalhos 

futuros coloca-se a incorporação da inflação durante os anos de projeção até a reserva de 

poupança e ainda no pagamento dos benefícios. Outra sugestão de trabalho futuro é refazer os 

cálculos propostos no trabalho apresentado utilizando premissas demográficas de morte do 

indivíduo tanto durante a aplicação de recursos quanto no recebimento na renda, ou premissas 

familiares para gerar renda ou pecúlio por morte para os beneficiários do indivíduo. 
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