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Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica do mercado de previdência 
complementar aberta nas seguradoras independentes. A metodologia constituiu-
se na pesquisa empírica, tendo como peculiaridade um estudo qualitativo de 
mercado com instrumentos quantitativos. Quanto aos fins, este estudo 
caracteriza-se como pesquisa descritiva exploratória. Em relação aos meios, 
trata-se de estudo com abordagem técnica quantitativa e qualitativa, sendo 
dividido em duas etapas. Na primeira etapa foi possível levantar informações que 
possibilitam melhor entendimento acerca da dinâmica, tendo como base as 
estatísticas obtidas a partir da consolidação dos dados encaminhados à 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) pelas companhias seguradoras 
independentes supervisionadas, por meio do sistema Formulário de Informações 
Periódicas da SUSEP (FIPSUSEP) ou do envio de arquivos em atendimento à 
Circular no 360/2008, dados disponíveis para consulta no Sistema de Estatística 
da SUSEP (SES). Na segunda etapa, mediante questionário com questões 
fechadas para análise qualitativa aplicado aos corretores de seguros de Belo 
Horizonte que atuam no segmento de previdência complementar aberta 
comercializando os produtos plano gerador de benefício livre (PGBL) e vida 
gerador de benefício livre (VGBL) junto às seguradoras independentes, foi 
possível extrair percepções em relação à dinâmica do mercado de previdência 
complementar nessas seguradoras. Constatou-se que o volume de contribuições 
teve, no período de 2003 a 2014, crescimento médio menor do que a média de 
crescimento do mercado quando analisada a soma das duas modalidades 
pesquisadas, VGBL PGBL. O volume total de contribuições nas duas 
modalidades representa apenas 9,12% do total de contribuições do mercado. Há 
muito espaço para os corretores trabalharem com venda consultiva os clientes 
que hoje se encontram em bancos, a partir de reavaliação de produtos e 
portabilidades. Em relação à dinâmica do mercado de previdência complementar 
aberta nas seguradoras independentes, verificou-se redução esporádica ano a 
ano nas contribuições em PGBL e VGBL no período de 2003 a 2014, 
diferentemente da percepção da maioria dos corretores que responderam que 
houve aumento recorrente ano a ano. Identificou-se que o maior volume de 
captação no período considerado ocorreu no VGBL. Apurou-se, ainda, a 
percepção de que a maioria dos corretores projeta para o futuro um volume maior 
de captação nessa modalidade. O maior volume de portabilidades de entrada foi 
na modalidade VGBL. A relação entre o volume total de portabilidades de entrada 
e o volume de contribuições e entre o volume de portabilidades de entrada e o 
volume de portabilidades de saída mostrou-se inferior a 1, diferentemente da 
percepção da maioria dos corretores, que respondeu acreditar que essa relação é 
superior a 1. Entre as seis características da dinâmica identificadas em que se 
buscou verificar a aderência da percepção dos corretores, esta existiu  somente 
em uma, em relação ao volume de captação líquida no período que se mostrou 
positivo em todos os anos. 
 
Palavras-chave: Previdência Social. Previdência Complementar Aberta. Dinâmica 
do mercado. 
 

 



 

Abstract 

 

This study aims to identify dynamics in the open private pension market regarding 
independent insurers. The methodology consisted in empirical research, with a 
peculiar market qualitative study with quantitative tools. Concerning its purpose, 
the present study is characterized as a descriptive and exploratory research. A 
quantitative and qualitative technical approach can be observed, and the thesis 
was divided into two stages. In the first stage it was possible to gather information 
that allow a better understanding of the trends, based on statistics obtained from 
data submitted to the Superintendence of Private Insurance (SUSEP) by 
independent insurance companies supervised by SUSEP's Periodical Information 
Form (FIPSUSEP) or through files sent in compliance with Circular 360/2008, data 
available for query on SUSEP's Statistics System (SES). In the second stage, a 
multiple choice questionnaire for qualitative analysis was applied to insurance 
brokers from Belo Horizonte that act in the open private pension segment 
commercializing the plans free benefit generator (PGBL) and free benefit 
generating life (VGBL), along with independent insurers. Through its results it was 
possible to extract insights regarding dynamics in the pension market in these 
insurance companies. It was found that the volume of contributions had, from 2003 
to 2014, an  average lower growth than the average market growth when 
analyzing the sum of the two research modalities, VGBL and PGBL. The total 
amount of contributions in the two modalities represent only 9.12% of the market 
contributions. There is plenty of room for brokers to work with consultative selling 
to customers who are now in banks, through revaluation of products and 
portability. Concerning the dynamics of the open private pension market with 
independent insurance companies, there was a sporadic year on year decrease in 
contributions to PGBL and VGBL from 2003 to 2014, unlike the perception of most 
of the brokers, who answered that there was a recurring year on year increase. 
The majority of funding in the period considered was in VGBL. It was also found 
out that the perception that most brokers have for the future is of a greater volume 
of funding in this modality. The largest volume of portability intake was in the 
VGBL modality. The relation between the total volume of portability intake with the 
volume of contributions and of the volume of portability intake with the volume of 
portability outputs proved to be less than 1, unlike the perception of most of the 
brokers who answered believing that this relation is more than 1. Among the six 
dynamic characteristcs identified, in which it was sought to verify the brokers' 
adherence of perception brokers, this was observed only in one, related to the net 
inflow volume during the period when it was shown positive in every year. 

 

Keywords: Social Security. Open Pension Funds. Market dynamic. 
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1 Introdução  

 

A previdência é tema constante nas mais modernas economias. No Brasil, nunca 

se teve tanto acesso às informações envolvendo a previdência social e a 

previdência complementar aberta e fechada como agora, tendência que se 

intensifica à medida que o setor se desenvolve. 

 

A previdência social no Brasil é composta de três pilares: o regime geral de 

previdência social, os regimes próprios de previdência dos servidores públicos e o 

regime de previdência complementar.  

 

Os dois primeiros são de caráter obrigatório e operados por órgãos públicos que, 

por meio do recolhimento de contribuições, pagam, dentro do mesmo exercício 

financeiro, benefícios aos aposentados e pensionistas. A simultaneidade e a 

equivalência entre os valores caracterizam o que se denomina regime de caixa.  

 

A previdência complementar, regime que faz parte do terceiro pilar do Sistema 

Previdenciário Brasileiro, tem caráter facultativo e proporciona ao trabalhador 

proteção previdenciária adicional, ou seja, o complemento de sua renda no futuro. 

As entidades do regime complementar recolhem as contribuições, aplicam o 

patrimônio acumulado e pagam benefícios aos assistidos, o que caracteriza que 

elas operam sob o regime de capitalização. 

 

Discute-se que os resultados negativos no orçamento do Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) ocorrem basicamente porque o sistema é incapaz de 

aumentar sua base de contribuintes para fazer a arrecadação crescer na 

velocidade com que crescem os gastos com os benefícios.  

 

A previdência complementar tem sido citada por diversos autores com uma boa 

opção para os diversos problemas e incertezas enfrentados pela previdência 

social.  

 

Os números mostram o vigor desse mercado. No acumulado de janeiro a 

novembro de 2014, as contribuições feitas por titulares de planos abertos de 
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caráter previdenciário somaram R$ 72,4 bilhões, alta de 11,13% frente aos R$ 

65,2 bilhões registrados no mesmo período em 2013. Os dados são da Federação 

Nacional de Previdência Privada e Vida (FENAPREVI), que representa 

seguradoras e entidades abertas de previdência complementar no país. Segundo 

a Federação, a captação líquida, diferença entre arrecadação e resgates, fechou 

em novembro com saldo positivo de R$ 5,6 bilhões contra R$ 3,9 bilhões no 

mesmo mês do ano anterior. Na análise por tipo de produto, a carteira de 

investimentos do VGBL passou de R$ 237,6 bilhões em novembro de 2013 para 

R$ 293,3 bilhões em novembro de 2014, alta de 23,47%. Já a carteira do PGBL 

cresceu de R$ 79 bilhões em novembro de 2013 para R$ 89 bilhões no mesmo 

mês em 2014, alta de 12,77% (FENAPREVI, 2015).  

  

O mercado de seguros no Brasil é caracterizado pela concentração das 

companhias seguradoras que competem significativamente por volume e 

participação de mercado com alto potencial de crescimento e aumento de 

penetração de produtos de seguros na economia brasileira. 

 

Os corretores de seguros exercem papel fundamental na distribuição e venda de 

seguros como principal canal de distribuição dos produtos junto às seguradoras 

não ligadas a banco, conhecidas com seguradoras independentes. Esses 

corretores são intermediários independentes que negociam contratos de seguros 

e de previdência e assessoram o cliente na contratação dos produtos e avaliação 

de riscos, definindo os valores e coberturas necessárias e selecionando 

companhias seguradoras em troca de comissão. No segmento de previdência, 

mantém relacionamento com seus clientes e consultoria sobre o mercado, 

assessorando-os também em novos aportes, movimentações de portabilidades, 

resgates, entre outros. 

 

Não se pode esquecer também de que o mercado de previdência complementar 

no Brasil é recente e por isso está em constante evolução e aperfeiçoamento. Os 

produtos disponíveis hoje são muito mais adequados às necessidades dos 

clientes do que há algum tempo. 
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Numa nova dinâmica do mercado, a previdência se antecipou, por exemplo, na 

questão da portabilidade. No setor, ela ocorre de forma muito flexível e sem ônus 

algum ao investidor. O consumidor pode trocar de seguradora e de produto com 

muita facilidade.  

 

Atualmente, o consumidor acompanha o seu plano de previdência ou seguro no 

seu dia a dia ou semanalmente, por exemplo, porque é muito fácil fazer isso 

graças à tecnologia a que ele tem acesso. Em momento de volatilidade dos juros, 

muitas pessoas param de contribuir e outras resgatam seus planos de previdência 

preocupados com a volatilidade e a rentabilidade caindo, como ocorreu no ano de 

2014. 

 

Nesse sentido, é importante levantar informações que possibilitem mensurar os 

valores de operações de resgate, volume de receitas, resultados e portabilidades 

que ocorrem no segmento de previdência das seguradoras não ligadas a bancos, 

para análise da dinâmica desse setor. Em conjunto com essa mensuração, 

necessário verificar a percepção dos corretores de seguros que atuam com 

previdência nesse mercado sobre as características dessa dinâmica, a fim de 

verificar a aderência entre os dados levantados. 

 

O presente estudo tem por objetivo responder à pergunta: Quais as principais 

características da dinâmica do mercado de previdência complementar Aberta nas 

seguradoras independentes? 

 

1.1  Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

Analisar a dinâmica do mercado de previdência complementar aberta nas 

seguradoras independentes a partir de pesquisas realizadas no Sistema de 

Estatística da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
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1.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar, sob a percepção dos corretores de seguros de Belo Horizonte 

que atuam no segmento de previdência complementar comercializando os 

produtos VGBL e PGBL, a dinâmica do mercado de previdência 

complementar aberta das seguradoras independentes.  

 

b) Verificar se há aderência entre as características da dinâmica identificadas 

a partir da análise da consolidação dos dados encaminhados à SUSEP 

pelas companhias seguradoras independentes e a percepção dos 

corretores de Belo Horizonte em relação às características da dinâmica do 

mercado de previdência complementar aberta nas seguradoras 

independentes.  
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2 Referencial Teórico  

 

 

2.1 Comportamento do consumidor  
 

 

O comportamento do consumidor é definido por Blackwell, Minard e Engel (2005) 

como atividades com que as pessoas se ocupam quando obtêm, consomem e 

dispõem de produtos e serviços. Para Mowen e Minor (2005, p.3) é definido como 

o “estudo das unidades compradoras e dos processos de trocas envolvidos na 

aquisição do consumo e na disposição de mercadorias, serviços, experiências e 

idéias”.  

O consumidor é apenas uma parte do ser humano, é uma parte de todos nós e 

como todos os humanos tem lá suas motivações para a busca de determinadas 

ambições, para a conquista de determinados espaços, para a realização pessoal.   

Karsaklian (2008). 

Samara e Morsh (2007) citam que o perfil, as características, as motivações e os 

interesses do consumidor sofrem todo tipo de influências. Desde aspectos sociais, 

demográficos, culturais, psicológicos e situacionais, até importantes estímulos de 

marketing ( produto, preço, praça e promoção) afetam e impulsionam as atitutes e 

ações das pessoas nas decisões de consumo.  

De acordo com Blackwell et al., 2005) existem várias atividades na definição do 

comportamento do consumidor – obtenção, consumo e eliminação. A obtenção 

corresponde às atividades que levam ou incluem a compra ou o recebimento de 

determinado produto, algumas dessas atividades se constituem na busca por 

informações sobre os atributos de produtos e escolhas, avaliação de marcas ou 

produtos alternativos, e compra. O consumo refere-se a como, onde e sob quais 

circurstâncias os consumidores usam os produtos. A eliminação trata-se de como 

os consumidores dispõem dos produtos e embalagens.  

O Comportamento do consumidor é caracterizado como processo; um conjunto 

de estágios que envolve a seleção, a compra, o uso ou a disposição de produtos, 
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idéias ou experiências para satisfazer necessidades e desejos (Morsh & Samara, 

2005 p.3). 

 

2.1.2 As motivações do consumidor 

 

As bases das motivações encontram-se na questão do equilíbrio psicológico do 

individuo. A descoberta de uma necessidade leva o individuo a uma situação de 

desconforto. Por esta razão que ele tem motivação suficiente para procurar uma 

solução que possibilite o retorno a seu estado de equilíbrio psicológico, a 

satisfação na necessidade em questão. O estudo das motivações do consumidor 

é fundamental para a estratégia mercadológica das empresas, principalmente no 

que diz respeito à propaganda. É o trabalho feito sobre as motivações que 

estimulará os desejos que o individuo possui e assim ele optará pelo produto 

adequado para satisfazer a sua necessidade de base. (karsaklian, 2008). 

O processo de motivação começa com o  reconhecimento da necessidade ativada 

e sentida, quando há discrepância suficiente entre o estado desejado ou preferido 

de ser o estado real. À medida que está discrepância aumenta, o resultado é a 

ativação de uma condição de despertar chamada impulso. Quando mais forte for  

o impulso,  maior a urgência percebida pela respostas. Com o tempo, certos 

padrões de comportamento são reconhecidos como mais eficazes do que os 

outros para a satisfação da necessidade e surgem para funcionar como desejos. 

(Engel, Blackwell e Miniard, 2000). 

Explicações mais atuais da motivação estão concentradas em fatores cognitivos, 

em vez de fatores biológicos, para entender o que impulsiona o comportamento. A 

teoria da expectativa sugere que o comportamento do consumidor é amplamente 

impulsionado por expectativas de  atingir resultados desejáveis, em vez de ter 

uma origem interna. Assim, a escolha por um produto e não por outro se dá 

porque esperamos que esta escolha tenha mais consequências positivas para 

nós. (Solomon, 2011). 
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2.1.3 O Processo de decisão do consumidor 

 

 

Para Samara & March (2007) a decisão de compra é um processo que envolve o 

sequenciamento de seis etapas. Raramente os consumidores estão conscientes 

de que sua decisão de compra é resultado da sequencia dessas etapas, que 

trabalham sistematicamente no seu comportamento. São elas:  

a) Reconhecimento da necessidade. 

b) Busca de informação. 

c) Avaliação das alternativas de produto. 

d) Avaliação das alternativas de compra. 

e) Decisão de compra. 

f) Comportamento pós-compra. 

 

O reconhecimento da necessidade ocorre quando o individuo sente a diferença 

entre o que ele ou ela percebem ser o ideal versus o estado atual das coisas. 

Uma vez que ocorre o reconhecimento da necessidade, os consumidores 

começam a buscar informações e soluções para satisfazer as suas necessidades 

que não foram atendidas. O próximo estágio do processo é avaliar as alternativas 

identificadas durante o processo de busca. Nesse estágio procura-se respostas 

por questões como  “Quais as minhas opções?” e “ Qual é a melhor entre elas?” 

quando comparam, constrastam e selecionam a partir de vários produtos e 

serviços. O estágio seguinte é a compra. Após realizar a compra e tomar posse 

do produto, o consumo pode ocorrer, o ponto no qual o consumidor utiliza o 

produto. O sexto estágio é a avaliação pós-consumo, onde o consumidor 

experimenta a sensação de satisfação, quando a performance percebida confirma 

as expextativas do consumidor, ou a insatisfação, quando experiências e 

performance frustram expectativas. O Descarte é o ultimo estágio no modelo de 

processo de decisão do consumidor. (Blackwell et al., 2005). 

Uma maneira útil de entender o processo de decisão é considerar a quantidade 

de esforço dada à decisão demanda em cada vez que esta for necessária. As 
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decisões que envolvem solução ampliada do problema correspondem mais 

especificamente à perspectiva tradicional de decisão. A solução limitada do 

problema, em geral, é mais direta e simples, os comparadores não estão 

motivados a buscar informações ou a avaliar cada alternativa de forma rigorosa. 

Ambas envolvem algum grau de busca de informações e deliberações. No outro 

extremo está a tomada de decisão habitual onde as escolhas são feitas com 

pouco ou nenhum esforço consciente (Solomon, 2011). 

 

 Segundo Mowen e Minor (2005) os consumidores tomam decisões afim de 

alcançar objetivos, o que inclui fazer a melhor escolha entre duas opções, reduzir 

o esforço da tomada de decisão, minimizar emoções negativas e maximizar a 

capacidade de justificar a decisão.   

 

2.2 Aspectos subjacentes às decisões de investimento em Previdência 

Complementar Aberta 

 

2.2.1 Intermediação financeira 

 

Para Assaf (2014, p. 1), “é por meio da economia que se forma uma visão mais 

ampla e crítica de todo o funcionamento do mercado financeiro, permitindo que 

responda às diversas questões que envolvem poupança, investimentos, 

desenvolvimento, avaliação, etc.”.  

   

Lima e Andrezzo (2002, p. 1) sugerem que “os mercados podem exercer a 

importante função de otimizar a utilização de recursos financeiros, por meio da 

transferência desses recursos dos poupadores para tomadores, bem como da 

criação de condições de liquidez e administração de riscos”. E para Assaf (2014), 

a economia estuda a riqueza, as transações de troca entre as pessoas e procura 

compreender a decisão de utilização de recursos produtivos escassos que 

carregam um custo de oportunidade no processo de transformação e produção de 

diversos bens e serviços e sua distribuição para o consumo. 
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Segundo Assaf (2014, p. 1), “o investimento representa a ampliação de capital em 

alternativas que promovem o aumento efetivo da capacidade produtiva de um 

país, determinando maior capacidade futura de gerar riqueza (rendas)”. Gitman e 

Joehnk (2005, p. 3) ressaltam que “um investimento é simplesmente qualquer 

instrumento em que os fundos disponíveis podem ser colocados com a 

expectativa de que gerarão renda positiva e/ou que seu valor será preservado ou 

aumentado”. 

 

Investimento e poupança constituem “o cerne de todo sistema financeiro” (Lima & 

Andrezzo, 2002, p. 6). E “a poupança é a parcela da renda economizada pelos 

agentes econômicos que não foi consumida na aquisição de bens e serviços. É a 

postergação da capacidade de consumo diante de uma expectativa de maiores 

dispêndios no futuro”. A utilização de recursos poupados, sejam eles próprios ou 

de terceiros para ampliar a capacidade produtiva, representa um investimento 

(Lima & Andrezzo, 2002). Para Assaf (2014), o conceito de investimento em uma 

economia está relacionado à criação de receita e não simplesmente à 

transferência da propriedade de um bem.  

 

Em seu estudo, Assaf (2014, p. 7) defende que “os intermediários financeiros 

captam a poupança disponível e a reconduzem ao sistema produtivo da economia 

mediante diversas formas de crédito, contribuindo para a expansão do nível de 

investimento e oferta de bens e serviços”. Unem os emprestadores e os 

poupadores (Lima & Andrezzo, 2002). 

  

Os recursos da economia, em sua maior parte, são movimentados no mercado 

pelos intermediários financeiros que trabalham de forma especializada para 

entrosar as expectativas e interesses dos agentes econômicos superavitários, 

poupadores, com os tomadores de recursos, agentes deficitários (Assaf, 2014). 

Os intermediários financeiros, ou instituições financeiras, canalizam as poupanças 

de várias partes interessadas em forma de empréstimo ou investimentos. E o 

processo pelo qual essas poupanças são acumuladas e emprestadas ou 

investidas pelas instituições financeiras é geralmente conhecido por 

intermediação (Gitman, 1987). 
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Para fazer essa intermediação, os operadores do sistema financeiro devem 

oferecer produtos que satisfaçam às exigências de remuneração, prazos, risco e 

retorno dos poupadores nas aplicações do excedente de recursos e, por outro 

lado, condições de crédito com custos acessíveis e prazos compatíveis com as 

necessidades dos tomadores de recursos (Coelho & Camargos, 2012). 

 

Segundo Gitman (1987, p. 76), “os intermediários financeiros básicos na 

economia americana são os bancos comerciais, as caixas econômicas, as 

associações de poupança e empréstimo, associações de crédito, companhias de 

seguros de vida e fundos de pensão”. Para Securato (2007), os corretores e os 

bancos são exemplos de intermediários financeiros do mundo moderno. 

 

2.2.2 Seguradoras  

 

 

As seguradoras são instituições que, por meio do recebimento de prêmios 

cobrados dos segurados, garantem a cobertura financeira do objeto segurado. 

Constituem reservas técnicas por meio dos recursos acumulados e cobrados nos 

valores dos prêmios pagos pelos seus segurados. Essas reservas, junto a outros 

fundos da sociedade, são aplicadas no mercado financeiro em títulos de renda 

variável e fixa, com a finalidade de preservar a segurança, a rentabilidade e a 

liquidez dos recursos e gerar condições de honrar as indenizações dos produtos 

contratados. A aplicação eficiente desses recursos resulta também em 

interessante fonte adicional de lucros para as companhias seguradoras, 

compondo, assim, uma indispensável fonte de crescimento destas (Assaf, 2014). 

Para Fortuna (2005, p. 443): “uma seguradora nada mais é do que a 

administradora de um grande número de interesses que compõe a massa de 

segurados, devendo, assim, gerir de forma racional a aceitação de riscos cujos 

limites são difundidos pela SUSEP”. 
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2.2.3 O corretor de seguros  

 

 

Em mercados nos quais a comercialização de um bem é ativa, os corretores 

consideram rentável oferecer serviços de busca de compradores e vendedores 

(Marcus, Kane & Bodie, 2000). 

 

O corretor de seguros é um profissional autônomo sem vínculos com a 

companhia. Na intermediação da operação, o corretor deve defender os 

interesses do segurado perante as seguradoras. Poderá atuar com várias 

companhias e necessita sempre estar atento à evolução do mercado segurador 

(Assaf, 2014). É o intermediário legalmente autorizado a angariar e promover 

contratos de seguro entre as sociedades seguradoras e os segurados, recebendo 

comissões por isso (Lima & Andrezzo, 2002, p. 70). 

 

Para Frankenbeg (1999, p. 32), “à escolha do planejador financeiro pessoal deve 

ser dada a mesma importância que se dá ao médico da família. Quanto mais ele 

conhece você, sua família e suas finanças, melhor”. Ele pode ser um gerente de 

contas de alguma instituição financeira ou entidade de previdência complementar, 

como também uma pessoa independente ou empresa independente 

(Frankenberg, 1999). 

 

2.2.4 Seguro 

 

 

Na operação de seguro, uma das partes (segurador) obriga-se a indenizar a outra 

parte (segurado) ou um terceiro, no caso de acontecer um evento futuro, possível 

e incerto previsto em um contrato (sinistro). Ao contratar um seguro, o participante 

paga um prêmio ao segurador. Caso ocorra sinistro, ele paga a franquia a fim a 

fim de receber indenização (Lima & Andrezzo, 2002). 

 

O seguro surge da necessidade que as pessoas têm de se proteger contra riscos 

econômicos, existentes (Lima & Andrezzo, 2002, p. 61). E também das 



25 

 

necessidades que as pessoas e as empresas têm de se associar para suportar 

coletivamente as suas perdas individuais (Fortuna, 2005, p. 443). 

 

De acordo com Faria (2003, p. 20), os seguros são classificados em: 

 

a) Ramos elementares: automóveis, incêndios, responsabilidade civil (RC), 

riscos diversos (RD), riscos de engenharia, lucros cessantes, perda de 

aluguel, etc. 

b) Ramos nobres: vida (individual e em grupo), saúde, previdência privada e 

capitalização. 

 

Segundo Galiza (2011), naturalmente, o mercado de seguros é composto de 

diversos seguros, mas os dois produtos na área de vida e previdência com o 

objetivo de gerar poupança são o VGBL e o PGBL. 

 

2.3 Previdência no Brasil 
 
 

2.3.1 Breve histórico 
 

 

Cita Riter (2007) que tem-se registro de que a previdência privada no Brasil teve 

inicio no século XVI, em 1543, quando Brás Cubas fundou a Santa Casa de 

Misericórdia em Santos, e na mesma época criou um plano de pensão para os 

seus empregados. 

 

Em 1793, o príncipe Regente D. João VI, aprovou o Plano dos oficiais da Marinha 

que vigorou por mais de um século, assegurada o pagamento de pensão por meio 

de soldos às viúvas e às flhas do oficial falecido. Tratava-se um plano cujo custeio 

era feito mediante desconto de um dia de vencimento. (Savaris, 2006). 

 

A Superitendencia de seguros Privados (Brasil, 2015d) considera que pode se 

dizer que a previdência privada foi inaugurada  em 10 de janeiro de 1835, com a 

criação do MONGERAL - Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado 

-proposto pelo então Ministro da Justiça, Barão de Sepetiba, que, pela primeira 



26 

 

vez, oferecia planos com características de facultatividade e mutualismo. A 

Previdência Social só viria a ser instituída através da Lei n° 4.682 Lei Elói Chaves, 

de 24/01/1923. (Brasil, 2015d). 

 
O ano de 1923 é considerado o marco da Previdencia Social Brasileira, com a 

edição do Decreto n° 4.682, de 24 de janeiro de 1923, conhecido como “Lei Eloy 

Chaves”, instituiu as Caixas de aposentadorias e pensões (CAPs) para os 

ferroviários. Segundo Goes (2013, p. 01) “assegurava para esses trabalhadores, 

os benefícios de aposentadoria por invalidez, aposentadoria ordinária ( 

equivalente à atual aposentadoria por contribuição), pensão por morte e 

assistência médica”. 

 

As CAPs eram inicialmente destinadas aos empregados das empresas privadas 

de estradas de ferro.  A primeira CAP foi  a dos empregados da Great Western do 

Brasil, constituída em 20 de março de 1923, com requisito de 30 anos de serviço 

e idade mínima de 50 anos. Mais tarde, em 1926, foi criado o Instituto de 

Previdência dos Funcionários Públicos Civis da União, tendo inicio então, em 

1933, com a criação do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Maritimos,   

considerado a primeira instituição brasileira de Previdencia social de âmbito 

nacional, o sistema dos IPAs (Faro, 1996). 

  

Surgindo, inicialmente, na forma de caixas de aposentadoria e pensões 

vinculadas a certas empresas, logo o sistema de previdência social iniciou o seu 

processo de universalização, adquirindo caráter corporativo, a partir do governo 

Vargas, com a implantação dos institutos de aposentadoria e pensões 

organizados por categorias profissionais. Muito criticado pela heterogeneidade 

dos planos de custeio e de benefícios oferecidos aos trabalhadores e pela grande 

dispersão de esforços e recursos que implicava,  esse modelo se estendeu até a 

edição da Lei n° 3.807, de 26 de agosto de 1960, conhecida como Lei Orgânica 

da Previdência Social – LOPS, que instituiu planos de benefícios e de custeio 

únicos para o conjunto dos trabalhadores não submetidos a regimes próprios de 

previdência, impondo-lhes filiação obrigatória decorrente do mero exercício de 

atividade remunerada (Brasil, 2009). Esta Lei, segundo relatam Serra e Gurgel 

(2007, p. 76) uniformizou os regimes, a partir do estabelecimento de benefícios 
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custeio e gestão basicamente iguais, unificando a legislação aplicável aos 

institutos de aposentadorias e pensões. 

 

Em 1966, foi criado o Institudo nacional de Previdência Social (INPS) que 

procurou unificar a estrtura dos seis institutos de pensão existentes até então, 

complementava a uniformação dos benefícios e a unificação politico-

administrativa de todos serviços sociais prestados pelo Estado brasileiro. Em 

1974, foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) como  

parte de um conjunto de reformas, e deveria supervisionar o Instituto nacional de 

Previdencia Social. (Ritter, 2007). 

 
Em 1977 a lei nº  6435 instituiu a Previdencia complementa Privada e 

Institucionalizou a previdência Privada aberta. (Brasil, 2008).  

 
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi instituído o sistema da 

seguridade social, formado pela previdência, pela saúde e pela assistência social, 

cuja regulamentação geral ocorreu em 24 de julho de 1991, com a aprovação da 

Lei nº. 8.212  que trata da organização da seguridade social e institui o seu plano 

de custeio, e com a edição da Lei n° 8.213, que dispõe sobre os planos de 

benefícios da previdência social.  

 

 

2.4 Previdência Social 
 

 

A previdência social, como política de proteção social, teve sua evolução no Brasil 

destacadamente ao longo do século XX, tendo como contexto e motor as grandes 

transformações sociais, políticas, econômicas e institucionais por que passou o 

país nesse período (Brasil, 2009). 

 

a Lei n° 8.213,  dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social: 

 

Art. 1º A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar 
aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de 
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incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, 
encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam 
economicamente. 
Art. 2º A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos: 
I - universalidade de participação nos planos previdenciários; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 
urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios; 
IV - cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição 
corrigidos monetariamente; 
V - irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o 
poder aquisitivo; 
VI - valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário-de-
contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do 
salário mínimo; 
VII - previdência complementar facultativa, custeada por contribuição 
adicional; 
VIII - caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com 
a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores 
em atividade, empregadores e aposentados. (Brasil, 1991, art. 1º) 

 

No que diz respeito à Previdência social, os avanços trazidos pelos princípios 

norteados pela previdência do sistema de Seguridade Social são indiscutíveis. De 

uma vez por todas a previdência rompeu com a segmentação que a deixava 

restrita a determinadas categorias de trabalhadores e passou a ser reconhecida 

com um direito universal de cidadania, garantido sob a condicionalidade principal 

da contribuição prévia (Assis, 2011). 

Em dezembro de 2013, a Previdência Social pagou 31,199 milhões de benefícios, 

sendo 27,009 milhões previdenciários e acidentários e, os demais, assistenciais. 

Houve elevação de 3,8% em comparação com o mesmo mês de 2012. As 

aposentadorias somaram 17,5 milhões de benefícios. O valor médio dos 

benefícios pagos pela Previdência de janeiro a dezembro de 2013 foi de R$ 

1.001,73. Em relação ao mesmo período de 2006, houve crescimento de 16,6%. 

A maior parte dos benefícios (69,3%), incluídos os assistenciais, pagos em 

dezembro de 2013 tinham valor de até um salário mínimo, contingente de 21,6 

milhões de benefícios (Brasil, 2014a). 
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2.5 Regimes previdenciários brasileiros  

 

A Previdência no Brasil é composta de três pilares: o regime geral de previdência 

social, os regimes próprios de previdência dos servidores públicos e o regime de 

previdência complementar. A Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (ABRAPP, 2010) define que os dois primeiros são de 

caráter obrigatório e operados por órgãos públicos que, por meio do recolhimento 

de contribuições, pagam, dentro do mesmo exercício financeiro, benefícios aos 

aposentados e pensionistas. A simultaneidade e a equivalência entre os valores 

caracterizam o que se denomina regime de caixa. 

 

O Regime Geral de Previdência Social – RGPS é responsável pela cobertura de 

trabalhadores do setor privado, nas áreas e atividades urbanas e rurais, e dos 

servidores públicos civis contratados de acordo com as regras do setor privado, a 

CLT. Tem caráter compulsório, abrangência nacional, administração pública e 

benefícios definidos de acordo com a contribuição ou comprovação da atividade 

exercida, caso dos segurados especiais. Para os servidores públicos civis 

estatutários e para os servidores públicos militares, há os Regimes Próprios de 

Previdência Social – RPPS. Ambos servidores contam com o regime compulsório, 

de benefícios definidos, cujo valor não pode ultrapassar o teto da remuneração do 

Supremo Tribunal Federal, que para o ano de 2014 está em R$ 29.462,25. Para 

os servidores civis, a administração pode ser federal, estadual ou municipal, 

segundo sua filiação; os servidores públicos militares fazem todos parte do 

serviço público federal. Em geral, os Regimes Próprios são de repartição, como 

no caso do Regime Geral, mas em alguns casos de regimes estaduais e 

municipais, adotou-se o sistema de capitalização (Brasil, 2014b). 

 
 

O terceiro pilar é a previdência complementar. 

 

A previdência complementar, regime que faz parte do terceiro pilar do 
Sistema Previdenciário Brasileiro, tem caráter facultativo e proporciona ao 
trabalhador proteção previdenciária adicional, ou seja, o complemento de 
sua renda no futuro. As entidades do regime complementar recolhem as 
contribuições, aplicam o patrimônio acumulado e pagam benefícios aos 
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assistidos, o que caracteriza que elas operam sobre o regime de 
capitalização (ABRAPP, 2010). 
 
 
 

o Regime de Previdência Complementar, de caráter opcional, oferecido para 

todos os trabalhadores do setor privado e público é operado por entidades 

privadas das mais diversas e funciona em sistema de capitalização. (Brasil, 

2014b). 

 

 

  ESTRUTURA GERAL DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL   
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Figura 1 - Estrutura geral do sistema de previdência social. 
CLT: Consolidação das Leis Trabalhistas. INN: Instituto Nacional de Seguridade Social. 
Fonte: adaptado de Brasil. (2008). Ministério da Previdência Complementar. MPC. Previdência 
Complementar: Cartilha do participante. Brasília. Secretaria de Previdência Complementar. 
 

 

Em relação à forma de custeio, a previdência social brasileira pratica o regime 

financeiro de repartição simples, cujas contribuições dos atuais trabalhadores são 

arrecadadas e transferidas diretamente para os inativos. Já na previdência 

Regime Próprio de Prev. Servidores 
�    Público 
� Filiação obrigatória para os 

servidores públicos titulares de cargos 
efetivos da União, estados, do Distrito 
Federal e municípios. 
� Via de regra, regime financeiro de 

caixa. 

Regime Geral de Previdência Social  
� Publico  

 Filiação obrigatória para trabalhadores 
regidos pela CLT 

 Operado pelo INSS 
 Regime Financeiro de Caixa 

Regime de Previdência Complementar 
� Privado 

 Natureza Contratual  
 Filiação Facultativa 
 Autônomo em relação ao regime geral de 

Previdência Social e aos regimes 
próprios dos servidores públicos 

 Regime financeiro de capitalização 



31 

 

complementar o regime praticado é o de capitalização. Neste, a renda de 

aposentadoria será resultado direto do quanto foi investido e rentabilizado ao 

longo dos anos na poupança individual de cada indivíduo.  

 

O sistema de repartição financia os benefícios dos inativos a partir das 
contribuições dos ativos, isto é, o total das contribuições, menos os custos  
administrativos, e é repartido, segundo alguns critérios previamente 
definidos, entre pensionistas. Neste caso, ocorre apenas uma transferência 
de recursos dos ativos para os inativos. Por outro lado, no sistema de 
capitalização, os recursos dos contribuintes ativos são investidos de forma 
a gerar um fundo do qual serão sacados, no futuro, os benefícios pagos a 
eles próprios. Os sistemas públicos tendem a funcionar no primeiro 
método, e os privados, no segundo, embora isso não seja 
necessariamente obrigatório (Pereira, Miranda & Silva, 2007, p. 9). 

 

 

2.6 A crise na previdência social brasileira 

 

 

Segundo o Ministério da Previdência (Brasil, 2014b), a previdência social 

registrou, em 2013, necessidade de financiamento de R$ 51,3 bilhões (em valores 

nominais, o déficit foi de R$ 49,9 bilhões) no Regime Geral de Previdência social 

– aumento de 14,8% em relação a 2012, somados a arrecadação e o pagamento 

de benefícios nas áreas urbanas e rural. A arrecadação acumulada no ano foi de 

R$ 313,7 bilhões – crescimento de 4,8% em relação a 2012. A despesa fechou 

2013 em R$ 365 bilhões. Entre os principais fatores que contribuíram para o 

aumento da despesa estão os reajustes dos benefícios, o crescimento natural do 

estoque e, principalmente, o pagamento de passivos judiciais e revisões 

administrativas. Somente estas últimas somaram R$ 2,3 bilhões. 

 

Santos (2005, p. 109) entende que a crise do sistema previdenciário oficial está 

ligada ao custeio. Segundo o autor, a seguridade é meramente assistencial, 

beneficiando todos os cidadãos sem levar em conta as contribuições. E isso 

causa desequilíbrio financeiro ao sistema previdenciário, que paga boa fatia da 

conta de todo o sistema de seguridade social.  
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2.6.1 Aspectos demográficos.  

 

 

Argumenta El-Moor et. al., (2008) que as políticas promovidas pelos Estados de 

Bem-Estar Social no pós-guerra levaram a uma melhoria considerável das 

condições de vida e de trabalho, contribuindo para o aumento progressivo da 

expectativa de vida de suas populações. Em conjunto, verificou-se nesse período 

a progressiva queda da taxa de natalidade, associada a fenômenos como a 

universalização da educação, a intensificação da participação feminina no 

mercado de trabalho e a difusão do planejamento familiar. O aumento da 

expectativa de vida e a queda da taxa de natalidade produziram o fenômeno do 

envelhecimento populacional. 

 

O aspecto mais determinante de todas as argumentações dos Conservadores 

para explicar o Déficit na Previdência Social deve-se ao fato de estarem previstas 

mudanças bruscas na composição etária da população brasileira que resume a 

necessidade de  realização de uma Reforma Previdenciária abrangente. (Miranda, 

2010). 

 

A tábua de mortalidade projetada para o ano de 2014 forneceu uma expectativa 

de vida de 75,2 anos para o total da população, um acréscimo de 3 meses e 18 

dias em relação ao valor que havia sido estimado para o ano de 2013, 74,9 anos. 

Para a população masculina o aumento foi de 3 meses e 25 dias passando de 

71,3 anos para 71,6 anos, em 2014. Já para as mulheres o ganho foi um pouco 

menor, em 2013 a expectativa de vida ao nascer era de 78,6 anos se elevando 

para 78,8 anos em 2014, 3 meses e 11 dias maior. Em 1960, a expectativa de 

vida ao nascer foi de 52,5 anos, acréscimo de 7 anos em relação ao valor de 

1940. Para o ano de 2014, a expectativa de vida ao nascer que foi de 75,2 anos, 

significou um aumento de aproximadamente 29,7 anos para ambos os sexos 

frente aos indicadores observados em 1940, 28,7 anos para homens e 30,5 anos 

para mulheres Brasil (2015e). 

 

Em 1940, a taxa de mortalidade infantil era de aproximadamente 147 óbitos de 

crianças menores de 1 ano para cada 1.000 nascidos vivos,  valor, bastante 



33 

 

superior ao da mortalidade das crianças entre 1 e 4 anos de idade, 76,7 por mil. 

Já a taxa de mortalidade das crianças menores de 5 anos alcançava a cifra de 

212 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, no regime de mortalidade vigente na 

época. Das crianças que vieram a falecer antes de completar os 5 anos de idade, 

69,1% morreram antes de completar o primeiro ano de vida e 30,9% entre 1 a 4 

anos. A partir de 1940, observa-se diminuições contínuas nestas taxas, a 

mortalidade infantil entre 1940 e 2014 apresentou declínio da ordem de 90,2%, 

enquanto a mortalidade entre 1 a 4 anos de idade a diminuição foi de 96,9% ( 

Brasil, 2015e). 

 

Embora esse avanço seja desejável e muito positivo do ponto de vista social, para 

o RGPS, tal como modelo atual, seus efeitos são bastante preocupantes, seja 

quando se considera o envelhecimento resultante da queda da fecundidade, 

conhecido como envelhecimento pela base, seja quando o fenômeno decorre da 

redução da mortalidade entre idosos, denominado de envelhecimento pelo topo.  

A redução da proporção de jovens em relação aos idosos, na composição da 

população, implica em diminuição na relação entre trabalhadores ativos e inativos. 

Caminha-se para uma redução relativa no volume de contribuições que seriam 

cada vez menos suficientes para custear os benefícios pagos aos inativos. O 

aumento da proporção de idosos em relação aos jovens causado pelo aumento 

da expectativa impõe grandes gastos ao sistema. E isto não apenas porque 

existirão muito mais pessoas inativas na sociedade, mas, também, porque, em 

face da ampliação do período de sobrevida dos idosos, os benefícios deverão ser 

pagos por muito mais tempo.  Importa ressaltar, também, que o aumento médio 

da idade da população brasileira acarreta um incremento da incidência de 

doenças e acidentes de trabalho sobre os trabalhadores, o que, igualmente, 

resulta em maiores gastos para o sistema previdenciário. (Brasil, 2009) 

 

2.6.2 Desemprego e Informalidade no mercado de trabalho. 

 

 

Em junho de 2015, verificou-se uma redução de 111.199 postos de trabalho, 

equivalente ao declínio de 0,27% em relação ao estoque do mês anterior, 
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resultado menor que o declínio ocorrido em maio do mesmo ano da ordem de 

115.599 empregos. O saldo no mês de junho foi oriundo de 1.453.335 admissões 

e 1.564.534 desligamentos. No acumulado do ano, verificou-se declínio de 0,84%, 

correspondendo à perda de 345.417 postos de trabalho (Brasil, 2010f). 

 

A população ocupada passou de 92,3 milhões para 92,1 milhões do terceiro 

trimestre de 2014 ao 3º trimestre de 2015. Além disso, pode-se observar uma 

mudança na composição dessa população, no sentido de aumentar a participação 

dos trabalhadores ocupados em postos informais. A taxa de informalidade 

cresceu nesse mesmo período, de 44,1% no terceiro trimestre de 2014 para 

45,1% no terceiro trimestre de 2015. Essa tendência de aumento, embora menos 

intensa, torna-se relevante por não ter sido registrada nos anos recentes, 

inclusive em 2014, quando o desemprego já mostrava os primeiros sinais de 

crescimento (IPEA, 2015). 

 

A reforma da previdência social necessita ser inserida no atual contexto e na 

agenda política nacional por tratar-se de uma medida primordial para permitir que 

o Brasil continue avançando no seu processo de desenvolvimento 

socioeconomica e ambiental. Sua efetivação depende de uma vontade política 

dos governantes para definição de princípios gerais e estratégias para viabilizar a 

reforma (Matias, 2010). 

 

 

2.7 Previdência complementar 

 

 

2.7.1 Caracterização 

 

 

Segundo o Ministério da Previdência (Brasil, 2014), o sistema de previdência 

social brasileiro está estabelecido basicamente sobre dois pilares: a previdência 

social básica, oferecida pelo Poder Público e constituída pelo regime geral e pelos 

regimes próprios, e a previdência privada, de caráter complementar ao regime de 
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previdência oficial, facultativo e baseado na constituição de reservas financeiras 

garantidoras dos benefícios contratados.   

 

De acordo com Debiasi (2004), a previdência privada surgiu da necessidade das 

pessoas terem uma renda complementar à da previdência social, que muitas 

vezes não supre as exigências das pessoas depois de aposentadas, uma vez que 

o benefício quase sempre tem um valor inferior ao do salário na ativa. 

 

A previdência complementar, segundo Assaf (2014, p. 356): 

 

É uma alternativa de aposentadoria complementar à previdência social. É 
classificada como seguro de renda, oferecendo diversos planos de 
benefícios de aposentadoria, morte e invalidez, todos lastreados no pecúlio 
formado por seus participantes. A principal característica da previdência 
privada é que sua adesão é opcional, ao contrário da previdência social 
oferecida pelo governo, que apresenta um caráter público e obrigatório.  

 

As entidades de previdência complementar têm por objetivo instituir planos 

privados de concessão de pecúlios ou rendas mediante contribuição dos seus 

participantes, dos patrocinadores e/ou instituidores ou de ambos. Possui como 

característica ser complementar ao geral de previdência social, ser facultativo e 

benefício baseado na constituição de provisões (Lima, Lima & Pimentel, 2007). 

 

Atualmente, frente à crise da previdência social, o papel da previdência 

complementar (aberta ou fechada) adquire relevância socioeconômica. No âmbito 

social, sua importância decorre da necessidade de manutenção do padrão de vida 

dos indivíduos nos casos de interrupção ou relativa perda da capacidade de se 

obter renda (Chan, Silva & Martins, 2010). 

 

As entidades de previdência complementar são classificadas em entidades 

fechadas de previdência complementar (EFPC) e entidades abertas de 

previdência complementar (EAPC). Nestas últimas estão inclusas as seguradoras 

autorizadas a oferecer planos de benefícios (Lima et al., 2007).  

 

Os fundos de previdência complementar, sejam abertos ou fechados, têm os 

recursos financeiros mantidos em aplicações do mercado financeiro. Ou seja, eles 
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são fundos de investimento com gestão própria ou de instituições financeiras, que 

contam com profissionais conhecedores do mercado financeiro e suas diferentes 

modalidades de aplicações (Coelho & Camargos, 2012). 

 

2.7.2 Legislação  

 

Segundo o Ministério da Previdência Complementar (Brasil, 2008), a previdência 

complementar privada foi instituída pela Lei no 6.435, de 15 de julho de 1977, e 

posteriormente regulamentada pelo Decreto no 81.240, de 20 de janeiro de 1978. 

Desde sua instituição legal, as entidades de previdência privada estão 

conceitualmente classificadas em dois grupos distintos: EAPP e EFPC, cada uma 

com sua especificidade e vocação própria. O novo marco legal da previdência 

complementar foi instituído a partir da Emenda Constitucional nº 18, de 1998, que 

inseriu o regime privado de previdência no título da Ordem Social da Constituição 

Federal, alçando-o à condição de pilar do sistema previdenciário brasileiro, ao 

lado dos regimes próprios e do regime geral de previdência. Atendendo ao 

comando constitucional, em 29 de maio de 2001, foram sancionadas as Leis 

Complementares nºs 108 e 109 e, consequentemente, revogada a Lei no 6.435/77. 

Enquanto a Lei Complementar nº 108, de 2001, trata exclusivamente da relação 

entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios e as respectivas 

EFPCs, a LC nº 109, de 2001, por sua vez, dispõe sobre as regras gerais do 

regime de previdência complementar (Brasil, 2001). 

 

A Lei nº 12.154, de 23 de dezembro de 2009, alterou o aparato governamental do 

regime de previdência complementar fechado. Esse normativo criou a 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), autarquia de 

natureza especial com autonomia administrativa e financeira, patrimônio próprio, 

vinculada ao Ministério da Previdência Social (MPS), responsável pela 

fiscalização e supervisão das EFPCs e de execução das políticas para o regime 

de previdência complementar operadas por essas entidades. 

 



 

Figura 2 - Estrutura da 
Fonte: Brasil. (2008). Ministério da Previdência Complementar. 
Cartilha do participante. Brasília. Secretaria de
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Os benefícios oferecidos pelas entidades de previdência privada são 

complementares ou assemelhados àqueles oferecidos pela previdência oficial. 

Chan et al. (2010) comentam que a Lei no 6.435/77 já previa a classificação das 

entidades de previdência privada em fechada e aberta, cuja diferença decorre do 

fato de que a primeira está voltada para planos acessíveis exclusivamente aos 

empregados de uma empresa ou grupos de empresas; e a segunda, aberta, não 

contempla essa restrição. Por determinação de lei, as EFPCs não podem visar 

lucro, caráter facultado às EAPCs. E de acordo com Lima et al. (2007, p. 341), 

são regulamentadas e fiscalizadas pelo Ministério da Previdência e Assistência 

Social por intermédio do Conselho de Gestão da Previdência Complementar 

(CGPC) e da Secretaria de Previdência Complementar. 

 

 

2.7.4 Entidades abertas de previdência complementar 

 

 

As EAPCs são conceituadas pelo Banco Central do Brasil (BACEN, 2015a) como 

entidades constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas, com o 

objetivo de instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário 

acessíveis a quaisquer pessoas físicas. 

 

Entidades abertas de previdência complementar - são entidades 
constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas e têm por 
objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário 
concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único, acessíveis 
a quaisquer pessoas físicas. São regidas pelo Decreto-Lei 73, de 21 de 
novembro de 1966, e pela Lei Complementar 109, de 29 de maio de 2001. 
As funções do órgão regulador e do órgão fiscalizador são exercidas pelo 
Ministério da Fazenda, por intermédio do Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 
(BACEN, 2015b, s.p.). 

 

Os planos de benefícios instituídos por entidades abertas poderão ser individuais, 

quando acessíveis a qualquer pessoa física ou coletivo, quando tenham por 

objetivo garantir benefícios previdenciários a pessoas físicas vinculadas a uma 

pessoa jurídica, direta ou indiretamente (Lima et al., 2007). Debiasi (2004) informa 

que existe no mercado brasileiro, atualmente, elevado número de EAPPs, sejam 
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bancos, seguradoras ou outros tipos de instituições. Percebe-se, pesquisando o 

mercado, que existem muitos tipos de planos de previdência e todos se 

diferenciam segundo alguns aspectos, como: benefícios, carência, taxa de 

administração, taxa de carregamento e resgate. 

 

Esses planos são obrigados a promover a aplicação dos recursos em fundos de 

investimentos com o intuito de racionalizar a fiscalização, apresentam suas 

quotas divulgadas nos jornais especializados, o que permite o acompanhamento 

dos resultados financeiros obtidos “(Lima, 2006, p. 4). 

 

2.7.4.1 Tipos de planos / benefícios 

 

Lima e Andrezzo (2007) descrevem que até os anos 90 prevaleciam no mercado 

os planos tradicionais, denominados planos com garantia ou Fundos Garantidores 

de Benefício (FGB), que eram planos de benefício definido. A partir de 1997, 

foram criados novos fundos além do Fundo de Aposentadoria Programada 

Individual (FAPI). Os mais populares são: o plano de benefício livre (PGBL), 

criado em 1997, e o vida gerador de benefício livre (VGBL), criado em 2001. Além 

do PGBL e VGBL, outros planos foram criados posteriormente, mas ainda são 

poucos conhecidos. 

 

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) (Brasil, 2015a; 2015b), órgão 

que regulamenta as EAPCs, considera que os planos previdenciários podem ser 

contratados de forma individual ou coletiva (averbados ou instituídos) e podem 

oferecer, juntos ou separadamente, os seguintes tipos básicos de benefício de 

risco: 

 

a) Renda por sobrevivência: renda a ser paga ao participante do plano que 

sobreviver ao prazo de deferimento contratado, geralmente denominada de 

aposentadoria. 

b) Renda por invalidez: renda a ser paga ao participante, em decorrência de 

sua invalidez total e permanente ocorrida durante o período de cobertura e 

após cumprido o período de carência estabelecido no plano. 
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c) Pensão por morte: renda a ser paga ao(s) beneficiário(s) indicado(s) na 

proposta de inscrição, em decorrência da morte do participante ocorrida 

durante o período de cobertura e após cumprido o período de carência 

estabelecido no plano.  

d) Pecúlio por morte: importância em dinheiro, pagável de uma só vez ao(s) 

beneficiário(s) indicado(s) na proposta de inscrição, em decorrência da 

morte do participante ocorrida durante o período de cobertura e após 

cumprido o período de carência estabelecido no plano. 

e) Pecúlio por invalidez: importância em dinheiro, pagável de uma só vez ao 

próprio participante, em decorrência de sua invalidez total e permanente 

ocorrida durante o período de cobertura e após cumprido o período de 

carência estabelecido no plano. 

 

2.7.4.2  Plano gerador de benefício livre (PGBL) 

 

Os PGBLs são oferecidos somente pelas companhias seguradoras e entidades 

abertas da previdência privada. Sua fiscalização é feita pela SUSEP 

(Frankenberg, 1999).  

  

Segundo a SUSEP (2015) Os planos denominados sobre a sigla PGBL terão, 

durante o período de deferimento, como critério de remuneração da provisão 

matemática de benefícios a conceder, a rentabilidade da carteira de investimentos 

do fundo de investimento exclusivo (FIE) instituído para o plano, ou seja, durante 

o período de deferimento não há garantia de remuneração mínima. O PGBL 

poderá ter sua carteira de investimentos estruturada sob as seguintes 

modalidades: soberano, renda fixa ou composto. O objetivo do plano é a 

concessão de benefícios de previdência aberta complementar.  

 

A proposta de inscrição indicará a data de concessão de benefícios escolhida 

pelo participante. “O investidor pode escolher não somente o plano que irá 

contribuir, mas também o valor e o tempo de contribuição, o benefício desejado e 

seus beneficiários” (Assaf, 2014, p. 357). 
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O valor do benefício é calculado em função da provisão matemática de benefícios 

a conceder na data da concessão do benefício e do tipo de benefício contratado, 

de acordo com os fatores de renda apresentados na proposta de inscrição (Brasil, 

2015a; 2015b). 

 

 

2.7.4.3 Planos com cobertura por sobrevivência: vida gerador de benefício livre 

(VGBL). 

 

É outro fundo de investimento estruturado para captar poupanças de longo, 

visando complementar a aposentadoria. É bastante similar ao PGBL, 

diferenciando-se pelo tratamento tributário (Assaf, 2014, p. 358). 

 

Conforme a SUSEP (Brasil, 2015a; 2015b), a operação de planos com cobertura 

por sobrevivência é regulada, basicamente, pela Resolução CNSP 140/2005 (com 

redação alterada pela Resolução CNSP 148/2006), que altera e consolida as 

regras de funcionamento e os critérios para operação da cobertura por 

sobrevivência oferecida em plano de seguro de vida e dá outras providências, e 

pela Circular SUSEP 330/2007. Os seguros de pessoas com cobertura por 

sobrevivência só podem ser comercializados após prévia aprovação, pela 

SUSEP, dos respectivos regulamentos e notas técnicas atuariais. Os fundos para 

aplicação dos recursos variam dos mais agressivos, que investem em renda 

variável (ações), aos mais conservadores, que aplicam apenas em títulos públicos 

e/ou títulos privados. Portanto, haverá opções para diferentes tipos de 

investidores, dependendo do seu perfil de investimento. O segurado deverá estar 

atento às políticas de investimentos dos fundos, em especial para os percentuais 

mínimo e máximo de investimentos em renda variável. 

 

2.7.4.4 Principais diferenças entre os planos comercializados atualmente: PGBL e 

VGBL  

 

Existem diferenças marcantes, sobretudo na tributação, o que é identificado por 

Galiza (2011). Ao comparar VGBL e PGBL, a principal diferença consiste na 

possibilidade de se deduzir da base fiscal do imposto de renda os depósitos neste 
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último, até o limite de 12% da renda bruta anual. Esse valor é então adiado até o 

participante resgatar o plano. Já no VGBL, não existe essa vantagem. No resgate, 

só ocorre tributação sobre a rentabilidade.  

 

Um determinante importante nas escolhas diretas entre VGBL e PGBL é a forma 

de declaração do imposto de renda por parte do contribuinte. Por exemplo, para 

quem declara na modalidade simplificada, a melhor opção é o VGBL (Galiza, 

2011). 

 

Além disso, Lima e Andrezzo (2007) garantem que há outras diferenças, 

basicamente decorrentes do fato de que o PGBL é um plano de previdência e o 

VGBL um seguro de vida. Os PGBLs são instituídos por EAPC ou sociedade 

seguradora autorizada a operar planos de previdência complementar aberta, 

enquanto os VGBLs são instituídos por seguradoras. Os pagamentos efetuados 

pelos participantes são denominados contribuições no PGBL e prêmio no caso do 

VGBL. Neste, os valores pagos aos participantes são denominados capital 

segurado, e no PGBL benefícios. 

 

As carteiras de investimento do PGBL e do VGBL são estruturadas sob as 

seguintes modalidades: soberano, renda fixa ou composto (Brasil, 2015; 2015b). 

 

a) Soberano – investimento em títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou 

BACEN e créditos securitizados do Tesouro Nacional.  

b) Renda fixa – a mesma aplicação do plano soberano mais investimento de 

renda fixa.  

c) Composto – limitam-se os investimentos em renda variável até 49% do 

patrimônio líquido do FIE. 

   

Em qualquer uma das duas modalidades contratadas, seja VGBL ou PGBL, o 

participante poderá optar pela contratação de um dos tipos de rendas a seguir, 

quando da concessão do benefício de renda por sobrevivência (Brasil, 2015a; 

2015b). 
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a) Renda mensal vitalícia: consiste em uma renda paga vitalícia e 

exclusivamente ao participante a partir da data de concessão do benefício. 

O benefício cessa com o falecimento do participante. 

b) Renda mensal temporária: consiste em uma renda paga temporária e 

exclusivamente ao participante. O benefício cessa com o falecimento do 

participante ou o fim da temporariedade contratada, o que ocorrer primeiro. 

c) Renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido: consiste em uma 

renda paga vitaliciamente ao participante a partir da data da concessão do 

benefício, sendo garantida aos beneficiários da seguinte forma:  

• No momento da inscrição, o participante escolherá um prazo mínimo de 

garantia que será indicado na proposta de inscrição. 

• O prazo mínimo da garantia é contado a partir da data do início do 

recebimento do benefício pelo participante. 

• Se durante o período de percepção do benefício ocorrer o falecimento 

do participante antes de ter completado o prazo mínimo de garantia 

escolhido, o benefício será pago aos beneficiários conforme os 

percentuais indicados na proposta de inscrição, pelo período restante 

do prazo mínimo de garantia. 

• No caso de falecimento do participante, após o prazo mínimo garantido 

escolhido, o benefício ficará automaticamente cancelado sem que seja 

devida qualquer devolução, indenização ou compensação de qualquer 

espécie ou natureza aos beneficiários. 

• No caso de um dos beneficiários falecer antes de ter sido completado o 

prazo mínimo de garantia, o valor da renda será rateado entre os 

beneficiários remanescentes até o vencimento do prazo mínimo 

garantido. 

• Não havendo qualquer beneficiário remanescente, a renda será paga 

aos sucessores legítimos do participante, pelo prazo restante da 

garantia. 

d) Renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário indicado: 

• Consiste em uma renda paga vitaliciamente ao participante a partir da 

data de concessão do benefício escolhida.  
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• Ocorrendo o falecimento do participante durante a percepção dessa 

renda, o percentual do seu valor estabelecido na proposta de inscrição 

será revertido vitaliciamente ao beneficiário indicado. 

• Na hipótese de falecimento do beneficiário, antes do participante e 

durante o período de percepção da renda, a reversibilidade do benefício 

estará extinta sem direito a compensações ou devoluções dos valores 

pagos. No caso do beneficiário falecer, após já ter iniciado o 

recebimento da renda, o benefício estará extinto. 

e) Renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade aos 

menores:  

• Consiste em uma renda paga vitaliciamente ao participante a partir da 

data de concessão do benefício escolhida.  

• Ocorrendo o falecimento do participante durante a percepção dessa 

renda, o percentual do seu valor estabelecido na proposta de inscrição 

será revertido vitaliciamente ao cônjuge; e na falta deste, reversível 

temporariamente ao(s) menor(es) até que complete(m) a idade para 

maioridade (18, 21 ou 24) estabelecida no regulamento e conforme o 

percentual de reversão estabelecido. 

f) Pagamento único:  

• No primeiro dia útil seguinte à data prevista para o término do período 

de deferimento, será concedido ao participante benefício sob a forma 

de pagamento único, calculado com base no saldo de provisão 

matemática de benefícios a conceder verificado ao término daquele 

período. 

g) Renda mensal por prazo certo:  

•   Consiste em uma renda mensal a ser paga por um prazo 

preestabelecido ao participante/assistido. Na proposta de inscrição, o 

participante indicará o prazo máximo, em meses, contado a partir da 

data de concessão do benefício, em que será efetuado o pagamento da 

renda. Se, durante o período de pagamento do benefício, ocorrer o 

falecimento do participante/assistido antes da conclusão do prazo 

indicado, o benefício será pago ao beneficiário (ou beneficiários), na 

proporção de rateio estabelecida, pelo período restante do prazo 
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determinado. O pagamento da renda cessará com o término do prazo 

estabelecido. Na hipótese de um dos beneficiários falecer, a parte a ele 

destinada será paga aos sucessores legítimos, observada a legislação 

vigente. Na falta de beneficiário nomeado, a renda será paga aos 

sucessores legítimos do participante-assistido, observada a legislação 

vigente. Não havendo beneficiário nomeado ou, ainda, em caso de 

falecimento de beneficiário, a renda será provisionada mensalmente no 

decorrer do restante do prazo determinado, sendo o saldo corrigido pelo 

índice de atualização de valores previsto no regulamento do plano 

contratado, até que identificados os sucessores legítimos a quem 

deverão ser pagos o saldo provisionado e, se for o caso, os 

remanescentes pagamentos mensais. 

 

2.7.4.5 Portabilidade 

  

Não estando satisfeito com o gestor de seu plano de previdência, o investidor 

poderá mudar de uma instituição para outra quantas vezes desejar sem a 

necessidade de pagar imposto de renda. Para isso, é necessário somente 

respeitar a carência mínima de 60 dias (Assaf, 2014). 

 

Sobre o tema, Frankenberg (1999, p. 167) adverte que: “quem não estiver 

satisfeito com os resultados parciais alcançados pelo administrador pode pedir a 

transferência para outra seguradora ou entidade de previdência privada aberta. É 

a chamada portabilidade”.  

 

O participante poderá solicitar a portabilidade, total ou parcial, para outro plano 

dos recursos acumulados.  Para isso, segundo a circular da SUSEP n º 338/2007, 

o período de carência deverá ser de 60 dias, a contar da data de protocolo da 

proposta de inscrição na EAPC. 

 

Art. 27. Independentemente da quantidade e do valor das contribuições 
pagas, o participante poderá solicitar a portabilidade, total ou parcial, para 
outro plano de previdência complementar com cobertura por sobrevivência, 
de recursos do saldo da provisão matemática de benefícios a conceder 
após o cumprimento de período de carência. 
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§ 1o Para os planos do tipo PGBL o período de carência de que trata o 
caput deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data de protocolo da 
proposta de inscrição na EAPC. 
§ 2o Para os planos do tipo PRGP, PAGP e PRSA, o período de carência 
de que trata o caput deverá estar compreendido entre 60 (sessenta) dias e 
24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de protocolo da proposta de 
inscrição na EAPC. 
§ 3o Não poderão ser estipuladas portabilidades com intervalo inferior a 60 
(sessenta) dias. 
§ 4o Para portabilidade entre planos de previdência complementar da 
mesma EAPC, podem ser estabelecidos períodos inferiores aos 
mencionados neste capítulo (Brasil, 2007, fl. 10).  
 

 

2.7.4.6 Resgate 

 

O art. 19 da circular da SUSEP, Ministério da Fazenda nº 338/2007, prevê o 

estabelecimento em contrato de resgate total com no mínimo 60 dias e no 

máximo 24 meses a partir da contratação e de resgate parcial com intervalos 

entre 60 dias e seis meses. 

 

Art. 19. O participante poderá solicitar, independentemente do número de 
contribuições pagas, resgate, parcial ou total, de recursos do saldo da 
provisão matemática de benefícios a conceder, após o cumprimento de 
período de carência, que deverá estar compreendido entre 60 (sessenta) 
dias e 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de protocolo da proposta 
de inscrição na EAPC. 
§ 1o Não poderão ser estipulados resgates com intervalo inferior ao 
estabelecido no plano, que deverá estar compreendido entre 60 (sessenta) 
dias e 6 (seis) meses. 
§ 2o O montante da provisão matemática de benefícios a conceder 
correspondente ao saldo devedor da assistência financeira, incluindo a 
incidência do imposto de renda e, quando for o caso, do carregamento, 
não poderá ser resgatado. 
§ 3o Nos planos coletivos instituídos, respeitado o disposto no caput deste 
artigo, deverão ser observados, também, os dispositivos do respectivo 
contrato (Brasil, 2007, fl. 08). 

 

2.7.4.7 Taxas de carregamento e gestão financeira 

 

A taxa de administração ou de gestão financeira é a remuneração cobrada pela 

gestão de recursos aplicados nos fundos de previdência. É um percentual 

cobrado anualmente e incide sobre todo o patrimônio do fundo (Assaf, 2014). 
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Segundo a SUSEP (Brasil, 2015a; 2015b), o carregamento é a importância 

destinada a atender às despesas administrativas e de comercialização do plano, 

sendo os percentuais máximos, conforme norma vigente, os seguintes: 

 

a) Para planos com contribuição variável pode-se cobrar no máximo 10% da 

contribuição; 

b) para os planos em benefício definido pode-se cobrar no máximo 30% da 

contribuição. 

 

O carregamento poderá ser cobrado na data de pagamento da respectiva 

contribuição, exclusivamente sobre o valor pago e/ou no momento do resgate ou 

da portabilidade. Nestes casos, sobre a parcela do valor do resgate ou sobre a 

parcela dos recursos portados correspondente ao valor nominal das contribuições 

pagas. 

 

A taxa de carregamento tem por objetivo cobrir as despesas incorridas pelo 
fundo na comercialização e prestação de serviços. A taxa é um percentual 
cobrado sobre o valor de cada contribuição, e o valor pode variar de um 
plano para outro (Assaf, 2014, p. 357). 

 

2.7.4.8 Tributação  

 

Seja no PGBL ou VGBL, quando da contratação o participante poderá optar por 

um dos dois tipos de regime tributários existentes, regime progressivo ou regime 

regressivo.  

 

Incidência tributária no resgate realizado pelo titular do plano:  

a) PGBL: sobre o valor do resgate. 

b) VGBL: sobre os rendimentos acumulados (ganho de capital) 

 

De acordo com a Lei no 11.053, de 29 de dezembro de 2004, é facultada aos 

participantes que ingressarem a partir de 1o de janeiro de 2005 em planos de 

benefícios de caráter previdenciário estruturados nas modalidades de contribuição 

definida ou contribuição variável das entidades de previdência complementar e 
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das sociedades seguradoras a opção por regime de tributação no qual os valores 

pagos aos próprios participantes ou aos assistidos, a título de benefícios ou 

resgates de valores acumulados, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na 

fonte. 

 

No regime regressivo ou definitivo, a retenção ocorrerá na fonte de forma 

definitiva, aplicando-se as seguintes alíquotas: 35% para recursos com prazo de 

acumulação inferior ou igual a dois anos; 30% para recursos com prazo de 

acumulação superior a dois anos e inferior ou igual a quatro anos; 25% para 

recursos com prazo de acumulação superior a quatro anos e inferior ou igual a 

seis anos; 20% para recursos com prazo de acumulação superior a seis anos e 

inferior ou igual a oito anos; 15% para recursos com prazo de acumulação 

superior a oito anos e inferior ou igual a 10 anos; e 10% para recursos com prazo 

de acumulação superior a 10 anos. 

 

Art. 1o É facultada aos participantes que ingressarem a partir de 1o de 
janeiro de 2005 em planos de benefícios de caráter previdenciário, 
estruturados nas modalidades de contribuição definida ou contribuição 
variável, das entidades de previdência complementar e das sociedades 
seguradoras, a opção por regime de tributação no qual os valores pagos 
aos próprios participantes ou aos assistidos, a título de benefícios ou 
resgates de valores acumulados, sujeitam-se à incidência de imposto de 
renda na fonte às seguintes alíquotas: 
I - 35% (trinta e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação 
inferior ou igual a 2 (dois) anos; 
II - 30% (trinta por cento), para recursos com prazo de acumulação 
superior a 2 (dois) anos e inferior ou igual a 4 (quatro) anos; 
III - 25% (vinte e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação 
superior a 4 (quatro) anos e inferior ou igual a 6 (seis) anos; 
IV - 20% (vinte por cento), para recursos com prazo de acumulação 
superior a 6 (seis) anos e inferior ou igual a 8 (oito) anos; 
V - 15% (quinze por cento), para recursos com prazo de acumulação 
superior a 8 (oito) anos e inferior ou igual a 10 (dez) anos; e 
VI - 10% (dez por cento), para recursos com prazo de acumulação superior 
a 10 (dez) anos (Brasil, 2004, art. 1º). 

 

No regime progressivo, a retenção do imposto de renda será na fonte, com 

aplicação da alíquota de 15% a título de antecipação do imposto devido, sujeita a 

ajuste na declaração de ajuste anual do titular do plano.  
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Art. 3o A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de 
recursos acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no 
art. 1o desta Lei que não tenham efetuado a opção nele mencionada 
sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 15% 
(quinze por cento), como antecipação do devido na declaração de ajuste 
da pessoa física, calculado sobre: 

           I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI; 
II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura 
por sobrevivência (Brasil, 2004, art. 3º). 

 
 

2.8 Mercado de Previdência Complementar 
 

 

Segundo Assis (2011) o significativo crescimento dos planos de previdência 

complementar estão inseridos em um completo contexto onde estão em jogo 

tanto os interesses dos usuários da politica de previdência complementar, como 

dos diversos setores da economia, que também poderiam ser beneficiados com a 

diminuição da proteção social garantida por esta política. 

 

No acumulado de janeiro a novembro de 2014, as contribuições feitas por titulares 

de planos abertos de caráter previdenciário somaram R$ 72,4 bilhões, alta de 

11,13% frente aos 65 bilhões registrados no mesmo período em 2013 

(FENAPREVI, 2015). Segundo o Ministério do trabalho e previdência social 

(Brasil, 2015c) os planos previdenciais fechados acumulavam, em dezembro de 

2014, R$ 698,7 bilhões de ativos, correspondente a 12,65% do Produto Interno 

Bruto, 95,1% estavam alocados em investimentos. 

 

As diversas restrições na proteção garantida pelo Estado obrigam os 

trabalhadores a responsabilizarem-se pela própria proteção, e vem criando um 

espaço significativo para que o mercado atue. É nesse contexto que se observa 

um considerável crescimento da previdência complementar no país (Assis, 2011). 

 

O mercado de previdência aberta no Brasil é altamente concentrado, sendo que a 

maior parte encontra-se nas mãos dos bancos e seguradoras. Dentro desse 

segmento ter surgido uma vasta gama de planos (Garcia, 2008). 
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O número de empresas, principalmente das seguradoras, aumentou muito desde 

1994. O principal fator macroeconômico responsável por esse fenômeno foi a 

estabilização da economia, com a redução das taxas de inflação, que permitiu ao 

público pensar em investimentos de longo. Os índices indicativos de desempenho 

do setor também demonstraram grande crescimento, tornando o mercado de 

previdência um dos que apresentaram as maiores taxas de crescimento no Brasil 

nos últimos anos (Coimbra  & Toyoshima, 2009). 

Os dados da FENAPREVI (2015) mostram que o sistema registrava, em outubro 

de 2014, 104.047 pessoas já usufruindo benefícios (aposentadorias, pecúlios, por 

morte e por invalidez, e pensões, por morte e por invalidez) pagos por planos 

abertos de caráter previdenciário. Em outubro de 2014, foram computados 

também 2.838.949 adesões a estoque de planos empresariais e 10.236.978 

planos individuais contratados, estes últimos, por 8.673.032 pessoas físicas, 

números relativos a quantidade de CPF’s. 

De acordo com Vieira (2013) constam-se atitudes pontuais no esforço de 

apresentar à população as posturas recomendáveis para a preparação para o 

período de aposentadoria. No que diz respeito ao poder público, o Ministério da 

Previdência Social e a PREVIC disponibilizam, via internet, programas de 

educação financeira e previdenciária. No contexto privado, as entidades abertas 

permanentemente divulgam estudos sobre as vantagens em ter uma aplicação 

em previdência programada. 
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3  Metodologia 

  

Neste capítulo é descrita a metodologia que foi utilizada com o intuito de alcançar 

os objetivos propostos na presente pesquisa. Sendo assim, serão mostradas a 

caracterização da pesquisa, a sua classificação e, por fim, os métodos de coleta e 

análise dos dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa e métodos de coleta e análise dos dados 

 

Este trabalho constitui-se em uma pesquisa empírica, tendo como peculiaridade 

um estudo qualitativo de mercado com instrumentos quantitativos. 

 

Em relação ao fim, este estudo caracteriza-se como sendo uma pesquisa 

descritiva exploratória. Para Collis e Hussey (2005), a pesquisa descritiva 

caracteriza-se por ser aquela que descreve o comportamento dos fenômenos e é 

usada para identificar e obter informações sobre as características de 

determinado problema ou questão. 

 

Quanto aos meios, é um estudo com abordagem técnica quantitativa e qualitativa, 

sendo dividido em duas etapas.  

 

Na primeira etapa da pesquisa, pretendeu-se levantar informações que 

possibilitassem melhor entendimento acerca da dinâmica, tendo como base as 

estatísticas obtidas a partir da consolidação dos dados encaminhados à SUSEP 

pelas companhias seguradoras independentes supervisionadas, por meio do 

sistema Formulários de Informações Periódicas da SUSEP (FIPSUSEP) ou do 

envio de arquivos em atendimento à Circular no 360/2008, dados disponíveis para 

consulta no Sistema de Estatística da SUSEP (SES). 

 

Na segunda etapa foram abordados, mediante questionário com questões 

fechadas para análise qualitativa, corretores de seguros de Belo Horizonte que 

atuam no segmento de previdência complementar aberta comercializando os 

produtos de PGBL e VGBL junto às seguradoras independentes para extrair 
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percepções em relação à dinâmica do mercado de previdência complementar 

aberta nas seguradoras independentes. 

 

A pesquisa qualitativa, como preleciona Roesch (2005), é aquela que se 

caracteriza como extremamente apropriada quando o objetivo é a proposição de 

planos, ou seja, a aplicação de modelos teóricos a situações práticas da vivência 

organizacional. O método qualitativo foi utilizado para análise da percepção de 

corretores de seguros de Belo Horizonte que comercializam os produtos de PGBL 

e VGBL nas seguradoras independentes em relação à dinâmica do mercado de 

previdência complementar aberta dessas instituições. 

 

3.2 Unidade de análise, observação, sujeito da pesquisa 

  

Esta pesquisa teve como análise a base de dados do SES, disponível para 

download no site dessa autarquia, dados obtidos a partir da consolidação dos 

dados encaminhados à SUSEP pelas companhias supervisionadas por meio do 

sistema FIPSUSEP ou do envio de arquivos em atendimento à Circular no 

360/2008. 

 

Foram consolidados e analisados dados de 2003 a 2014 das companhias 

seguradoras supervisionadas que atuam no segmento de previdência 

complementar aberta com os produtos VGBL e PGBL, 21 ao todo. Para a análise 

da dinâmica de mercado do segmento, consideraram-se as 21 empresas, 

seguradoras ligadas a banco e seguradoras independentes. Para a análise da 

dinâmica do mercado das seguradoras independentes e análise da percepção 

dos corretores, consideraram-se 11 seguradoras independentes.  

 

A primeira etapa foi realizada com base na análise dos dados do SES. 
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3.3 Levantamento de dados para análise da dinâmica do mercado de  

complementar aberta a partir de pesquisas realizadas no Sistema de 

Estatística da SUSEP (SES)   

 

Para a geração de planilhas para análise das operações de contribuições dos 

VGBLs no SES, disponível no site da autarquia, utilizou-se o filtro  

operações/seguros e sinistros em três códigos do produto no sistema, pois esta 

modalidade é classificada na SUSEP como seguro/pecúlio. Foram selecionadas 

todas as unidades federativas, o período de pesquisa como sendo o primeiro dia 

de janeiro e o último de dezembro do respectivo ano a ser consultado e código do 

VGBL no campo ramos de seguros, três ao todo (1.392 – VGBL/ VAGP/ VRGP/ 

VRSA/ VRI, 994 - VGBL/ VAGP/ VRGP/ VRSA/ VRI e 992 - VGBL/ VAGP/ VRGP/ 

VRSA/ PRI). Para cada código foi gerada uma planilha por ano especificando o 

código SUSEP de cada empresa, o nome de cada empresa, os prêmios retidos e 

os sinistros pagos anuais. Nessa etapa foram geradas 28 planilhas. 

 

Para acesso à base de dados iniciais de PGBL foi necessário fazer filtro sistema 

de PGBL pelo somatório de unidades federativas. Para a base inicial foram 

geradas 12 planilhas com informações acerca de contribuições pagas 

anualmente, resgates pagos, média de contribuições no período e número de 

resgatantes. 

 

Para a geração de planilhas para análise de dados de resgates e portabilidades 

foram feitos filtros por produtos, todas as empresas, período de 1º de janeiro a 31 

de dezembro do ano respectivo para a operação de resgates para a modalidade 

VGBL, uma planilha para cada código e ano. O mesmo filtro foi feito para a 

operação de portabilidade para cada código e ano para a modalidade VGBL.  

Para as operações de resgates e portabilidades para a modalidade PGBL foram 

geradas planilhas para cada ano e operação utilizando-se os filtros respectivos às 

operações. Para essa etapa foram geradas mais 27 planilhas. 

 

Até essa etapa foram geradas 67 planilhas a serem trabalhadas. Nesse momento 

foram filtradas para separar as informações das seguradoras ligadas a bancos e 

seguradoras independentes e gerada a soma para se chegar aos valores anuais 
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de cada planilha e operação por cada seguradora, pelo total de seguradoras 

ligadas a banco e seguradoras independentes. 

 

Trabalhadas as planilhas, foram geradas novas planilhas consolidadas para as 

modalidades VGBL e PGBL para contribuições ano a ano do mercado e 

contribuições, portabilidades externas (valores cedidos e valores aceitos) e 

resgates dessas modalidades para as seguradoras independentes, não ligadas a 

banco. Nessa etapa foram geradas oito planilhas consolidadas, nas quais foram 

trabalhados dados estatísticos de percentual de crescimento anual, média de 

crescimento, total de crescimentos no somatório das duas modalidades. 

 

A partir da base de informações foi gerada uma planilha de captação líquida das 

duas modalidades e seu somatório. Para isso, foi utilizado o seguinte cálculo: 

 

Captação líquida = (contribuições + portabilidades de entrada) – (resgates + 

portabilidades de saída) 

 

Após a consolidação dos valores nominais das operações, levantou-se junto ao 

site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015) um relatório de 

série histórica do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

Identificada a série histórica com base em dezembro de 1993, os números índices 

de 2003 a 2014 com base em dezembro de 2003 foram divididos pelo índice 2014 

com base em 2003 para a criação da base índice de dezembro de 2014. Feito 

isso, os valores nominais foram divididos pelos novos números índices para a 

geração dos valores reais ou a preços constantes com base em 2014 para uma 

análise mais coerente dos valores monetários ao longo do período. Para a análise 

dos dados foram utilizados os valores a preços constantes com base em 2014. 

 

Os valores nominais de cada ano estão sendo ajustados pela inflação para a base 

de 2014, com o intuito de apresentar o valor monetário daqueles em 2014 para 

que se possa fazer comparações entre eles. 

 

Valores nominais (da renda de uma pessoa, do PIB, etc.) correspondem aos 

valores correntes, expressos em preços do período de observação. Ex.: o valor 
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nominal de um salário é o valor que aparece no contracheque; o valor nominal do 

PIB de 2005 é o valor resultante da soma dos valores adicionados, observada 

nesse ano. Valores reais, por sua vez, são expressos a preços constantes, de 

forma a permitir comparações entre períodos diferentes (Tabela 1). 
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Tabela 1  
 
Exemplificando o cálculo do número índice com base em 2014 e os valores reais ou preços constantes 

Contribuições de Previdência Complementar Aberta nas seguradoras (ligadas a bancos e independentes) 

 
Contribuições VGBL  
- valores Nominais 

Número indice  - 
base Dez 2003 = 

100 

IPCA (número 
indice) - base 
Dez 2014= 100 

Contribuições VGBL -
Valores  reais ou a 
preços constantes 

Contribuições PGBL - 
Valores Nominais 

Contribuições PGBL 
- Valores reais ou a 
preços constantes 

  4059,86     

2003 R$ 7.043.070.342,00 2229,49 0,55 R$ 12.825.300.655,61 R$ 4.238.742.764,00 R$ 7.718.672.072,02 

2004 R$ 10.588.047.167,00 2398,92 0,59 R$ 17.918.892.322,97 R$ 4.397.818.260,00 R$ 7.442.735.247,96 

2005 R$ 11.733.720.201,00 2535,40 0,62 R$ 18.788.854.340,63 R$ 4.476.975.224,00 R$ 7.168.846.191,10 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Foi identificada a série histórica do IBGE sendo o número índice de dezembro de 

2003 = 100, número índice com base em dezembro de 2003.  

 

Para o cálculo do valor real ou a preços constantes de 2004, inicialmente 

calculou-se o número índice de 2004 com base em dezembro de 2014. 

 

Para o cálculo do número índice de 2004 com base em dezembro de 2014, 

dezembro de 2014 = 100, dividiu-se o número índice 2004 com base em 

dezembro de 2003  (2.398,92) pelo número índice de dezembro de 2014 com 

base em dezembro de 2003 (4.059,86).   

 

número índice de 2004 com base em dez de 2014 =   

nº índice de dez/ 2004 com base em dez 2003 
nº índice de dez/ 2014 com base em dez/ 2003 

 

número índice de 2004 com base em dez de 2014= 2.398,92 
       4.059,86 
 

número índice de 2004 com base em dez de 2014 = 0,59  

 

Em seguida, calculou-se a contribuição VGBL 2004 em valores reais ou a preços 

constantes: 

 

Contribuição VGBL em valores reais ou a preços constantes de 2004 = 

Contribuição em valores nominais de 2004 
Numero índice de 2004 com base em dez de 2014 

 

Contribuição VGBL em valores reais de 2004 ou a preços constantes de 2004 =  

R$ 7.043.070.342,00 / 0,59 = R$ 12.825.300.655,61  

  

3.4 Aplicação do questionário   

 

Na segunda etapa da pesquisa, foi realizado um levantamento com base no 

questionário aplicado aos corretores de seguros que atuam com previdência 

complementar aberta em Belo Horizonte junto às seguradoras independentes 

para avaliar, sob a percepção dos corretores, a dinâmica do mercado de 
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previdência complementar aberta das seguradoras independentes. Os 

questionários foram aplicados no período de 15 de outubro a 15 de novembro de 

2015. O Apêndice A apresenta o questionário completo de pesquisa utilizado. 

 

Esse levantamento possibilitou a análise de 36 questionários aplicados e 

respondidos  com a presença do pesquisador. 

 

Apenas para contextualização do universo ampliado, fora da Seguradora S/A., a 

título informativo, já que esta não representa a população deste estudo de caso, 

existiam no Brasil, em abril de 2008, 43.906 corretores cadastrados na Federação 

Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, 

de Previdência Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e Resseguros 

(FENACOR). 

 

Especificamente em Belo Horizonte são 2.454 corretores cadastrados na 

FENACOR (www.fenacor.com.br). 

 

Para essa segunda etapa, a amostra inicial dos corretores teve como base 36 

corretores que atuam com previdência em BH, identificados pela produção 

apresentada na Seguradora S/A. e recomendados pelos gerentes comerciais da 

regional Belo Horizonte dessa seguradora. Utilizando-se esse critério, pode-se 

entender que a amostra também foi por julgamento e representa 1,46% do 

número de corretores cadastrados em 2008. Esse procedimento foi necessário, 

pois foi identificado que não são todos os corretores que atuam no segmento de 

previdência.  
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Este capítulo dedica-se à apresentação dos resultados e análises do estudo 

proposto. Os parágrafos seguintes destinam-se à apreciação de cada um dos 

objetivos que compõem as duas fases da estratégia de pesquisa.  

 

4.1 Apresentação e análise dos resultados  

 

Para a análise utilizaram-se os valores reais, ou a preços constantes, com base 

em 2014, conforme sinalizado na metodologia. 

 

As taxas médias de crescimento no periodo 2003 a 2014 foram obtidas por 

regressão aplicando-se o modelo de crescimento constante. 

 

A partir da consolidação e análise dos dados, constatou-se que a soma de 

contribuições do mercado de previdência complementar aberta de 2003 a 2014 

ligadas à modalidade VGBL chegou a R$ 391.710.581.042,00 em valores 

nominais, R$ 479.864.537.328,07 em valores reais ou a preços constantes de 

dezembro de 2014. As contribuições relacionadas à modalidade PGBL somaram 

R$ 69.267.330.306,00 no mesmo período, R$ 91.432.445.481,99 a valores 

constantes, 16% do total de contribuições entre as duas modalidades no período. 

O maior volume de contribuições nesse período foi feito na modalidade VGBL, 

84%.    

 



 

Figura 3 - Contribuições do 
Fonte: dados da pesquisa 

Figura 4 - Contribuições do 
2003 a 2014. 
Fonte: dados da pesquisa 
 

A partir daqui serão 

base em dezembro de 2014

R$ 12.825.300.655,61 em 2003 para R$ 71.334.292.237,00 em 2014, média de 

variação percentual de um ano em relação ao ano anterior n

2014 de 17,03%. Em PGBL es

R$ 8.376.223.501,00 em 2014

um ano em relação ao ano anterior bem menor, cresci

Contribuições do mercado  em valores nominais - 2003 a 2014
ados da pesquisa – elaborado pelo autor. 

 

Contribuições do mercado em valores reais ou a preços constantes 

ados da pesquisa – elaborado pelo autor. 

serão trabalhados os valores reais ou a preços 

base em dezembro de 2014. As contribuições em VGBL no mercado 

12.825.300.655,61 em 2003 para R$ 71.334.292.237,00 em 2014, média de 

variação percentual de um ano em relação ao ano anterior no período de 2003 a 

%. Em PGBL esses valores são de R$ 7.718.672.072,02 em 2003 e 

8.376.223.501,00 em 2014, com média no período de variação percentual de 

um ano em relação ao ano anterior bem menor, crescimento médio de 1,61
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2003 a 2014. 

 

mercado em valores reais ou a preços constantes - 

os valores reais ou a preços constantes com 

ercado passaram de 

12.825.300.655,61 em 2003 para R$ 71.334.292.237,00 em 2014, média de 

o período de 2003 a 

es valores são de R$ 7.718.672.072,02 em 2003 e 

com média no período de variação percentual de 

mento médio de 1,61%. 
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Tabela 2  
 
Contribuições de previdência complementar aberta nas seguradoras (ligadas a 
bancos e independentes) 

 

Contribuições 
VGBL  - valores 

nominais 
R$ 

No 
indice  - 

base 
dez 

2003 = 
100 

IPCA 
(no 

indice) - 
base 
Dez 

2014= 
100 

Contribuições 
VGBL -valores  

reais ou a 
preços 

constantes 
R$ 

Contribuições 
PGBL - valores 

nominais 
R$ 

Contribuições 
PGBL - valores 

reais ou a 
preços 

constantes 
R$ 

  4059,86     

2003 7.043.070.342,00 2229,49 0,55 12.825.300.655,61 4.238.742.764,00 7.718.672.072,02 

2004 10.588.047.167,00 2398,92 0,59 17.918.892.322,97 4.397.818.260,00 7.442.735.247,96 

2005 11.733.720.201,00 2535,40 0,62 18.788.854.340,63 4.476.975.224,00 7.168.846.191,10 

2006 15.251.247.909,00 2615,05 0,64  23.677.532.489,18 4.431.393.998,00 6.879.730.497,21 

2007 20.173.643.631,00 2731,62 0,67 29.983.002.332,59 4.521.653.484,00 6.720.290.565,14 

2008 23.526.258.725,00 2892,86 0,71 33.016.916.389,76 5.059.209.779,00 7.100.130.463,75 

2009  30.181.423.965,00 3017,59 0,74 40.606.031.932,29 5.201.848.375,00 6.998.557.174,34 

2010     36.696.660.338,00 3195,89 0,79 46.617.156.234,99  6.094.741.471,00 7.742.380.716,62 

2011 43.422.815.917,00 3403,73 0,84 51.793.342.429,86 7.014.238.245,00 8.366.358.460,09 

2012 59.498.715.704,00 3602,46 0,89 67.053.195.854,51 7.533.200.573,00 8.489.681.961,30 

2013 62.260.684.906,00 3815,39 0,94 66.250.020.108,68 7.921.284.632,00 8.428.838.631,46 

2014 71.334.292.237,00 4059,86 1,00 71.334.292.237,00 8.376.223.501,00 8.376.223.501,00 

TOTAL391.710.581.042,00   479.864.537.328,07 69.267.330.306,00 91.432.445.481,99 

* Contribuições nas seguradoras (ligadas a bancos e independentes) 

Fonte: dados da pesquisa – elaborado pelo autor. 
 

Como monstra a Tabela 3, as contribuições em VGBL mais PGBL passaram de 

R$ 20.543.972.727,63 em 2003 para R$ 79.710.515.738,00 em 2014, um 

crescimento médio no período de 2003 a 2014 de 13,75%. A maior variação 

percentual de um ano em relação ao ano anterior se deu no ano de 2012 em 

relação a 2011, aumento de 25,6% nas contribuições. A menor variação foi  a 

redução de 1,1% nas contribuições de 2013 em relação ao volume de 

contribuições de 2012. 

 

 

 

 



 

 Tabela 3  

 
Contribuições de previdência complementar aberta nas seguradoras 
bancos e independentes)

Ano Contribuições VGBL + 
PGBL (R$) 

Nominais

2003 R$ 11.281.813.106,00

2004 R$ 14.985.865.427,00

2005 R$ 16.210.695.425,00

2006 R$ 19.682.641.907,00

2007 R$ 24.695.297.115,00

2008 R$ 28.585.468.504,00

2009 R$ 35.383.272.340,00

2010 R$ 42.791.401.809,00

2011 R$ 50.437.054.162,00

2012 R$ 67.031.916.277,00

2013 R$ 70.181.969.538,00

2014 R$ 79.710.515.738,00

TOTAL R$ 460.977.911.348,00

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

Figura 5 - Contribuições do 
Fonte: dados da pesquisa 
 
 

 

previdência complementar aberta nas seguradoras 
bancos e independentes) 

Contribuições VGBL + 
PGBL (R$) - Valores 

Nominais 

Contribuições VGBL + 
PGBL  - Valores reais ou a 

preços constantes 

R$ 11.281.813.106,00 R$          20.543.972.727,63 

R$ 14.985.865.427,00 R$          25.361.627.570,93 

R$ 16.210.695.425,00 R$          25.957.700.531,73 

R$ 19.682.641.907,00 R$          30.557.262.986,39 

R$ 24.695.297.115,00 R$          36.703.292.897,73 

R$ 28.585.468.504,00 R$          40.117.046.853,51 

R$ 35.383.272.340,00 R$          47.604.589.106,63 

42.791.401.809,00 R$          54.359.536.951,61 

R$ 50.437.054.162,00 R$          60.159.700.889,95 

R$ 67.031.916.277,00 R$          75.542.877.815,81 

R$ 70.181.969.538,00 R$          74.678.858.740,14 

79.710.515.738,00 R$          79.710.515.738,00 

R$ 460.977.911.348,00 R$        571.296.982.810,06 

ados da pesquisa – elaborado pelo autor. 

Contribuições do mercado em valores reais ou a preços contantes
ados da pesquisa – elaborado pelo autor. 
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previdência complementar aberta nas seguradoras (ligadas a 

Crescimento em rel. 
ao ano anterior (∆%) 

 

23,5 

2,4 

17,7 

20,1 

9,3 

18,7 

14,2 

10,7 

25,6 

-1,1 

6,7 

13,4(média) 

 

em valores reais ou a preços contantes 



 

4.2.1 Análises da consolidação dos dados das 
 

4.2.1.1 Sobre as contribuições nas 

 

A partir da consolidação e análise dos dados

das contribuições nas 

modalidade VGBL chegou a 

contribuições do mercado. As contribuições relacionadas à modalidade PGBL 

somaram R$ 13.379.075.304,40, 25,7% do total de contribuições entre as duas 

modalidades no período. O maior volume de contribuições nes

na modalidade VGBL, 74,3%. 

 

As contribuições  no  

R$ 4.619.953.773,00 em 2014, conforme 

no período. No  PGBL 

R$ 1.273.809.882,00 e

 

Figura 6 - Contribuições nas 
Fonte: dados da pesquisa 

 

4.2.1 Análises da consolidação dos dados das seguradoras independentes

4.2.1.1 Sobre as contribuições nas seguradoras independentes

A partir da consolidação e análise dos dados (Tabela 4), constatou

das contribuições nas seguradoras independentes, de 2003 a 2014

modalidade VGBL chegou a R$ 38.727.165.960,95, 8,07% do total de 

ercado. As contribuições relacionadas à modalidade PGBL 

13.379.075.304,40, 25,7% do total de contribuições entre as duas 

modalidades no período. O maior volume de contribuições nes

na modalidade VGBL, 74,3%.  

 VGBL  evoluíram  de  R$ 654.571.159,15 

619.953.773,00 em 2014, conforme Figura 7, crescimento médio de 18,65

PGBL  esses  números  foram R$ 1.200.360.468,37 em 2003 e 

R$ 1.273.809.882,00 em 2014, crescimento médio de 2,81% ao ano no período.

Contribuições nas seguradoras independentes. 
ados da pesquisa – elaborado pelo autor. 
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eguradoras independentes 

ndependentes 

, constatou-se que a soma 

de 2003 a 2014, na 

R$ 38.727.165.960,95, 8,07% do total de 

ercado. As contribuições relacionadas à modalidade PGBL 

13.379.075.304,40, 25,7% do total de contribuições entre as duas 

modalidades no período. O maior volume de contribuições nesse período foi feito 

R$ 654.571.159,15  em  2003  para 

, crescimento médio de 18,65% 

1.200.360.468,37 em 2003 e 

% ao ano no período. 

 



 

Figura 7 - Crescimento em rel
independentes. 
Fonte: dados da pesquisa 

Figura 8 - Crescimento em rel
Fonte: dados da pesquisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crescimento em relação ao ano anterior - PGBL (∆%) 

ados da pesquisa – elaborado pelo autor. 
 

 

Crescimento em relação ao ano anterior VGBL (∆%)
ados da pesquisa – elaborado pelo autor. 
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∆%) - seguradoras 

 

∆%). 



 

Tabela 4  
 
Contribuições nas seguradoras 
 

Ano Contribuições 
PGBL (R$) - Valores 

Nominais 

2003 R$ 659.183.238,00 

2004 R$ 665.816.837,00 

2005 R$ 584.369.494,00 

2006 R$ 554.363.435,00 

2007 R$ 545.774.102,00 

2008 R$ 648.625.372,00 

2009 R$ 764.705.867,00 

2010 R$ 998.310.987,00 

2011 R$ 1.175.316.641,00 

2012 R$ 1.109.629.698,00 

2013 R$ 1.231.916.181,00 

2014 R$ 1.273.809.882,00 

TOTAL R$ 9.552.638.496,00 

Fonte: dados da pesquisa 

Figura 09 - Contribuições VGBL+PGBL nas 
reais ou a preços constantes
Fonte: dados da pesquisa 
 

 

Ao analisar o valor total de captação (VGBL + PGBL) no período de 2003 a 2014

(Tabela 5), apurou-se que este apresentou reduções esporádicas. Observou

Contribuições nas seguradoras independentes 

Valores 
Contribuições PGBL 

(R$) - Valores reais ou 
preços constantes 

Contribuições VGBL 
(R$) - Valores 

Nominais 

 R$ 1.200.360.468,37 R$ 359.460.635,00

 R$ 1.126.808.373,71 R$ 855.277.532,00

 R$ 935.733.349,34 R$ 830.875.084,00

 R$ 860.648.146,39 R$ 995.452.049,00

 R$ 811.154.716,16 R$ 1.329.854.665,00

 R$ 910.285.393,27 R$ 1.741.580.886,00

 R$ 1.028.833.857,88 R$ 3.804.681.289,00

 R$ 1.268.192.223,04 R$ 5.201.200.010,00

 R$ 1.401.880.001,68 R$ 3.696.190.148,00

 R$ 1.250.518.042,04 R$ 4.017.657.451,00

 R$ 1.310.850.850,53 R$ 3.802.458.592,00

 R$ 1.273.809.882,00 R$ 4.619.953.773,00

 R$ 13.379.075.304,40 R$ 31.254.642.114,00

ados da pesquisa – elaborado pelo autor. 
 

 

Contribuições VGBL+PGBL nas seguradoras independentes
onstantes. 

ados da pesquisa – elaborado pelo autor. 

Ao analisar o valor total de captação (VGBL + PGBL) no período de 2003 a 2014

se que este apresentou reduções esporádicas. Observou
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Contribuições VGBL 
Valores 

Contribuições VGBL 
(R$) -  Valores reais 

ou preços 
constantes 

R$ 359.460.635,00 R$ 654.571.159,15 

855.277.532,00 R$ 1.447.445.951,12 

R$ 830.875.084,00 R$ 1.330.455.359,52 

R$ 995.452.049,00 R$ 1.545.437.355,18 

R$ 1.329.854.665,00 R$ 1.976.491.517,94 

R$ 1.741.580.886,00 R$ 2.444.146.822,12 

R$ 3.804.681.289,00 R$ 5.118.811.163,20 

R$ 5.201.200.010,00 R$ 6.607.281.186,96 

R$ 3.696.190.148,00 R$ 4.408.697.086,51 

R$ 4.017.657.451,00 R$ 4.527.774.570,44 

R$ 3.802.458.592,00 R$ 4.046.100.015,81 

R$ 4.619.953.773,00 R$ 4.619.953.773,00 

R$ 31.254.642.114,00 R$ 38.727.165.960,95 

 

ndependentes: valores 

Ao analisar o valor total de captação (VGBL + PGBL) no período de 2003 a 2014 

se que este apresentou reduções esporádicas. Observou-se 
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variação percentual negativa do volume de captação de um ano em relação ao 

ano anterior nos anos de 2005, 2011, 2012 e 2013. Nesses anos as reduções 

foram de 12, 26,2, 0,6 e 7,3%, respectivamente. 

 

 

Tabela 5  
 
Contribuições VGBL +  PGBL nas seguradoras independentes 
Ano Contribuições 

VGBL+PGBL  - Valores 
Nominais 

Contribuições 
VGBL+PGBL -Valor  real 
ou a preços constantes 

∆% de um ano 
em relação ao 
ano anterior 

Selic 
(Média anual) 

2003 R$ 1.018.643.873,00 R$ 1.854.931.627,52  16,5 

2004 R$ 1.521.094.369,00 R$ 2.574.254.324,83 38,8 17,75 

2005 R$ 1.415.244.578,00 R$ 2.266.188.708,86 -12,0 18 

2006 R$ 1.549.815.484,00 R$ 2.406.085.501,57 6,2 13,25 

2007 R$ 1.875.628.767,00 R$ 2.787.646.234,10 15,9 11,25 

2008 R$ 2.390.206.258,00 R$ 3.354.432.215,39 20,3 13,75 

2009 R$ 4.569.387.156,00 R$ 6.147.645.021,08 83,3 8,75 

2010 R$ 6.199.510.997,00 R$ 7.875.473.410,00 28,1 10,75 

2011 R$ 4.871.506.789,00 R$ 5.810.577.088,19 -26,2 11 

2012 R$ 5.127.287.149,00 R$ 5.778.292.612,48 -0,6 7,25 

2013 R$ 5.034.374.773,00 R$ 5.356.950.866,34 -7,3 10 

2014 R$ 5.893.763.655,00 R$ 5.893.763.655,00 10,0 11,75 

TOTAL R$ 40.447.819.975,00 R$ 52.106.241.265,35 14,2 ( média)  

Fonte: dados da pesquisa – elaborado pelo autor. 
 

A maior variação percentual positiva se deu em 2009 em relação a 2008, 83% 

(Tabela 5). 

 

O volume de contribuições nas seguradoras independentes apresentou, no 

período de 2003 a 2014, crescimento médio maior do que a média de crescimento 

do mercado quando analisadas as modalidades isoladamente ou a soma das 

duas, VGBL mais PGBL. No somatório das duas modalidades, as seguradoras 

independentes cresceram 12,62% ao ano, em média, enquanto o mercado 

cresceu 13,75%. No período, a média de crescimento ano a ano na modalidade 

VGBL das seguradoras independentes foi 9,51% maior do que o crescimento do 

mercado, 18,65% ante 17,03%, respectivamente. O volume total de contribuições 

nas duas modalidades nas seguradoras independentes representou apenas 

9,12% do total de contribuições do mercado. 
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Conforme a Tabela 6, ao aplicar o modelo de regressão, ou seja, ao analisar a 

relação entre as variáveis valores de contribuição (VGBL+PGBL) nas seguradoras 

independentes nos anos 2003 a 2014, considerada para o modelo a variável 

independente (X) e a taxa SELIC anual no mesmo período, considerada a variável 

dependente (Y), constatou-se:  

 

a) Coeficiente de determinação (R²) 0,57 = 57%. O coeficiente de 

determinação deve ser interpretado como a proporção de variação total da 

variável dependente, que é explicada pela variação da variável 

independente X, ou seja, 53% da variação nas contribuições em 

VGBL+PGBL nas seguradoras independentes no período é explicada pela 

variação na taxa SELIC. 

b) A equação apresentada é Yi = 9,95x109 – 4,4x108X1. Para cada aumento 

anual de um ponto percentual na taxa SELIC observa-se queda, em média, 

de 4,4x108x1 reais, igual a R$ 440.294.878,70. 

c) O coeficiente de correlação encontrado foi de 0,75, uma correlação forte 

entre as duas variáveis. Valores positivos do coeficiente de correlação 

ocorrem quando x e y variam no mesmo sentido, isto é, quando x aumenta, 

y aumenta; ou quando x diminui, y também diminui.  
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Tabela 6  

Estatística de regressão: valores de contribuição X SELIC (média anual) 

RESUMO DOS RESULTADOS      

Estatística de regressão        

R múltiplo 0,759047139        

R-quadrado 0,576152559        

R-quadrado ajustado 0,533767814        

Erro-padrão 1368136173        

Obs. 12        

 ANOVA Gl SQ MQ F F de significação    

Regressão 1   2,54441E+19 2,54441E+19 13,59339475 0,00419812    

Resíduo 10 1,8718E+19 1,8718E+18      

Total 11 4,4162E+19          

  Coeficientes Erro-padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0% 

Interseç. 9845872756 1544121860 6,376357339 8,07357E-05 6405354847 13286390665 6405354847 13286390665 

Variável X 1 -440294878,7 119420715,7 -3,686922125 0,00419812 -706380815,1 -174208942,4 -706380815,1 -174208942,4 

RESULTADOS DE RESÍDUOS  RESULTADOS DE RESÍDUOS   

Obs. Y previsto Resíduos  Obs. Y previsto Resíduos   

1 2581007257 -726075629,6  7 5993292567 154352453,7   

2 2030638659 543615666,1  8 5112702810 2762770600   

3 1920564939 345623769,8  9 5002629090 807947998   

4 4011965613 -1605880111  10 6653734885 -875442273   

5 4892555371 -2104909136  11 5442923969 -85973102,62   

6 3791818174 -437385958,3  12 4672407931 1221355724   

Fonte: dados da pesquisa – elaborado pelo autor. 
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Tabela 7 
 
Crescimento em relação ao ano anterior das contribuições nas seguradoras 
Independentes 

Ano Crescimento em rel. ao ano 
anterior PGBL (∆%) 

Crescimento em rel. ao ano 
anterior VGBL (∆%) 

2003   

2004 -6,1 121,1 

2005 -17,0 -8,1 

2006 -8,0 16,2 

2007 -5,8 27,9 

2008 12,2 23,7 

2009 13,0 109,4 

2010 23,3 29,1 

2011 10,5 -33,3 

2012 -10,8 2,7 

2013 4,8 -10,6 

2014 -2,8 14,2 

Média 1,2 26,6 

Fonte: dados da pesquisa – elaborado pelo autor. 
 

4.2.1.2 Sobre os resgates 

 

O maior volume de resgates no período de 2003 a 2014 registrou-se no VGBL, R$  

18.805.839.179,36, ante R$ 8.314.128.301,11 no PGBL. O volume total de 

resgates somado às modalidades VGBL e PGBL foi de R$ 27.119.967.480,47 

(Tabela 8). 

.  
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Tabela 8 

Resgates nas seguradoras independentes 

 Resgates VGBL - 
Valores Nominais 

Resgates VGBL - 
Valores reais ou a 
preços constantes 

Resgates PGBL - 
Valores Nominais 

Resgates PGBL -
Valores reais ou a 
preços constantes 

Total VGBL+PGBL - 
valores Nominais 

Total VGBL + PGBL - 
Valores reais ou a 
preços constantes 

2003 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 590.815.850,00 R$ 1.075.864.720,98 R$ 590.815.850,00 R$ 1.075.864.720,98 

2004 R$ 89.640.313,00 R$ 151.704.567,53 R$ 393.689.956,00 R$ 666.269.031,38 R$ 483.330.269,00 R$ 817.973.598,91 

2005 R$ 297.988.377,00 R$ 477.159.853,38 R$ 488.898.950,00 R$ 782.859.229,77 R$ 786.887.327,00 R$ 1.260.019.083,14 

2006 R$ 372.442.557,00 R$ 578.216.339,83 R$ 316.716.795,00 R$ 491.702.203,53 R$ 689.159.352,00 R$ 1.069.918.543,36 

2007 R$ 445.450.982,00 R$ 662.049.854,59 R$ 293.154.531,00 R$ 435.699.824,36 R$ 738.605.513,00 R$ 1.097.749.678,95 

2008 R$ 740.147.163,00 R$ 1.038.727.716,23 R$ 368.866.194,00 R$ 517.669.402,04 R$ 1.109.013.357,00 R$ 1.556.397.118,27 

2009 R$ 978.915.544,00 R$ 1.317.031.160,78 R$ 418.121.211,00 R$ 562.539.503,28 R$ 1.397.036.755,00 R$ 1.879.570.664,06 

2010 R$ 1.882.475.422,00 R$ 2.391.379.761,74 R$ 502.148.356,00 R$ 637.898.058,00 R$ 2.384.623.778,00 R$ 3.029.277.819,75 

2011 R$ 2.762.883.608,00 R$ 3.295.478.973,00 R$ 679.430.233,00 R$ 810.402.595,31 R$ 3.442.313.841,00 R$ 4.105.881.568,32 

2012 R$ 2.616.973.033,00 R$ 2.949.246.941,74 R$ 648.481.621,00 R$ 730.818.550,06 R$ 3.265.454.654,00 R$ 3.680.065.491,80 

2013 R$ 2.844.894.879,00 R$ 3.027.180.687,55 R$ 738.628.203,00 R$ 785.955.589,40 R$ 3.583.523.082,00 R$ 3.813.136.276,94 

2014 R$ 2.917.663.323,00 R$ 2.917.663.323,00 R$ 816.449.593,00 R$ 816.449.593,00 R$ 3.734.112.916,00 R$ 3.734.112.916,00 

TOTAL R$ 15.949.475.201,00 R$ 18.805.839.179,36 R$ 6.255.401.493,00 R$ 8.314.128.301,11 R$ 22.204.876.694,00 R$ 27.119.967.480,47 

Fonte: dados da pesquisa – elaborado pelo autor. 
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4.2.1.3 Sobre as portabilidades 

 

Ao se gerar as bases de dados que deram origem às planilhas com as 

informações referente às portabilidades de entrada, verificou-se que de 2003 a 

2007 não havia registro de informações enviadas pelo mercado acerca dessas 

operações. A obrigatoriedade do envio de informações das operações por parte 

das instituições supervisionadas se deu a partir de 2008 em atendimento à 

circular SUSEP 360/2008. Ao consolidar os dados referentes às portabilidades de 

entrada nas seguradoras independentes, de 2008 a 2014, obteve-se que o maior 

volume de portabilidades de entrada ocorreu na modalidade VGBL, R$ 

5.870.218.933,44 ante R$ 4.865.560.985,97 no PGBL (Tabela 9). 
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Tabela 9  
 
Portabilidades de entrada: seguradoras independentes 
 Portabilidades de 

Entrada VGBL - 
Valores Nominais 

Portab. De Entrada 
VGBL  - Valores 

reais ou a preços 
constantes 

Portabilidades de 
Entrada PGBL - 

Valores nominais 

Port. De Entrada 
PGBL - Valores reais 

ou a preços 
constantes 

Portabilidades de 
Entrada Total 

(VGBL + PGBL) - 
Valores Nominais 

Portabilidades de 
Entrada Total (VGBL + 
PGBL) - Valores reais 

ou a preços 
constantes 

2003 R$ - R$ - R$  - R$ -  R$  - 

2004 R$ - R$  - R$ - R$ -  R$  - 

2005 R$ - R$  - R$  - R$  -  R$  - 

2006 R$ - R$  - R$ - R$ -  R$ - 

2007 R$ - R$  - R$  - R$  -  R$ - 

2008 R$  100.393.615,00 R$ 140.893.102,95 R$ 215.089.028,00 R$ 301.857.449,45 R$ 315.482.643,00 R$  442.750.552,40 

2009 R$  242.933.798,00 R$ 326.842.682,12 R$ 406.942.614,00 R$ 547.499.839,57 R$ 649.876.412,00 R$ 874.342.521,69 

2010 R$ 567.215.115,00 R$ 720.554.824,10 R$ 472.592.777,00 R$  600.352.487,61 R$ 1.039.807.892,00 R$ 1.320.907.311,71 

2011 R$ 807.825.433,00 R$  963.548.272,75 R$ 509.361.490,00 R$  607.550.052,09 R$ 1.317.186.923,00 R$ 1.571.098.324,84 

2012 R$ 807.825.433,00 R$  910.394.053,62 R$  697.419.952,00 R$  785.970.521,90 R$ 1.505.245.385,00 R$ 1.696.364.575,53 

2013 R$ 1.089.070.604,00 R$ 1.158.852.484,90 R$ 893.768.730,00 R$ 951.036.700,36 R$ 1.982.839.334,00 R$ 2.109.889.185,26 

2014 R$  1.649.133.513,00 R$ 1.649.133.513,00 R$ 1.071.293.935,00 R$ 1.071.293.935,00 R$ 2.720.427.448,00 R$ 2.720.427.448,00 

 R$ 5.264.397.511,00 R$ 5.870.218.933,44 R$ 4.266.468.526,00 R$ 4.865.560.985,97 R$ 9.530.866.037,00 R$ 10.735.779.919,42 

Fonte: dados da pesquisa – elaborado pelo autor. 

 

 

 



 

Identificou-se recorrente

modalidade PGBL e na soma das modalidades PGBL e VGBL de 2008 a 2014. 

No VGBL somente não se pode dizer o mesmo

único ano, de 2012 em relação a 2011, de R$ 

910.394.053,62.  

 

Figura 10 - Portabilidades de 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Comparados o volume de portabilidades de entrada e o volume de contribuições 

no período de 2003 a 2014

portabilidades de entrada e o volume de contribuições 

volume total de portabilidades de entrada apurado no período, 

10.735.779.919,42, foi

52.106.241.265,35. Mesmo se 

de informações em relação às operações de 

a mesma, R$ 10.735.779.919,42 em volume de portabilidades de entrada ante

40.217.134.868,47 em volume de contribuições.

 

Na comparação do volume de portabilidades de entrada

de portabilidades de saída

entre o volume de portabilidades de entrada e o volume de portabilidades de 

saída também foi menor que 

identificado, R$ 11.229.513.867,60, foi superi

recorrente aumento no volume de portabilidades de entrada na 

modalidade PGBL e na soma das modalidades PGBL e VGBL de 2008 a 2014. 

No VGBL somente não se pode dizer o mesmo, por causa da redução em um 

único ano, de 2012 em relação a 2011, de R$ 963.548.272,75 em 2011 para R$ 

Portabilidades de entrada: seguradoras independentes
ados da pesquisa – elaborado pelo autor. 

o volume de portabilidades de entrada e o volume de contribuições 

no período de 2003 a 2014, percebeu-se que a relação entre o volume de 

portabilidades de entrada e o volume de contribuições foi 

volume total de portabilidades de entrada apurado no período, 

foi menor do que o volume de contribuições, R$ 

52.106.241.265,35. Mesmo se se considerar o período de 2008 a 2014, pela falta 

de informações em relação às operações de portabilidades até 2007, a relação 

R$ 10.735.779.919,42 em volume de portabilidades de entrada ante

40.217.134.868,47 em volume de contribuições. 

do volume de portabilidades de entrada (Tabela 9

s de saída (Tabela 11), no período de 2003 a 2014, a relação 

entre o volume de portabilidades de entrada e o volume de portabilidades de 

menor que um. O volume total de portabilidades de saída 

R$ 11.229.513.867,60, foi superior ao volume de entrada
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aumento no volume de portabilidades de entrada na 

modalidade PGBL e na soma das modalidades PGBL e VGBL de 2008 a 2014. 

por causa da redução em um 

963.548.272,75 em 2011 para R$ 

 

ndependentes. 

o volume de portabilidades de entrada e o volume de contribuições 

relação entre o volume de 

 menor que um. O 

volume total de portabilidades de entrada apurado no período, R$ 

menor do que o volume de contribuições, R$ 

considerar o período de 2008 a 2014, pela falta 

portabilidades até 2007, a relação foi 

R$ 10.735.779.919,42 em volume de portabilidades de entrada ante R$ 

abela 9) com o volume 

, no período de 2003 a 2014, a relação 

entre o volume de portabilidades de entrada e o volume de portabilidades de 

olume total de portabilidades de saída 

or ao volume de entrada, R$  
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10.735.779.919,42, considerando o período de 2008 a 2014, pois não havia 

registro  de dados de portabilidade no SES antes desse período. 
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Tabela 10 

Portabilidades de saída - independentes 

 Portabil. Saída VGBL 
- Valores Nominais 

Port. Saída VGBL 
em Valores reais ou 
a preços constantes 

Portab. Saída PGBL 
- valores Nominais 

Port. Saída PGBL 
em Valores reais ou 
a preços constantes 

Total VGBL+PGBL - 
valoes Nominais 

Total VGBL+PGBL - 
Valores reais ou a 
preços constantes 

2003 R$   - R$   - R$  - R$ - R$ - R$ - 

2004 R$   - R$  - R$ - R$ - R$ - R$ - 

2005 R$ - R$   - R$ - R$ - R$                                              
- 

R$                    
- 

2006 R$  - R$  - R$ - R$ - R$                                                      
- 

R$                    
- 

2007 R$  - R$  - R$ - R$- R$                                   
- 

R$                    
- 

2008 R$ 155.260.303,00 R$  217.893.397,45 R$  214.723.591,00 R$  301.344.592,60 R$ 369.983.894,00 R$  519.237.990,05 

2009 R$ 189.713.882,00 R$ 255.240.705,65 R$  351.263.544,00 R$ 472.589.321,86 R$  540.977.426,00 R$  727.830.027,51 

2010 R$ 338.604.769,00 R$ 430.142.450,92 R$  491.555.811,00 R$ 624.441.947,27 R$ 830.160.580,00 R$ 1.054.584.398,19 

2011 R$  715.351.945,00 R$ 853.248.861,52 R$  520.208.364,00 R$ 620.487.855,58 R$ 1.235.560.309,00 R$  1.473.736.717,10 

2012 R$ 1.083.467.809,00 R$ 1.221.034.409,56 R$  908.308.580,00 R$ 1.023.635.424,57 R$ 1.991.776.389,00 R$ 2.244.669.834,13 

2013 R$  1.315.051.529,00 R$  1.399.313.071,67 R$ 861.036.807,00 R$  916.207.488,95 R$  2.176.088.336,00 R$ 2.315.520.560,62 

2014 R$ 1.837.261.105,00 R$  1.837.261.105,00 R$ 1.056.673.235,00 R$  1.056.673.235,00 R$ 2.893.934.340,00 R$ 2.893.934.340,00 

TOTAL R$  5.634.711.342,00 R$  6.214.134.001,77 R$ 4.403.769.932,00 R$ 5.015.379.865,83 R$ 10.038.481.274,00 R$ 11.229.513.867,60 

Fonte: dados da pesquisa – elaborado pelo autor. 
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O volume de captação líquida (portabilidades de entrada + contribuições menos 

portabilidades de saída + resgates) foi positivo em todos os anos, ou seja, em 

nenhum ano o volume de saídas de recurso foi maior que o volume de valores 

captados (Tabela 11). 

 

Tabela 11  
 
Captação líquida (VGBL + PGBL): seguradoras independentes 

 Valores Nominais 
Valores reais ou a preços 

constantes 

2003 - R$  - 

2004 - R$  - 

2005 - R$ - 

2006 - R$  - 

2007 - R$ - 

2008 R$  1.226.691.650,00 R$ 1.721.547.659,47 

2009 R$ 3.281.249.387,00 R$ 4.414.586.851,20 

2010 R$  4.024.534.531,00 R$ 5.112.518.503,77 

2011 R$  1.510.819.562,00 R$ 1.802.057.127,62 

2012 R$ 1.375.301.491,00 R$ 1.549.921.862,08 

2013 R$ 1.257.602.689,00 R$  1.338.183.214,03 

2014 R$ 1.986.143.847,00 R$ 1.986.143.847,00 
Fonte: dados da pesquisa – elaborado pelo autor.  
   

4.2.2 Análise da percepção dos corretores: questionário aplicado 

 

Na questão 1, quando perguntados sobre a percepção do volume de captação 

entre as modalidades no período de 2003 a 2014, 67% dos corretores 

responderam que na opinião deles houve aumento recorrente ano a ano das 

contribuições, conforme Figura 11. Nos dados trabalhados, encontrou-se que, 

apesar do crescimento médio do volume de captação de 12,62% no período, 

inferiu-se que houve redução esporádica ano a ano. Não houve aderência entre a 

percepção dos corretores e a característica da dinâmica identificada. Os dados 

demonstram redução do volume de captação de um ano em relação ao ano 

anterior de 12, 26,2, 0,6 e 7,3% nos anos  de 2005, 2011, 2012 e 2013, 

respectivamente, conforme demonstrado na Tabela 5.  

 



 

Figura 11 - Percepção sobre o volume de captação (VGBL + PGBL)
Fonte: dados da pesquisa: e

A projeção de captação para os próximos anos é de aumento recorrente ano a 

ano, no entendimento de 66% dos corretores

 

Figura 12 - Percepção dos corretores sobre a projeção de captação para os 
próximos anos. 
Fonte: dados da pesquisa 
 

O maior volume de captação no período

na modalidade PGBL, 33%

modalidades; e 31%,

tabulação dos dados

período considerado, que

relacionadas à modalidade PGBL somaram R$

Percepção sobre o volume de captação (VGBL + PGBL)
: elaborado pelo autor. 

  

projeção de captação para os próximos anos é de aumento recorrente ano a 

, no entendimento de 66% dos corretores. 

Percepção dos corretores sobre a projeção de captação para os 

ados da pesquisa – elaborado pelo autor. 

maior volume de captação no período, na concepção de 36% dos corretores,

na modalidade PGBL, 33%, que foi aproximadamente igual nas duas 

, que foi maior na modalidade VGBL (Figura 13

tabulação dos dados (Tabela 4), chegou-se ao maior volume de captação no 

, que ocorreu no VGBL: 38.727.165.960,95.  As contribuições 

relacionadas à modalidade PGBL somaram R$ 13.379.075.304,40
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Percepção sobre o volume de captação (VGBL + PGBL). 

projeção de captação para os próximos anos é de aumento recorrente ano a 

 

Percepção dos corretores sobre a projeção de captação para os 

, na concepção de 36% dos corretores, foi 

que foi aproximadamente igual nas duas 

(Figura 13). Com a 

o maior volume de captação no 

38.727.165.960,95.  As contribuições 

13.379.075.304,40, sendo 74,3% 



 

das contribuições em VGBL. Não

partir dos dados trabalhados e a percepção dos corretores.

 

Figura 13 - Percepção dos corretores sobre o volume de captação por 
modalidade. 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Na questão 4, quando 

captação por modalidade para os próximos anos, 42% responderam acreditar que 

o maior volume de captação para os próximos anos será na modalidade VGBL

(Figura 14). Esse parecer d

2014, em que a maioria dos corretores que acredita que o maior volume de 

captação foi no PGBL. 

  

Figura 14 - Percepção dos corretores sobre a projeção de captação por 
modalidade para os próximos anos
Fonte: dados da pesquisa 

das contribuições em VGBL. Não houve aderência entre os valores identificados a 

partir dos dados trabalhados e a percepção dos corretores. 

Percepção dos corretores sobre o volume de captação por 

ados da pesquisa – elaborado pelo autor. 

Na questão 4, quando indagados sobre a percepção acerca d

captação por modalidade para os próximos anos, 42% responderam acreditar que 

o maior volume de captação para os próximos anos será na modalidade VGBL

Esse parecer diferiu da percepção em relação ao período de 2003 a 

a maioria dos corretores que acredita que o maior volume de 

captação foi no PGBL.  

Percepção dos corretores sobre a projeção de captação por 
modalidade para os próximos anos. 

ados da pesquisa – elaborado pelo autor. 
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houve aderência entre os valores identificados a 

 

Percepção dos corretores sobre o volume de captação por 

acerca da projeção de 

captação por modalidade para os próximos anos, 42% responderam acreditar que 

o maior volume de captação para os próximos anos será na modalidade VGBL 

a percepção em relação ao período de 2003 a 

a maioria dos corretores que acredita que o maior volume de 

 

Percepção dos corretores sobre a projeção de captação por 



 

Ao serem avaliados sobre a percepção em relação ao volume de captação líquida 

na questão 5, 76% dos corretores responderam que 

captação líquida se apresentou negativo 

os anos. Houve aderência des

que demonstraram valores positivos em todos os anos, conforme 

 

Figura 15 - Percepção dos corretores sobre o volume de captação líquida
Fonte: dados da pesquisa 
 

Na questão 6, os corretores foram solicitados a ordenar por grau de importância 

de um (mais importante) a 

número, as possíveis motivações para as contribuições nos planos 

previdenciários nas modalidades VGBL e PGBL. Para a análise dos dados 

obtidos pelas respostas 

importância respondido por todos os participantes em cada questão. A média de 

cada questão foi classificada da menor para a maior e chegou

grau de importância especificada na 

 

A primeira possível motivação identificada foi a preocupação com o complemento 

de renda e manutenção do 

preocupações e incertezas em relação ao sistema de 

incentivo fiscal na modalidade PGBL. Em 4

investidores de alta renda por fundos

sucessório na modalidade VGBL. Em 5º lugar

sobre a percepção em relação ao volume de captação líquida 

na questão 5, 76% dos corretores responderam que em nenhum ano 

captação líquida se apresentou negativo (Figura 15), ou seja, foi 

os anos. Houve aderência dessa percepção em relação aos dados trabalhados

que demonstraram valores positivos em todos os anos, conforme 

Percepção dos corretores sobre o volume de captação líquida
ados da pesquisa – elaborado pelo autor. 

Na questão 6, os corretores foram solicitados a ordenar por grau de importância 

(mais importante) a sete (menos importante), sem repetir um mesmo 

número, as possíveis motivações para as contribuições nos planos 

nas modalidades VGBL e PGBL. Para a análise dos dados 

obtidos pelas respostas a essa questão, foi gerada a média do grau de 

importância respondido por todos os participantes em cada questão. A média de 

cada questão foi classificada da menor para a maior e chegou

grau de importância especificada na Tabela 12.  

a possível motivação identificada foi a preocupação com o complemento 

de renda e manutenção do padrão de vida na aposentadoria, seguida das 

preocupações e incertezas em relação ao sistema de previdência social 

na modalidade PGBL. Em 4º lugar, o aumento de 

investidores de alta renda por fundos  de previdência em seu planejamento 

sucessório na modalidade VGBL. Em 5º lugar, a estabilidade econômica do país

79

sobre a percepção em relação ao volume de captação líquida 

em nenhum ano o volume de 

foi positivo em todos 

a percepção em relação aos dados trabalhados, 

que demonstraram valores positivos em todos os anos, conforme a Tabela 11. 

 

Percepção dos corretores sobre o volume de captação líquida. 

Na questão 6, os corretores foram solicitados a ordenar por grau de importância 

(menos importante), sem repetir um mesmo 

número, as possíveis motivações para as contribuições nos planos 

nas modalidades VGBL e PGBL. Para a análise dos dados 

a questão, foi gerada a média do grau de 

importância respondido por todos os participantes em cada questão. A média de 

cada questão foi classificada da menor para a maior e chegou-se à ordenação de 

a possível motivação identificada foi a preocupação com o complemento 

posentadoria, seguida das 

previdência social e do 

º lugar, o aumento de preferência dos 

de previdência em seu planejamento 

a estabilidade econômica do país, 
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que passou a proporcionar, nas últimas décadas, mais capacidade de 

planejamento para consumidores. Em 6º lugar, a diversificação de investimentos e 

em 7º lugar a abdicação do consumo imediato para poupar e consumir no futuro. 

  

Tabela 12 
 
Percepção de ordem de grau de importância sobre as possíveis motivações para 
as contribuições nos planos VGBL + PGBL 

Possíveis Motivações para as contribuições nos planos 
VGBL + PGBL 

Média 
Percepção de 
ordem de grau 
de importância 

Preocupação com o complemento de renda e manutenção do 
Padrão de vida na Aposentadoria. 2,5 1 

Preocupações e incertezas em relação ao sistema de 
Previdência Social. 2,6 2 

Incentivo Fiscal na modalidade PGBL. 3,5 3 

Aumento da Preferência dos investidores de alta renda por 
fundos de previdência em eu planejamento sucessório na 
modalidade VGBL. 

4,5 4 

Estabilidade econômica do País, que passou a proporcionar 
nas últimas duas décadas uma maior capacidade de 
planejamento para consumidores. 

4,7 5 

Diversificação de investimentos. 4,8 6 
Abdicação do consumo imediato para poupar e consumir no 
futuro. 5,4 7 

Fonte: dados da pesquisa – elaborado pelo autor. 
 

Na seção 2 do questionário, os corretores foram solicitados a responder sobre as 

portabilidades no período de 2003 a 2014 envolvendo os produtos de VGBL e 

PGBL nas seguradoras independentes, baseando-se nas suas experiências, 

intuições e opiniões. 

 

Na questão 07, 47% dos participantes responderam que o maior volume de 

portabilidades de entrada foi na modalidade PGBL, 31% na modalidade VGBL e 

22% responderam que o volume foi igual nas duas modalidades (Figura 16). Não 

houve aderência em relação à percepção da maioria dos corretores e a tendência 

identificada de que o maior volume de portabilidades de entrada nas seguradoras 

independentes de 2003 a 2014 foi na modalidade VGBL, R$ 5.870.218.933,44 

ante R$ 4.865.560.985,97 no PGBL (Tabela 9).  

 



 

Figura 16 - Percepção sobre o volume de 
modalidades. 
Fonte: dados da pesquisa 

Os corretores foram questionados na questão 8 sobre a relação entre o volume 

de portabilidades de entrada 

(VGBL+PGBL) no período de 2003 a 2014. 

relação é maior que um

maior do que o volume de contribuições

6% reconhecem que a relação é igual, co

 

Não houve aderência 

relação entre o volume de portabilidades de entrada e o volume de contribuições 

é menor que um. O volume total de portabilidades de entrada apurado no período, 

R$ 10.735.779.919,42,

52.106.241.265,35. Mesm

de informações em relação às operações de portabilidades até 2007, a relação é 

a mesma, R$ 10.735.779.919,42 em volume de portabilidades de entrada ante

40.217.134.868,47 em volume de contribuições

 

Percepção sobre o volume de portabilidades de entrada entre as 

ados da pesquisa – elaborado pelo autor. 
 

Os corretores foram questionados na questão 8 sobre a relação entre o volume 

portabilidades de entrada (VGBL + PGBL) e o volume de contribuições 

(VGBL+PGBL) no período de 2003 a 2014. A resposta de 58% foi de 

um, ou seja, que o volume de portabilidades de entrada foi 

maior do que o volume de contribuições. Para 36% a relação é menor que 

que a relação é igual, como mostra a Figura 17

Não houve aderência quanto à característica da dinâmica 

relação entre o volume de portabilidades de entrada e o volume de contribuições 

. O volume total de portabilidades de entrada apurado no período, 

R$ 10.735.779.919,42, foi menor do que o volume de contribuições, R$ 

52.106.241.265,35. Mesmo se se considerar o período de 2008 a 2014, pela falta 

de informações em relação às operações de portabilidades até 2007, a relação é 

R$ 10.735.779.919,42 em volume de portabilidades de entrada ante

40.217.134.868,47 em volume de contribuições. 
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de entrada entre as 

Os corretores foram questionados na questão 8 sobre a relação entre o volume 

(VGBL + PGBL) e o volume de contribuições 

sta de 58% foi de que a 

volume de portabilidades de entrada foi 

36% a relação é menor que um e 

mo mostra a Figura 17.  

 identificada de que 

relação entre o volume de portabilidades de entrada e o volume de contribuições 

. O volume total de portabilidades de entrada apurado no período, 

menor do que o volume de contribuições, R$ 

considerar o período de 2008 a 2014, pela falta 

de informações em relação às operações de portabilidades até 2007, a relação é 

R$ 10.735.779.919,42 em volume de portabilidades de entrada ante R$ 



 

Figura 17 - Percepção sobre a relação entre o volume de 
entrada e volume de c
Fonte: dados da pesquisa 
 

A percepção da maioria dos corretores

próximos anos será maior que 

Figura 18 - Percepção sobre a relação entre o volume de portabilidades de 
entrada e o volume de contribuições nas duas modalidades para os próximos 
anos. 
Fonte: dados da pesquisa 
 

No tocante à questão 10, 53% dos corretores responderam que a relação entre o 

volume de portabilidades de entrada e o volume de portabilidades 

maior que um, ou seja, que o volume de portabilidades de 

Percepção sobre a relação entre o volume de 
contribuições (VGBL + PGBL). 

ados da pesquisa – elaborado pelo autor. 

A percepção da maioria dos corretores (64%) é de que es

próximos anos será maior que um, conforme ilustrado na Figura 18

 

Percepção sobre a relação entre o volume de portabilidades de 
entrada e o volume de contribuições nas duas modalidades para os próximos 

ados da pesquisa – elaborado pelo autor. 

à questão 10, 53% dos corretores responderam que a relação entre o 

portabilidades de entrada e o volume de portabilidades 

, ou seja, que o volume de portabilidades de entrada 
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Percepção sobre a relação entre o volume de portabilidades de 

é de que essa relação para os 

a Figura 18. 

 

Percepção sobre a relação entre o volume de portabilidades de 
entrada e o volume de contribuições nas duas modalidades para os próximos 

à questão 10, 53% dos corretores responderam que a relação entre o 

portabilidades de entrada e o volume de portabilidades de saída é 

entrada no período de 



 

2003 a 2014 foi maior do que o volume de portabilidades de saída

volume total de portabilidades de saída identificado, 

superior ao volume de entrada

2008 a 2014, pois não havia registro de dados de portabilidade no 

desse período; relação menor que 

essa característica da 

corretores. 

Figura 19 - Percepção sobre a relação entre o volume de portabilidades de 
entrada e o volume de portabilidades de saída nas modalidades PGBL + VGBL
Fonte: dados da pesquisa 

Com base na geração da média de grau de importância das respostas de cada 

uma das possíveis motivações para as portabilidades nos planos 

nas modalidades VGBL e PGBL, identificou

grau de importância especifi

participantes para as portabilidades, por ordem de grau de importância 

identificada, na percepção dos corretores  é a intenção de obter 

melhor rentabilidade, seguida 

mais baixas e pela iniciativa por parte dos corretores. Na percepção identificada, 

em 7º lugar, o que menos motiva as portabilidades é a mudança de 

relacionamento do cliente com a sua instituição.

2003 a 2014 foi maior do que o volume de portabilidades de saída

olume total de portabilidades de saída identificado, R$ 11.229.513.867,60, foi 

superior ao volume de entrada, R$ 10.735.779.919,42, considerando o períod

2008 a 2014, pois não havia registro de dados de portabilidade no 

elação menor que um. Nesse sentido, não houve aderência entre 

característica da dinâmica identificada e a percepção da maioria dos 

 

Percepção sobre a relação entre o volume de portabilidades de 
entrada e o volume de portabilidades de saída nas modalidades PGBL + VGBL

ados da pesquisa – elaborado pelo autor. 
 

Com base na geração da média de grau de importância das respostas de cada 

uma das possíveis motivações para as portabilidades nos planos 

nas modalidades VGBL e PGBL, identificou-se a percepção abaixo de ordem de 

grau de importância especificada na Tabela 13. A principal motivação dos 

participantes para as portabilidades, por ordem de grau de importância 

identificada, na percepção dos corretores  é a intenção de obter 

melhor rentabilidade, seguida pela busca de planos previdenciá

niciativa por parte dos corretores. Na percepção identificada, 

em 7º lugar, o que menos motiva as portabilidades é a mudança de 

relacionamento do cliente com a sua instituição. 
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2003 a 2014 foi maior do que o volume de portabilidades de saída (Figura 19). O 

R$ 11.229.513.867,60, foi 

considerando o período de 

2008 a 2014, pois não havia registro de dados de portabilidade no SES antes 

e sentido, não houve aderência entre 

identificada e a percepção da maioria dos 

 

Percepção sobre a relação entre o volume de portabilidades de 
entrada e o volume de portabilidades de saída nas modalidades PGBL + VGBL. 

Com base na geração da média de grau de importância das respostas de cada 

uma das possíveis motivações para as portabilidades nos planos previdenciários 

se a percepção abaixo de ordem de 

abela 13. A principal motivação dos 

participantes para as portabilidades, por ordem de grau de importância 

identificada, na percepção dos corretores  é a intenção de obter mais ganhos/ 

revidenciários com taxas 

niciativa por parte dos corretores. Na percepção identificada, 

em 7º lugar, o que menos motiva as portabilidades é a mudança de 
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Tabela 13 
 
Percepção de ordem de grau de importância das possíveis Motivações para as 
portabilidades nos planos Previdênciários nas modalidades PGBL + VGBL 

Possíveis motivações para as portabilidades nos planos de 
Previdenciários nas modalidades PGBL + VGBL 

Média Percepção de 
ordem de grau de 

importância 
Intenção de obter ganhos maiores /melhor rentabilidade. 2,6 1 

Busca de planos de previdência com taxas mais baixas. 3,3 2 

Iniciativa do corretor de seguros. 4,0 3 

O investidor está mais atento na comparação de produtos. 4,1 4 

Procura de produtos com um perfil mais adequado à sua 
aposentadoria. 

4,3 5 

Avaliação de condições que tem em uma seguradora com as que 
têm em   outra. 

5,4 6 

Troca de composição de carteira. 6,1 7 

Mudança do relacionamento do cliente com a sua instituição. 6,4 8 

Fonte: dados da pesquisa – elaborado pelo autor. 
 

Analisados os dados respondidos referente às possíveis motivações para os 

resgates nas duas modalidades no período de 2003 a 2014, por ordem de grau de 

importância, a primeira motivação identificada na percepção dos corretores foi a 

necessidade do recurso; a segunda motivação foi a decisão de aplicar em outras 

opções de investimento; a terceira percepção que os resultados estão abaixo da 

expectativa; a quarta é a chegada da data de horizonte de investimento; e a 

quinta e última motivação é a descrença no produto. 

 

Tabela 14  
 
Percepção de ordem de grau de importância das possíveis motivações para os 
resgates nas duas modalidades no período de 2003 a 2014 

Possíveis motivações para os resgates nas duas 
modalidades no período de 2003 a 2014 

Média Ordem de 
Percepção de 

grau de 
importância 

Necessidade do recurso. 1,7 1 
Decisão de aplicar em outras opções de 

investimento. 
3,0 2 

Percepção de que os resultados estão abaixo da 
expectativa. 

3,0 3 

Chegada da data horizonte de investimento. 3,4 4 

Descrença no produto. 3,9 5 

Fonte: dados da pesquisa – elaborado pelo autor. 
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5 Conclusões e Sugestões 

 

5.1 Apresentação 

 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões, sintetizando os principais 

resultados à luz do problema proposto e dos objetivos estabelecidos. São 

demonstradas também as limitações e sugestões para futuros estudos e 

pesquisas. 

 

5.2 Conclusão 

 

Em relação à dinâmica, constatou-se que o volume de contribuições nas 

seguradoras independentes teve, no período de 2003 a 2014, crescimento médio 

abaixo da média de crescimento do mercado quando analisada  a soma das duas 

modalidades, VGBL mais PGBL. No somatório das duas modalidades, as 

seguradoras independentes cresceram 12,62% ao ano, em média, enquanto o 

mercado cresceu 13,75%. No período, a média de crescimento ano a ano na 

modalidade VGBL das seguradoras independentes foi 9,51% maior do que o 

crescimento do mercado, 18,65% ante 17,03%, respectivamente. O volume total 

de contribuições nas duas modalidades representou apenas 9,12% do total de 

contribuições do mercado. Há muito espaço para os corretores trabalharem, com 

venda consultiva, os clientes que hoje se encontram em bancos a partir de 

reavaliação de produtos e portabilidades. 

 

Ao aplicar o modelo de regressão, constatou-se coeficiente de determinação (R²) 

0,57 = 57%, ou seja, 57% da variação nas contribuições em VGBL+PGBL nas 

seguradoras independentes no período é explicada pela variação na taxa SELIC. 

Para cada aumento anual de um ponto percentual na taxa SELIC observa-se 

queda, em média, de 4,4x108x1 reais, igual a R$ 440.294.878,70. O coeficiente de 

correlação encontrado foi de 0,75, uma correlação forte entre as duas variáveis.  

 

Abstraiu-se que houve redução esporádica ano a ano nas contribuições em PGBL 

e VGBL no período de 2003 a 2014 nas seguradoras independentes. Não houve 

aderência entre a característica da dinâmica identificada e a percepção da maioria 
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dos corretores que responderam que houve aumento recorrente ano a ano das 

contribuições e que acreditam que para os próximos anos também haverá 

aumento recorrente.  

 

O maior volume de captação nas seguradoras independentes no período 

considerado ocorreu no VGBL. Não houve aderência entre os valores 

identificados a partir dos dados trabalhados e a percepção da maioria dos 

corretores que acreditam que o maior volume de captação no período foi na 

modalidade PGBL, mas que projetam para o futuro um volume maior de captação 

no VGBL. 

 

Houve aderência entre a característica da dinâmica e a percepção da maioria dos 

corretores de que os valores de captação líquida no período considerado se 

demonstraram positivos em todos os anos. 

 

 A percepção dos corretores em relação à principal motivação para que os 

clientes contratem e contribuam para os planos de previdência é a preocupação 

com o complemento de renda e manutenção do padrão de vida na aposentadoria, 

seguida pelas preocupações e incertezas em relação ao sistema de previdência 

social.  

 

Não houve aderência em relação à percepção da maioria dos corretores de que o 

maior volume de portabilidades de entrada no período nas seguradoras 

independentes foi no PGBL e a característica da dinâmica identificada de que o 

maior volume de portabilidades de entrada foi na modalidade VGBL. 

 

Também não houve aderência entre a percepção da maioria dos corretores de 

que a relação entre o volume de portabilidades de entrada e o volume de 

contribuições foi maior que um, e será assim para os próximos anos. E a 

característica da dinâmica identificada foi menor que um, ou seja, o volume total 

de portabilidades de entrada menor do que o volume de contribuições, mesmo se  

considerar o período de 2008 a 2014, pela falta de informações em relação às 

operações de portabilidades até 2007.  
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Não se registrou aderência entre a característica da dinâmica identificada, relação 

menor que um, e a percepção da maioria dos corretores de que a relação entre o 

volume de portabilidades de entrada e o volume de portabilidades de saída foi 

maior que um no período considerado e que acreditam nessa relação para os 

próximos anos.  

 

Segundo a maioria dos corretores, a principal motivação dos participantes para as 

portabilidades é a intenção de obter mais ganhos/ melhor rentabilidade, seguida 

pela busca de planos previdenciários com taxas mais baixas.  

A primeira motivação para os resgates, segundo a maioria dos corretores, é a 

necessidade do recurso; e a última motivação a descrença no produto. 

 

Entre as característica da dinâmicas em que se buscou verificar a aderência da 

percepção dos corretores, houve aderência da percepção dos corretores somente 

em uma, em relação ao volume de captação líquida no período, positivo em todos 

os anos. 

 

Como não houve aderência entre a maioria das percepções e as características 

da dinâmica é importante a realização de um trabalho junto aos corretores para 

verificar se estão explorando todas as necessidades do cliente e potencialidades 

dos produtos, não somente em relação à dedução fiscal no PGBL, mas também 

aspectos relacionados a diversificação de investimento, planejamento sucessório 

e planejamento para a aposentadoria nas duas modalidades. É importante que as 

instituições envolvidas avaliem o grau de conhecimento dos  participantes sobre o 

assunto a fim de definir os rumos para a educação previdenciária no país.  

 

Como o volume total de contribuições nas duas modalidades nas seguradoras 

independentes representou apenas 9,12% do total de contribuições do mercado, 

há muito espaço para os corretores trabalharem, com venda consultiva, os 

clientes que hoje se encontram em bancos a partir de reavaliação de produtos e 

portabilidades.  

 

Trata-se de um mercado robusto, mas de certa forma ainda novo no Brasil se 

comparado  aos mercados norte-americano e europeu e que ainda precisa de 
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uma melhor divulgação dos aspectos de educação financeira em geral e 

educação previdênciaria à população, inclusive nas escolas.  

 

 

5.3 Limitações da pesquisa 

 

Para a análise dos números de portabilidade de entrada, portabilidades de saída 

e cálculos de captação líquida, considerou-se o período de 2008 a 2014 para a 

análise, pois ao se gerar as bases de dados que deram origem às planilhas com 

as informações referentes às portabilidades de entrada e saída, constatou-se que 

de 2003 a 2007 não havia registro de informações enviadas pelo mercado acerca 

dessas operações. A obrigatoriedade do envio de informações das operações por 

parte das instituições supervisionadas se deu a partir de 2008 em atendimento à 

circular SUSEP 360/2008.  

 

O presente estudo contemplou reduzido número de respondentes do questionário 

(36), uma vez que o número de corretores habilitados em Belo Horizonte é 

significativamente maior. No entanto, nem todos os corretores habilitados a 

trabalhar com previdência realmente atuam com esse produto. Isso impossibilitou 

que o questionário pudesse ser enviado em maior escala, de forma eletrônica. 

Todos os questionários foram aplicados pessoalmente para evitar que houvesse 

uma pesquisa inicial por parte dos corretores antes de responderem ao 

questionário e, assim, que houvesse interferência na resposta da percepção. Foi 

necessário perguntar a alguns respondentes se estes atuavam com previdência.  

 

 

5.4 Sugestão para estudos futuros 

 

Sugere-se que novos estudos possam ser feitos junto a entidades de 

representação dos corretores de seguros, com o intuito de uma pesquisa com 

maior quantidade de corretores que atuam com previdência, bem como em uma 

abrangência territorial maior, com a finalidade de ser ter um volume maior de 

profissionais para representação do público.  
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Sugere-se, como complemento à pesquisa, estudo junto aos clientes de 

previdência, para identificar, em ordem de grau de importância, as motivações 

para as operações de contribuições, portabilidades e resgates, trabalhadas neste 

trabalho sob a percepção dos corretores em ordem de grau de importância. 
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Apêndice 

 

Apêndice A - Roteiro do questionário a ser utilizado com os corretores 

independentes que atuam junto às seguradoras independentes na 

comercialização de produtos de previdência complementar aberta (VGBL e 

PGBL)  

 

Responda às questões utilizando sua experiência, intuição e opinião. 

 

Seção 1 - Sobre as contribuições em PGBL e VGBL no período de 2003 a 

2014 nas seguradoras independentes. 

 

1- Em sua opinião, o volume de captação (VGBL + PGBL) no período considerado 

apresentou:   

1 2 3 4 5 

Redução 
Recorrente 
ano a ano 

 Redução 
Esporádica 
 ano a ano   

Estagnação 
ano a ano 

Aumento 
esporádico 
ano a ano 

Aumento 
Recorrente 

 

2- Como você percebe a projeção de captação para os próximos anos? 

1 2 3 4 5 

Redução 
Recorrente 
ano a ano 

 Redução 
Esporádica 
 ano a ano   

Estagnação 
ano a ano 

Aumento 
esporádico 
ano a ano 

Aumento 
Recorrente 

 
3- Na sua percepção, o volume de captação no período considerado foi: 

□ Maior no PGBL. 

□ Maior no VGBL. 

□ Aproximadamente igual nas duas modalidades. 
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4- Como você percebe essa projeção para os próximos anos? 

□ Maior no PGBL. 

□ Maior no VGBL. 

□ Aproximadamente igual nas duas modalidades. 
 
5- Em sua opinião, no período considerado, o volume de captação líquida 

(portabilidades de entrada + contribuições menos portabilidades de saída +  

resgates) nas duas modalidades (VGBL + PGBL) se apresentou: 

□ Negativo todos os anos 

□ Negativo em alguns anos. 

□ Negativo em nenhum ano. 
 
6- Ordene segundo o grau de importância de 01 (mais importante) a 07 (menos 

importante), sem repetir um mesmo número, as possíveis motivações para as 

contribuições nos planos previdenciários nas modalidades VGBL e PGBL. 

□ Estabilidade econômica do país, que passou a proporcionar nas últimas 
duas décadas mais capacidade de planejamento para consumidores. 

□ Preocupações e incertezas em relação ao sistema de previdência social. 

□ Preocupação com o complemento de renda e manutenção do padrão de 
vida na aposentadoria. 

□ Aumento da preferência dos investidores de alta renda por fundos de 
previdência em seu planejamento sucessório na modalidade VGBL. 

□ Incentivo fiscal na modalidade PGBL. 

□ Abdicação do consumo imediato para poupar e consumir no futuro.  

□ Diversificação de investimentos. 
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Seção  2  - Sobre as portabilidades no período de 2003 a 2014 envolvendo os 

produtos de VGBL e PGBL (questões de 07 a 11 ). 

 

Responda às questões utilizando sua experiência, intuição e opinião. 

 

07- Em sua opinião, no período considerado, o volume de portabilidades de 

entrada entre as modalidades VGBL e PGBL se apresentou:  

□ Maior no PGBL. 

□ Maior no VGBL. 

□ Igual nas duas modalidades. 
 

 

08- De acordo com a sua experiência, percepção e opinião, no período 

considerado, a relação entre o volume de portabilidades de entrada (VGBL + 

PGBL)  e o volume de contribuições (VGBL + PGBL) foi:  

□ < (menor) que 1. 

□ = (igual)  a 1. 

□ > (maior) que 1. 
 
 

09 – Como você percebe essa relação para os próximos anos: 

□ < (menor) que 1. 

□ = (igual) a 1. 

□ > (maior) que 1. 
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 10- Em sua opinião, no período considerado, a relação entre o volume de 

portabilidades de entrada e o volume de portabilidades de saída nas modalidades 

PGBL + VGBL foi:  

□ <  (menor) que 1. 

□ =  (igual) a 1. 

□ > (maior) que 1. 
 
 
11- Ordene segundo o grau de importância de 01 (mais importante) a 08 (menos 

importante), sem repetir um mesmo número, as possíveis motivações para as 

portabilidades nos planos previdenciários nas modalidades VGBL e PGBL. 

□ Busca de planos de previdência com taxas mais baixas. 

□ Procura de produtos com perfil mais adequado à sua aposentadoria. 

□ Intenção de obter ganhos maiores /melhor rentabilidade. 

□ Comparação das condições de uma seguradora com as de outra. 

□ Mudança do relacionamento do cliente com a sua instituição. 

□ Iniciativa do corretor de seguros. 

□ O investidor está mais atento na comparação de produtos. 

□ Troca de composição de carteira. 
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Seção 3 - Sobre os resgates no período de 2003 a 2014 envolvendo os 

produtos de VGBL e PGBL: 

 

12- Ordene segundo o grau de importância de 01 (mais importante) a 05 (menos 

importante), sem repetir um mesmo número, as possíveis motivações para os 

resgates nos planos Previdenciários nas modalidades VGBL e PGBL. 

□ Chegada da data-horizonte de investimento. 

□ Necessidade do recurso. 

□ Percepção de que os resultados estão abaixo da expectativa. 

□ Descrença no produto. 

□ Decisão de aplicar em outras opções de investimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


