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RESUMO

OLIVEIRA. Denise Christina de. Previdência privada aberta: crescimento, análise e
desempenho no mercado. 2006. 82 f. Trabalho de conclusão de Curso (Monografia) —
Curso de Ciências Econômicas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis,
2006.

0 presente trabalho é resultado do estudo realizado sobre o Sistema Nacional de
Previdência Privada e Análise dos Planos e seu desempenho no mercado. Apresenta o
histórico da previdência social no Brasil. Descreve o crescimento da Previdência privada,
com destaque para a Previdência Privada Aberta. Aborda aspectos das teorias de consumo
e formação de carteiras. Analisa as carteiras de investimento de três Instituições Bancárias
e aponta a rentabilidade e o risco obtidos por meio desta análise.
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1 INTRODUÇÃO

A preocupação que as pessoas têm com o seu futuro sempre sera um tema
importante a ser tratado. A aposentadoria é uma das garantias desse futuro.
Com o intenso momento de mudanças vividas no sistema previdencidrio brasileiro
e mundial, a necessidade de se explorar este conteúdo se faz necessária como forma de

entendimento dos caminhos escolhidos pelos indivíduos para garantir um amanha mais
tranqüilo.
Existem dois sistemas de previdência no Brasil: o público e o privado, sendo que a
previdência privada se subdivide em aberta e fechada. 0 objeto de estudo desse trabalho
será a previdência privada aberta.

A Previdência Social tem como objetivo defender e proteger o indivíduo
assegurando o sustento do trabalhador e de sua família, quando ele não pode trabalhar por
causa de doença, invalidez, acidente, gravidez, prisão, morte ou velhice.
Como enfatiza Oliveira (1987, p.10), a previdência social pode ser definida como,
a organização criada pelo Estado, destinada a prover as necessidades vitais de
todos os que exercem atividade remunerada e de seus dependentes, e, em alguns
casos, de toda a população, nos eventos previsíveis de suas vidas, por meio de
um sistema de seguro obrigatório, de cuja administração e custeio participam,
em maior ou menor escala, o próprio Estado, os segurados e os dependentes.

Além de caráter público e obrigatório tem como objetivo proporcionar meios
indispensáveis de subsistência com o intuito de prover as necessidades básicas dos
indivíduos. Consiste, portanto, em uma forma de assegurar ao trabalhador, com base no

principio da solidariedade, beneficios ou serviços quando seja atingido por uma
contingência social. 0 sistema é baseado na solidariedade humana , em que a população
ativa deve sustentar a inativa: os aposentados.
No Brasil, todas as contribuições realizadas para o INSS vão para um fundo
comum, e o pagamento dos benefícios aos inativos é realizado utilizando-se diretamente as
contribuições feitas pelos trabalhadores da ativa. Como cresce muito o número de
aposentados e a quantidade de contribuintes, ao contrario, é cada vez menor, devido
informalidade, expectativa de vida, número de filhos por mulher e desemprego, as
contribuições ao INSS não crescem no mesmo ritmo do montante de benefícios que devem
ser pagos.
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Ao se aposentar os valores dos beneficios pagos pela Previdência Social tendem a
ser menores ao salário que o trabalhador recebia durante sua vida útil profissional,
resultando a ele e a seus familiares, muitas vezes um padrão de vida inferior,
principalmente se o trabalhador não poupou de alguma forma.
De acordo com a home page do Ministério da Previdência (2006), o beneficio
máximo pago pela previdência social é de R$ 2.668,15. Assim, quem recebe um salário
acima deste valor, não conseguirá manter, durante a aposentadoria, o padrão de vida ao
qual está acostumado se contar apenas com a previdência social.
Dessa forma, muitos em idades de aposentaria continuam trabalhando, pois essa
situação se agrava à medida que o salário é mais elevado. Isto mostra que os recursos
previdenciários não são mais suficientes para pagar a quantidade de aposentados, e quem
está acostumado a viver com uma renda um pouco mais alta terá dificuldade para manter o
padrão de vida quando parar de trabalhar.
neste momento que a previdência complementar apresenta-se como uma
excelente solução para garantir uma aposentadoria tranqüila e confortável. Percebe-se que
a previdência privada tem crescido rapidamente no Brasil, pois deixou de ter apenas um
contexto individual, passando para o social, sendo uma espécie de complemento da
previdência social para garantia de renda no futuro.
0 sistema previdencidrio está profundamente desequilibrado, em razão de regras
pouco adequadas de acesso à aposentadoria e cálculo dos beneficios. A Reforma de
Previdência ocorrida em 2003 efetuou um conjunto de mudanças do sistema previdencidrio
que buscava reverter o crescimento desse grave desequilíbrio e garantir que a
aposentadoria continuasse a ser honrada. Mas o fato é que as regras estabelecidas na
previdência dos servidores não garantem equilíbrio entre as contribuições e os benefícios
pagos.
Neste contexto, a procura por pianos de previdência privada vem crescendo cada
vez mais, demonstrando que a população brasileira se preocupa em relação à aposentadoria
do INSS e que tendem a garantir um beneficio privado para assegurar um bom padrão de
vida e tranqüilidade financeira por ocasião da idade avançada. Os planos previdencidrios
privados têm por objetivo permitir uma continuidade do padrão de vida do segurado, numa
fase madura da vida, complementando uma aposentadoria oficial.
Há dois tipos de plano de previdência privada no Brasil. A aberta, que pode ser
contratada por qualquer pessoa, sem necessidade de vinculo empregaticio, e a fechada que
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é destinada a grupos, como funcionários de uma empresa, mais conhecidos como fundos
de pensão.
0 presente trabalho trata da Previdência Privada Aberta, que a partir de 2003 foi
estimulada pela ampla discussão em torno da reforma da previdência que alterou as bases
do modelo de aposentadoria vigente no Brasil. Por conta disso e de outros fatores ligados
estabilidade econômica e o fim da inflação, o brasileiro passou a planejar seu futuro
financeiro.
Há poucos anos, apenas os mais velhos pensavam em poupar. Hoje em dia as
pessoas pensam em começar a guardar dinheiro mais cedo, e não deixar a poupança para o
estágio final de suas carreiras. Foi esse novo pensamento que também fez com que a
Previdência Privada crescesse, possibilitando o surgimento de novos produtos que
contemplassem o perfil de todas as faixas etárias. (GRADILONE, 2005).
Assim, será abordada a Previdência Privada e seus planos, sua expansão e
desempenho no mercado, bem como os aspectos das teorias de consumo e formação de
carteiras. Seri efetuado a análise da carteira de investimento para a previdência privada de
três instituições bancárias: Bradesco, hall e Brasilprev, baseada no cálculo da melhor
relação entre risco e retorno associada a cada modalidade de investimento, se renda fixa ou
renda variável.

1.1 PROBLEMÁTICA

Sendo a Previdência Social insuficiente para garantir um beneficio digno aos
cidadãos em idade avançada, torna-se indiscutível a necessidade de complementação do
beneficio onde os segurados possam acumular, durante sua vida produtiva, valores que lhes
garantam sua proteção no futuro, essa complementação passa a ser fornecida pelo
surgimento da Previdência Privada. Portanto, esta ganha outra significação; não mais a de
levar as proteções iniciais, básicas e únicas, mas a de complementar a ação da previdência
oficial.
A previdência privada tem caráter complementar e facultativo, devendo ser
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral da previdência social.
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Segundo Arruda (2004, p. 53),
a previdência complementar engloba as ações dos interessados em poupar para
fins de eventualidade e para a velhice, uma vez que a previdência social não
permite o pagamento de beneficio no valor igual ao da última remuneração do
segurado, pois em tal regime há a previsão do limite máximo para a percepção
dos benefícios previdencidrios.

Em suma, pode-se dizer que é um sistema que acumula recursos que garantam uma
renda mensal no futuro, especialmente no período em que se deseja parar de trabalhar.
Num primeiro momento, era visto como uma forma de poupança extra, além da
previdência oficial, mas como o beneficio do governo tende a ficar cada vez menor, muitos
adquirem um plano como forma de garantir uma renda razoável ao fim de sua carreira
profissional.
As pessoas alocam seus portfólios de acordo com suas expectativas de retorno
formadas em um ambiente de incertezas. Sendo incerto o valor a receber da previdência
oficial, as pessoas procuram investir desde já na previdência privada para poder no futuro
desfrutar de uma aposentadoria mais confortável e tranqüila, assim, os administradores dos
fundos de Previdência Privada procuram aplicar esses recursos arrecadados da maneira
mais eficiente possível para que o montante acumulado pelo beneficiário, ao longo de sua
vida ativa, renda e no futuro garanta a sua aposentadoria.
Ao escolher um portfólio é muito importante conhecer o perfil de risco do aplicador
e suas necessidades em termos de liquidez, rentabilidade e segurança para se estabelecer

uma estratégia e os contornos para a construção de uma carteira de investimentos, mais que
isso, torna-se necessário saber onde e de que forma esses recursos são aplicados.

1.2 OBJETIVOS

0 presente estudo se concentra na Previdência Privada Aberta e a alocação de seus
recursos, especificamente, a sistemática da previdência privada aberta das empresas mais
competitivas do mercado como Bradesco, Brasilprev e hail, estabelecendo um comparativo
com essas empresas que atuam nesse mesmo segmento.
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1.2.1 Objetivo Geral

Estudar a evolução da previdência privada aberta no Brasil e analisar algumas das
carteiras de investimento que compõem os planos de previdência privada aberta.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Expor um histórico sobre o desenvolvimento da previdência no Brasil;
- Descrever a diferença entre previdência social e privada;
- Avaliar o crescimento da previdência privada;
- Calcular o retorno e o desvio-padrão das carteiras de investimentos escolhidas para este
estudo.

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia adotada baseia-se no levantamento de informações de natureza
qualitativa através de pesquisa bibliográfica, dados disponíveis nas instituições ligadas ao
tema, consultas a jornais e sites oficiais e especializados.
O objetivo é traçar um painel fiel do assunto abordado para que se possa ter maior
credibilidade e subsídios sólidos para os objetivos propostos pelo estudo.
O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória porque busca um
aprofundamento maior sobre a questão. A pesquisa exploratória refere-se a um trabalho
preliminar para a execução de uma pesquisa, que utiliza levantamento bibliográfico,
análise de exemplos, baseando-se na literatura existente.
O tipo de pesquisa adotado será o analítico comparativo, com levantamento de
dados de fontes secundárias, abordando conceitos e teorias que esclareçam o assunto
abordado. A intenção é fazer estudo da forte expansão da previdência privada e da
alocação de seus recursos.

2 CONCEITUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA PREVIDÊNCIA NO BRASIL

A história da Previdência no Brasil é marcada por inúmeras mudanças. Nos
próximos capítulos serão abordados os principais aspectos que envolvem o surgimento e o
desenvolvimento do sistema previdencidrio no Brasil e o impacto causado por essas
mudanças, tanto em caráter privado quanto no social.
São conhecidos registros da história de que a Previdência Privada surgiu antes da
Previdência Social. Para que haja um entendimento mais claro da existência da previdência
Privada se faz necessário esclarecer que a luta por direitos, seguro, proteção e justiça
social, remonta à época da Revolução Francesa, quando o trabalhador iniciou a busca por
garantias para a sua vida futura.
A Previdência Social surgiu a partir do reconhecimento dos direitos sociais da
classe trabalhadora pelo Estado. Com o passar dos anos, o trabalhador percebeu que
poderia estabelecer um futuro com qualidade por meio da Previdência Privada.
(WEINTRAUB, 2004).
Assim, tendo plena consciência de que devem ser previdentes, as pessoas aplicam a
renda de hoje para garantia de renda no futuro.
No organograma exposto a seguir pode-se ter uma clara idéia de como o modelo da
previdência é estruturado no Brasil: como um regime geral, próprio e complementar;
pontos que serão discutidos nos próximos tópicos do estudo.
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De acordo com o organograma acima, a Previdência no Brasil se subdivide em três
tipos de regime: Regime Geral da Previdência Social, Previdência Complementar e no
Regime Próprio da Previdência Social, também conhecido como Regime dos Servidores
Públicos. A Previdência Complementar se divide em Entidade Aberta e Entidade Fechada.
1 — Lei n° 8212/91 — dispõe sobre a organização da seguridade social, institui Plano de
Custeio, e dá outras providências, Lei n° 8213/91 — dispõe sobre os planos de Beneficios
da Previdência Social e dá outras providências;
2 — Lei Complementar n° 109/2001 — dispõe sobre Regime de Previdência Complementar
e dá outras providências;

3 — Lei 9717/98 — dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social e dá outras
providências;
4 — Lei n. 9.477, de 24 de julho de 1997, que institui o Fundo de Aposentadoria
Programada Individual — FAPI e o Plano de Incentivo à Aposentadoria Programada
Individual e Resolução do Banco central do Brasil n. 2.424, de 10 de outubro de 1997, no
qual aprova o regulamento que disciplina a constituição e o funcionamento de Fundos de
Aposentadoria Programada Individual — FAPI e dispõe sobre a Instituição de Plano de
Incentivo à Aposentadoria Programada Individual.
5 — Decreto n° 4206/2002 — dispõe sobre o regime de previdência complementar no âmbito
das Entidades Fechadas.
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2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PREVIDÊNCIA NO BRASIL

De acordo com Weintraub (2004, p.23), a palavra previdência é oriunda do latim
praevidentia, no sentido de prever, antever, ou seja, ver com antecipação os riscos sociais e
procurar compô-los.
A previdência privada teve inicio no Brasil no século XVI, em 1543, quando Bras
Cubas fundou a Santa Casa de Misericórdia, em Santos.
Segundo Oliveira (1987, p.143),
eram sociedades de socorros mútuos, chamadas de 'sociedades beneficente',
organizadas sem certas bases técnicas, mas que foram realizando um grande
trabalho pioneiro que chegou até nosso dias, quando a previdência social passou
a assumir esses riscos, debilitadas que estavam essas sociedades pelas
conseqüências de uma não prevista inflação de grande porte.

De acordo com Tavares (2005, p. 46), surgiram também os montepios e sociedades
beneficentes, todos de cunho mutualista e particular. Registra-se ainda, a instituição do
Montepio para a Guarda Pessoal de D. Joao VI (1808). Em 1835, foi criado o Montepio
Geral dos Servidores do Estado, conhecido, até hoje, como "Mongeral", primeira entidade
privada a funcionar no pais. "[...] Onde se esboçava um inicio de idéia de complementação
de recursos pessoais, foi a primeira instituição modelada de forma a complementar a renda
dos trabalhadores quando da inatividade". (WEINTRAUB, 2003, p.5).
No entanto, considera-se o marco da Previdência Social no Brasil a Lei Eloy
Chaves (Decreto-lei n ° 4.682, de 24.01.1923), lei esta que determinava a criação de Caixas
de Aposentadorias e pensões nas empresas ferroviárias, custeadas pela contribuição tríplice
do Estado, do empregado e do empregador. (TAVARES, 2005, p. 46)
Vale lembrar que nessa época existiam muitas complicações com o funcionamento
das Caixas de Aposentadorias e que grande parte da classe trabalhadora não fazia parte do
sistema previdenciário.
Em 1930, foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio que tinham a
tarefa de supervisionar a previdência social. Esse período foi marcado pela unificação das
Caixas de Aposentadoria e Pensão em Institutos Públicos de Aposentadoria e Pensão
(1AP), e a previdência foi estendida à totalidade dos trabalhadores urbanos e a boa parte
dos trabalhadores autônomos. Os IAPs não estavam ligados a empresas — congregavam
classes e categorias de trabalhadores, de âmbito nacional.
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Pelo decreto legislativo n. 5.109/1926 foram estendidos beneficios da Lei Eloy
Chaves aos empregados portuários e marítimos. E importante notar que nessa
época nosso Pais era eminentemente agrário, havendo poucas categorias
profissionais que tivessem uma coalizão suficiente para se amoldar a alguma
previsão de aposentadoria. Vemos que até aqui, as categorias amparadas pelos
beneficios previdencidrios eram típicas do escoamento da produção agrícola
(café): trabalhadores ferroviários, portuários e marítimos. (WEINTRAUB,
2004, p. 7).

Assim, após o surgimento do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos
(IAPM) em 1933, criou-se o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários (IAPC)

em 1934, o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancdrios(lAPB) em 1934, o IAP dos
Industridrios (IAPI) em 1936, e o IAP dos Empregados em Transportes e Cargas
(IAPTEC) em 1938.

Os Institutos de Aposentadorias e de Pensões (IAPs) foram criados a partir de 1933
e acabaram por substituir as caixas de Aposentadorias em Pensões. (MARTINS, 2004).
"Esse processo de unificação e criação dos Institutos avançou até o inicio dos anos
50, quando praticamente toda a população urbana assalariada já se encontrava coberta pela

previdência, exceto os trabalhadores domésticos e autônomos". (TAVARES, 2005, p.46).
Assim, com a criação de diversos Institutos, várias classes profissionais
(comerciários, servidores públicos, bancários, entre outros) foram contempladas com

assistência e previdência, por isso, foram denominados IAPs — Institutos de Aposentadoria
e Pensão.
Também a questão do funcionamento dos Institutos foi melhorada com a criação da
"Lei n° 3.807, de 26 de agosto de 1960, também denominada de Lei Orgânica da
Previdência Social (LOPS), que padronizou os procedimentos administrativos reunindo

num único dispositivo as regras de custeio e beneficios, organizando o sistema de
Previdência Social até então existente". (MARTINS, 2004, p. 14)
Porém, a gestão dos Institutos ainda era ineficiente, o que ocasionou a unificação
dos Institutos de Aposentados e Pensões num único órgão: o Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS) o que posteriormente se tomou o INSS (Instituto Nacional de
Seguridade Social) tendo como atribuições básicas a arrecadação, administração e
pagamento dos beneficios aos segurados.
Em 1966 surge o Decreto-lei n. 73, que institui o Sistema Nacional de Seguros
Privados, diploma legal que se aplica também as entidades abertas de previdência
complementar. A partir de 1977 começaram a ocorrer as mudanças, a previdência
complementar foi regulamentada e dividida em previdência privada aberta e previdência
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privada fechada, além de surgirem outras resoluções da Secretaria de Previdência
Complementar (SPC) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).
Atualmente a Previdência Social está regrada nos arts. 201 e 202 (previdência
privada) da Constituição Federal. No campo infraconstitucional, vigoram as Leis n.
8.212/1991 (ligada ao custeio da Seguridade Social) e n. 8.213/1991 (que trata dos
benefícios), e o Decreto n. 3.048/1999 (regulamento da Previdência Social).
Não serão comentadas todas as alterações que essas Leis sofreram, porém no
capitulo que se segue, serão abordados aspectos relevantes sobre o Sistema Nacional de
Previdência e as principais mudanças.

2.2. PREVIDÊNCIA SOCIAL

0 Sistema Nacional de Previdência tem como objetivo principal garantir uma renda
mensal e vitalícia ao cidadão que cumpriu suas obrigações de contribuinte.
Martinez (1992), disserta sobre a conceituação da previdência social, quanto à sua
finalidade, afirmando que, pode-se conceituar como técnica de proteção social que visa
propiciar os meios indispensáveis à subsistência da pessoa humana — quando esta não
puder obtê-los ou não é socialmente desejável que os aufira pessoalmente através do
trabalho, por motivo de maternidade, nascimento, incapacidade, invalidez, desemprego,
prisão, idade avançada, tempo de serviço ou morte -, mediante contribuição compulsória
distinta, proveniente da sociedade e de cada um dos participantes.
Para Tavares (2004, p.29), a Previdência no regime geral da Previdência Social é
conceituada como um seguro público, coletivo, compulsório, mediante contribuição e que
visa assegurar os meios indispensáveis de manutenção e cobrir os seguintes riscos sociais:
incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição, encargos de família, morte e
reclusão. Para atingir esta fmalidade, segundo Arruda (2004) o Regime Geral de
Previdência Social é fundamentado nos seguintes princípios:

•

Universalidade de participação: busca igualar todas as pessoas que residam no

território nacional, garantindo com isso o bem-estar e a justiça social.
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Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços As populações urbanas e

•

rurais: busca a igualdade de tratamento previdencidrio entre trabalhadores urbanos e rurais,
para que se tenham idênticas proteções sociais.
•

Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios: a seletividade signi fi ca

selecionar,

escolher, hierarquizar prestações, deve prestigiar a justiça social,

proporcionando a todos, melhores condições de vida. A distributividade exige a escolha
de beneficios e serviços com maior quota de distributividade, ou seja, os que abranjam as
maiores situações de riscos e atingir o maior número de pessoas que se encontrem em
estado de necessidade.
•

Cálculos dos benefícios, considerando-se os salários de contribuição corrigidos

monetariamente: Os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para
efeito de contribuição previdencidria e conseqüente repercussão nos beneficios, assegurase também o reajustamento dos benefícios após a concessão, para manter-lhes o valor real,
cabendo A lei a fixação do índice, e preserva-se a gratificação natalina ou abono anual com
base nos proventos do mês de dezembro.
•

Irredutibilidade do valor dos benefícios: os benefícios que possuem natureza

substitutiva ou complementar do salário não podem sofrer desvalorizações, devendo
manter seu valor real, e sofrer reajustamentos periódicos para assegurar aos beneficiários a
garantia que suas necessidades vitais serão supridas.
•

Valor da renda mensal dos benefícios não inferior ao salário mínimo: A concessão

de beneficio que substitua a remuneração do trabalhador terá relação direta com suas
contribuições corrigidas monetariamente e não poderá ser inferior a um salário-mínimo.
Esse dispositivo confere justiça ao sistema, uma vez que atrela o valor dos benefícios As
contribuições efetivadas.
•

Caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com participação

do governo e da comunidade: participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e
representantes do governo na organização administrativa do sistema, pois são todos os
indivíduos os destinatários da proteção social almejada pelo sistema de seguridade.

•

Previdência complementar facultativa.
De acordo com Arruda (2004, p. 47),
o Regime Geral de Previdência Social — RGPS está previsto na Constituição
Federal no art. 201 e estruturado por meio das Leis n os 8.213 (Plano de
Benefícios) e 8212 (Plano de Custeio), ambas de 24 de julho de 1991 cuja
redação é a seguinte:
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"Art. 201. A previdência social sera organizada sob a forma de regime geral, de
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e amaria!, e atenderá, nos termos da lei, a:
1 — cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;
11— proteção à maternidade, especialmente à gestante;
111— proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
IV — salário-família e auxilio-reclusão para os dependentes dos segurados de
baixa renda;
V — pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou
companheiro e dependentes, observado o disposto no § 20.

Pode-se perceber por meio do estudo dos artigos da Constituição Federal, que o
regime geral da Previdência Social tem por objetivo garantir as necessidades básicas da
coletividade, ou seja, tem a função de assegurar ao beneficiário o devido auxilio em caso
de morte, doença, invalidez, entre outros acontecimentos possíveis ao longo de sua vida.
(ARRUDA, 2004).
A principal alteração constitucional ligada à Previdência Social constituiu na
Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, que modificou o
sistema previdenciário, estabelecendo inclusive, normas de transição. 0 art.
194, da Constituição de 1988, enquadra a Previdência Social dentro de um
capitulo da Seguridade Social. Assim, Previdência Social, Assistência Social e
Saúde formam a Seguridade Social brasileira. (WEINTRAUB, 2004, p. 9).

0 regime geral caracteriza-se, principalmente, por ser a estrutura da previdência
básica dos trabalhadores da iniciativa privada, pela filiação obrigatória e pelo caráter
contributivo, seus segurados são os destinatários da finalidade do oferecimento de
beneficios e serviços previdencidrios. Desse modo, só terão direito ao beneficio
previdencidrio aqueles que se filiarem ao regime e que contribuírem para esse sistema,
portanto, o desemprego involuntário é um risco previdencidrio não coberto pelo RGPS.
(WEINTRAUB, 2004).
Para Oliveira (1987, p.49) entende-se por filiação: "[...] a inclusão do segurado no
regime da previdência social, em razão do ingresso em emprego ou do exercício de
atividade compreendida no respectivo âmbito".
A filiação é obrigatória e automática, independente da vontade das partes, não há
no sistema de seguro social o caráter de facultatividade como existe na previdência
privada, mas sim de compulsoriedade. Se por algum motivo o trabalhador necessitar se
afastar de sua atividade laboral, caberá a previdência a manutenção do segurado ou de sua
família. (ARRUDA, 2004).

0 INSS — Instituto Nacional de Seguro Social é uma autarquia vinculada ao
Ministério da Previdência Social, com sede no Distrito Federal. É instituído pela Lei n °
8.029, de 12 de abril de 1990, e é o órgão regulador na previdência social.
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0 Regime Geral da Previdência Social tem por base um plano de beneficio definido
sob o regime de repartição simples, onde quem trabalha paga pelos beneficios de quem já
esta aposentado, ou seja, são os trabalhadores ativos que sustentam os inativos. "Através
dele, as contribuições mensais dos trabalhadores ativos, mais as parcelas correspondentes
as empresas, são provisionadas num único caixa, que tem como destino, o custeio das
aposentadorias e demais despesas e beneficios atribuídos ao Instituto". (FENNER, 2002
p.30).
Para Emediato (1998, p. 273), "[...] o dinheiro da Previdência não rende nada, pois
não é capitalizado. Ele entra e é imediatamente dividido para pagar a conta dos
aposentados".
Neste tipo de regime, não há formação de reservas ou de provisões matemáticas que
respondam pela regularidade do pagamento futuro das prestações dos beneficios, assim não
existe a acumulação de valores o que impossibilita a aplicação de recursos financeiros, as
receitas entram e logo saem na forma de beneficios. Para que este regime funcione é
necessário que as contribuições dos trabalhadores ativos seja superior à saída de recursos
para sustentar os inativos, o que está sendo ameaçado por diversos fatores.
Um desses fatores é o desemprego. Não existem tantos ativos que possam cobrir as
despesas dos inativos. Outro fator é a expectativa de vida que cresceu consideravelmente
nos últimos tempos, assim como a taxa de natalidade, que caiu consideravelmente com a
inserção da mulher no mercado de trabalho.
Todas essas questões e outras de igual importância ocasionaram deficiências no
Sistema Previdencidrio Brasileiro. Essas deficiências serão comentadas na próxima seção.

2.3 AS DEFICIÊNCIAS DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO BRASILEIRO

A Previdência Social no Brasil vem enfrentando sérias dificuldades financeiras,
apresentando um sistema bastante frágil na sua eficiência, pois não têm levado em conta as
transforrnações demográficas, social e econômica da população.
Martins (1999), expõe que a expectativa de vida média do brasileiro cresceu até por
volta de 65 anos, quando em 1960 era de 45/50 anos. Aumentou o número de aposentados,
que ficam recebendo beneficios por muito mais tempo, em razão dos avanços da medicina
que permite que o homem viva por mais anos. As mulheres não têm mais vários filhos, que
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num primeiro momento iam trabalhar e contribuíam para o sistema. 0 desemprego importa
que o trabalhador nada recolha para o sistema; porém, dele usufrui sob a forma de segurodesemprego e sistema de saúde, implicando gastos para o regime.
A partir dos anos 60, intensificou-se a queda da taxa de fecundidade no Brasil,
segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em pesquisa de 1984, a
taxa de fecundidade era de 3,5. Pesquisa de 1992 revelou que esta taxa era de 2,6. Em
1999, a taxa de fecundidade foi de 2,3 filhos por mulher. Contrário à taxa de fecundidade,
nota-se um aumento da expectativa de vida das pessoas, em 1930 a expectativa de vida do
brasileiro ao nascer era de apenas 41 anos. Em 1998 a expectativa de vida para alguém
com 50 anos era de 75,2 anos. (WEINTRAUB, 2003).
Com as pessoas vivendo mais, ao se aposentar o período de recebimento dos
beneficios será maior. E com a taxa de fecundidade caindo observa-se que diminui o
ingresso de novas pessoas ao mercado de trabalho, ou seja, teremos pessoas se aposentado
mais cedo, e uma redução no número de contribuintes para sustentar o equilíbrio do
sistema.
Além destes fatos, de acordo com o Projeto Renasce Brasil (2005), o Brasil tem 7,6
milhões de desempregados segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio de
1999 (PNAD - 1999). [...] Em agosto de 2000, a taxa média de desemprego foi de 7,15%.
Esse cálculo é feito pela Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE nas seis principais regiões
metropolitanas do pais e serve como indicativo da taxa global do Brasil.
Esse problema se agravou ao longo da década de 90, onde a taxa de desemprego,
que era de 4,03% em agosto de 1991, chegou a 7,80% em agosto de 1998. Nos primeiros
oito meses de 2000, a taxa foi, em média, de 7,65%.
0 fator que mais contribui para o aumento do desemprego é o baixo ritmo de
crescimento econômico do pais. No período 1991-1999, a taxa média anual de incremento
do PIB foi de apenas 2,5%, com isso menos oportunidades de emprego foram criadas.
Para Delgado (apud Wolffenbõttel, 2006):
O desaquecimento da economia gerou desemprego e queda da arrecadação. Em
1980, 55,6% da população economicamente ativa contribuía para o INSS, 20
anos depois essa proporção era de apenas 41,8%. Portanto, o único caminho
seguro para garantir a saúde do INSS é a retomada do crescimento econômico.
Um crescimento de 4% a 5% do PIB provocaria um aumento de 8% a 10% na
receita do INSS por causa dos novos postos de trabalho e redução da
informalidade.
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0 índice de desemprego no Brasil é elevado, muitos dos que perdem seu emprego
procuram a informalidade até voltar a um novo trabalho registrado, em torno de 60% dos
trabalhadores estão no mercado informal, assim, milhões de brasileiros deixam de
contribuir para a Previdência Social, e estão, em principio, desprotegidos, embora poderão
no futuro gerar gastos para a Previdência.
0 assunto não se esgota por ai, além dos itens abordados acima se tem também
outros fatores não menos importantes que também provocam o desequilíbrio do sistema
previdencidrio como: a adoção do regime de repartição simples, fraudes nas
aposentadorias, e as despesas administrativas elevadas.
Segundo home page do Ministério da Previdência (2006), o recadastramento dos
aposentados e pensionistas que está sendo realizado este ano, é justamente em função da
suspeita de fraude de 1,5 milhão de beneficios — o que gera um prejuízo em torno de R$ 10
bilhões anuais aos cofres da Previdência. A medida do recadastramento será praticada em
duas etapas: a primeira é a conferência das informações, e a segunda etapa sera aplicada
nos casos que apresentarem divergência de dados. Possivelmente será enviado pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social um funcionário do INSS na casa do
segurado para esclarecimento das informações incorretas. Porém, esta segunda etapa ainda
não está alinhada.
Apesar da reforma de 2003, ainda há muito a ser feito para se conseguir atingir o
equilíbrio das contas. 0 envelhecimento da população, o aumento do desemprego, a

economia informal (apenas 40% dos trabalhadores contribuem para a Previdência — uns
porque ganham pouco, outros porque optaram pela informalidade), a baixa taxa de
fecundidade (a taxa de fecundidade se aproxima de dois filhos por mulher, o que provocará
a estabilização no tamanho da população) e as fraudes, são ainda fortes ameaças para o
sistema previdencidrio brasileiro.
Outra medida para combater as fraudes sera a criação da Receita Federal do Brasil,
mais conhecida como Super-Receita, que reúne em um s6 órgão a Receita federal e a
Receita Previdencidria. A fusão vai permitir o cruzamento dos cadastros de credores e
devedores da Unido e, entre outras mudanças o acerto de contas entre eles. Esta mudança
fail com que a cobrança seja mais eficiente e permite eliminar as duplicidades de funções
existentes, liberando funcionários na Previdência para combater as fraudes. Um
levantamento realizado com base no censo nacional, mostra que, para cada brasileiro com
mais de 90 anos são pagas de duas a quatro aposentadorias, fazendo com que o montante
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de pagamentos indevidos chegue perto dos 20 bilhões por ano. (WOLFFENBOTTEL,
2006).
Com a sistemática utilizada atualmente, a receita arrecadada é totalmente utilizada
para pagamento dos benefícios, não permitindo a acumulação de reservas. Se a redução de
contribuintes se mantiver por mais tempo, a previsão é de que cada contribuinte tenha que
sustentar um beneficiário. Com isso, o sistema previdenciário está em crise no Pais, pois as
elevações no valor da contribuição vem aumentando consideravelmente. "0 aumento da
quantidade e do poder aquisitivo dos benefícios da Previdência Social, nos últimos anos,
implicou a duplicação da participação das despesas previdencidrias no PIB Brasileiro".
(SILVA, 2003, p. 15).
Diversas reformas tributárias estão sendo implementadas pelo governo para
melhorar esta condição, pois é difícil que o sistema previdenciário acompanhe mudanças
tão profiindas.

De acordo com Lorenzo (2005, p. 16), "as propostas de reforma variam de pais para
pais. Os pontos principais são o aumento da idade minima para começar a receber os
benefícios, barreiras à aposentadoria antecipada e restrições a beneficios por invalidez".
O governo vem tentando mudar esse quadro através de reformas tributárias,
previdenciária, constitucional e do Estado, redefinindo os fluxos e obrigações
financeiras públicas, sendo que existe uma interligação entre a reforma da
previdência e a reforma tributária. Apesar dos esforços de arrecadação, as
receitas da Previdência Social não lograram acompanhar a elevação simultânea
da quantidade e do valor médio dos beneflcios. Os impactos da dinâmica
demográfica se refletem tanto nas despesas com beneficios quanto no lado das
receitas. (SILVA, 2003. p. 15).

Apesar de todas as dificuldades expostas, os politicos não se sentem motivados a
efetuarem de fato uma reforma previdencidria, pois possuem visões de curto prazo e não
estão preparados para colocar em risco seus indices de popularidade ao introduzir as

medidas de equilíbrio de contas. (WOLFFENBOTTEL, 2006).
Além disso, constatam-se também o mau uso dos recursos públicos, como: uso
indevido, fraudes e calotes, sonegação e corrupção, déficit fiscal e burocracia.
Percebe-se então, diante do exposto, que com todos este problemas que a
Previdência Social apresenta, a Previdência Privada acabou sendo a saída para aquelas
pessoas que pensam no futuro e na qualidade de vida que poderão obter se preparando com
antecedência para a aposentadoria.
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2.4 REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL NO BRASIL

Desde 1993 a necessidade da efetivação da reforma da Previdência Social sofria um
processo de discussão. A reforma da Previdência Social foi estabelecida pela Emenda
Constitucional n°20 e publicada em 16 de dezembro, no Diário Oficial da União.
Essa Emenda levou a alterações no regime Geral da Previdência Social, no Regime
de Previdência do Serviço Público e no regime de Previdência Complementar.

Foram várias as leis ordinárias que visaram a sua implementação, como as Leis
nos 9.701, 9.703, 9.711, 9.715, 9.718, 9.720, 9.732.. Muitas dessas leis foram
editadas antes da Emenda Constitucional, em razão de que o artigo 246 da
Constituição vedava a adoção de medidas provisórias para a regulamentação de
artigo da constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda
promulgada a partir de 1995. (MARTINS, 2004, p. 49).

De acordo com Martins (2004), as principais modificações apresentadas pela
reforma foram:
- caráter contributivo: filiação obrigatória — descreve a permanência do caráter
contributivo como forma de garantir o direito ao beneficio proporcionado pelo Regime
Geral e . filiação facultativa — a possibilidade de segurados que se filiem ao regime de
forma facultativa (ex. estudantes, dona de casa, desempregados, entre outros), mediante
alguns critérios pré-definidos para que sejam assegurados os recursos para pagamento dos
benefícios.
- cálculo de benefícios: o cálculo dos beneficios seria feito de acordo com base nos últimos
36 salários de contribuição, atualizados, na forma da lei, como base a média de 80% das
maiores contribuições, tomando por base a expectativa de vida do segurado. Para o
reajustamento do beneficio são utilizados critérios definidos em lei, visando a preservação
do valor real do beneficio. "0 artigo 11 da Lei n° 9.711/98 determinou que os beneficios
da Previdência Social fossem reajustados em junho de cada ano". (MARTINS, 2004, p.51).
Ficou determinado então que a partir de 2004, os valores dos beneficios serão reajustados
na mesma data do reajuste do salário mínimo, sendo observados os seguintes critérios:
preservação do valor real do beneficio, atualização anual e variação de preços de produtos
necessários e relevantes para a aferição da manutenção do valor de compra dos benefícios.
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- Aposentadoria por idade: foram definidas com a Emenda as seguintes condições — 35
anos de contribuição para homens e 30 anos para as mulheres; 65 anos de idade para
homens e 60 anos de idade para as mulheres, havendo redução de 5 anos para o trabalhador
rural (ambos os sexos), produtor rural, garimpeiro e pescador artesanal. Sendo assim, a
regra se refere a duas questões distintas: aposentadoria por tempo de contribuição e a
contribuição por idade. Em maio de 1999, o governo resolveu a questão dessas duas
condições determinando que elas não são cumulativas: quem estava no sistema, quando da
promulgação da Emenda Constitucional n° 20 tem de observar a idade de 53 anos (homem)
e 48 anos (mulher); e para quem entrou no sistema a partir da aprovação desta Emenda,
serão considerados apenas o tempo de contribuição. Vale lembrar que sempre serão

observados critérios que preservem

o equilíbrio financeiro

e atuarial do fator

previdencidrio.

- Aposentadoria especial: o trabalho em condições especiais que prejudique a saúde ou a
integridade fisica será definido em lei complementar, segurados nos artigos 57 e 58 da lei
Complementar n° 8.213-91, que tratam da aposentadoria especial.

- Professores: professores de educação infantil, ensino fundamental e médio têm direito a
aposentadoria com 30 anos (homens) e 25 anos (mulheres) de contribuição. Professores
universitários terão direito a aposentadoria comum, sem diferenciação quanto ao tempo de
contribuição.

- Salário família: os benefícios são concedidos apenas aos segurados e dependentes que
tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 390,00. Para quem ganha até R$ 390,00
o valor do salário família é de R$ 20,00 por filho. Para quem ganha de R$ 390,00 a R$

586,19, o valor é de R$ 14,09. Acima de R$ 586,19 não tem direito ao beneficio. Dessa
forma, apenas o segurado de baixa renda passa a ter direito ao beneficio.
- Auxilio-reclusão: será concedido o beneficio auxílio-reclusão apenas àqueles que tenham
renda bruta igual ou inferior a R$ 586,19, os demais não têm direito ao beneficio.

- Salário-maternidade: ficou determinado que a gestante tem direito a 120 dias de licença

maternidade e os beneficios serão pagos pela Previdência Social até o valor máximo de R$
1.200,00, porém o pagamento é feito pela empresa.
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- Acidente de trabalho: a Emenda prevê que a cobertura do risco de acidente de trabalho
deve ficar a encargo do regime geral da Previdência Social e do setor privado.

- Tempo de contribuição: a Emenda Constitucional n°20/98 acabou com a aposentadoria
por tempo de serviço, que apenas fica mantida em um regime transitório, para as pessoas
que já estavam no sistema até a data da promulgação da referida emenda.

- Previdência privada: o regime de Previdência Privada, de caráter complementar e
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de Previdência Social, será
facultativo, baseado na contribuição de reservas que garantam o beneficio contratado e
regulado por lei complementar. Observado o disposto no artigo 202 da constituição, lei
complementar disporá sobre as normas gerais para a instituição de regime de Previdência
complementar pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

- Capitalização: o modelo de Previdência Social é de repartição simples. Os ativos
contribuem para o benefício dos inativos. Fala-se em se estabelecer um sistema de
capitalização individual que se num futuro próximo for implantado poucos trabalhadores
terão direito ao beneficio.

- Sistema público: de acordo com a constituição a aposentadoria voluntária do servidor se
da nas seguintes condições, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem e 55
anos de idade e 30 de contribuição, se mulher. Os proventos serão calculados com base na
remuneração, cargo efetivo e na forma da lei, levando em consideração o tempo mínimo de
dez anos de efetivo exercício e 5 anos no cargo efetivo.

De fato, muitas questões foram revistas com a reforma da Previdência Social de
1998, porém,
a (mica mudança de relevo foi a introdução no sistema transitório da idade
minima para a pessoa se aposentar [...]. Realmente era necessário estabelecer
um limite de idade para a aposentadoria por tempo de contribuição, que foi
fixado no regime de transição em 53 anos para o homem e 48 anos para a
mulher, para os segurados que já estavam no sistema antes da reforma.
(MARTINS, 2004, p. 67).

De acordo com Martins (2004), pode-se perceber que houve a redução dos direitos
previdencidrios e também certa dificuldade para se obter os beneficios.
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Dessa forma, se faz necessária a revisão da reforma de tempos em tempos, para que
sejam feitos os ajustes necessários visando garantir os direitos dos segurados.
Assim, em 31 de dezembro de 2003, se procedeu a reforma da Emenda
Constitucional n° 41, que tinha por objetivo transformar o sistema de Previdência Privada
para formar poupança no Pais e cortar despesas advindas do déficit previdencidrio.
A Emenda estabelece reforma previdencidria no setor público. Apenas um item
trata do regime Geral de Previdência Social, que é direcionado aos segurados da área
privada, elevando o teto das aposentadorias e pensões para R$ 2.400,00 [...], que
corresponde a 10 salários mínimos na data da publicação da emenda. (MARTINS, 2004).
De acordo com o Ministério da Previdência Social as principais mudanças da
Reforma da Emenda Constitucional n°41, foram:

- Atuais Servidores Públicos
> o critério para a aposentadoria mantém o que já existe, ou seja, servidores ingressos antes
de 16/12/1998 podem se aposentar ao completar 53 anos de idade

e 35 anos de

contribuição, porém, será aplicado redutor de 5% por ano antecipado em relação à idade de
referência (60 anos, homens e 55 anos, mulheres). 0 cálculo do beneficio será feito pela
média das contribuições, como já ocorre no Regime Geral de Previdência Social,
administrado pelo INSS;
> 0 teto máximo fixado fica sendo a maior remuneração do Ministro do Supremo Tribunal
Federal;
> Prevê direito adquirido A. aposentadoria proporcional. E extingue essa possibilidade para
os servidores ingressos após 16/12/1998;
> Cria abono equivalente à contribuição previdencidria (11% do salário) para os servidores
que têm direito adquirido e decidam permanecer em atividade até a aposentadoria
compulsória (70 anos);
> A integralidade e a paridade serão mantidas para quem tem direito adquirido as regras
atuais. Para os demais, não vale mais como regra geral. Ser á concedida apenas como
prêmio para os atuais servidores que trabalharem até os 60 anos de idade, com 35 anos de
contribuição (homens) ou 55 anos de idade, com 30 anos de contribuição (mulheres). Em
ambos os casos, será preciso contar 20 anos no serviço público, 10 anos na carreira e 5
anos no cargo. Os critérios de paridade serão definidos em lei ordinária;
> Fixa o limite em 90,25% da remuneração de ministro do SFT, o que imporá reduções
salariais de até R$ 15 mil para alguns desembargadores estaduais;
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- Atuais Servidores Inativos e Pensionistas
> Quanto à contribuição previdencidria, na Unido, 11% sobre a parcela que exceder R$
1.440. Nos Estados, no DF e nos municípios, 11% sobre a parcela que exceder R$ 1.200,

respeitando, assim, diferentes realidades salariais no setor público. A contribuição reforça
o caráter contributivo e solidário do regime previdencidrio;

> Preserva os direitos adquiridos, não impondo nenhum recálculo aos valores dos
beneficios de aposentadoria e pensão;

- Trabalhadores do INSS
> Teto de beneficios e de contribuições será elevado para R$ 2.400,00, aumentando o grau
de cobertura previdencidria para os trabalhadores;
> Prevê lei que criará sistema especial de inclusão previdencidria para trabalhadores de
baixa renda, garantindo-lhes acesso a beneficios de um salário mínimo, o que pode
beneficiar 18,7 milhões de trabalhadores sem previdência;

- Futuros Pensionistas
> Beneficios de até R$ 2.400 serão pagos na integralidade. Sobre a parcela que exceder os

R$ 2.400, sera aplicado um desconto de 30%;
> Considera a média das contribuições previdencidrias feitas durante o período trabalhado,
nos mesmos moldes do que já ocorre no Regime Geral de Previdência Social, administrado
pelo INSS;
> Fixa teto de beneficios em R$ 2.400,00, idêntico ao que sera aplicado aos trabalhadores
filiados ao Regime Geral de Previdência Social, administrado pelo INSS, desde que
criados os fundos de previdência complementar;
> Cria entidades fechadas de previdência complementar (fundos de pensão), sem fins
lucrativos e administrados paritariamente por servidores e entes públicos, para
complementar a aposentadoria dos servidores. Os fundos serão de natureza pública e só
terão planos de contribuição definida;

Esse conjunto de medidas visa proporcionar, aos poucos, o equilíbrio do sistema
previdencidrio. 0 ajuste as regras estabelecidas anteriormente na previdência não garante o
equilíbrio entre as contribuições e os beneficios pagos. É preciso alterar todas as regras,

preservando os direitos já adquiridos.
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2.5 PREVIDÊNCIA PRIVADA

Antigamente, a falta de fiscalização acabou com os Institutos de Assistência e
Previdência. Na época os Institutos tinham como característica a formação de um fundo
previdencidrio que era composto por: governo, empresa e trabalhadores. As contribuições
do Governo, porém nunca foram efetivadas, pois ocorria o superávit conseguido com as

contribuições das empresas e dos trabalhadores. As aplicações feitas com esses recursos
não foram rentáveis por terem como destino principal o financiamento de obras públicas.
(SILVA, 2003).
A previdência privada é um sistema complementar e facultativo, de natureza

contratual, composta por empresas do setor privado que tem como objetivo oferecer planos
de previdência assemelhados aos da previdência social. Povoas (1991, p.191), esclarece

que "a previdência privada é uma instituição paralela à previdência social, perseguindo os
mesmo fins, mas diferindo em que a previdência oficial é de caráter público, e a
previdência supletiva é de caráter privado; a primeira é compulsória e a segunda
voluntária".
Além de ter caráter complementar, a Previdência privada possui a qualidade de
acumulação de recursos, uma vez que permite complementar a aposentadoria obtida por
meio do beneficio concedido pela Previdência Social.
A concessão de benefícios pela previdência privada não depende da concessão de

beneficio pelo regime geral da previdência social, ilustrando a autonomia desta
organização. (WEINTRAUB, 2003).
De acordo com Arruda (2004, p. 53), a previdência privada está " [.. .] prevista

constitucionalmente no art. 202, caput, da Constituição Federal e regulada na Lei
Complementar n. 109, de 29 de maio de 2001 e no Decreto n. 4,206, de 23 de abril de
2002".
A previdência complementar engloba as ações dos interessados em poupar para
fins de eventualidade e para a velhice, uma vez que a previdência social não
permite o pagamento de beneficio no valor igual ao da última remuneração do
segurado, pois em tal regime lid a previsão do limite máximo para a percepção
dos beneficios previdencidrios. (ARRUDA, 2004, p. 53).

Isto acontece porque o beneficio pago pelo INSS prevê o valor máximo de

R$2.668,15 para pagamento da aposentadoria. Portanto, uma pessoa que hoje tem um
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salário de R$5.000,00, teria sua renda mensal diminuída. Este panorama é que estimula o
indivíduo a buscar uma aposentadoria complementar privada.
De acordo com o Ministério da Previdência Social, Brasil (2005),
A previdência privada é uma forma de poupança de longo prazo para evitar que
a pessoa na aposentadoria sofra uma redução muito grande de sua renda.
Qualquer pessoa que receba mais do que o teto de beneficio da Previdência
Social (INSS) deve se preocupar em formar uma poupança seja através da
previdência privada ou de recursos administrados por sua própria conta.

Assim, o processo de poupança consiste de duas fases, onde na primeira o poupador
acumula um capital que durante o todo o período receberá rendimentos. Na segunda fase,
que coincide com a aposentadoria para a maioria das pessoas, mas não necessariamente, é

o momento de receber os benefícios.
Na segunda fase, porém, o poupador não faz novas acumulações, embora continue
se beneficiando do rendimento sobre o capital acumulado. Naturalmente, o valor dos

beneficios deve ter uma relação de proporção com o capital acumulado, assim, quanto
maior o capital, maior o beneficio. Não é possível fazer saques expressivos sobre o capital
sem correr o risco de o dinheiro poupado acabar muito rápido. (BRADESCO, 2006).

Balera (2000, p. 58) enfatiza: "Ao regime complementar, por seu turno, compete
proporcionar planos de proteção que atendam à demanda daquela parcela da comunidade

cujas rendas se situem acima dos limites de proteção estabelecidos pelo regime geral e pelo
próprio. As entidades que poderão compô-lo classificam-se em fechadas e abertas".
0 sistema da previdência privada pode ser denominado de aberto, se for acessível a
qualquer pessoa, ou fechado se os assistidos somente puderem ser empregados de
empresas, grupo de empresas e agentes públicos da Unido, Estados, Distrito Federal e

Municípios. Martins (2004), caracteriza a Previdência Privada complementar, seja ela
aberta ou fechada, como "significativo método de proteção social, com a complementação
da previdência oficial". Assim essa proteção exalta o campo privado da Previdência, sem
deixar de levar em conta sua base econômica não estatal.
Segundo Weintraub (2004), as entidades de previdência privada podem sofrer

intervenção, em caso de irregularidade na administração do fundo ou de insuficiência de
reservas técnicas; ou liquidação, quando houver inviabilidade de recuperação. A
fiscalização das entidades fechadas deve ser realizada pelo Ministério da Previdência e
Assistência Social, através de sua Secretaria de Previdência Complementar; enquanto a

fiscalização das entidades abertas é encargo do Ministério da Fazenda e da
Superintendência de Seguros Privados — SUSEP.
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Com a Lei Complementar n. 109 de 29 de maio de 2001, houve muitos aspectos no
contexto previdenciário que foram alterados. Deu-se maior ênfase relação d proteção dos
participantes, fortalecendo a transparência sob a forma de fiscalização tanto por parte do
governo, quanto do participante, a flexibilidade com a maior liberdade de ingerência do
participante sobre os recursos em seu nome, e a segurança com a previsão de resseguro e
reserva de contingência que garantam os beneficios. (WEINTRAUB, 2003).
A previdência complementar privada é subsidiária à previdência social. Dentro da
divisão da Seguridade Social (saúde e assistência social) a previdência social é

acompanhada pela chamada previdência complementar, que se subdivide em oficial e
privada. A grande característica da previdência complementar privada é sua natureza
particular, e não pública, porém, mesmo privada ela não perde jamais seu trap distintivo
constitucional de elemento de proteção social. (WEINTRAUB, 2004).
Na constituição Federal, o art. 194 ressalta: "A seguridade social compreende um
conjunto integrado de ações da iniciativa dos poderes públicos da sociedade, destinadas a
assegurar os direitos relativos A saúde, à previdência e A assistência social". Dito isso, fica
claro que a sociedade vem se manifestando com o crescimento impar da previdência
complementar privada brasileira.
Romita (2001), comenta que, "o estatuto fundamental, portanto, longe de coibir,

concita o particular a prover, por seus próprios meios, a satisfação de necessidades que a
previdência oficial, por impossibilidade ou incapacidade, descura". Assim, torna-se claro
que a previdência privada não pode ser vista num mero contexto de aplicações financeiras,
mas sim como uma forma de complementação da renda futura.
Mesmo sendo complementar, a cooperação com a estrutura social é o papel mais
importante da Previdência Privada. t um modelo de capitalização no qual o indivíduo se
preocupa apenas em recolher um montante para si mesmo, e onde cada participante do
sistema contribui, em principio, para um fundo privado especifico que irá subvencionar a
sua própria aposentadoria. Como particularidade da previdência complementar privada
tem-se a complementaridade em relação A previdência pública complementar no sentido da
suplementação facultativa dos beneficios, [...] esta facultatividade propicia ao trabalhador

um ingresso voluntário como segurado privado, na busca pela manutenção do padrão de
vida quando da inatividade. (WEINTRAUB, 2004, p. 22)
A facultatividade do regime de capitalização é aceitável, pois o indivíduo poupa
para ele mesmo, enquanto que no regime de repartição simples, esta contribuição se faz
obrigatória por estar comprometida com o pagamento dos beneficios dos inativos. A

36
informalidade do mercado de trabalho no Brasil confi rma esta afirmação, onde os
trabalhadores informais não contribuem para a Previdência Social, não obstante poderem
precisar de amparo social no futuro.
Mesmo sendo a previdência complementar livre na formulação dos contratos, ela
acaba sendo submetida pelas mudanças impostas pelo Governo, enquanto caráter
constitucional. "Freqüentemente, em valores absolutos de beneficios, a previdência
complementar privada oferece beneficios maiores do que a previdência oficial, até porque,
nesta última há um teto para os beneficios". (WEINTRAUB, 2004, p. 23)
Ainda segundo Weintraub (2004), para resguardar a essência da proteção social
inerente, nota-se que o fundamento dos planos de previdência privada não é o

enriquecimento da pessoa por meio de aplicações, [...] mas sim, visar uma continuidade do
padrão de vida da pessoa, complementado ou não sua aposentadoria oficial.
Com referência a organização, a Lei Complementar n. 109/2001 trouxe um novo

cenário para a Previdência Privada Complementar, conferindo mais transparência e maior
flexibilidade aos planos de beneficios, propiciando mudanças que viabilizem o crescimento
do sistema privado de previdência, além de incrementar o controle do atual volume de
riquezas envolvido. (WEINTRAUB, 2004).

Características da Previdência Privada:
•

Subsidiariedade da instituição gestora: A subsidiariedade da instituição
gestora está ligada ao poder da instituição de Previdência de criar um plano
de beneficios, onde são previsto pagamentos sem qualquer relação com a

prestação básica, entre os quais serviços assistenciais, rendas ou
empréstimos.
•

Complementaridade da prestação: A concessão do beneficio estatal básico é
tido como principal e obrigatório, relegando à vontade da pessoa a

contribuição e o beneficio complementar.
•

Universalidade de protegidos: qualquer pessoa empregada de uma ou mais
empresas patrocinadoras pode participar do sistema fechado de previdência
complementar, e todos os indivíduos tem direito de celebrar um contrato de
seguro no regime aberto.

•

Solidariedade entre participantes: a premissa da solidariedade pressupõe que

o esforço geral beneficie os mais necessitados.
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•

Irredutibilidade do valor das prestações: deve ser levado em conta o
contrato regente do vinculo previdenciário privado. As partes podem
pactuar livremente o critério de manutenção dos beneficios, caso não haja
previsão contratual, prevalece a norma pública da irredutibilidade.

•

Independência das pessoas jurídicas: caracteriza-se pela autonomia de
gestão, manifestada com relay d- o à entidade de previdência aberta, fechada e
patrocinadora.

•

Gestão colegiada: a gestão colegiada está ligada as entidades de Previdência
Privada fechadas, que são organizadas na forma de fundação ou sociedade
civil, sem fins lucrativos, onde a administração é feita nos colegiados
representativos.

•

Transparência: a transparência é imprescindível desde o aspecto do ajuste

negocial até a gestão dos recursos envolvidos.

2.5.1. Previdência Privada Aberta

As entidades abertas são organizadas como sociedades anônimas e podem pactuar
dois tipos de planos a quaisquer pessoas fisicas, vinculadas ou não à empresas.
Os planos previdenciários privados são estruturados com a finalidade de concessão
de valores de beneficios a pessoas fisicas vinculadas ou não a uma pessoa jurídica, e que
preencham as condições estabelecidas para participação no plano. Existem os planos
individuais ou coletivos. "0 plano individual é aquele contratado por pessoas fisicas e tem
por objetivo garantir beneficios previdenciários em seu favor ou de seus bene fi ciários-.
(ARRUDA, 2004, p. 89).
Já o plano coletivo é aplicado para pessoas jurídicas, pois objetiva garantir
beneficios a um ou mais grupos de pessoas que estejam ligadas de forma licita à pessoa
jurídica que contratar este tipo de plano. (ARRUDA, 2004).

Nos planos coletivos, diferentemente dos planos individuais, a empresa
empregadora contrata o plano, podendo custeá-lo integralmente, parcialmente ou, até, não
contribuir. Havendo a participação da empresa no custeio, o acúmulo de capital é maior,
refletindo nos rendimentos dos participantes.
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Segundo Weintraub (2003, p.35),
de acordo com o art.36 da Lei Complementar n.109, as entidades abertas devem
ser constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas, e têm por
objetivo instituir e operar pianos de beneficios de caráter previdenciário,
concedidos em forma de renda continuada ou pagamento único, acessíveis a
quaisquer pessoais físicas. A Previsão de pagamento único (cujo montante pode
ser dilapidado com maior facilidade pelo beneficiário) é desapropriada ao
contexto previdenciário, pois o pagamento do beneficio de forma diferida
(renda mensal vitalícia), ou seja, em parcelas, garante de forma mais eficiente a
manutenção em longo prazo do sustento do pessoal.

Uma das características das entidades abertas é que são acessíveis a qualquer
pessoa que atenda os requisitos de inscrição de seus planos previdencidrios, o que os torna
diferentes das entidades fechadas.
Nos planos previdencidrios abertos é utilizada para pagamento dos benefícios a

forma de renda ou pagamento único. (ARRUDA, 2004, grifo nosso).
"0 pagamento único é o capital a ser pago de uma só vez ao beneficiário
participante do plano. Por sua vez, o de renda consiste em uma série de pagamentos
mensais, ao participante ou ao seu beneficiário, na forma estipulada no plano subscrito -.
(ARRUDA, 2004, p. 136).
Para Arruda (2004), o beneficio pago na forma de renda é o mais adequado, pois
permite ao beneficiário maior controle do dinheiro, recebendo o montante em parcelas
mensais, o que evita um desajuste econômico.
Conforme a tabela 1, elaborada pela ANAPP, os fundos previdencidrios oferecem
bons rendimentos, o que torna um atrativo a mais para quem que adquirir um plano de
previdência privada. A tabela 1 destaca, os prováveis benefícios da previdência privada
tanto na fase de investimento (acumulação de recursos) quanto na fase de renda, quando o
participante começa a receber sua aposentadoria.
Fase 1 - Investimento
Poupança

Mensal
(R$)

300
300
300
300
300
300
300

Fase 2 - Renda

Período de
Contribuição

Rendimento

Valor

Mensal

Acumulado

(anos)

(T )

(R$)

Período
de Renda
(anos)

35
30
25
20
15
10
5

1
1
1
1
1
1
1

1.572.558,73
878.713,03
485.006,35
261.606,61
134.843,60
62.914,86
16.387,56

20
20
20
20
20
20
20

Rendimen

to Mensal

Renda Mensal
(R$)

(%)

1
1
1
1
1
1
1

20.671,48
8.928,01
3.959,24
1.785,69
798,66
332,94
78

Tabela 1: Exemplo de ganho com o investimento em Previdência Privada
Fonte: Adaptado de Silva, 2004.
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Verifica-se que pequenos valores poupados na juventude transformam-se
em muitos reais ao fim de 35 anos, assim, quanto mais cedo a adesão por um plano de
aposentadoria privada maior o montante acumulado no final do plano. Por exemplo, um
indivíduo que contribua para a previdência privada com R$ 300,00 mensais, em 25 anos de
contribuição poderá se aposentar recebendo um beneficio mensal de R$ 3.959,24 ou
poderá receber todo o valor acumulado ao longo dos anos reajustado. Nesse exemplo, o
valor acumulado seria de R$ 485.006,35.
Cabe ressaltar, entretanto, que os percentuais de rendimento apresentados na tabela
são hipotéticos, servindo apenas como ilustração do exemplo.
Para Weintraub (2003, p.37):
sendo o teto de beneficio do Regime Geral da Previdência Social relativamente
baixo, há um incentivo A adoção de um regime complementar, pois a
Previdência Privada acaba sendo uma alternativa para quem recebe salários
maiores e quer manter o padrão de vida ao aposentar-se.

Com essa finalidade de complementação da previdência social para a manutenção
do mesmo padrão de vida ao aposentar-se, os planos de Previdência Privada aberta
difundiram-se significativamente após a implantação do Plano Real, (julho de 1994), isto
porque, com o fim da hiperinflação, o trabalhador passou a perceber de forma mais clara o
valor da moeda, podendo organizar melhor o seu futuro. (WEINTRAUB, 2003).
Em 1994, o patrimônio total dos planos de previdência aberta girava em torno de
menos de um bilhão de reais, atualmente, os fundos abertos, acumulam ativos de mais de
R$ 82 bilhões, com expansão média de 24% no ano. (GRADILONE, 2005, p. 4).
Isso porque, os indivíduos passaram a se preocupar cada vez mais cedo com seu
futuro em longo prazo, não deixando para no final da carreira para se preparar para a
aposentadoria. Com isso, mudou-se o perfil do investidor, e as empresas do setor passaram
a lançar no mercado produtos que atendam a todos os perfis: do recém nascido à terceira
idade.
A partir de 1990, foram aprovadas leis mais rígidas de fiscalização das instituições
financeiras o que contribuiu na maior transparência e segurança a seus contribuintes, já que
no passado a falta de fiscalização acarretou em sérios prejuízos para os investidores. Outro
indicador do avanço da previdência privada foi a criação de produtos melhores, onde o
investidor pode optar pelo plano que mais encaixa em seu perfil, razão essa que deixou
esse mercado mais atrativo.
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De acordo com o site do haft (2006), destacam-se entre os avanços conquistados
nos últimos anos pela previdência privada:
•

A transparência e a govemança corporativa na gestão dos recursos
investidos;

•

A portabilidade, garantindo transferência dos recursos para um novo plano
de previdência aberta;

•

Padronização de regulamentos;

•

Tipificação de produtos (para o público jovem, para aqueles que declaram
Imposto de Renda; e para quem é isento ou faz declaração simplificada de
IR);

•

Aplicação dos recursos investidos em fundos de investimento (FIE) geridos
por instituições autorizadas pelo Banco Central.

A Previdência Privada possui como características a portabilidade das carteiras,
possibilidade de resgate técnico das contribuições e pode prever planos com renda
continuada ou pagamento único. Nessas entidades, a participação não depende, nem
tampouco é condicionada à existência de qualquer vinculo empregaticio ou profissional.

2.5.1.1 Tipos de Planos Abertos

No mercado, são oferecidos dois tipos de modalidades para os Pianos de
Previdência, o PGBL — Plano Gerador de Beneficio Livre e o VGBL — Vida Gerador de
Beneficio Livre. Ambos apresentam características semelhantes, distinguindo-se apenas no
que diz respeito aos benefícios fiscais apresentados por cada um deles, conforme descrito
abaixo:

•

PGBL: Ideal para quem faz a declaração do imposto de renda através do
formulário completo, já que é possível deduzir o valor das contribuições
realizadas da base de cálculo do Imposto de Renda, até o limite de 12% da
renda bruta anual (desde que a pessoa também contribua para a Previdência
Social — INSS ou regime próprio). O PGBL é bastante flexível e permite
que os recursos aplicados no plano sejam resgatados (respeitando-se o prazo
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de carência). Neste caso, e também no momento do recebimento da renda,
haverá incidência de Imposto de Renda sobre o total resgatado, conforme
legislação vigente e opção de tributação escolhida pelo cliente.
(BRASILPREV, 2006).

•

VGBL: Nesta modalidade, o indivíduo não tem o beneficio da dedução do
Imposto de Renda, porém a tributação incide somente sobre o ganho das
aplicações financeiras, ou seja, o rendimento do plano (conforme legislação
vigente e opção da tributação escolhida pelo cliente). Sendo assim, o VGBL
é mais indicado para quem faz declaração simplificada, ou não é tributado
na fonte, como os autônomos, pois o imposto incide só sobre o rendimento.
Além disso, é uma ótima opção para investidores que ¡A excederam o limite
de dedução do imposto em um plano de previdência complementar, como o
F'GBL, mas querem investir mais no seu futuro financeiro. (BRASILPREV,
2006).

Para proporcionar um rápido entendimento do que trata cada plano, segue abaixo
um descritivo comparando os pianos PGBL e VGBL:

47

Comparação dos Planos PGBL x VGBL
VGBL

PGBL
E um plano de Previdência
Complementar que permite a
acumulação de recursos e a
contratação de rendas para
recebimento a partir de uma data
escolhida pelo participante.
Mais atraente para quem declara
Imposto de Renda completo,
podendo aproveitar do abatimento*
da Renda Bruta anual na fase de
contribuição.
Abatimento* das contribuições no
Imposto de Renda (até o limite de
12% da Renda Bruta anual) durante o
período de acumulação. Sobre os
valores de resgate e rendas haverá a
incidência de tributação conforme
aliquota da tabela do Imposto de
Renda Pessoa Física em vigor.
• Participação em 100% da
rentabilidade liquida obtida na
gestão do Fundos de Investimento
em Cotas de Fundos de Investimento
Especialmente Constituídos - FICs.
• Possibilidade de resgates a partir
de 60 dias da contribuição.
• 0 cliente pode gerenciar seu
plano, fazendo contribuições
adicionais ou mudando a composição
do fundo de investimento.
• A rentabilidade do fundo pode ser
acompanhada pelos jornais.
• Em caso de falecimento do
participante, o saldo acumulado no
PGBL poderá ser resgatado pelos
beneficiários.
• Quatro opções de fundos de
investimento, desde o mais
conservador até o mais dinâmico.

•
•
•
•
•

Pensão por Prazo Certo
Pensão ao Cônjuge
Pensão aos Menores
Renda por Invalidez
Pecúlio

0 que é

Um plano com possibilidade de
acumulação de recursos para o
futuro, os quais podem ser
resgatados na forma de renda
mensal ou pagamento único a partir
de uma data escolhida pelo
participante.

Para quem é mais
indicado

Para quem declara Imposto de
Renda simplificado ou tem
previdência complementar e/ou já
abate* o limite máximo de 12% da
Renda Bruta anual.

Tratamento fiscal

Durante o período de acumulação,
os recursos aplicados estão isentos
de tributação sobre os rendimentos.
Somente no momento do
recebimento de renda ou resgate
haverá a incidência de Imposto de
Renda, apenas sobre os rendimentos
aferidos.

Principais
vantagens

• Possibilidades de contribuições
adicionais a qualquer momento.
• Participação em 100% da
rentabilidade liquida obtida na
gestão do Fundos de Investimento
em Cotas de Fundos de Investimento
Especialmente Constituídos - FICs.
• Possibilidade de resgates a partir
de 12 meses da contribuição.
• Em caso de falecimento do
participante, o saldo acumulado no
VGBL poderá ser resgatado pelos
beneficiários.
• Quatro opções de fundos de
investimento, desde o mais
conservador ate o mais dinâmico.

Opções de
coberturas/
benefícios

complementares

• Renda Vitalícia
• Renda Temporária
• Renda Vitalícia com prazo mínimo
garantido
• Renda Vitalícia ao beneficiário
indicado
• Renda Vitalícia Reversível ao
Cônjuge com continuidade aos
menores
• Pecúlio

• Conforme Legislação em vigor.
:11)(.IA 2 (‘(ItiluaratiNo cot/ os pianos

Bt.

e VGBI.
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Foute: Bradesco, 2006

2.5.1.2 Tributação Fiscal

0 constante aprimoramento de normas

e regulamentos trouxe mudanças quanto ao

tratamento fiscal para planos de previdência complementar.
Dentre essas mudanças, a principal foi a Lei n° 11.053, de 29 de dezembro de 2004,
que permite aos participantes de planos de beneficios de caráter previdencidrio (PGBL,
VGBL) a opção por regime de tributação da Tabela Progressiva ou Tabela Regressiva.

A Medida Provisória 255/05 (1 de julho de 2005) conhecida como MP do Bem, foi
sancionada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 21 de novembro de 2005, sendo
convertida em Lei sob n° 11.196. Os principais pontos da Lei n° 11.196 (21 de novembro
de 2005), relativos a planos de previdência complementar são: permissão a todos os planos
de previdência complementar contratados até 30 de novembro de 2005, a opção pelo novo
regime tributário até 30/12/2005. A opção escolhida é irretratável. (BRADESCO, 2006).
• Tributação Progressiva Compensável: Quando for procedido o resgate nesta
opção, haverá tributação de 15% na fonte independente do valor requerido.
0 valor do resgate poderá ser compensado na Declaração de Ajuste Anual

do Imposto de Renda, conforme a tabela 3, de desconto progressivo:

TABELA PROGRESSIVA COMPENSAVEL

Base de Calculo
Até R$ 1.164,00
De R$ 1.164,01 a 2.326,00
Acima de 2.326,00

Aliquota

Parcela a deduzir

Isento
15%

R$ 174,60

27,5%

R$ 465,35

Tabela 3: Progressiva Compensax el
Fonte: Brasilprev, 2006

Os beneficios são tributados na fonte de acordo com a tabela de desconto
progressivo, e ajustados na declaração Anual do Imposto de Renda.
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•

Tributação Regressiva Definitiva: Nesta opção, o tempo do aporte
determinará as aliquotas de incidência de Imposto de Renda no resgate ou

beneficio, conforme tabela 4. Neste caso, não há a possibilidade de
compensar os valores na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda,
pois a tributação é definitiva na fonte.

PRAZO DE ACUMULAÇÃO

ALIQUOTA

Inferior ou igual a 2 anos

35%

Superior a 2 anos e inferior ou igual a 4 anos

30%

Superior a 4 anos e inferior ou igual a 6 anos

25%

Superior a 6 anos e inferior ou igual a 8 anos

20%

Superior a 8 anos e inferior ou igual a 10 anos

15%

Superior a 10 anos

10%
Tabela 4: Regressiva Definitiva
Fonte: Brasilprev. 2006

Nesta opção, para os resgates serão considerados os aportes mais antigos, e para os
beneficios, a aliquota aplicada será calculada em função do prazo de acumulação
ponderado pelo valor dos aportes.
Os planos PGBL e VGBL ainda dispõem de beneficios complementares que podem
ser contratados no momento da escolha do plano:
•

Pensão por prazo certo: renda paga ao beneficiário indicado (familiares ou
não) durante o prazo estabelecido, em caso de falecimento do cliente
durante o período da contribuição.

•

Pensão ao cônjuge: garante renda mensal vitalícia paga ao cônjuge ou
companheiro em caso de falecimento do participante do plano durante o
período de contribuição.

•

Pensão aos menores: garante renda mensal paga aos filhos até completarem
21 anos de idade em caso de falecimento do participante do plano durante o
período de contribuição.

•

Pecúlio por morte: pagamento único feito aos beneficiários indicados,
qualquer pessoa fisica, em caso de falecimento do participante do plano
durante o período de contribuição.
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Deve-se observar em quais planos os beneficios opcionais estão disponíveis, pois
existem alguns casos em que esta facilidade é diferenciada em algumas empresas e
determinados tipos de pianos.

3 TEORIAS DE CONSUMO E FORMAÇÃO DE CARTEIRAS

Na hora de poupar e consumir, o indivíduo passa por um processo de escolha que se
baseia em experiências anteriores, sejam individuais ou coletivas.
Dessa forma, as teorias de consumo e poupança influenciam o mercado econômico,
e tendo aplicação direta com o estudo realizado neste trabalho serão descritas nos próximos
capítulos: teoria do ciclo de vida, teoria da renda permanente e teoria da alocação de
portfólio.
A teoria do ciclo de vida e a teoria da renda permanente têm o objetivo de retratar o
que o indivíduo faz com sua renda, onde e como a aplica.
Para Sachs e Larrain (1992, p.110), "o modelo do ciclo de vida, assim como o
modelo da renda permanente, baseia-se na teoria de que o consumo de um determinado
período depende das expectativas sobre a renda da vida toda, e não sobre a renda atual".
Segundo Dornbusch e Fisher (1991, p. 324),
a hipótese do ciclo de vida concentra-se mais nos motivos que levam A
poupança do que a hipótese da renda permanente, e provê razóes convincentes
para incluir a riqueza, assim como a renda na função consumo. A hipótese da
renda permanente, por outro lado, concentra-se mais na forma como os
indivíduos criam expectativas sobre suas rendas futuras do que faz a hipótese do
ciclo de vida.

Já a teoria da alocação de portfólio indica ao indivíduo como aplicar a sua renda,
permitindo que ele possa escolher a carteira de investimentos com maior retorno e liquidez
de acordo com o risco que esteja disposto a correr.
No decorrer dos próximos capítulos serão mencionados maiores detalhes sobre cada
modelo e seus respectivos autores.

3.1 TEORIA DO CICLO DE VIDA

A teoria do ciclo de vida está associada, principalmente com Franco Modigliani do
MIT, o ganhador de Prêmio Nobel de 1985 em Ciência Econômica. Modigliani
desenvolveu a teoria do ciclo de vida juntamente com Richard Brumberg e Albert Ando da
University of Pennsylvania (DORNBUSCH e FISCHER, 1991).
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De acordo com Dombusch e Fischer (1991), a teoria do ciclo de vida tem a atenção
voltada para os fundamentos rnicroeconômicos. "A teoria do ciclo de vida especificamente
começa a partir de um planejamento de consumo para toda uma vida de um indivíduo e
desenvolve a partir desse ponto uma teoria macroeconômica do consumo e da poupança".
(DORNBUSCH e FISCHER, 1991).
Para Lopes e Vasconcelos (1998, P. 268), a teoria do ciclo de vida é também
"conhecida como modelo do ciclo de vida do consumo e poupança".
Para Mankiw (1997, p. 323), um dos objetivos da teoria do ciclo de vida é "resolver

o enigma do consumo, isto 6, explicar as evidências, aparentemente conflitantes, que
surgiam quando a função consumo keynesiana era testada empiricamente".
A função consumo afirma que as pessoas consomem durante um determinado

período o que elas ganham nesse período e, da mesma forma, em relação à poupança, ou
seja, quanto mais renda, mais possibilidade de se efetuar uma poupança.
Porém, conforme Dombusch e Fischer (1991), a teoria do ciclo de vida descreve

indivíduos que planejam e poupam para garantir todo o percurso até o final de suas vidas.
Quem pode poupar, tem como deslocar a renda e cobrir as despesas em períodos nos quais
a ela fica mais escassa.
"A hipótese do ciclo de vida vê as poupanças como resultantes principalmente dos
desejos dos indivíduos viabilizarem o consumo na velhice". (DORNBUSCH e FISCHER,
1991, p. 306). Mesmo porque, a renda das pessoas sofre variações ao longo de suas vidas.
Segundo Lopes e Vasconcelos (1998), o que acontece é que se forma uma espécie
de pirâmide na renda dos consumidores em que em uma determinada época ela atinja o
topo. Quando se é jovem costuma-se ganhar menos. Depois, no auge da vida profissional,

o indivíduo tende a se estabilizar profissionalmente e, conseqüentemente, passa a ter uma
renda maior. Já quando chega à velhice, sua renda tende a ser menor, pois já não exerce
mais a atividade profissional. Por isso, a preocupação em poupar enquanto tem uma renda
maior.

-

17

Poupança
C

Despoupança

Consumo (C)

Renda (Y)

Tempo

Gráfico 1: Renda e consumo ao longo do Ciclo de Vida
Fonte: Froyen, 2001
Este gráfico mostra uma elevação gradual do consumo ao longo do ciclo de

vida. A renda aumenta bastante durante os anos de trabalho, atinge um pico e
depois declina, em especial após a aposentadoria. Esse padrão de consumo e
renda resulta em períodos de despoupança nos primeiros anos de trabalho e no
estágio final do ciclo de vida, e em poupança positiva durante o período
intermediário do ciclo de vida, caracterizado pela renda mais alta. (FROYEN,
2001, p. 359)

O indivíduo que distribuir o consumo ao longo de sua vida poderá obter um
consumo quase constante. Assim o consumo é dividido em partes iguais. Esta hipótese
implica que o consumo é gerado pela renda da vida toda e não pela renda corrente.
Para Dornbusch e Fisher (1991), a hipótese do ciclo de vida focaliza indivíduos
planejando seu comportamento de consumo e poupança no decorrer de longos períodos
com a intenção de alocar seu consumo da melhor maneira possível por toda a sua vida.
Assim, a poupança é vista como resultantes dos desejos dos indivíduos viabilizarem o
consumo na velhice.
De acordo com Neri (apud Domingues, 2004), a teoria diz que, "a queda da renda
na terceira idade induziria à acumulação prévia desses ativos para financiar um padrão

estável de consumo ao longo da vida".
Modigliani (apud Froyen, 2001, p. 357) diz que,
0 ponto de partida do modelo do ciclo de vida é a

hipótese de que as decisões
de consumo e poupança das famílias, a cada instante do tempo, refletem uma
tentativa mais ou menos consciente de obter a distribuição de consumo preferida
ao longo do ciclo de vida, sujeita A restrição imposta pelos recursos disponíveis
família durante sua vida.
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Também são considerados os rendimentos adquiridos em longo prazo, pois são eles
que geram uma maior estabilidade, garantindo o futuro.
As pessoas que poupam durante toda a vida profissional, esperam poder resgatar
estes valores, mais tarde, obtendo uma renda em parcelas de igual valor.
A hipótese apresentada por Modigliani parte do principio de que toda pessoa pode e
vai se aposentar em determinada época da vida. Como a renda cai durante o período da
aposentadoria, o aposentado pode recorrer 6. poupança para que o consumo não precise ser
reduzido e que o padrão de vida dos anos anteriores possa ser mantido.
No desenvolvimento da hipótese do ciclo de vida da poupança e do consumo, a
riqueza pode afetar o consumo. Durante toda a vida ativa, o trabalhador poupa e constrói
ativos. Quando chegar a se aposentar passa a viver dos ativos que poupou. Dessa forma, o
consumo é constante durante toda a sua vida.
Segundo Froyen (2001, p. 362), existem alguns críticos que discordam que a teoria
do ciclo de vida "pressupõe que cada família, ao tomar decisões de consumo, tem sempre
"uma visão consciente e definida", nos seguintes aspectos: uma família planeja quantos
membros vai se constituir e qual a expectativa de vida de cada um; de quanto cada membro
vai dispor de renda vinda de seu trabalho e em quais impostos esta renda pode ser aplicada;
dos créditos que estarão disponíveis a esta família; de fatores que possam afetar o
consumo.
Para Ackley (apud Froyen, 2001), é impossível que uma família possa planejar
racionalmente se futuro no que se refere as decisões de consumo.
Além dessa opinião, outra abordagem critica é a de que a teoria do ciclo de vida
no reconhece a presença de questões de liquidez. Mesmo se uma família ou
individuo possuíssem uma visa° concreta de renda futura há poucas
oportunidades, nos mercados de capital do mundo real, de conseguir
empréstimos por qualquer período longo de tempo com base nessa renda futura
esperada. (FROYEN, 2001, p.363).

0 que fica claro com essa idéia é que o consumo varia de acordo com a renda
corrente, em qualquer período da vida de uma pessoa.
"Pequenas mudanças temporárias na renda podem ser financiadas por meio de uma
reserva de ativos líquidos, mas mudanças maiores podem criar sérias restrições de liquidez
e começar a afetar o comportamento de consumo". (FROYEN, 2001, p. 363).

Outro ponto a se considerar é a questão das heranças como fator motivador para se
fazer uma poupança.
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Sachs e Larrain (1992), citam pelo menos quatro escolas de pensamentos básicos
sobre a motivação das heranças. Uma delas se refere ao fato de que os pais deixam
heranças porque se preocupam com o futuro dos filhos, a outra é porque, deixando um
legado aos filhos, estes possam ser influenciados, permitindo que haja uma espécie de
troca: receber a herança por ter que cuidar dos pais na velhice. Outro pensamento

éo

simples fato de que as pessoas juntam riquezas para que, se chegarem a uma idade mais
avançada, consigam se manter. E, por fim, as pessoas acumulam riquezas para manter uma
posição de poder e prestigio.
Para Dombusch e Fischer (1991), existem evidências de que as pessoas não
utilizam suas poupanças quando idosos. Estudos realizados por Laurence Kotlikoff e
Lawrence Summers sugerem que as pessoas usam maior parte da poupança para prover
heranças. Foi constatado que o volume de riqueza na economia é grande demais para ser
utilizado somente na aposentadoria e que as pessoas também poupam para passar riquezas
aos seus descendentes.
De acordo com Modigliani (apud Froyen, 2001, p. 364), as evidencias de Kotlikoff
e Summers devem ser questionadas. "Para ele, os dados sugerem que apenas 15% a 20%

da poupança destinam-se a heranças. 0 volume maior seria de poupança do ciclo de vida
[---]".
Além de garantir o futuro das próximas gerações da família, supõe-se que grande
parte da poupança utilizada na velhice seja utilizada para cobrir despesas médicas.
Se a evidência básica de que os idosos que permanecem sós detêm sua
própria riqueza acumulada, uma explicaçdo tell que considerar seus receios
crescentes de estarem sendo deixados sozinhos sem ajuda financeira da família
e com grande possibilidades de despesas médicas, quando ficam mais velhos.
(Dornbusch e Fischer, 1991, p. 316).

Todos esses pontos não afetam o fato de que a riqueza pertence à questão consumo,
porém são importantes sobre os efeitos da política fiscal sobre a economia.
(DORNBUSCH e FISCHER, 1991).
De qualquer forma, existem diversas implicações que fazem com que a riqueza em
relação a renda e ao consumo sugiram algumas formalizações e conseqüentes explicações
desta teoria.

50
3.2 TEORIA DA RENDA PERMANENTE

A idéia da teoria da renda permanente foi desenvolvida, na década de 50, por
Milton Friedman. Esta teoria "defende que as pessoas geram seu comportamento de
consumo em relação As oportunidades de consumo de longo prazo e não de acordo com o
nível de renda corrente". (DORNBUSCH E FISCHER, 1991, p. 319).

Neste modelo, Friedman expõe que "a família tende a nivelar o consumo no
decorrer do tempo. As famílias preferem um padrão de consumo estável".
Incorporando-se as expectativas racionais aos modelos, passamos a considerar não
apenas a renda como fator determinante do consumo, mas a expectativa que os
indivíduos têm desta renda e de outros fatores de uma forma geral. Atualmente, se
aceita que o consumo depende da renda corrente, da riqueza, da renda futura
esperada e da taxa de juros. (DOMINGUES, 2004).

Para a teoria da renda permanente, as pessoas costumam consumir o que recebem
em longo prazo e não a sua renda mensal. Um exemplo seria o da pessoa que recebe seu
salário semanalmente. Ela costuma ajustar a renda para toda a semana e não, consumi-la
toda em um só dia. Assim, seu comportamento de consumo é baseado na média geral dos
dias da semana. (DORNBUSCH E FISHER, 1991).
Para Shapiro (1994, p. 214),
a renda permanente de uma família em qualquer ano dado não é, em qualquer
sentido, indicada pela sua renda corrente para aquele ano, mas é determinada
pela renda esperada ou antecipada a ser recebida durante um grande período de
tempo, estendendo-se por um certo número de anos vindouros.

Para Friedman (apud Shapiro. 1994, p.215), a renda permanente "deve ser
interpretada como a renda média tida como permanente pela unidade de consumo em
questão, que, por sua vez, depende de seu horizonte e de sua previdência".
Friedman propôs a divisão da renda do indivíduo em duas partes: a renda
permanente e a renda transitória. A renda transitória pode ser um prêmio na loteria, por
exemplo. Como o consumidor tende a poupar, o consumo depende apenas da parcela da
renda permanente obtida. (DOMINGUES, 2004).
Procurando complementar o pensamento de Modigliani, Friedman propôs a
divisão da renda do indivíduo em duas partes: a renda permanente e a renda
transitória. Como o consumidor tenderá a poupar a renda transitória recebida a
qual pode ser exemplificada por um prêmio na loteria ou uma gratificação
eventual, o consumo dependerá apenas da parcela permanente. (DOMINGUES,
2004).
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Shapiro (1994), também disserta sobre a renda transitória, relacionando aspectos
positivos e negativos. Uma bonificação, por exemplo, é considerada renda transitória
positiva, pois permite que a renda mensal possa ser mais do que a renda permanente.
Por outro lado, se o recebedor de salários da família sofre uma perda inesperada
de renda devida a, digamos, um fechamento temporário de sua fábrica,
resultante de um incêndio, este elemento de renda é encarado como renda
transitória negativa, a ela reduz sua renda mensurada a níveis abaixo de sua
renda permanente. (SHAPIRO, 1994, p. 215).

Porém, todos os aspectos negativos ou positivos que a renda provisória apresenta e
possivelmente interferem na renda permanente podem ser compensada no decorrer de um

período mais longo.
De acordo com Friedman (apud Froyen, 2001, p. 368),
o consumo é proporcional à renda permanente. [...] A renda permanente é a
renda média de longo prazo esperada, proveniente de "riqueza humana e não
humana", ou seja, a renda esperada do trabalho (o retorno de riqueza humana ou
capital humano) e os ganhos esperados de ativos (riqueza não humana).

Para Froyen (2001), o consumo e o consumo transitório são independentes da renda

transitória.
A partir da renda corrente, uma pessoa consegue definir que tipo de consumo vai
ter para o resto da vida. Se a sua renda aumenta, precisa saber se é um aumento transitório
ou permanente. "A renda permanente é a taxa constante de consumo que uma pessoa pode
manter para o resto de sua vida, dado o nível presente de riqueza e renda ganhos agora e no
futuro". (DORNBUSCH e FISHER, 1991, p. 320).
Foram propostas diversas equações para definir as infinitas condições que se abrem
para a teoria da renda permanente. Todas as implicações dessa teoria são semelhantes As da

hipótese do ciclo de vida, com relação A política fiscal e As mudanças na renda corrente.

3.3 TEORIA DA ALOCAÇÃO DE PORTFOLIO

A teoria de alocação de portfólio, também denominada de teoria de alocação da
riqueza, tem por objetivo verificar porque os agentes investem sua riqueza de acordo com

o retomo que possam obter.
0 modelo geral de alocação de portfólio foi desenvolvido por John Maynard
Keynes, mas existem outros modelos que são a base da teoria da alocação de portfólio, de
autoria de diversos autores, incluindo James Tobin.
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Toda a diferença entre os modelos se refere à formação de expectativas. "No
modelo de Tobin, utiliza-se a idéia de que os retornos futuros dos ativos são projetados a
partir de distribuição probabilistica dos retornos dos ativos". (CARVALHO, 2001, p. 359).
A teoria da alocação de portfólio expressa a idéia de um clima de instabilidade e de
risco, pois as finanças ficam relacionadas com diversos mercados.
0 modelo de alocação de portfólio desenvolvido por Keynes busca mostrar fontes
de instabilidade em uma economia de mercado. Propõe que o investidor possa escolher
determinada carteira de investimentos baseado em fontes de instabilidade e no histórico da
rentabilidade das carteiras, possibilitando que ele aplique seus portfólios de forma a obter
mais rendimento, com menor risco e maior liquidez. É justamente, decidir onde investir
seu patrimônio de forma segura, com a possibilidade de correr maior ou menor risco,
conforme sua disponibilidade.
Baseada nesse conceito de risco foi desenvolvida "a moderna teoria da alocação de
portfólio e determinação de preço dos ativos". (CARVALHO, 2001, p. 360).
Para Carvalho (2001, P. 360), "[...] Os modelos mais recentes de alocação de
portfólio e determinação de preço dos ativos se baseiam na utilização da hipótese de
expectativas racionais no modelo de formação de expectativas dos investidores em títulos

financeiros".
Ainda de acordo com Carvalho (2001), a taxa de retorno do ativo pode ser definida
a partir da taxa de juros. 0 somatório do prep atual de um ativo pode determinar o prep
futuro desse ativo, que pode, por sua vez, gerar um retomo fixo ou variável que significa
ganho ou perda de capital.
A teoria permite ao investidor uma análise para determinar em qual carteira investir
para que obtenha maior retorno e diversificação, com menor risco. Nesse sentido, o
investidor pode selecionar a carteira que possua portfólios eficientes, ou seja, "aqueles que
correspondem as melhores combinações possíveis de retorno e risco obtidos, através da
diversificação total". (CARVALHO, 2001).
Na análise de carteiras, quando se fala de ativos, esta se falando de carteiras de
ativos com risco. A diversificação de uma carteira pode acontecer apenas com a escolha de
um ativo de risco que possibilite um retorno maior. Pode-se analisar uma carteira e medir o
efeito da diversificação considerando os ativos sem risco e com risco.
As diversas combinações de retorno e risco são, geralmente, representadas por
gráficos que apresentam curvas e apontam os portfólios mais eficientes. 0 investidor
também pode optar pela carteira ótima, a carteira que o investidor racional irá manter,
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porque maximiza o retorno e minimiza o risco, dada a sua preferência para risco e dados os
ativos existentes na economia.
A carteira ótima é aquela representada por um ponto de intersecção entre a curva da
carteira e a curva da intersecção. De uma maneira geral, é possível sempre diversificar os

portfólios, combinando os ativos com maior ou menor risco.
Para que se possam visualizar alguns pontos expostos acima, a seguir exemplificase a aplicação da teoria em um gráfico que aponta "o ponto de risco mínimo":

0,16
0,14
Retorno

esperado

0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02

Ponto de risco
mínimo

O

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Desvio-Padrão

de Compensação Risco/Retorno
Fonte: Bodie e Merton, 2002

Gráfico 2: Curva

0 ponto mínimo de risco é a combinação feita através de estudos que possibilitem o
investidor aplicar na carteira que apresente o menor risco com o melhor retorno.
Assim como o exemplo acima, outras possibilidades de análise são possíveis de
serem realizadas para garantir a melhor escolha na hora de investir. Todas estão ligadas ao

risco, rentabilidade, liquidez e segurança, conceitos que serão abordados no próximo
capitulo.

4 AVALIAÇÃO DE CARTEIRAS

Para evitar o risco de prejuízo financeiro e garantir o retorno de um investimento, o
indivíduo parte para o processo de seleção de carteiras. É uma maneira de investir o

patrimônio de forma mais segura. Assim, é importante avaliar a rentabilidade, o risco e a
liquidez que envolve cada investimento, bem como identificar a composição de carteiras e
seus papéis e investigar as taxas de carregamento e administração que cada plano possui,
pois como a previdência é um assunto para longo prazo, pequenos ganhos, ou pequenas
perdas fazem muita diferença ao longo dos anos.
Nos investimentos, devem ser observados três aspectos fundamentais: liquidez,
risco e rentabilidade. 0 ideal é um investimento com alta liquidez, segurança e
rentabilidade. Este é o tripé que sustenta todo o investimento. Por liquidez entende-se o
grau de negociabilidade de um titulo, sua possibilidade de ser transformado em dinheiro a
qualquer momento.
Bodie e Merton (2002), apontam que a carteira patrimonial de um indivíduo
consiste de todos os seus ativos e de todos os seus passivos. No processo de seleção de
carteiras o indivíduo pode saber como investir sua riqueza utilizando o processo de
compensação entre o risco e o retorno esperado. Nem sempre uma carteira é adequada para
todos os indivíduos. Existem várias estratégias para que a escolha de uma determinada
carteira venha a contribuir no processo de planejamento financeiro de uma pessoa.
Conforme descreve Gitman (2002, p.202), "o risco em seu sentido fundamental,
pode ser definido como a possibilidade de prejuízo financeiro-.
0 risco está associado à variação de retornos de um determinado ativo. Quanto
mais certo for o retorno de um ativo, menor o risco. Geralmente é representado pelo
desvio-padrão, ou seja, pela oscilação das taxas de retorno em torno de sua média.
JA, "o retorno sobre um investimento é medido com o total de ganhos ou prejuízos
dos proprietários decorrentes de um investimento durante determinado período de tempo".
(Gitman, 2002, p.203). Ou seja, é o grau de rendimento proporcionado por um
investimento ao longo do tempo.
Para que seja determinada uma estratégia para a seleção de carteiras de
investimento é necessário que a pessoa planeje o período de tempo para investir e defina
quais os objetivos de tal investimento. Dependendo da sua escolha, ela poderá obter maior
retorno, com menor risco.
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Alguns autores dissertam sobre o "horizonte de tempo". Segundo Bodie e Merton
(2002, p.315), "o horizonte de tempo mais longo corresponderia normalmente ao objetivo
de aposentadoria e ao tempo restante de vida do indivíduo". O indivíduo pode utilizar o
horizonte de tempo para poupar e o horizonte da decisão utilizado para revisar as carteiras.
Esta revisão pode ser feita em curtos ou longos períodos de tempo, conforme a necessidade
de cada um.
Todos esses itens são fundamentais para que se possa obter o retorno desejado de
um investimento. Planejar, revisar e definir a melhor estratégia para compor uma carteira
de investimentos são ações fundamentais para obter sucesso. Algumas pessoas são mais
inclinadas a correr riscos do que outras. "A tolerância de uma pessoa para assumir riscos é
um determinante importante na escolha de carteiras". (BODIE; MERTON, 2002).
Esta tolerância pode ser influenciada por diversos fatores como: idade, status
familiar, status profissional, riqueza, entre outros pontos. Geralmente, as pessoas procuram
os investimentos oferecidos por bancos, corretoras, companhias de investimentos e de
seguros, pois estas instituições já possuem as opções de ativos para oferecer a seus clientes.
Observando a compensação entre o risco e o retorno os investidores necessitam
ajustar uma carteira de investimentos que ofereça a mais alta taxa de retorno para o grau de
risco que estão dispostos a tolerar. (BODIE; MERTON, 2002).
"A rentabilidade depende do risco; quanto mais seguro for o investimento, menor
será sua rentabilidade e vice-versa. 0 mesmo ocorre com a liquidez: quanto mais liquido o

investimento, menor será a rentabilidade, e vice-versa". (HOHL, 2005).
Ainda de acordo com Hohl (2005), pode-se exemplificar essa situação da seguinte
forma: um investimento em caderneta de poupança tem alta liquidez (pode ser sacado a
qualquer momento) e é seguro (baixo risco), mas em contra partida, a rentabilidade é
baixa. Os investimentos em imóveis são de baixo risco e média rentabilidade, porque tem
baixa liquidez (não se pode transformá-los em dinheiro rapidamente). Os investimentos em
ações têm alta liquidez (pode-se vendê-los qualquer dia na bolsa), o risco é elevado, e, por
isso em longo prazo podemos esperar uma alta rentabilidade.
Para investir em uma carteira deve-se saber o retorno de um ativo. 0 retorno médio
é dado pela média aritmética dos retornos passados de um ativo ou de uma carteira de

investimento. (MARTINEWSKI; RHODEN, 2006). Esta média é calculada por meio da
fórmula:
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Média = ft =

R, + + Rn)

Onde T é o total de observações da amostra.

Para se examinar as taxas de retorno de um investimento, é necessário observar os
riscos envolvidos. "Uma das definições de risco é em relação ao grau de dispersão da
distribuição de freqüências das taxas de retorno. Ou ainda, a variabilidade das taxas de
retorno". (MARTINEWSKI; RHODEN, 2006, P. 142).
As medidas de risco mais utilizadas são a variância e o desvio-padrão, sendo o
desvio-padrão a raiz quadrada da variância. Entende-se por variância, a medida dos
quadrados das diferenças entre os retornos de um titulo e o seu retorno esperado dividido
por (T-1), conforme segue:

Var =

G2

=

- 1k )2 + ( R? - k)2 + ( R3 - k)2 ... (RN - k)2
(T— 1)

A partir do resultado final, ou seja, da variância, extrai-se a raiz quadrada do valor
obtido para obtenção do desvio-padrão. O desvio-padrão representa a dispersão em uma
distribuição normal, é a medida mais utilizada para se estimar a volatilidade de um ativo. A
probabilidade de um retorno ocorrer acima ou abaixo da média depende, exclusivamente,
do desvio-padrão, e quanto mais volátil ele for, maior será o seu risco.

4.1 DESEMPENHO DOS PLANOS DE PREVIDÊNCIA

De acordo com a ANAPP (2005) e conforme tabela 5, a captação da previdência
complementar aberta bateu recorde e chegou a R$ 3,3 bilhões em dezembro, e o
crescimento em relação a dezembro de 2004 foi de 17,78%. No ano de 2005, o volume
alcançou a marca de R$ 19,5 bilhões, alta de 3,9% frente a 2004.
Em relação à carteira de investimentos — que inclui as reservas técnicas, as reservas
livres, o capital de seguradoras e outros valores — o mercado de previdência complementar
cresceu 23,45% em 2005 na comparação com o ano de 2004. Com isso, a carteira do setor
somou R$ 81,5 bilhões.
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Ainda de acordo com a ANAPP (2005), as provisões ou reservas técnicas —
recursos acumulados pelos participantes do sistema de previdência complementar —
somaram R$ 77,2 bilhões em 2005, o que representou uma alta de 25,79% na comparação
com o ano de 2004, quando as reservas do setor somaram R$ 61,4 bilhões. As provisões
dos VGBL tiveram o crescimento mais expressivo, 55%, passando de R$ 18,4 bilhões para
R$ 28,6 bilhões. O PGBL cresceu 30% em 2005, sendo que as reservas do produto
passaram de R$ 16,5 bilhões para R$ 21,4 bilhões entre 2004 e 2005.

VARIAÇÃO
CARTEIRA VARIAÇÃO

RESERVAS
TÉCNICAS

ANO

RECEITAS
DE LANOS

1000

5.093.711

33,91% 16.557.813

30,11% 14.184.984

36,47%

2001

7.344.721

44,19% 24.220.851

46,28% 20.961.932

47,78%

2002

9.426.562

28,34% 32.012.291

32,17% 29.151.147

39,07%

2003

14.615.578

55,05% 48.473.235

51,42% 44.184.226

51,57%

2004

18.779.020

28.49% 65.988.780

36,13% 61.373.325

38,90%

2005

19.511.794

3,90% 81.465.395

23,45% 77.203.865

25,79%

VARIAÇÃO
O
P

Fabe la 5: Evolução da Previdência Privada Aberta 2000 — 2005

Fonte: ANA PP — Estatística de Mercado, 2005

Desde 2000, o patrimônio da previdência privada aberta cresceu 219,56% em reais,
mantendo um ritmo anual de crescimento na ordem de 40%. A crise fiscal, a conhecida e
proclamada falência da previdência oficial e a crescente rentabilidade á longo prazo tem
sido fatores determinantes do crescimento do mercado, apontados por especialistas.
KATO, (2000, p. 65).
O gráfico 3, demonstra Ranking das principais empresas do segmento de
Previdência Privada:

Bradesco
• Itaú
Brasilprev
Unibanco
• Caixa
Santander
• Outros

18%

Gráfico 3: Receitas de Pianos Previdencidrios 2005
Fonte: ANAPP - Associação Nacional da Previdência Privada, 2005

A Bradesco Vida e Previdência liderou o ranking de captação em 2005, com 37%
do total arrecadado, seguido pelo had 18%, Brasilprev 11%, Unibanco 7%, Caixa 6%,
Santander 5%, As demais seguradoras somam, no total, 16% da captação.

Bradesco
• Itau
44%

Brasilprev
Unibanco
• Santander
Caixa
• Outros

15%

Gráfico 4: Carteira de Investimentos 2005
Fonte: ANAPP - Associação Nacional da Previdência Privada, 2005

Conforme gráfico 4, a carteira de investimentos, que inclui as reservas técnicas, as
reservas livres, o capital de seguradoras e outros valores, ficou dividida da seguinte forma:
a Bradesco Vida e Previdência também liderou com 44%, seguido pelo 'tad 15%,

Brasilprev 12%, Unibanco 7%, Caixa 4%, Santander 4%, As demais seguradoras somam,
no total, 14%. (ANAPP, 2005).

1%

38%

Tradicionais

VGBL
PGBL
FAPI

35%

Grá fi co 5: Carteira de Investimentos Dezembro/2005
Fonte: ANAPP - Associação Nacional da Previdência Privada, 2005

De acordo com o gráfico 5, no período, a carteira de investimentos ficou dividida
da seguinte forma: os planos tradicionais mantiveram a liderança, com 38% do total,
seguido pelo VGBL, com 35% e o PGBL com 26%. 0 FAPI completa a equação, com 1%
do total do volume da carteira. (ANAPP, 2005).
Os dados da Anapp computaram 325.204 beneficiários do sistema de previdência
privada em 2005, o que representou uma elevação de 24% em relação ao mesmo período
do ano anterior, quando foram registrados 262.245 beneficiários, bem como 7.354.267
planos individuais, o que representa uma alta de 8,4% na comparação com 2004, quando
foram computados 6.779.943 planos.

4.2 COMPOSIÇÃO DAS CARTEIRAS DE INVESTIMENTO

As carteiras de investimento são compostas por diversos papéis que estão divididos
entre renda fixa e renda variável.
Na renda fixa, aplica-se em títulos que pagam remuneração previamente pactuada,
como a taxa de juros, por exemplo, para ser considerado renda fixa, um titulo deve
apresentar três aspectos: valor de face, remuneração pactuada, data de vencimento.
Os títulos de renda fixa proporcionam maior segurança aos seus detentores, pois
possibilitam ao investidor a visualização de ganhos futuros. Os investimentos de renda fixa
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podem ser prefixados onde o investidor já sabe no ato da contração o valor que vai resgatar
no vencimento ou pós-fixados quando o valor final somente é conhecido no vencimento.
As aplicações feitas em renda fixa contemplam: Títulos Públicos Federais (LFT, NTN-C,
Op. Compromissada, Crédito Securitizado, LTN, NTN-B) e os Títulos Privados (CDB,
Debentures, LCI, LH).
Na renda variável os títulos não possuem valor de face, remuneração pactuada e
nem vencimento, os seus valores são determinados pelo mercado, levando-se em conta
vários fatores como oferta e demanda, perspectiva futuras das empresas, investimentos no
setor e outros. Dessa forma, não possuem garantia quanto ao retorno dos recursos
aplicados, podendo se traduzir em grandes oportunidades de lucros ou grandes perdas. As
aplicações que compõem a renda variável contemplam: As ações e os fundos de ações.

4.2.1. Rentabilidade

Existem dois tipos de perfis de investimento nos quais o investidor pode aplicar sua
renda: conservador, para participantes que não se dispõem a correr maiores riscos, mesmo
que isso signifique abrir mão de maiores ganhos e, Moderado ou Agressivo, para
participantes que procuram maiores ganhos e conseqüentemente estão dispostos a correr
maiores riscos.

•

Perfil Conservador — Renda Fixa: Os fundos de Renda Fixa são investimentos
conservadores. Neles, os recursos são aplicados até 100% em Títulos Públicos
Federais conjugados com até 30% em outros títulos de Renda Fixa, como as
debentures emitidas pelas empresas.

•

Perfil Moderado/Agressivo — Renda Variável: Os fundos de Renda Variável são
indicados para clientes com perfil de investidos moderado. Neles, até 49% dos
recursos são aplicados em news e a rentabilidade e o risco caminham juntos:
quanto maior o risco, maior a rentabilidade esperada.
Os aportes realizados aos planos são aplicados em um fundo de investimento

financeiro denominado pela legislação de previdência como FIE - Fundo de Investimento
Especialmente constituído. (BRASILPREV, 2006).
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Os Planos PGBL e VGBL destacam-se por repassar 100% da rentabilidade liquida
obtida na aplicação dos recursos, ao plano do participante. Na fase de acumulação, não há
garantia de rentabilidade e os ricos da aplicação, como em qualquer outro fundo, são do
cliente. Por se tratar de fundo de investimento, existe a possibilidade de o mesmo
apresentar rentabilidade negativa.
Os recursos são aplicados em FIF - Fundo de Investimento Financeiro, escolhido
pelo participante. Cada Seguradora possui uma empresa que

é responsável pela

administração do fundo. Na Brasilprev, todos os fundos são administrados pela BBDTVM
- Banco do Brasil Administração de Ativos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A, a maior gestora de fundos da América Latina. No Banco hail, o gestor dos fundos é o
Banco hail S.A. e administrador é a Itaucard Financeira S.A. Crédito Financiamento e
Investimento. No Bradesco os planos são administrados pela Bradesco Vida e Previdência.
A rentabilidade que um plano pode proporcionar está diretamente ligada ao valor
do aporte. Aporte é o valor investido pelo indivíduo para formar uma provisão que vai
proporcionar uma renda para o futuro.
Para que se compreenda a composição das carteiras de investimento tanto para
renda fixa, quanto para renda variável, seguem os exemplos abaixo, de acordo com os
modelos oferecidos pela Brasilprev, hail e Bradesco.

BRADESCO
RENDA FIXA
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Papel

%

Fundos DI
Letra Financeira do Tesouro - LFT
Letra doTesouro Nacional - LTN
CDB Pós (ABN Anro / Santander / 106 / HSBC
Debêntures (Nova Marlin / Vicunha Siderúrgica)

0,0039
51,68
48,32

Total de % do Plano
abela 6: Composição da carteira — Benda Fixa Bradesco
Fonte: Bradesco, 2006

100,00

.

De acordo com a tabela 6, nota-se que o Bradesco diversifica sua carteira de
previdência privada para renda fixa em títulos públicos federais distribuídos em maior
quantidade entre dois papéis que são: letras financeiras do tesouro (51,68%) e em letras do
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tesouro nacional (48,32%), e uma pequena porcentagem em fundos DI (0,0039%) que
objetivam seguir o mais próximo possível as variações do índice de referência.

BRADESCO
RENDA VARIÁVEL
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

Papel

%

Renda Fixa
Fundos DI
Letra Financeira do Tesouro - LFT
Letra do Tesouro Nacional - LTN
CDB Pós (ABN Anro / Santander / 'tail / HSBC
Debêntures (Nova Marlin / Vicunha Siderúrgica)
Renda Variável
Ações - Cias Abertas
Ambev / Aracruz / B. do Brasil / Brasil T. Par / Brasil Tec /

30,51
29,49

40,00

Caemi / Cemig / ltausa / Petrobrãs / Vale do Rio Doce /
Usiminas / Telemar / Sabesp / Perdigão / Unibanco / Gerdau /

Sadia.
100,0

Total de % do Plano
Tabela 7: Comnosicilo da carteira — Renda Varitivel Bradesco

Fonte: Bradesco, 2006
Para a renda variável, conforme tabela 7, o Bradesco distribui seus ativos

60% em renda fixa e 40% em ações. Assim, a diversificação de portifólio ficou em 30,51%
em letras financeiras do tesouro, 29,49% em letras do tesouro nacional e 40% em ações.

FAO
RENDA FIXA
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
Pape(
Letra Financeira do Tesouro - LFT
Letra doTesouro Nacional - LTN

CDB
Debêntures
Total de % do Plano

'Fabela 8: Composiciio da carteira — Renda Fixa Itati
Fonte: Ban. 2006

35,7
54,6
9,7

100
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0 haft para renda fixa, segundo a tabela 8, classifica sua carteira de investimentos
para a previdência privada, entre títulos públicos federais e títulos privados. Onde aplica
35,7% de seus ativos em letras financeiras do tesouro, 54,6% em letras do tesouro nacional
e 9,7% em CDB.

!TAO
RENDA VARIAVEL
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
Papel

%

Renda Fixa

23,6
41,2
5,2

Letra Financeira do Tesouro - LET
Letra doTesouro Nacional - LTN

CDB
Debêntures
Renda Variável
Ações

30
100

Total de % do Plano

Tabela 9: Composição da carteira - Renda Variavel !tail
Fonte: Itaft, 2006
Na composição da carteira para renda variável, a tabela 9 indica que o hail aplica
70% de seus ativos entre títulos públicos federais e títulos privados, assim distribuídos:
23,6% em letras financeiras do tesouro nacional e 41,2% em letras do tesouro nacional
(títulos públicos) e 5,2% em CDB (titulo privado). Diversificando com 30% em ações.

BRASILPREV
RENDA FIXA
COMPOSIÇA0 DA CARTEIRA

PAPEL
Títulos Públicos Federais:

LET

Op. Compromissada
LTN

%
100
40,5
8,7
50,8

PAPEL
Títulos Públicos Federais:
LET

Op. Compromissada
LTN
NTN-B

NTN-B
Títulos Privados:

0

Títulos Privados:

Debêntures

Debêntures

CDB

CDB

Caixa/outros

0

Caixa/outros

Tabela 10: Comp isieão da carteira - Renda Fita Brasilprc
Fonte: Brasilprev. 2006

%
83,6
24,8
8
50,6
0,2
16,4
14,2
2,2
0
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A Brasilprev faz a diversificação de seu portfólio para a renda fixa, como se nota na
tabela 10, em títulos públicos federais e títulos privados. Aplicação de seus recursos é
distribuída em duas sub carteiras. Na primeira, 100% dos ativos são diversificados entre
títulos públicos federais, da seguinte forma: 40,5% são investidos em letras financeiras do
tesouro, 8,7% em operações compromissadas e 50,8% em letras do tesouro nacional.
Na segunda, 83,6% de seus ativos são aplicados ern títulos públicos federais (24,8%
em letras financeiras do tesouro, 8% em operações compromissadas, 50,6% em letras do
tesouro nacional e 0,2% em notas do tesouro nacional tipo B) e 16,4% em títulos privados
(14,2% em debentures e 2,2% em CDB).

BRASILPREV

%

Papel
Títulos Públicos
Federais:

100

LFT

40,5
8,7

Op. Compromissada

RENDA VARIÁVEL
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
Papel
%
Títulos Públicos

83,6

Federais:

LTN
NTN-B
Títulos Privados:
Debêntures
CDB

50,8
0
0

Renda Variável:

0

LFT

Caixa/outros

Títulos Públicos

%

7,3

Federais:

Op. Compromissada

24,8
8

Op. Compromissada

7, 3

LTN
NTN-B
Títulos Privados:
Debêntures
CDB
Renda Variável:

50,6
0,2
16,4
14,2
2,2
0

LTN
NTN-B
Títulos Privados:
Debêntures
CDB
Renda Variável:

0
0
0
0

Ações

Ações

Papel

LFT

Ações

0
Caixa/outros
0
Caixa/outros
Tabela 11: Composição da carteira — Benda Vgriável Brasilprev

0

0
91,5
91,5
0,01

Fonte: Brasilprev. 2006

Para a renda variável, como se verifica na tabela 11, a composição da carteira de
previdência para a Brasilprev é dividida em três sub carteiras de investimentos.
Na primeira e na segunda sub carteira, a diversificação dos ativos são iguais a
tabela 10. Na terceira sub seção, os investimentos são aplicados 7,3% em títulos públicos
federais, mais precisamente em operações compromissadas e 91,5% em ações.
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4.2.2 Conceitos dos papéis que compõem uma carteira de investimento

A seguir são relacionados os conceitos dos papéis que compõem uma carteira de
investimento. Estes papéis são os mesmos em qualquer carteira de investimento,
independentemente da seguradora. A definições foram retiradas da homepage do Banco
central do Brasil (2006):

LFT: As LFT são títulos de renda fixa que são emitidos pelo Tesouro Nacional,
cuja sigla significa Letras Financeiras do Tesouro. 0 principal objetivo das LFTs é
prover recursos necessários A cobertura de déficits orçamentários ou A realização de
operações de crédito por antecipação de receita e para atendimento a determinações
legais. 0 rendimento destes títulos é determinado de forma pós-fixada, de acordo
com a taxa acumulada no período no mercado Selic. Já o resgate é definido pelo
valor nominal, acrescido do respectivo rendimento, desde a data-base do titulo.

D NTN: Nota do Tesouro Nacional > Titulo de responsabilidade do Tesouro
Nacional, emitido para a cobertura de déficit orçamentário, exclusivamente sob a
forma escritural, no Selic. Titulo de rentabilidade pós-fixada (a exceção da NTNF), possuindo diversas séries, cada qual com índice de atualização próprio (IGP-M,
Dólar, TR etc).

• NTN-B: Nota do Tesouro Nacional - Série B
• NTN-C: Nota do Tesouro Nacional - Série C
D. Op. Compromissada: Operação Compromissada > Compra de títulos com
compromisso de revenda assumido pelo comprador, conjugado com o compromisso
de recompra assumido pelo vendedor, para data futura preestabelecida.

D. Crédito Securitizado: Titulo de responsabilidade do Tesouro Nacional, emitido
em decorrência de assunção e renegociação de dividas da Unido ou por ela
assumidas por força de lei.

LTN: As LTN são títulos de renda fixa emitidos pelo Tesouro Nacional, cuja sigla
significa Letras do Tesouro Nacional. São títulos de remuneração pré- fixada, cujo
principal objetivo

é prover recursos necessários A cobertura de déficits

orçamentários ou A realização de operações de crédito por antecipação de receita e
para atendimento a determinações legais. 0 prazo dos papéis depende das
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definições do Ministério da Fazenda e do interesse do mercado. A remuneração se
dá pela diferença entre o preço da emissão, considerando o deságio do titulo, e o
valor de resgate.

Debenture: Titulo de crédito ao portador originário de um empréstimo contraído
por uma empresa, cujos direitos do detentor do papel encontram-se especificados
no documento de emissão.

CDB: Certificado de Depósito Bancário > Os CDBs são títulos representativos de
depósitos a prazos fixos emitidos por bancos comerciais, bancos de investimento e
bancos de desenvolvimento. A taxa paga nos CDBs pode ser pré-fixada, pós-fixada
ou flutuante, essa última atrelada a um percentual da variação de um índice, que
pode ser a TR, TJLP, CDI, ou um índice de inflação, como o IGP-DI ou IGP-M. A
medida provisória 542 do Plano Real estabelece que, para os títulos pré-fixados, o
prazo mínimo é de 30, 60 ou 90 dias. Para os títulos indexados em TR, o prazo
mínimo é de 120 dias.

LCI: Letras de Crédito Imobiliário - são títulos emitidos pelas instituições
financeiras autorizadas a conceder créditos imobiliários.

r- LH: As letras hipotecárias são títulos emitidos pelas instituições financeiras
autorizadas a conceder créditos hipotecários. A rentabilidade deste tipo de

aplicação está vinculada ao valor nominal do financiamento imobiliário, ajustado
pela inflação ou variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), e pode
ser pré-fixada, flutuante e pós-fixada. O prazo mínimo de aplicação é de 180 dias e
o prazo máximo, apesar de não ser estipulado, em geral, não ultrapassa 24 meses. A
grande vantagem deste tipo de aplicação reside no seu tratamento fiscal, pois ao

contrário das aplicações em fundos de investimento onde você paga uma aliquota
de 20% sobre o rendimento nominal - ou seja, o quanto ganhou no período, nas LH

só é preciso pagar imposto de renda se a rentabilidade superar um certo percentual
da taxa CDI.

Fundos DI: Fundos de renda fixa cujas carteiras são compostas por 95%, no
mínimo de títulos pós- fix ados que acompanham a variação do CDI, com baixa

exposição ao risco.
Ações: Valor mobiliário emitido pelas sociedades anônimas, representando a menor
fração do capital destas empresas. As empresas emitem ações para aumentar o
capital social, e os recursos levantados podem ser utilizados para vários fins,
sobretudo futuros investimentos.
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4.2.3. Taxas de Carregamento e Administração

Ao escolher um plano, deve-se levar em conta, além da rentabilidade, as taxas
cobradas, como: as de carregamento e as de administração, como o dinheiro ficará aplicado
durante muito tempo, taxas que parecem pequenas no curto prazo podem pesar no futuro.
A taxa de carregamento é o percentual incidente sobre os aportes pagos, para
atender despesas administrativas, de corretagem e colocação do plano, e podem variar de
0% a 5%, sempre dependendo do valor do aporte mensal, montante acumulado, e do tempo
de permanência do plano. Quanto maior o valor do aporte e o tempo de permanência do
plano, menor a taxa. (BRASILPREV, 2006).
Destacam-se a seguir as taxas de carregamento dos pianos de cada instituição
bancária analisados, conforme segue:

- Brasilprev:

•

até 7.000,00: 3,0%

•

até 20.000,00: 2,5%

•

acima de 20.000,00: 1,5%

- Bradesco:

•

até 12.000,00: 5,0%

•

de 12.000,01 até 30.000,00: 3,5%

•

de 30.000,01 até 50.000,00: 2,5%

•

acima de 50.000,00: 1,5%

•

até 10.000,00: 5%

•

de 10.000,01 até 30.000,00: 3,5%

•

de 30.000,01 até 50.000,00: 2,5%

•

de 50.000,01 até 100.000,00: 1,5%

•

acima de 100.000,01: 0,75%

-
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A taxa de Administração é o percentual que incide sobre o patrimônio liquido do
FIE, fixada em um percentual anual incidente pró-rata dia sobre os saldos médios diários
do fundo, e representa a remuneração do administrador do fundo, sendo descontada da
rentabilidade bruta. (BRASILPREV, 2006).
Segue abaixo, tabela com as taxas de administração e carregamento para cada
instituição estudada para investimentos em renda fixa e em renda variável:

BANCOS
Bradesco

!tail

Brasilprev

NOME DO FUNDO

PERFIL

Bradesco PGBL/VGBL FIX
Bradesco PGBL/VGBL
40/30
Flexprev PGBL/VGBL RF
Flexprev PGBL/VGBL
Multiagressivo
Brasitprev PGBL/VGBL FIX
Brasilprev Renda Total
Composto 49

Renda Fixa
Renda

Variável
Renda Fixa
Renda

Variável
Renda Fixa
Renda

Variável

TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO

TAXA DE
CARREGAMENTO

3,0%

5,0%

3,0%

5,0%

3,2%

5,0%

4,0%

5,0%

3,4%

4,0%

3,0%

3,0%

Tabela 12: Taxas de Administração e Carregamento
Fonte: Bradesco. hati t Brasitprev. 2006

Dessa forma, utilizando-se os conceitos descritos neste capitulo, será realizada a
análise das carteiras de investimento que obtiveram maior rentabilidade, de três

seguradoras (BRADESCO, ITA0

E

BRASILPREV) que

apresentaram melhor

desempenho entre 2001 e 2005 na renda fixa e entre 2004 e 2005 na renda variável. Para a
renda variável, a pesquisa ficou limitada em 2 anos pela falta de dados de um dos pianos
analisados, e para que houvesse uma padronização na quantidade de variáveis levantadas
para cada carteira.

5 ANALISE DOS PLANOS DOS BANCOS ESTUDADOS

Tendo em vista que, para se conseguir uma maior rentabilidade tem-se que correr
maiores riscos, e que quanto mais certo for o retorno de um ativo, menor o risco envolvido,
no desempenho dos fundos de previdência privada estudados, identificou-se aqueles que
deram maior retorno, aliados a taxas de risco menores, considerando-se as taxas de
carregamento e de administração. Neste capitulo, está descrita a análise dos planos de
previdência que cada instituição (Bradesco, hall e Brasilprev) oferece, por meio do cálculo
de retorno, variância e desvio-padrão e, identificou-se o plano para renda fixa entre 2001 e
2005 e para renda variável entre 2004 e 2005 que obtiveram maior eficiência e
desempenho superior aos demais.
Na tabela (Apêndice A) estão relacionados os planos das três instituições a partir de
uma análise feita por meio de pesquisa nas homepages de cada instituição.
Para facilitar o acompanhamento das verificações, será descrito a seguir um resumo
da rentabilidade dos planos de cada Seguradora:

Rentabilidade

-

Pianos de Renda Fixa

BRADESCO

ITAL)

BRASILPREV

Bradesco PGBLNGBL FIX

Flexprev PGBLNGBL RF

Brasilprev PGBLNGBL FIX

2001

13,9721

13,6100

14,3620

2002

13,2131

14,3135

15,9525

2003

23,0073

22,5134

22,3044

2004

12,8097

12,7341

12,5400

2005

15,8659

15,7919

15,5591

Anos

Fabela 13: Rentabilidade dos pianos de renda fixa
Fonte: Bradeseo. Rail e Brasilpre%. 2006
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Rentabilidade - Planos de Renda Variável
BRADESCO

ITAU

BRASILPREV

Bradesco PGBLNGBL

Flexprev PGBL/VGBL

Brasilprev Renda Total

40/30

Multiagressivo

Composto 49

2004

14,8867

8,8264

8,5011

2005

18,1073

13,5903

15,1419

Anos

Tabela 14: Rentabilidade dos pianos de renda variável
Fonte: Bradeseo, hail e Brasilprev. 2006

Estão sendo utilizados para cálculo dos planos de renda fixa, os anos
compreendidos entre 2001 e 2005, mas para a análise dos planos de renda variável estão
sendo utilizados os anos de 2004 e 2005, por não existiram os dados anteriores a este
período do plano Brasilprev Renda Total Composto 49 em estudo, pois o mesmo foi criado
em janeiro de 2004.

5.1 CALCULO DO RETORNO, VARIÂNCIA E DESVIO-PADRÃO

Como base para o cálculo do retorno, variância e desvio-padrão serão utilizados
alguns indices conforme descrito abaixo:
Calcula-se o retorno esperado para um ano por meio da fórmula:

ft = (

1+

+ Rn...)

Cálculo da Variância:
452 = (RI

k) 2

(R7

f ) 2 ± (R1 Íz)2
(T — 1)

...

(RN

—

k)2

A raiz quadrada da variância vai gerar o desvio-padrão, que mostrará a variação do
retorno do investimento, e com isso sua volatilidade.
A fórmula será aplicada no primeiro plano exposto na tabela 13 de renda fixa:
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Bradesco PGBLNGBL FIX:

•
•
•
•
•

2001
2002
2003
2004
2005

= 13,9721
= 13,2131
= 23,0073
= 12,8097
= 15,8659

Para obter-se o retorno médio:
k=fRi

+R...)

k = (0,1397 + 0,1321 + 0,2300 + 0,1280 + 0,1586) = 0,1576 = 15,76%
5

Para se obter o retorno médio de uma carteira deve-se calcular a média ponderada
dos retornos de cada ativo que a compõe.

Para obter-se a variância:

a 2 = (RI k)2 ± (R2

± (R3 fk)2

/as fo2

(T — 1)
a 2= (0,1397 — 0,1576)2 +(Ø,1321 — 0,1576)2+(0,2300 — 0,1576)2 +(0,1280,1576)2
(5-1)

a 2 = 0,0003 + 0,0006 + 0,0052 + 0,0008 + 0,000001 = 0,0017
4

Variância = 0,0017
Para obter-se o desvio-padrão, calcula-se a raiz quadrada de 0.0017, que vai resultar
em um índice 0,0412, e o transforma-se em percentual:
Desvio-padrão =4,12%

Deve-se mencionar que, foi analisada uma carteira de renda fixa e uma de renda
variável de cada Banco. Escolheram-se as carteiras que contemplam aportes de 150,00
Reais mensais para que houvesse uma padronização no resultado, já que o cálculo do
desvio padrão só faz sentido se comparado ao de um outro ativo com características
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semelhantes. Assim, a comparação foi efetuada de acordo com o tipo de plano. Os planos
de renda fixa foram comparados entre si e os de renda variável à parte.
Efetuando-se o cálculo de todos os planos analisados, obteve-se o resultado de
retorno e desvio-padrão dos pianos de renda fixa (tabela 15) e renda variável (tabela 16)
para cada instituição, conforme seguem descritos:

PLANOS Renda Fixa
Retorno
a
15,76%
4,12%
15,79%
3,87%
16,14%
3,61%
"Fabela 15 — Resultado da taxa de retorno e desvi )-oadrilo dos Planos de renda fixa dos
ha mais iradeseo, 'tan e Brasilprev

BANCOS
BRADESCO PGBL/VGBL FIX
!TAO Flexprev PGBL/VGBL RF
BRAS1LPREV PGBL/VGBL FIX

A carteira que obteve maior retorno entre 2001 e 2005 para a renda fixa, foi a da
Brasilprev com 16,14%, ou seja, obteve maior resultado esperado por investimento no
período. Foi com a Brasilprev também, que se obteve o menor desvio padrão 3,61%, ou

seja, foi o retorno do ativo que menos variou em torno de sua média, e com isso foi o plano
que correu menos risco comparado aos demais. Sendo, portanto, o melhor investimento em
renda fixa dos planos analisados no período.
Em seguida, o resultado apresentado pelo plano do Banco Hall com retorno de
15,79%, e desvio-padrão de 3,87%, e por último o do Bradesco com 15,76% de retorno e
4,12% de desvio-padrão.
Não obstante, a Brasilprev possuir maior retorno no período e menor desviopadrão, é o plano que cobra a maior taxa de administração (3,4%), comparado aos demais,
porém, possui a menor taxa de carregamento (4%). 0 Itad, o segundo com maior retorno,
possui taxa de administração de 3,2% e 5% de taxa de carregamento, já o Bradesco que
obteve o menor retorno e o maior desvio padrão, foi o que cobrou a menor taxa de
administração 3%, porém, igualou-se ao hail na taxa de carregamento com 5%, conforme
tabela (Apêndice A).
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PLANOS Renda Variável

BANCOS
Retorno
a
BRADESCO PGBL/VGBL 40/30
16,49%
2%
ITAU PGBL/VGBL Multiagressivo
11,20%
3,16%
BRASILPREV Renda Total Composto 49
11,82%
4,69%
Tabela 16— Resultado da taxa de retorne e desvio-padrão dos Planos de renda varilivel elos
bancos Bradesco, Ran e Brasilprev

Como se percebe pelos resultados expostos na tabela 16, a carteira com a melhor
taxa de retorno e risco para a renda variável, entre 2004 e 2005, é a apresentada pelo plano
do Banco Bradesco PGBLNGBL 40/30, pois obteve maior taxa de retorno 16,49%, aliada
ao menor desvio-padrão 2%, assim, foi a carteira que correu menos riscos. Em seguida,
temos a Brasilprev com retorno de 11,82%, porém, desvio-padrão de 4,69%, e o Hail com
retorno de 11,20% e desvio padrão de 3,16%.
Apesar de ter obtido uma rentabilidade mais elevada em relação ao hail, a
Brasilprev também correu mais riscos, ou seja,

o retorno do seu ativo variou

consideravelmente mais, em torno de sua média.
0 Bradesco, que ficou como primeiro colocado na relação retorno/risco da carteira
para renda variável, cobra 3% de taxa de administração e 5% de taxa de carregamento. Já a
Brasilprev, é o plano que oferece as melhores taxas para a renda variável com 3% para a
administração e 3% para a taxa de carregamento. E o Itaii que apresentou menor retorno de
seus ativos, possui ainda, a taxa de administração de 4% e a de carregamento 5% as
maiores dentre os três.

6 CONCLUSÃO

0 estudo realizado mostrou que a previdência privada tem crescido continuamente,
a partir do momento em que se tornou uma necessidade do indivíduo que busca uma
segurança para o período de inatividade.
A reforma da previdência social tem sido discutida por meio de inúmeras propostas
para combater o desequilíbrio existente em razão de regras inadequadas de acesso
aposentadoria e cálculo de beneficios. Também se faz necessária uma profunda mudança
na legislação e regulamentação que vem sendo tratadas por estudos do governo.
Como a previdência privada vem se mostrando mais eficaz do que a previdência
social, as pessoas vêm investindo parte de sua renda atual para o recebimento posterior na
aposentadoria. Apesar de que no Brasil ainda existe uma ausência de cultura de poupança
complementar, pois grande parte das pessoas ainda não se preocupa com a garantia de uma
renda minima para a aposentadoria.
Ao escolher um plano de previdência privada, o investidor se depara com inúmeras
opções de escolha para correr maior ou menor risco com a expectativa de garantir o melhor
rendimento. Assim, se faz necessária a análise das carteiras para que o investidor possa
fazer a melhor opção para obtenção de retorno.
Todo investidor busca a otimização de três aspectos básicos: retorno, prazo e
proteção, ou seja, ao avaliar um investimento deve-se estimar sua rentabilidade, liquidez e
grau de risco. A rentabilidade está sempre relacionada ao risco. Ao investidor cabe definir
o nível de risco que está disposto a correr, em função de obter uma maior ou menor
lucratividade.
As diversas teorias propiciam o embasamento para compor a análise de carteiras,
juntamente com medições de retorno e desvio-padrão. Com o resultado obtido pelo calculo
do retorno e do desvio-padrão, verificou-se as empresas que foram mais rentáveis no
período estudado e o nível de risco envolvido.
Dessa forma, se obteve o resultado deste trabalho, que teve por objetivo analisar as
carteiras de investimento de três instituições bancárias (Bradesco, Brasilprev e haft),
informando qual delas apresentou o melhor desempenho a partir da análise de alguns anos.
Pode-se constatar que

o investidor que escolher determinada carteira de

investimento poderá se basear em resultados obtidos anteriormente, porém estes resultados
não são garantia de retorno futuro.
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Anexo 1 - Fluxograma do resumo da legislação vigente da Previdência Complementar
Aberta

REGULAMENTAÇÃO VICENTE DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA

I Lei Complementar
N° 10912001

Circular SUSEP N° 294/2005
PG BL
Resolução CNSP N°12512005
(Cobertura por Sobreirivéncia)

I- Circular SUSEP N° 21112002 -1
PRGP 1PAGP

Resolução CNSP N°12012004
Provisõe ,

Circular SUSEP N° 2E112005
IBNR

Circular SUSEP N° 21912002
(Plano Coniuoado)
Circular SUSEP PI° 27212004

Circular SUSEP N° 20612012
(Assistência Financeiral
Resoluções CNSP N's 6012001,
0712002 e 10812004
(Penalidades)
Resolução CNSP N°5312001
(Contribuicão Filantrónical

Circular SUSEP N° 255/2004
Resolução CNSP N° 103 12004
(Atualização de Valores e
Obrigações Pecuniárias)

(para contratos a partir de 01/102004)

Circular SUSEP N° 17194
rPara cortratos anteriores a 01/1020041

Fonte: SUSEP, 2006.
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APÊNDICE

Apêndice A

BANCOS

NOME DO
FUNDO
Bradesco
PGBL/VGBL

-

Demonstrativos dos planos dos Bancos estudados

PERFIL

TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO

TAXA DE
CARREGAMENTO

RETORNO
EM 1 ANO
(2001) %

RETORNO
EM 1 ANO
(2002) %

RETORNO
EM 1 ANO
(2003) %

RETORNO
EM 1 ANO
(2004) %

RETORNO
EM 1 ANO
(2005) %

Renda Fixa

3,0%

5,0%

13,9721

13,2131

23,0073

12,8097

15,8659

FIX

Renda

Variável

3,0%

5,0%

--

--

--

14,8867

18,1073

Itau

Renda Fixa
Renda

Variável
Renda Fixa

3,2%

5,0%

4,0%

5,0%

3,4%

4,0%

13,6100

14,3620

14,3135

22,5134

12,7341

15,7919

--

--

8,8264

13,5903

15,9525

22,3044

12,5400

15,5591

FIX
Brasilprev

Fixa

Federais e até

40% em Títulos
Privados (renda
variável)

Flexprev

PGBL/VGBL
RF
Flexprev
PGBL/VGBL
Multiagressivo
Brasilprev
PGBL/VGBL

100% Renda
60% em Títulos
Públicos
úblicos

Bradesco
PGBL/VGBL
40/30

COMPOSIÇÃO
DA CARTEIRA

100% Renda
Fixa

100% Renda
Fixa

100% Renda
Fixa

51% em Títulos
Brasilprev
Renda Total
Composto 49

Renda

Variável

3,0%

3,0%

--

--

--

8,5011

15,1419

Públicos
Federais e até

49% em Títulos
Privados (renda

variável)

Bancos: Institui(ao financeira que comercializa os planos de previdência privada e decide em que ativos aplicar os recursos dos investidores.
- Perfil: Informa se o fundo aplica apenas em renda fixa, em títulos da divida pública ou se podem combinar esses ativos com a renda variável.
- Taxa de administração: É quanto as instituições financeiras cobram pelo trabalho de gerir os planos. Essa taxa incide sobre o patrimônio total, e não sobre o rendimento. Ela
é calculada em base anual - por exemplo, 2% ao ano -, mas é debitada proporcionalmente em todos os dias ateis.
- Taxa de carregamento: Pedágio cobrado pelos gestores antes de o dinheiro ser aplicado no fundo. Ela incide sobre o valor de cada contribuição feita ao plano pelo investidor.
- Retorno: Informa a rentabilidade dos planos nos últimos 12 meses, para os anos de 2001 a 2005.
- Composição das carteiras: Detalha o percentual de aplicação em cada ativo: renda fixa ou variável.
-

