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RESUMO 

 

A presente dissertação procura demonstrar a efetividade das ações de 

Educação Previdenciária como fator positivo para as empresas de previdência 

privada. Para a realização deste trabalho, utilizou-se uma pesquisa de campo dentro 

de uma empresa de previdência privada do sistema elétrico. 

O cruzamento das evidências quantitativas sugere que o nível de 

entendimento do produto previdência é mais baixo ao nível de interesse sobre o 

assunto. 

Os fundos de pensão são entidades sem fins lucrativos, que administram os 

benefícios dos participantes ativos e assistidos. Diante disso, cada participante tem 

o direito de estar informado sobre os acontecimentos que envolvem o seu plano de 

previdência no que diz respeito à gestão dos recursos financeiros e atuariais. 

Nesse momento é que a entidade necessita implantar ações utilizando 

linguagem clara e objetiva, evitando a linguagem rebuscada e atuarial.  

Os resultados obtidos demonstram que os programas de educação 

previdenciária, influenciam significativamente as decisões do seu público-alvo e 

contribuem no entendimento do produto previdência privada. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation seeks to demonstrate the effectiveness of the actions of 

Financial Education as a positive factor for the private pension companies. For this 

work, we used a field survey in a private pension company's electrical system. 

The crossing of the quantitative evidence suggests that the level of 

understanding of the product is the lowest security level of interest on the subject. 

Pension funds are nonprofit organizations that administer the benefits of active 

participants and beneficiaries. Thus, each participant has the right to be informed of 

events that involve your pension plan with respect to the management of financial 

and actuarial. 

At this point is that the entity needs to implement actions using clear and 

objective language, avoiding flowery language and actuarial. 

The results show that financial education programs, significantly influence the 

decisions of your target audience and contribute to the understanding of the private 

pension products. 
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CAPÍTULO 1 – O PROBLEMA 

1.1 INTRODUÇÃO 
Visando propiciar padrão digno aos seus empregados, algumas empresas 

criaram as Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC, fundações 

sem fins lucrativos, cujo patrimônio é exclusivo à concessão e manutenção dos 

benefícios previdenciários.  

O Ministério da Previdência Social (MPS) descreve que a principal função de 

uma empresa de Previdência Complementar Fechada é garantir aos seus clientes, 

denominados participantes, benefícios de aposentadoria complementares aos da 

Previdência Social, contribuindo assim para a manutenção do padrão de vida dos 

trabalhadores.  

Além de administrar financeiramente as contribuições mensais, essas 

Entidades deram início ao processo de Educação Previdenciária, considerando que 

os participantes possuem inúmeras dúvidas em relação aos planos de previdência e 

a aplicação dos recursos no longo prazo.  

Em meio às inovações tecnológicas e ofertas imediatistas, os fundos de 

pensão se vêem diante de uma constante necessidade de aprimorar e valorizar, o 

relacionamento com patrocinadoras e participantes por meio da gestão de um 

Programa de Educação Previdenciária. 

Diante disso, cabe investigar se as ações contidas no Programa de Educação 

Previdenciária de um Fundo de Pensão do sistema elétrico estabelecem um 

processo de exitosas iniciativas com linguagem clara e objetiva, reduzindo a falta de 

entendimento do produto previdência. 
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A falta de compreensão é o principal argumento para que o produto 

previdência privada não tenha a importância adequada, considerando que estamos 

falando de um benefício que pode não ser utilizado pelo principal participante, mas 

por seus dependentes. Além disso, são planos que possuem peculiaridades e 

definições próprias regidas por regulamentos das entidades. 

Pela definição de Fama e Jensen (1983), organizações sem fins lucrativos 

não têm resíduos de caixa alienáveis que poderiam ser incorporados pelos sócios. 

No entanto, planos na modalidade benefício definido (BD) permitem que 

patrocinadores e participantes sejam beneficiados por resultados positivos das 

operações, pela redução do valor das contribuições, enquanto planos de 

contribuição definida (CD) permitem um maior valor futuro dos benefícios (LC 109, 

art. 20). 

Os fundos de pensão investem os recursos oriundos de contribuições dos 

participantes e das empresas patrocinadoras para garantir o pagamento de 

benefícios no momento da aposentadoria. Logo, a falta de conhecimento, não 

permitirá também, o acompanhamento da rentabilidade do plano escolhido. 

O Ministério da Previdência Social (MPS) descreve que a principal função de 

uma empresa de Previdência Complementar Fechada é garantir aos seus clientes, 

denominados participantes, benefícios de aposentadoria complementares aos da 

Previdência Social, contribuindo assim para a manutenção do padrão de vida dos 

trabalhadores.  

Apesar da importância para o bem-estar do indivíduo e estabilidade da 

economia, a previdência privada é ainda um assunto mal compreendido pela 

população.  Essa falta de compreensão deve-se ao fato de não estarem disponíveis 

com frequência, as informações em linguagem acessível. 
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Para Marisa Bravi (2005), é imprescindível destacar que a comunicação 

interna faz parte do grande composto da comunicação organizacional, onde também 

estão a comunicação mercadológica e a comunicação institucional. 

Pensando na apresentação das ações de Educação Previdenciária e na 

relevância das medidas educativas como ferramentas que devem ser promovidas e 

incentivadas, tanto pelo governo quanto pela iniciativa privada, em 2008, através da 

recomendação n° 1 do Conselho de Gestão de Previdência Complementar do 

Ministério da Previdência Social – CGPC, ficou evidenciado que o objetivo era 

disseminar e estimular as boas práticas, contribuindo para o acesso às informações 

e reduzindo a resistência dos participantes (Ministério da Previdência Social).  

Essa recomendação CGPC n° 1, cita que um programa de Educação 

Previdenciária deveria estar sustentado por três pilares: 

I - informação: diz respeito ao fornecimento de fatos, dados e conhecimentos 

específicos; 

II - instrução: corresponde ao desenvolvimento das habilidades necessárias 

para a compreensão de termos e conceitos, mediante treinamentos; e 

III - orientação: trata do provimento de orientações gerais e específicas para 

melhor uso das informações e instruções recebidas. 

Importante citar que os programas de Educação Previdenciária podem não 

apresentar resultados em curto prazo, mas podem auxiliar no entendimento dos 

participantes sobre questões econômicas e prepará-los para o acompanhamento e 

fomento da previdência. 

Além de administrar financeiramente as contribuições mensais, as Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar – EFPC deram início ao processo de 
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Educação Previdenciária, considerando as inúmeras dúvidas em relação aos planos 

de previdência e à aplicação destes recursos no longo prazo.  

Para Devanir Silva (2005), as EFPC são o mecanismo institucional da 

Previdência Complementar, formadas em conjunto pelas empresas e seus 

empregados, e também por sindicatos e associações e suas categorias 

profissionais. Nesse sentido, os planos de previdência complementar derivam das 

políticas de Recursos Humanos, representando estágios avançados de relação de 

trabalho.  

Sendo assim, formula-se o seguinte questionamento: Quais são as ações de 

Educação Previdenciária e quão eficazes elas são?  

Este trabalho encontra-se dividido em quatro partes principais, a saber: 

a) O capítulo 1 é referente a pergunta de investigação, descreve o problema e 

sua relevância, objetivos, delimitações do estudo e definição de termos. 

b) O capítulo 2 descreve sobre o Sistema de Previdência no Brasil, a 

Previdência Social, Previdência Complementar, Educação Previdenciária e 

Financeira, baseando-se em teorias existentes quanto os desafios enfrentados na 

implantação de um programa de Educação Previdenciária e Financeira. 

c) A metodologia de pesquisa será apresentada no capítulo 3, onde será 

possível conhecer a pesquisa adotada neste trabalho como estudo de caso sobre as 

ações implantadas por um Fundo de Pensão.  

d) Por fim, considerações finais sobre o resultado da pesquisa realizada, 

permitindo verificar-se se as perguntas iniciais foram respondidas e se o método de 

pesquisa foi seguido correta e consistentemente. 
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1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1  Objetivo Final 

Identificar a relevância das ações do Programa de Educação Previdenciária 

para o fomento da Previdência Complementar.    

 

1.2.2  Objetivos Intermediários 

Para que o objetivo final seja alcançado, podem-se destacar os objetivos 

intermediários elencados a seguir: 

 Levantar a principal finalidade dos Fundos de Pensão e dos Programas 

de Educação Previdenciária; 

 Identificar os principais pontos de satisfação e insatisfação dos 

participantes. 

 Elaborar avaliações fundamentando as análises desenvolvidas e as 

conclusões efetuadas, por meio da avaliação do questionário aplicado. 

  

1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O órgão de fiscalização e supervisão do sistema previdenciário, a 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, entende e 

estimula a utilização da Educação Previdenciária e Financeira como paradigma para 

a atuação das EFPC’s, que tem o papel de administrar planos de benefícios que 

protegem a relação laboral e a formação da poupança previdenciária. A partir da 

Supervisão Baseada em Riscos - SBR, modelo de supervisão pela qual a PREVIC 

atua, tem-se o entendimento que a educação deve integrar o planejamento 
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estratégico e os esforços das EFPC’s, com vistas a demonstrar, possibilitar e 

comprometer seus dirigentes, empregados, participantes, patrocinadoras e 

instituidoras com os seguintes aspectos: 

 Segurança econômico-financeira e atuarial dos Planos e da EFPC 

provendo liquidez, solvência e equilíbrio previdenciário.  

 Adequação das regras, benefícios e aderência das premissas às 

necessidades previdenciárias dos seus participantes, possibilitando planos com 

custos e cobertura adequados. 

 Controlar e mitigar riscos estabelecendo a cultura de governança e 

controles que permitam estabelecer, explicitar e clarificar aos participantes e 

patrocinadoras entender que estes riscos são bem administrados. 

 Impedir interesses conflitantes através da gestão de pessoas, dos 

prestadores de serviços e de boas práticas de governança. 

 Estimular a formação da poupança previdenciária através de políticas 

de gestão de pessoas, do entendimento da necessidade de cobertura e do 

fortalecimento da previdência complementar.  

Desde 2009 a PREVIC tem recebido um número crescente de programas de 

Educação Previdenciária das EFPC’s. Em comum os programas submetidos, 

apresentam uma sistemática melhora na qualidade dos aspectos abordados, 

conforme tabela 1.3 a seguir: 
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Tabela 1.3 – Programas de Educação Previdenciária submetidos à PREVIC. 

Programas 2009 2010 2011 

EFPC 18 30 40 

Evolução - 67% 33% 

 
Fonte: PREVIC – CGAC. Base 2011. 

 

Este estudo será de extrema importância e poderá apoiar e atender a 

expectativa do governo sobre o desenvolvimento de ações eficientes para a redução 

da resistência frente ao produto previdência privada, possibilitando um melhor 

aproveitamento das ações implantadas e o efetivo entendimento da sociedade sobre 

o produto previdência. 

A construção da Educação Previdenciária pelas EFPC’s deve envolver seus 

fóruns de governança, prover fluidez das informações e possibilitar a adequada 

gestão dos planos de benefícios, efetivando controles na supervisão e na otimização 

dos recursos administrados (PREVIC, 2011). 

As questões acima podem parecer muito pretensiosas, mas são bem 

evidenciadas quando comparadas com o peso, a relevância, e o impacto que os 

recursos previdenciários geram na economia real, nas relações laborais e, 

principalmente, o seu papel enquanto política de bem estar social. Como peso cabe 

destacar que esses programas podem auxiliar e orientar o público-alvo, 

considerando que a informação e transparência são fundamentais para as ações 

definidas pelas entidades. (PREVIC, 2011).  
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1.4  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Este estudo pretende restringir-se na abordagem do resultado das ações do 

programa de Educação Previdenciária realizado pelo fundo de pensão, no período 

de janeiro de 2011 a outubro de 2011. 

Foram analisadas questões de uma pesquisa de satisfação com 561 

participantes ativos e assistidos. Discorre-se, de forma breve, sobre a importância do 

assunto e conexão entre as ações adotadas pela entidade.  

O estudo também está limitado a um estudo de caso, não deixando de 

considerar as limitações dessa metodologia e a ausência de vasta literatura para a 

pesquisa. 

 

1.5    DEFINIÇÃO DOS TERMOS  

Estatuto - é o instrumento que normatiza, dentre outros, a natureza, a finalidade, a 

composição e o funcionamento dos órgãos de administração e fiscalização da 

Eletros, como o Conselho Deliberativo, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal. 

Participante – participante é a pessoa física que vinculada a um patrocinador ou 

instituidor, adere a plano de benefício de natureza previdenciária, operado por 

Entidade Fechada de Previdência Complementar - EFPC, com o objetivo de formar 

uma poupança previdenciária para a garantia de renda futura para si ou para os 

seus beneficiários (Ministério da Previdência Social). 

Patrocinadora – é empresa ou grupo de empresas de direito privado, e os entes de 

direito público, que oferecem aos seus empregados ou servidores, planos de 

http://www.mps.gov.br/conteudoDinamico.php?id=153
http://www.mps.gov.br/conteudoDinamico.php?id=153
http://www.mps.gov.br/conteudoDinamico.php?id=167
http://www.mps.gov.br/conteudoDinamico.php?id=155
http://www.mpas.gov.br/conteudoDinamico.php?id=167
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benefícios de natureza previdenciária, operado por Entidade Fechada de 

Previdência Complementar sem finalidade lucrativa (Ministério da Previdência 

Social). 

Plano BD (Benefício Definido) – é aquele que o benefício complementar é 

estabelecido no momento da adesão do participante com base em valores pré-

fixados ou em fórmulas de cálculo previstos em regulamento. Para propiciar o 

benefício acordado, o plano recolhe contribuições que podem variar no curso do 

tempo (Newton Conde, 2005). 

Plano CD (Contribuição Definida) - os benefícios têm seus valores ajustados ao 

saldo de conta do participante, inclusive na fase de percepção do benefício 

considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados e os 

benefícios pagos. É um plano em que os participantes e a patrocinadora contribuem 

mensalmente com uma determinada quantia, que é contabilizada em uma conta 

individual, juntamente com o retorno dos investimentos. Podemos comparar como 

um fundo de investimentos (poupança programada), onde o saldo acumulado na 

data da aposentadoria é transformado em benefícios de renda mensal. 

Plano CV (Contribuição Variável) - Magda Guimarães (2003) define que os 

benefícios nessa modalidade apresentam a conjugação das características das 

modalidades de contribuição definida e benefício definido. Logo, resume-se que 

estamos falando de um plano CD, no entanto na fase de acumulação com a 

conversão de saldo acumulado em uma renda vitalícia, temporária ou certa. 

Plano de Previdência – as entidades podem oferecer diversas opções de 

benefícios, conforme estipulado no regulamento de cada plano. Normalmente 

classificam-se os planos de benefícios BD e CD (Guia do Participante, SPC, 2005) 

http://www.mpas.gov.br/conteudoDinamico.php?id=167
http://www.mpas.gov.br/conteudoDinamico.php?id=155
http://www.mpas.gov.br/conteudoDinamico.php?id=155
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Previdência Fechada – as Entidades Fechadas de Previdência Complementar  

(EFPC), mais conhecidas como fundos de pensão, são instituições sem fins 

lucrativos que mantêm planos de previdência coletivos. São permitidas 

exclusivamente aos empregados de uma empresa e aos servidores da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, entes denominados patrocinadores; e 

aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista 

ou setorial, denominados instituidores. 

Previdência Privada Complementar – os fundos de pensão devem ser 

organizados sob a forma de entidade sem fins lucrativos e são acessíveis a grupos 

específicos de pessoas, por intermédio dos seus empregadores, chamados aqui de 

patrocinadores; os fundos de pensão são também facultados aos associados ou 

membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, por meio 

de suas respectivas entidades representativas, denominadas Instituidores. 
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

Considera-se que a influência do cotidiano está em todas as ações que 

permeiam a sociedade, desde o que comemos até o que vestimos, cabendo 

entender o que os clientes necessitam, auxiliando e garantindo uma melhor decisão 

sobre os objetivos e valores para o longo da vida. Para que os objetivos sejam 

atingidos e os riscos mitigados, por decorrência de escolhas não baseadas no 

alcance de um padrão de vida planejado, é importante garantir a efetividade das 

informações fornecidas pelas Entidades de Previdência Complementar, iniciando-se 

um programa de educação sustentado pelo marketing de relacionamento, uma vez 

que a principal função dessas Entidades é oferecer padrão de vida, o mais próximo 

possível do obtido quando em atividade. (Wladimir Martinez, 1996) 

A maior dificuldade está relacionada às pessoas que ingressam no mercado 

de trabalho cedo, pois não estão preocupados com o período pós-laborativo e com a 

permanência na empresa, para constituição de uma reserva previdenciária. Isso faz 

com que as entidades de previdência concentrem esforços que permitam conhecer 

inicialmente as expectativas dos clientes, uma seleção de atendimento e elaboração 

de estratégias que visem abordá-los sempre no sentido de que se sintam satisfeitos 

com os produtos e serviços.   

 

2.1 SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO BRASIL 

O Sistema de Previdência no Brasil é representado pela Previdência Oficial 

(Pública), Previdência Complementar Fechada e Previdência Complementar Aberta.  

A Previdência Oficial abrange o Regime Geral (para trabalhadores celetistas) 

e o Regime Próprio (para trabalhadores estatutários). É regida pelo Direito Público, 
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gerida por meio de uma autarquia federal, possui adesão compulsória, com contri-

buições vertidas por trabalhadores, por empregadores e, em alguns casos, também 

pelo Estado. (24º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão – ABRAPP, 2003) 

Existe uma distinção das características da Previdência Complementar do 

Regime Geral e do Regime Próprio. Primeiro, porque não é vinculada à 

Administração Pública nem integra a estrutura do Estado, tendo este apenas 

responsabilidade de fiscalizar e regular esta atividade para garantir o cumprimento 

dos direitos individuais dos participantes e assistidos. Segundo, a filiação se dá 

voluntariamente, ao contrário do que ocorre nos regimes supra mencionados e 

depende, nesse caso, de ato de vontade e manifestação do trabalhador, que passa 

a ser chamado de participante. Terceiro, os planos devem necessariamente 

capitalizar as contribuições vertidas, evidenciando o baixo grau de solidariedade 

entre as gerações (ALENCAR, Marcele, 2000).  

Semestralmente é divulgado pela PREVIC, um ranking sobre o perfil das 

Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC, onde é possível 

acompanhar a quantidade de entidades em diversas características. 

 

Tabela 2.1. – Quantidade de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, por tipo de patrocínio 
predominante*, e quantidade de patrocínios. 
 

ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

Patrocínio Predominante    Quantidade de EFPC       Quantidade patrocínios 
Instituidor  18 316 
Privada  266 2153 
Pública Estadual  45 117 
Pública Federal 37 291 
Pública Municipal  2 7 
Total 368 2884 
Fonte: PREVIC/BO/Universo Cadastro - Data da Extração: 02/06/11,  
* Patrocínio Predominante: De acordo com o tipo de patrocínio predominante, a EFPC pode estar 
sujeita aos ditames da Lei Complementar nº108, de 29 de maio de 2001, ou somente à Lei 
Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001. 
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A existência da Previdência Complementar está prevista na própria Constitui-

ção Federal de 1988, art. 202, que assim dispõe: 

Art. 202. 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 constituição de 

reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei 

complementar. 

§1º A Lei Complementar de que trata este artigo assegurará ao 

participante de planos de benefícios de entidades de previdência 

privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus 

respectivos planos. 

§2º As contribuições do empregador, os benefícios e as 

condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos 

de benefícios das entidades de previdência privada não integram o 

contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos 

benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, 

nos termos da lei. 

§3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência 

complementar pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas 

autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia 

mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, 

situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá 

exceder à do segurado. 
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§4º Lei complementar disciplinará a relação entre a união, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, 

fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas 

direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidade fechada 

de previdência privada, e suas respectivas entidades de previdência 

privada. 

§5º A Lei Complementar de que trata o parágrafo anterior 

aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou 

concessionárias de prestação de serviço público, quando 

patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada. 

§6º A Lei Complementar a que se refere o §4º deste artigo 

estabelecerá os requisitos para designação dos membros das 

diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará 

a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em 

que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação1. 

 

O desconhecimento frente ao produto previdência privada pode estar 

relacionado com a falta de conhecimento ou até mesmo falta de interesse, gerando 

consequentemente  uma  possível  queda  do  padrão  de  consumo  da  população 

causada por uma alteração negativa na renda, uma vez que o trabalhador não reduz  

o consumo de forma imediata, causando uma deterioração na poupança do mesmo 

e, assim, no bem-estar futuro de sua família (PINHEIRO, 2008). 

 

1 BRASIL. Constituição (1988). Emenda Constitucional de nº 20, de 19 de dezembro de 1998. Dá 

nova redação ao caput do art. 202 da Constituição Federal, alterando. São Paulo: Rideel, 2005. 
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Os conceitos teóricos relacionados aos construtos que fundamentam o 

modelo proposto para o presente trabalho, está diretamente relacionada ao valor 

das informações transmitidas e o aumento da garantia de direito de acesso às 

informações para participantes dos fundos de pensão, bem como à ampliação da 

comunicação e da transparência da gestão financeira e previdenciária dos planos de 

benefícios. (LAÍS FEITOZA, 2007) 

Os fundos de pensão talvez hoje ainda encontrem problemas em se 

apresentar à sociedade, sensibilizá-la para sua causa.  Produtos com características 

de retorno de longo prazo não são muito atrativos, pois serão utilizados apenas no 

futuro, o que no caso da previdência corresponde a um tempo superior a trinta anos. 

Na relação entre os fundos de pensão e seus participantes existe forte 

comprometimento com a questão da confiança. As pessoas acreditam que, através 

da atuação dos fundos de pensão, no futuro receberão seus benefícios. Por isso, a 

comunicação deve garantir aos participantes e assistidos o acesso a informações 

confiáveis sobre a administração dos planos de benefícios e, por meio delas, 

permitir-lhes o acompanhamento e avaliação do desempenho da Entidade, para 

saber o que se passa com o dinheiro que investem a título de uma aposentadoria 

digna. (LAÍS FEITOZA, 2007) 

Visando a obtenção de poupança futura para a manutenção do consumo e do 

bem-estar, a educação previdenciária surge como o principal condicionante para se 

atingir o desejado nível de poupança. Além do mais, sabendo da atual situação da 

previdência pública no Brasil, a previdência complementar surge como uma 

alternativa para se assegurar a renda futura e, assim, a manutenção do padrão de 

vida familiar. Desta forma, as EFPC´s se tornam responsáveis pela redução da 

resistência dos consumidores, orientando-os e informando-os sobre os planos de 
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benefícios, demonstrando que, por serem rigorosamente fiscalizadas, são uma boa 

opção para aqueles que têm acesso a esta forma segura de garantir uma renda 

familiar. 

A figura abaixo representa como está o sistema previdenciário brasileiro: 

 

Figura 2.1 – Previdência no Brasil 

 

Fonte: MPS 
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2.2 FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS 

A Fundação Eletrobrás de Seguridade Social - Eletros é uma entidade 

fechada de previdência privada criada em 1971, em que podem ser participantes os 

empregados da Eletrobras, do Cepel, da EPE , do ONS, da Eletrobras Distribuição 

Rondônia e da própria Eletros. 

A sua função é garantir a esses participantes benefícios de aposentadoria 

complementares aos da Previdência Social, contribuindo assim para a manutenção 

do padrão de vida desses participantes e seus dependentes. 

A Eletros é uma fundação sem fins lucrativos que investe os recursos 

oriundos de contribuições dos participantes e das patrocinadoras, para garantir o 

pagamento de benefícios no momento da aposentadoria. Os recursos são investidos 

de forma responsável, balizados por análises fundamentalistas da equipe de 

investimentos da instituição e sempre levando em consideração a melhor relação 

risco - retorno. 

Nesses anos, a Eletros construiu uma história de solidez, segurança e 

credibilidade em que a instituição honrou com todos os seus compromissos e 

trabalha atualmente para aprimorar seus serviços e manter-se sempre à frente de 

seu tempo. 

A Fundação cuida do patrimônio de mais de cinco mil participantes, entre 

assistidos, pensionistas e ativos, administrando cinco planos de previdência. Do total 

de participantes, 35% já estão assistidos e recebem seus benefícios de 

aposentadoria e os 65% restantes contribuem mensalmente para o seu respectivo 

plano de previdência, em conjunto com a empresa empregadora, para que possam 

ter um futuro seguro. 
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Os planos de previdência da Eletros são desenhados conforme as 

expectativas e as condições da empresa patrocinadora, de modo que se tenha um 

plano customizado às reais necessidades dos empregados e da patrocinadora. 

Atualmente, a Fundação administra um plano desenhado sob a forma de 

benefício definido (BD) para os empregados da Eletrobras, Cepel e da própria 

Eletros, que se encontra fechado a novas adesões. Este plano, pioneiro na Eletros 

garante a aposentadoria de mais de 1.600 participantes (cerca de 80% do total) e, 

por ser o mais antigo, é o que conta com maior número de aposentados. Os demais 

participantes do plano (cerca de 20% do total) estão na ativa e contribuem em 

conjunto com a patrocinadora para a formação de sua reserva. 

Predominam na Eletros os planos desenhados sob a modalidade de 

contribuição definida (CD), no qual a contribuição é depositada mensalmente, tanto 

pelo participante quanto pela patrocinadora. Reunidas as condições para dar 

entrada no benefício de aposentadoria, a renda mensal é calculada levando-se em 

conta também o período para recebimento. Nesta modalidade estão os planos CD 

Eletrobrás, CD ONS e CD Ceron, das patrocinadoras Eletrobras, Cepel, ONS, Ceron 

e da própria Eletros.  

Em razão das suas características, nos planos CD os participantes assumem 

os riscos da rentabilidade dos investimentos e na Eletros têm a possibilidade de ter 

atuação mais ativa através dos perfis de investimento oferecidos nos planos CD 

Eletrobrás e CD ONS, aonde podem optar por alocações diferenciadas no segmento 

de renda variável.  

Por fim, existem os planos desenhados sob a modalidade de contribuição 

variável (CV), que combinam características de planos CD e de planos BD. É o caso 
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do plano CV EPE, desenhado para os participantes da Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE.  

 

2.3  EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

O Programa de Educação Financeira e Previdenciária destacou-se a partir da 

Recomendação nº 1, de 28/04/08 do CGPC, mostrando a necessidade das EPFCs 

no desenvolvimento e na implantação destes programas. Para se adquirir um conhe-

cimento numa área tão específica, é primordial conscientizar o participante da 

importância do planejamento previdenciário e financeiro (www.abrapp.org.br). 

As atividades de captação e difusão de informações se iniciam pelos 

empregados da entidade, que devem conhecer detalhadamente todos os planos de 

benefícios previdenciários, auxiliando na melhor decisão que será tomada pelo 

participante para a manutenção do seu padrão de vida.  

Desta forma, o relacionamento será duradouro e o efeito perceptível, 

instituindo a confiabilidade e a diminuição do obstáculo criado pelo consumidor. 

Posteriormente, o fundo de pensão pode trabalhar para disseminar o conhecimento 

e relevância do tema previdência, por meio de ações isoladas ou por um grupo de 

ações educativas, para conscientizar não apenas os participantes, mas também os 

dependentes e familiares. 

A educação financeira também tem sua importância baseada, segundo a 

PREVIC, em criação e complexidade de novos produtos financeiros, informação 

assimétrica e baixo nível de transparência, baixo nível de educação financeira da 

população, fácil acesso ao crédito, apelo dos meios de comunicação para o 

http://www.abrapp.org.br/


 30 

consumo, aumento do nível de consumo e diminuição da taxa de poupança do país, 

aumento da expectativa de vida das pessoas e transformação de planos BD em CD.  

As principais necessidades que a educação previdenciária precisa atender 

são internas, referentes aos planos de benefícios, isto quer dizer, aquelas que são 

capazes de adicionar qualidade ou subsidiar as decisões que participantes e 

patrocinadores devem tomar e que afetam benefícios ou obrigações, não cabendo 

mais apenas a conta de saída, que diz respeito apenas ao salário ou percentual de 

contribuição (Previdência Social, 2011).  

Qualificar a tomada de decisão baseada no conhecimento, requer que as 

EFPC’s informem, formem e orientem sobre diversos aspectos relevantes aos 

planos de benefícios: diferentes fases da vida laboral dos participantes, 

objetivos/expectativas de formação de poupança, riscos na gestão, coberturas e 

abrangência dos benefícios, custos da gestão e qualidade dos gestores.  

Como a educação tem uma dimensão mais ampla1, a partir dela, é possível 

prover a Educação Previdenciária e Financeira que discuta com todas as pessoas, 

cobertas ou não por planos de benefícios, a temática previdenciária. Perpassando 

assim por todas as fases da vida laboral, de jovens, adultos, entrantes no mercado 

de trabalho e de pessoas que estão prestes a se aposentar. Exemplo maior disso é 

o eterno conflito entre poupar no presente para um benefício futuro, que se não for 

dimensionado nos remete a leituras simplistas de aproveitar o presente, sem 

considerar que é ele quem constrói o futuro. (SWAMI, 2007) 

                                                 
1
 Considera-se educação como uma ação de sentido mais lato e contínuo em que se perspective o 

desenvolvimento continuado e geral do “conhecimento, de valores e da capacidade de compreensão requeridos 
para os caminhos da vida” (Walker, 1987: 19). 
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Além destas questões a Educação Previdenciária e Financeira deve ser uma 

importante ferramenta para fortalecermos o setor dando maior credibilidade e 

possibilitando exemplos práticos sobre a importância da Previdência Complementar 

que em 2012 completa 35 anos da Lei 6.435 de 1977, que estabeleceu suas bases 

modernas, portanto, alcança o ciclo dos fundadores. Considerando como fundadores 

a primeira geração que teve sua vida laboral sob as regras desta legislação e agora 

serve de exemplo do seu êxito, dos trabalhadores daquela época em gozo dos 

benefícios, como participantes assistidos (Guia PREVIC – Melhores Práticas). 

 

2.4  EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

Educação financeira é o processo mediante o qual os indivíduos e as 

sociedades melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos 

financeiros, de maneira que com informação, formação e orientação claras possam 

desenvolver os valores e as competências necessários para se tornarem mais 

conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos e, então, poderem fazer 

escolhas bem informadas, saber onde procurar ajuda e adotar outras ações que 

melhorem o seu bem-estar (PATRÍCIA MONTEIRO, 2010) 

A população brasileira pode ser avaliada como consumista, com pouca 

preocupação em relação à poupança financeira e pouco interesse pela fase pós-

aposentadoria, considerando-se o pouco conhecimento sobre o produto previdência. 

Para mudar essa situação de forma significativa, cabe entender as principais causas 

que afetam o comportamento do consumidor, adequando as orientações e 

despertando a atitude proativa dos indivíduos no que diz respeito à previdência para 

melhorar a renda da aposentadoria e a proteção securitária da família.  
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Assim como se fazem campanhas como as de vacinação, dirigidas a um 

público específico, onde se explica através de cartilhas a importância daquela 

campanha, o processo de educação financeira é semelhante a essas campanhas, já 

que os participantes dos fundos estariam se vacinando contra prejuízos futuros. 

(Revista Fundos de Pensão, 38, n. 296, 2004). 

Para que resultados significativos sejam alcançados, é necessário que 

transcorra um tempo para o amadurecimento dos conceitos, porém as medidas a 

serem adotadas para a implementação de ações educativas deverão ser iniciadas 

no menor prazo possível, abrangendo toda a população, inclusive e principalmente 

os mais jovens.  

A inovação e a globalização permitem o acesso a uma diversidade de produtos e 

serviços destinados a satisfazer a uma série de necessidades e circunstâncias. Os 

progressos tecnológicos, os novos canais de entrega eletrônica e a integração dos 

mercados financeiros aumentaram a gama de serviços ofertados e as formas sob as 

quais estes se encontram disponíveis. 

Estudos conduzidos pela OCDE identificaram que o nível de educação 

financeira é escasso na maior parte dos países, incluindo os desenvolvidos. No Japão, 

por exemplo, 71 % dos adultos pesquisados não têm conhecimento a respeito de ações e 

títulos, enquanto que estudos nos Estados Unidos e na Coréia do Sul apontaram que 

estudantes do ensino médio foram reprovados em testes que objetivavam medir as 

habilidades dos alunos para escolher e administrar um cartão de crédito ou poupar 

para a aposentadoria. Os resultados também registraram que, geralmente, os 

consumidores superestimam o quanto conhecem sobre o tema.  

Diariamente, todos precisam tomar decisões relacionadas com a vida 

financeira pessoal, como por exemplo, consumos, poupança, contratar um serviço, 
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realizar operações de investimentos e escolher um plano de aposentadoria. Assim, 

além da Educação Previdenciária, as instituições devem considerar a Educação 

Financeira também, complementando o fornecimento do serviço propriamente dito, 

perfazendo um ambiente propício para que o cliente perceba que existe um efetivo 

canal de comunicação, no intuito de facilitar decisões e estreitar processos de 

compartilhamento dos benefícios oferecidos.  

A situação da conta corrente de hoje e principalmente do futuro, não depende 

de ganhar mais e mais dinheiro, a tranqüilidade financeira vai depender mesmo é do 

quanto se consegue poupar e planejar com o que se tem.   Atualmente a expectativa 

de vida é maior do que há 20 anos, portanto, para aproveitar a aposentadoria com 

mais conforto, cabe reservar dinheiro para isso (www.bmfbovespa.com.br). 

 

2.5 LINGUAGEM CLARA E OBJETIVA  

A diversidade geracional, cultural e de formação existente nas nossas 

empresas, aonde hoje convivem: uma pequena parcela da geração dos baby-

boomers, convivendo com a maioria da geração X e as novas gerações Y e a recém 

saída geração Z, necessita de atenção, pois são formas diferenciadas de linguagens 

que as entidades precisam utilizar. Estas três últimas gerações formam hoje a gota 

piramidal, que representa para os próximos 20 ou 30 anos do Brasil a maioria da 

população economicamente ativa que estará participando do mercado de trabalho, o 

que nos oferece o chamado bônus demográfico  (EDVALDO SILVA; 2011). 

Neste momento temos a necessidade de retirar os “pré-conceitos” existentes 

e utilizar ferramentas, canais e linguagem adequada para atingir, sensibilizar e 
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qualificar, participantes, novos empregados e patrocinadores, para sua 

responsabilidade em suprir a sua necessidade previdenciária.  

O Guia de Melhores Práticas (2010) cita que a comunicação ao participante e 

assistido, colocado em primeiro nível, deve, sempre que possível, ultrapassar o 

conteúdo mínimo estabelecido pela legislação. A linguagem clara e adequada ao 

nível de conhecimento dos usuários deve traduzir os termos técnicos, normalmente 

atuariais, aplicáveis ao regime de previdência 

 

2.6 DESAFIOS DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E 

FINANCEIRA  

Para Patrícia Monteiro (2008), os desafios dos programas implantados pelas 

entidades de previdência complementar além de ser um produto de difícil 

entendimento, são: o longo prazo, paga-se ao longo da vida para obter benefício 

futuro, variáveis de difícil previsibilidade, possui conceitos próprios e termos 

técnicos, renda futura é composta por diversos regimes, em planos CD os riscos se 

transferem para os participantes e as decisões ao longo da vida impactam a renda 

futura. 
Conforme Barbara Smith, Analista Principal do Financial Education Project da 

OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o ponto 

comum nas modificações que estão ocorrendo nos fundos de pensão em todo o 

mundo é que os trabalhadores agora passaram a ter necessidade de tomar mais 

decisões financeiras a respeito das aplicações de suas reservas para os anos de 

aposentadoria. (OCDE, 2004). 
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A educação tem para a gestão das entidades o papel de forte diretriz, mais 

qualificada quando integra educação previdenciária com a financeira, que percorra 

todos os fóruns de governança da EFPC (diretoria, conselho fiscal e conselho 

deliberativo), formado com o conhecimento existente dentro da EFPC (de seus 

empregados e gestores) e visa suprir as demandas de conhecimento dos 

participantes e patrocinadoras (PREVIC, 2011).  

Melhor ainda se as ações adotadas estiverem integradas com as ações das 

patrocinadoras, instituidoras e das representações dos empregados, de modo a ser 

potencializada, com mais vozes tratando do mesmo assunto. Importante considerar 

na sua formulação um amplo diagnóstico, ouvindo e enfrentando as necessidades 

de conhecimento comum a todos os seus participantes, patrocinadoras ou 

instituidoras, não apenas o que quer ou pretende ensinar.      

Para isso deve-se ter atenção para a atual evolução da sociedade brasileira, 

mais dinâmica e integrada, aos diversos canais de conhecimento e de transmissão 

deste, para a necessidade de pluralidade e diversidade de visões, para o 

comprometimento pelo exemplo, visto que previdência é para toda a vida e não para 

uma fase desta, para o crescimento do mercado interno e do mercado de trabalho, 

que além de impulsionar renda e consumo deve possibilitar a mobilidade social com 

perspectivas de melhorias ainda maiores para as próximas décadas. (ABRAPP, 

2010). 

Daí a provocação: Qual é a sua necessidade previdenciária hoje e no futuro?  

A falta de informação e conhecimento, a expectativa de vida e as questões 

financeiras têm influenciado na resistência ao produto previdência privada. Além dos 

itens apontados, os empregados ativos estão se aposentando mais tarde, buscando 

qualidade de vida e fugindo da descapitalização financeira após a vida laborativa.  
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Dora Figueiredo (2010)  defende por sua vez, que os participantes também 

são donos do patrimônio, não podem ser tratados como simples clientes. A relação 

entre fundo de pensão e seus participantes é pautada pelo longo prazo de 20, 30 e 

muitas vezes 50 anos. Esse tempo é impraticável para a maior parte das empresas, 

um plano de previdência precisa ser concebido para durar por muito tempo – um 

tempo menos do que necessário para cumprir todos os compromissos assumidos 

junto aos seus participantes. 

A Educação Previdenciária tornou-se fundamental na sociedade brasileira, 

visto que influencia diretamente as decisões econômicas dos indivíduos e das 

famílias. Além do ganho da liberdade de escolha, onde o conhecimento sobre a área 

financeira e sobre o sistema previdenciário, auxiliará na assimilação sobre as regras 

dos planos de previdência e principalmente pensar a longo prazo. (Secretaria de 

Previdência Complementar – SPC) 

Como além da previdência, os participantes devem conhecer como estão 

aplicados os seus benefícios, há um entendimento dentro do fundo de pensão citado 

neste trabalho, que, devido à complexidade e o aperfeiçoamento do sistema 

financeiro, é fundamental que o participante tenha clareza dos desdobramentos do 

plano que ele faz parte, para fortalecer a relação de orientação e conscientização da 

necessidade de organização financeira pessoal.  

 

2.6.1  Portabilidade  

Pelas novas regras da previdência complementar, ao perder o emprego o 

trabalhador de uma empresa que mantém um plano de previdência pode escolher 

três destinos para a poupança feita no nome dele: resgatar de uma vez as próprias 
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contribuições, mas deixando a parte recolhida pela patrocinadora; transferir para 

outra instituição previdenciária complementar o somatório das contribuições feitas 

por ele e pela empresa patrocinadora; ou ainda, deixar a soma das contribuições 

dele e da patrocinadora no fundo, para ser usado quando ele tiver condições legais 

para se aposentar (Benefício Proporcional Diferido - BPD). 

Para McKenna (1993) e Reichheld (1996), somente uma relação pessoal é 

capaz de manter a fidelidade do cliente e a empresa deve estar sempre orientada 

para o mercado, visando estabelecer relacionamentos não só com clientes, como 

também com funcionários, fornecedores, distribuidores e acionistas, a chamada teia 

ou rede de relacionamentos. 

 

2.6.2  Terminologia  

O Programa de Educação Financeira e Previdenciária nas EFPC está apenas 

começando, alguns fundos de pensão já implantaram e podemos verificar que existe 

uma carência notória nos seus participantes ativos e assistidos sobre o produto 

previdência, transparecendo a vulnerabilidade desse público diante do excesso de 

termos técnicos utilizados.  

Ricardo Pena (2008) defende que as medidas educativas são ferramentas 

que devem ser promovidas e incentivadas tanto pelo governo quanto pela iniciativa 

privada. A regulação prudente, a defesa do consumidor e o acesso às informações 

também são aspectos essenciais para o êxito das ações educativas. O autor reforça 

que devido à singularidade do segmento da previdência complementar, ações 

específicas, voltadas para instruir os participantes e assistidos sobre os conceitos e 

termos relacionados ao setor, devem ser promovidas. 
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Diante dessa observação, é possível que a terminologia utilizada pelos 

fundos, normalmente linguagem de profissionais formados em atuária, onde o 

conhecimento técnico sobre o assunto - previdência privada, pode dificultar o 

entendimento por parte dos participantes da importância dos planos previdenciários, 

resultando em decisões financeiras e previdenciárias. 

 

2.6.3 Comunicação com o Participante 

Outro aspecto que pode ser considerado como relevante é treinar a equipe de 

atendimento e relacionamento com o participante, pelo contato direto e frequente 

com o público-alvo. Assim, a entidade de previdência privada, objeto desse estudo 

no que tange a pesquisa sobre o interesse dos participantes, implantou no seu 

programa de educação previdenciária, as ações listadas abaixo, voltadas para uma 

melhor relação e comunicação direta com o participante:   

 Conhecer os planos oferecidos e realizar simulações do benefício que 

será concedido na aposentadoria para cada cliente. 

 Saber lidar com reclamações, permitindo que as explanações dos 

clientes tenham início e fim, não interrompendo e demonstrando claramente que 

tudo foi compreendido. Nesse momento cabem as respostas positivas e negativas, 

desde que tenham fundamento e que satisfaçam o cliente. As respostas não podem 

ser repetidas ou formatadas, cada um deve ter a percepção de que ele é realmente 

importante para a empresa, com orientações únicas e particulares. 

 Perguntar a opinião sobre a satisfação dos esclarecimentos prestados, 

estando aptos para lidar com o fato de que o feedback pode não atender ao que a 

área de relacionamento espera. 
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 Contato posterior – para acompanhar e manter o relacionamento, 

demonstrando-se com essa atitude a importância da relação empresa x cliente, 

resultando em um feedback direto sobre as ações organizacionais. O contato 

pessoal ou telefônico não pode deixar de existir. Algumas empresas defendem o e-

mail marketing como ferramenta eficaz de comunicação, no entanto cada vez mais a 

utilização desse meio tende a não ser usual dada a necessidade do contato direto e 

pela demora na leitura e resposta, visando sempre que possível a compreensão dos 

assuntos tratados. 

Levitt (1990) defende que a comunicação escrita beneficia se for possível nela 

integrar símbolos que traduzem as emoções. Então, para diminuir a resistência dos 

participantes, a diversidade do conteúdo das ações definidas por cada Fundo de 

Pensão, não pode ser esquecida. Traçar um plano de comunicação claro e objetivo 

diariamente, por meio de telefone, e-mail, internet ou hotsite de Educação 

Previdenciária, poderá facilitar a adaptação e a participação dos distintos níveis de 

público em todos os módulos oferecidos. 

A internet oferece um leque de oportunidades para que as empresas 

desenvolvam os seus serviços e satisfaçam os seus clientes em qualquer parte do 

mundo. Segundo Gronroos: 

A internet oferece muitas oportunidades de criar processos de 

serviços que demandam menos recurso do prestador de serviços e 

ao mesmo tempo, são percebidos pelos clientes como qualidade 

melhorada de serviço. O consumidor possui o poder de barganha e 

de informação influenciando a maneira com a qual os consumidores 

interagem com as empresa e entre si. (Gronroos, 2003) 
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Para os Fundos de Pensão, manter os participantes como clientes não 

depende da oferta de novos produtos, mas de estabelecer um forte relacionamento, 

utilizando-se um diálogo para que as dúvidas e opiniões ao serem tratadas como 

prioridades, possam gerar segurança, credibilidade e liquidez necessária para 

garantir no futuro, o pagamento das prestações previdenciárias prometidas aos 

participantes dos planos de benefícios. Saber ouvir as necessidades de cada 

participante acrescenta valor e auxilia que os objetivos estratégicos sejam 

alcançados, considerando que na previdência complementar, os recursos 

acumulados correspondem às obrigações de pagar benefícios.  

Um canal de comunicação que melhora o relacionamento e aumenta o nível 

de conhecimento dos participantes, é o site institucional.  Entretanto, as empresas 

cometem o erro de analisar que essa é a única forma de informação e acabam não 

conseguindo medir o impacto e alcance das informações disponíveis. Devido à 

singularidade do segmento da previdência complementar, ações específicas, 

voltadas para instruir os participantes sobre os conceitos e termos relacionados ao 

setor, devem ser promovidas e divulgadas frequentemente. 
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA DE PESQUISA 

Neste capítulo serão descritas as justificativas teóricas e o detalhamento 

metodológico da estratégia de pesquisa adotada neste trabalho: estudo de caso de 

um fundo de pensão, com pesquisa qualitativa, no que se refere à coleta, ao 

processo de amostragem, à composição da amostra, ao questionário utilizado e ao 

formato das questões. 

O autor Yin (2001) define o estudo de caso como uma forma de contribuir 

com estratégias de conhecimento para estudos organizacionais. Carmo-Neto (1996) 

diz que a utilização de estudo de caso permite maior convivência com a 

sintomatologia dos problemas inerentes ao caso, pois a principal característica são 

os casos concretos ao invés de casos hipotéticos 

O levantamento foi realizado por telefone e por e-mail (que dava acesso a 

questionário eletrônico). Em ambos os casos, foram exploradas algumas perguntas 

abertas (com respostas discursivas e explicativas), que permitem a livre resposta e / 

ou o aprofundamento de determinadas questões. 

 

3.1  CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Para a classificação da pesquisa, utiliza-se como base o proposto por Vergara 

(2010), sendo assim, tem-se:  

Quanto aos fins – a pesquisa será exploratória e descritiva. Exploratória, pois 

ainda há pouco conhecimento sobre o assunto, considerando que a efetividade das 

ações não foram analisadas anteriormente. Descritiva, porque o trabalho será 

baseado pelas respostas obtidas por meio de questionário aplicado. 
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Quanto aos meios – para que os objetivos desse trabalho fossem atingidos 

utilizou-se a metodologia de pesquisa de campo e estudo de caso. Pesquisa de 

campo, considerando a aplicação de um questionário para os participantes do fundo 

de pensão para captar a percepção sobre a eficácia das ações de Educação 

Previdenciária. Estudo de caso, pois segundo Yin (2010) e Vergara (2010), pode 

contribuir para o conhecimento do fenômeno organizacional, envolvendo questões 

sobre como foram implementadas e que resultados foram obtidos. 

 

3.2  UNIVERSO 

O universo da Pesquisa compreendeu a população de participantes ativos e 

assistidos dos planos: benefício definido, contribuição definida e contribuição 

variável, mantidos e geridos pelo fundo de pensão deste estudo, ou seja, um total de 

4.473 pessoas constante do cadastro fornecido pela empresa em 10.12.2011. 

 

3.3  AMOSTRAGEM 

A amostra base para a pesquisa foi constituída por estratificação proporcional 

simples, considerando cotas definidas proporcionalmente aos segmentos avaliados, 

com um total de 561 (quinhentos e sessenta e uma) entrevistas, das quais 38% 

foram realizadas por telefone e 62% colhidas por meio da internet. 

O número total de entrevistas foi determinado de forma a garantir a densidade 

estatística necessária dos resultados primários, com intervalo de confiança de 95% e 

margem de erro admissível de 5%. 

Na composição geral da amostra, ao longo do processo de coleta (realização 

de entrevistas), buscou-se garantir a maior aproximação possível dos percentuais 
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apresentados pelo universo de associados quanto à situação do associado no plano, 

por plano, por patrocinadora e por faixa etária. As pequenas diferenças percentuais 

existentes em alguns casos, sobretudo na segmentação por faixa etária, resultam 

das dificuldades encontradas no contato com os associados de determinados perfis 

ou segmentos, estando, porém, dentro dos limites aceitáveis. 

É grande o número de participantes sem registros de telefone e e-mail. Este 

fato levou à adoção, de adaptações no processo de composição amostral (com a 

intenção de viabilizar a execução da pesquisa sem comprometer o seu resultado): 

1) o sorteio para a composição das cotas considerou não todo o universo de 

registrados, mas apenas os associados cadastrados com telefone e/ou email 

completos (ao menos, aparentemente); 

2) os participantes ativos e assistidos sorteados para participar da pesquisa 

online foram avisados, no próprio e-mail de encaminhamento do link para o 

questionário eletrônico, que, caso não conseguissem acessar o questionário 

eletrônico, poderiam clicar em link específico ou simplesmente responder ao e-mail 

recebido informando número de telefone para possível contato e participação na 

pesquisa; 

3) para que a análise da questão relativa às Palestras pudesse contar com a 

necessária densidade estatística, foram sorteados respondentes entre aqueles 

constantes da lista de presença informada pela empresa; e 

4) para que a análise da questão relativa aos Cursos Online pudesse contar 

com a necessária densidade estatística, foram considerados na sua análise apenas 

aqueles respondentes que participaram de algum curso, conforme informado na 

entrevista. 
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3.4  COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi realizada por meio de questionário, que permitiu colher 

as interpretações dos diversos participantes sobre a eficácia das ações de educação 

previdenciária. Essas interpretações forneceram impressões pessoais de cada 

entrevistado, bem como os pontos positivos e negativos observados por cada um. 

Os pontos mais citados, ou aqueles onde ocorreu um maior grau de afinidade, 

serviram de indícios na identificação dos fatores mais relevantes. 

Segundo Vergara (2010), o questionário caracteriza-se por uma série de 

questões apresentadas ao respondente, por escrito, de forma impressa ou digital. 

Para a realização desse trabalho, optou-se pela aplicação do questionário impresso 

e digital, no entanto, para alguns participantes do fundo de pensão, o questionário foi 

aplicado por telefone. Ainda segundo Vergara (2010), para conseguir um retorno que 

garanta a qualidade da pesquisa, ações como telefonar, passar telegrama e enviar 

e-mail, devem ser consideradas. 

 

3.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Vergara (2010) diz que todo método tem possibilidades e limitações e ressalta 

a importância de antecipar-se e informar ao leitor quais são. Vergara (2010) 

descreve as possibilidades e limitações dos métodos a serem empregados e, no que 

tange à pretendida aplicação de questionários e entrevistas, deve-se observar: 

a) A possível dificuldade de comunicação entre o entrevistador e o 

entrevistado, resultando em respostas que não dêem real contribuição à pesquisa; 
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b) O tempo disponível dos entrevistados que, em sua maioria, serão 

participantes ativos, podendo, desta forma, ter dificuldades em dedicar-se a 

responder a um questionário; 

c) A possibilidade de não haver interesse do entrevistado em expor as 

preferências, podendo inclusive distorcer a real resposta. 

No que tange à adoção de pesquisa bibliográfica, verificou-se que há 

determinada limitação imposta pela quantidade de publicações sobre o tema 

Educação Previdenciária.   

 

 

3.6  QUESTIONÁRIO 

O questionário aplicado na presente pesquisa contou com um total de 26 

perguntas, das quais um mínimo de 22 e um máximo de 24 foram respondidas pelos 

entrevistados. 

 

3.7  NOTAS METODOLÓGICAS 

A estrutura de perguntas e respostas utilizada para 16 questões do 

questionário é composta por uma afirmativa e opções de resposta relativas ao grau 

de concordância do entrevistado (“discordo totalmente”, “discordo em grande parte”, 

“concordo com restrições”, “concordo em grande parte” e “concordo totalmente”). 
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3.8  ANÁLISE 

Com o auxílio de gráficos e tabelas, foi possível analisar as respostas 

colhidas junto aos entrevistados, buscando apresentar sempre os resultados gerais 

(para o total da amostra) e os resultados segmentados por “Plano”, “Patrocinadora” 

e “Faixa Etária”. 

Conforme apontado na figura 3.8, também foi utilizado o “grau de 

concordância líquida” (diferença entre os graus de concordância total e de 

discordância total), elemento que, para algumas questões, melhor reflete a 

satisfação dos respondentes e permite comparações mais equilibradas com edições 

futuras da pesquisa. 

 

Figura 3.8 – Grau de Concordância Líquida 

 

Os gráficos utilizados para a visualização das questões foram construídos 

com padrão de cores que busca adequar a sua visualização ao senso comum, que 

associa a cor vermelha a situações negativas e a cor azul, a aspectos positivos. 
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3.9 OCORRÊNCIAS RELEVANTES 

Alguns fatos considerados relevantes ocorridos no processo da presente 

pesquisa mereceram registro. 

3.9.1  Cadastro desatualizado  

O grande número de associados sem telefone ou e-mail de contato ou com 

números de telefone e e-mails incorretos / incompletos impôs à Pesquisa de 

Satisfação sobre Educação Previdenciária restrições de ordem prática. 

A tabela abaixo apresenta o perfil do banco de dados: 

 

Tabela 3.9.1 – Perfil do Banco de Dados 

  Universo Sem E-mail Sem Telefone 

Plano BD 1.691 585 34,60% 68 4,00% 

Plano CD Eletrobrás 1.637 56 3,40% 07 0,40% 

Plano CD ONS 893 34 3,80% 35 3,90% 

Plano CV EPE 252 03 1,20% - 0,00% 

Total 4.473 678 15,20% 110 2,50% 
Fonte: Pesquisa Eletros (2011) 

Os números e percentuais referem-se a participantes e assistidos sem 

qualquer registro de e-mail ou telefone (campo em branco). O percentual dos que 

não apresentam telefone, aparentemente muito inferior ao dos que não apresentam 

e-mail, não leva em conta cerca de 20% que apresentam outros caracteres e 

números de telefone incompletos. 

 

3.9.2 Entrevistas realizadas, mas desconsideradas   

Alguns questionários preenchidos a partir de entrevistas telefônicas e também  
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encaminhados através da Internet foram desconsiderados no cômputo do 

levantamento. Isto ocorreu, em geral, por dois motivos principais: os entrevistados 

ou respondentes dos questionários on-line eram pessoas ligadas diretamente às 

gerências da empresa; os entrevistados ou respondentes dos questionários on-line 

responderam de forma inconsistente a perguntas relacionadas, aspecto este que foi 

identificado pela supervisão, mas que não pode ser esclarecido pela verificação, em 

função de impossibilidade de novo contato com o respondente. 

 

3.9.3 Desconfiança de participantes e assistidos  

Alguns dos participantes e assistidos sorteados para participar da pesquisa 

não quiseram responder às questões do questionário quando contatados por 

telefone.  

 

3.9.4 Falha no acesso ao link dos questionários  

Alguns participantes e assistidos sorteados para participar da pesquisa 

indicaram por e-mail, falha no acesso ao link do questionário eletrônico. Foram 

realizados testes, buscando replicar a mensagem de erro observada e detectar 

possível falha nos links para os questionários eletrônicos. Não foram detectados 

erros nos links que são gerados automaticamente pelo sistema e permitiram o 

recebimento normal de grande número de questionários respondidos, sem 

problemas. As falhas relatadas tiveram como provável causa a incompatibilidade 

com o browser utilizado pelos respondentes. Como forma de contornar o problema, 

buscou-se contato com os participantes e solicitou-se que copiassem o endereço do 

link para a URL (barra de endereço eletrônico). 
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3.10  CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PESQUISA 

A amostra de 561 entrevistas foi estratificada, buscando garantir 

proporcionalidade semelhante à do universo de participantes e assistidos do fundo 

de pensão. 

 
Tabela 3.7 – Características Gerais da Amostra 

 

Fonte:  Pesquisa Eletros (2011) 
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CAPÍTULO 4 - RESULTADO DA PESQUISA  

 A presente seção trata da análise dos dados utilizados na pesquisa, por meio 

de questionários realizados e o tratamento de elementos exploratórios que 

contribuam para a investigação dos aspectos qualitativos construídos à luz do 

referencial teórico. 

 

4.1 FERRAMENTAS 

4.1.1 Palestras  

Do total da amostra utilizada na pesquisa, 10,2% participaram de alguma 

palestra promovida pela empresa sobre Educação Financeira e Previdenciária. Este 

percentual foi alcançado a partir do fornecimento, pelo fundo de pensão, da lista de 

presença nas palestras. 

Analisando-se este grupo específico, dos que participaram das palestras, 

obteve-se o grau de satisfação quanto ao conteúdo das palestras, ao conhecimento 

dos palestrantes, à utilidade dos temas tratados, aos recursos utilizados nos eventos 

e quanto às palestras de maneira geral. 

À exceção da avaliação dos recursos utilizados, que contou com a aprovação 

de cerca de ¼ dos entrevistados que participaram de alguma palestra, todos os 

demais quesitos avaliados apresentaram graus de satisfação (somatório dos 

percentuais das avaliações “Bom” e “Excelente”) superiores a 90%, como resumido 

no quadro a seguir: 
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Tabela 4.1.1 – Índices de Satisfação - Palestras 

 

Fonte: Pesquisa Eletros (2011) 

 

Tão importante quanto os índices elevados de satisfação, os percentuais 

praticamente nulos de insatisfeitos (somatório dos percentuais obtidos pelos 

quesitos “Ruim” e Péssimo”) corroboram a aprovação geral desta iniciativa da 

empresa pesquisada. Cabe ressaltar que apenas o quesito “utilidade da palestra” 

recebeu alguma consideração negativa, ainda que mínima. 

O pequeno número de entrevistados que participaram de palestras de 

educação financeira e previdenciária, realizadas impede a análise segmentada, por 

falta de densidade estatística. 

 

4.1.2 Cursos Online  

Do total da amostra utilizada na pesquisa, 5,3% participaram de algum curso 

online disponível em seu Portal de Educação Financeira e Previdenciária. A 

composição deste grupo se deu de forma absolutamente aleatória, posto que não foi 

fornecida qualquer lista de participantes dos cursos. 

Analisando-se este subgrupo específico, dos entrevistados que participaram 

dos cursos online, obteve-se o grau de satisfação quanto ao conteúdo dos cursos, à 

utilidade dos temas tratados, aos recursos utilizados nos eventos e quanto aos 

cursos de maneira geral. 
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Todos os quesitos obtiveram percentuais de satisfação (somatório dos 

percentuais das avaliações “Bom” e “Excelente”) superiores a 84%, sendo o maior 

deles obtido na avaliação geral dos cursos (90,2%). Não ocorreram quaisquer 

avaliações negativas (somatório dos percentuais obtidos pelas respostas “Ruim” e 

Péssimo”) nestas questões, conforme resumido no quadro a seguir. O pequeno 

número de entrevistados que participaram dos cursos online oferecidos pelo Portal 

de educação financeira e previdenciária impede a análise por segmentos 

específicos, por falta de densidade estatística. 

 

Tabela 4.1.2 – Índice de Satisfação com Cursos on-line 

 

Fonte: Pesquisa Eletros (2011) 

 

 

4.1.3 Jogos Online 

Concordaram, totalmente ou em grande parte, com a afirmativa “Os jogos 

online oferecidos no Portal são interessantes e estimulam o aumento de 

conhecimento sobre previdência complementar, sobre a empresa e sobre os planos 

de benefícios administrados pela entidade.”, 68,4% do grupo de entrevistados que 

emitiu alguma opinião nesta questão, equivalente a 28,2% do total da amostra. Há 

11,9% de insatisfeitos com os jogos online, que discordam em algum grau da 

afirmativa.  
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Os maiores índices dos que não sabem opinar ocorrem nas faixas etárias 

mais jovens (83,3% até 29 anos e 80% na faixa 30-39 anos) e em uma 

patrocinadora (82,5%). 

 

 

Com o resultado apurado abaixo para a ação jogos online, é possível avaliar 

que caberá uma ação de divulgação para os participantes do plano CD e BD. 
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Dentre os participantes que discordaram totalmente, o maior índice está na própria 

Eletros. 

 

 

4.1.4 Planilha Orçamento Familiar 

A afirmativa “A Planilha de Orçamento Familiar disponibilizada pelo Portal é 

uma ferramenta útil para o controle das finanças pessoais dos participantes e 

assistidos”, recebeu a concordância, total ou em grande parte, de 79,3% do grupo 
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de entrevistados que emitiu alguma opinião nesta questão, equivalente a 37,1% do 

total da amostra. 

Apenas 2,1% deste subgrupo apresentam algum grau de discordância em 

relação à afirmativa. 

 

 

O percentual dos que não sabem opinar, de 62,9% para o total da amostra, é pouco 

maior entre os Assistidos (66%) e é bem mais elevado entre os mais jovens (77,8% 

entre aqueles com até 29 anos) e entre os entrevistados de uma patrocinadora 

(77,5%). 
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No gráfico abaixo podemos perceber que o grau de discordância é baixo, no 

entanto, a média de 62% ficando claro que para esse segmento, a planilha de 

orçamento familiar apesar de ser uma ação eficaz, não é acessada pelos 

participantes dos planos abaixo, considerando a resposta “não sei opinar”. 

 

 

 O maior grau de discordância está na patrocinadora Cepel com 3,8%. Apesar 

do índice não ser significativo, cabe investigar a efetividade da ação na 

patrocinadora.  
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4.2 COMUNICAÇÃO E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES 

 

4.2.1 Portal de Educação Previdenciária 

Aos entrevistados, foi apresentada a afirmativa “O Portal disponível na 

Internet oferece as informações mais importantes e os serviços que os participantes 

e assistidos precisam no seu dia a dia.” Concordaram totalmente ou em grande 

parte com a afirmativa 51,9% do total de entrevistados, equivalente a 70% daqueles 

que concordaram ou discordaram em algum grau. 

Cerca de ¼ (25,8%) dos entrevistados não soube avaliar a questão. Este 

percentual é bem superior entre Assistidos (41,7%) do que entre Ativos (17,9%). O 

grau de discordância para o total da amostra é de 4,1%.   

 

 

 

 A distribuição por faixa etária, conforme gráfico abaixo, não demonstra uma 

diferença significativa. A média de concordância é de 49,52%. 
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Na segmentação por Plano, o BD se destaca com 39,5% que não sabem 

opinar. 

 

 

Os participantes da EPE são os mais críticos em relação ao Portal, com 11% 

de discordância e o menor grau de concordância (40,7%), conforme gráfico abaixo. 

Importante frisar que as patrocinadoras Eletros e ONS não tiveram grau de 

discordância, ou seja, o índice de satisfação médio das duas patrocinadoras está em 

torno de 58%. 
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4.2.2 Utilização e Acesso ao Portal de Educação Financeira e Previdenciária 

Nesta questão, detectou-se que 49,6% dos participantes e assistidos não 

sabem avaliar adequadamente o Portal de Educação Financeira e Previdenciária, 

preferindo não omitir qualquer opinião. 

Entre aqueles que concordaram ou discordaram em algum grau da afirmativa 

“Tenho facilidade em encontrar as informações que procuro no Portal de Educação 

Previdenciária e Financeira”, 60,9% concordam totalmente ou em grande parte. 

Discordaram da afirmativa 8,4% deste grupo. 
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Percebe-se que quanto maior a idade, maior a proporção dos que não sabem 

opinar. Entre aqueles de mais idade (60 anos ou mais), este percentual chega a 

61,2%. 

 

 

Entre os participantes e assistidos do Plano BD, o percentual dos que não 

sabem opinar é alto e chega a 65,6%. 

 

Na análise por patrocinadora, uma delas apresenta a maior proporção dos 

que não sabem opinar (65%) e a patrocinadora instituidora, o maior índice de 

discordância (5,2%). 
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4.2.3 Comunicação com Participantes 

Mais de 2/3 dos entrevistados (68,5%) concordam totalmente ou em grande 

parte com a afirmativa “Os veículos de Comunicação (Jornal trimestral, Portal, 

Eletros News) cumprem o objetivo de manter os participantes informados sobre 

benefícios, serviços e acontecimentos relativos à Fundação.” Este percentual é 

maior entre Assistidos (73,8%) do que entre Ativos (65,8%). 
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O grau de discordância entre os entrevistados de 40 a 49 anos é 10,4%. 

Merece ser observada a faixa etária mais jovem (até 29 anos), em que 27,8% não 

souberam opinar. É possível concluir que os jovens não procuram ou não tem 

interesse na informação oferecida sobre previdência, talvez por ser um produto de 

longo prazo. 

 

 

Possível confirmar pelo gráfico a seguir, que o grau de discordância é bem 

superior entre aqueles do Plano CV (15,6%). 
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 Grau de discordância elevado na patrocinadora EPE, resultando em uma 

avaliação necessária sobre os meios de comunicação utilizados atualmente pela 

Eletros. 

 

 

 

4.2.4 Relatório Anual de Informações 

Do total de entrevistados, 67,9% concordaram, totalmente ou em grande 

parte, com a afirmativa “O Relatório Anual de Informações elaborado pela empresa e 

distribuído aos seus participantes e assistidos traz as informações necessárias para 

garantir transparência à gestão da entidade.” 

Discordam da afirmativa 5,1% da amostra e 15,5% não sabem opinar. Entre 

os Assistidos, o grau de concordância é maior, chegando a 75,9%.  
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O grau de discordância apresenta-se maior entre os entrevistados de 40 a 49 

anos (10,3%). Quanto menor a faixa etária, maior o percentual dos que não sabem 

opinar. Entre aqueles com até 29 anos, chega a 39,8%. 

 

 

 

No Plano BD, 79,2% de seus integrantes concordam totalmente ou em grande 

parte com a afirmativa. 
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O relatório anual possui informações obrigatórias definidas pela PREVIC, 

porém são informações técnicas e por vezes de difícil entendimento. Mesmo assim, 

o índice de concordância tem percentual acima da média. 
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4.3 ATENDIMENTO 

 

4.3.1  Forma de Atendimento mais Utilizada 

Foi perguntado aos entrevistados “Qual a forma de Atendimento da fundação 

você mais utiliza para informar-se, tirar dúvidas, fazer críticas e sugestões?” 

Escolhido por 52,6% dos entrevistados, o Telefone aparece como o principal canal 

de atendimento da Fundação, seguido pela Internet (com 26,6% da amostra) e pelo 

Atendimento Pessoal (11,8%). Apenas 9,1% disseram que nunca utilizaram qualquer 

canal de atendimento oferecido pela empresa. 

 

 

 

A preferência pelo atendimento telefônico é maior entre Assistidos (61% 

contra 48% dos Ativos), entre aqueles com idade entre 50 e 59 anos (60,7%) e entre 

os patrocinados pela instituidora (60,2%).   
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A Internet alcança seus percentuais de preferência mais elevados entre os 

mais jovens (38,9% entre aqueles com até 29 anos) e entre os entrevistados do 

Plano CD de uma das patrocinadoras (40%). 
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Em todos os segmentos foi possível avaliar que o telefone é a principal forma 

de atendimento utilizada. As patrocinadoras Cepel e EPE possuem maiores índices 

e pode-se atribuir à distância da sede da entidade. 

 

 

4.3.2 Expectativa no Atendimento Realizado  

Concordam totalmente e em grande parte quanto à afirmativa “O Atendimento 

da empresa, por telefone ou pessoalmente, atende às minhas necessidades” 68,1% 

do total de entrevistados que já utilizaram algum tipo de atendimento. O grau de 

discordância é de 9,6% para o total da amostra. 

São os Assistidos, teoricamente, os que mais já utilizaram o serviço de 

atendimento da entidade. Entre eles, o grau de concordância (total e em grande 

parte) alcança 72,2%, mas também o grau de discordância apresenta-se superior ao 

dos Ativos (11,6% contra 8,6% dos Assistidos). 
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No próximo gráfico, considerando-se a segmentação por Plano, merece 

destaque o Plano BD, com o mais elevado grau de concordância (75,2%), e o Plano 

CD da patrocinadora instituidora - Eletrobras, com grau de discordância de 18,6% 

(quase o dobro da amostra). 
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4.3.3  Tempo de Atendimento, Precisão das Respostas e Cordialidade 

 Do total de participantes que já utilizaram alguma forma de atendimento, a 

afirmativa “Tempo adequado de atendimento, respostas precisas e cordialidade são 

características do Atendimento da Empresa” obteve a concordância, total ou em 

grande parte, de 66,7%. O índice de discordância, por sua vez, foi de 12,5%. 
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O grau de discordância alcança seus percentuais mais elevados entre 

aqueles com idade entre 40 e 49 anos (22%). 

 

 

No segmento por plano, a pergunta sobre o tempo adequado de atendimento, 

respostas precisas e cordialidade, tem o grau de concordância no Plano BD, 

especificamente, de 73,7%. Por outro lado, o Plano CV apresenta 30,7% de 

discordância. Uma discrepância que precisa ser analisada pela entidade com 

cautela. 
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4.3.4  Imagem do Atendimento entre os que Ainda não Utilizaram 

 Do total de participantes e assistidos que ainda não utilizaram qualquer forma 

de atendimento oferecido, equivalente a 9,1% dos entrevistados, 74,6% concordam 

totalmente ou em grande parte com a afirmativa “Acredito que o Atendimento, por 

telefone, atende às necessidades dos participantes e assistidos”. 

O pequeno número de entrevistados que compõe esse grupo não permite 

avaliações segmentadas por Plano, Patrocinadora e Faixa Etária.  
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4.4 ADMINISTRAÇÃO DA ENTIDADE   

A afirmativa “A Eletros possui funcionários e dirigentes que administram de 

forma eficiente e com ética a entidade” recebeu a concordância, total ou em grande 

parte, de 57,2% dos entrevistados. Apenas 2,5% discordaram em algum grau. 

 

 

A faixa etária mais jovem (com até 29 anos) é a que apresenta o maior índice 

dos que não sabem opinar: 55,6%. 
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Maior observação deve ser dada aos integrantes do Plano CV EPE, que 

apesar de apresentarem 0% de discordância, possuem o menor grau de 

concordância (37,6%) e o maior percentual dos que não sabem opinar (40,6%). 

 

 

 

4.5 EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA   

 

4.5.1 Conhecimento das Regras da Previdência Oficial   

Para essa questão, importante acrescentar uma avaliação envolvendo os 

participantes ativos e assistidos pela complexidade e relevância do assunto. 

Concordaram, totalmente ou em grande parte, com a afirmativa “Conheço 

bem as condições e regras estabelecidas para Aposentadoria pelo INSS 

(previdência pública)” um total de 40,8% dos entrevistados. 

O grau de discordância, que no total da amostra foi de 23,4%, é pouco maior 

entre Ativos (24,3%) do que entre Assistidos (21,4%). 

Os Assistidos apresentaram grau de concordância superior ao total da 

amostra (44,4%). 
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O grau de discordância para essa questão no indicador faixa etária, é no 

mínimo preocupante, pois o desconhecimento sobre as regras estabelecidas para a 

aposentadoria na faixa de 40 a 49 anos, pode causar transtorno, envolvendo 

inclusive a questão financeira.  

 

Os entrevistados do Plano CV são os que menos conhecem as regras da 

previdência: 37,5% discordam em algum grau da afirmativa e apenas 15,7% 

concordam totalmente ou em grande parte. 
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4.5.2  Planejamento da Aposentadoria 

A análise dessa questão é realizada, necessariamente, considerando-se 

separadamente os grupos de Ativos e Assistidos, não devendo ser considerado o 

total da amostra. 

Os entrevistados foram convidados a completar a afirmativa “Comecei a me 

informar e planejar a minha aposentadoria...”. Dos Ativos, 18,2% ainda não 

começaram a se informar e planejar a sua aposentadoria. Mesmo entre os 

Assistidos, há ainda 9% que ainda não planejaram as suas aposentadorias. 

A opção de resposta “... desde que comecei a trabalhar” foi citada por 34,8% 

dos Ativos por 32,6% dos Assistidos. Entre os Assistidos, 31% admitiram que 

começaram a se informar e a planejar a própria aposentadoria “... faltando menos de 

5 anos para me aposentar”. 
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Interessante notar que, entre os mais jovens, 72,2% dizem terem começado a 

planejar suas aposentadorias logo que começaram a trabalhar. Este percentual 

elevado contrasta com os 28% daqueles com 60 anos ou mais. 

 

 

O percentual dos que ainda não começaram a planejar as suas 

aposentadorias é maior entre os Planos CD e CV (acima de 20% em ambos) e entre 

os entrevistados com 40 a 49 anos (29%). 
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4.5.3 Atividade Após a Aposentadoria 

 Também esta questão precisa ser analisada isoladamente para os grupos de 

Ativos e Assistidos, não devendo ser considerado o total da amostra. 

Cerca de 50% dos Ativos (46,3%) afirma que não sabem ainda o que farão 

em suas aposentadorias. Pretende viver de seus proventos uma parcela de 29% dos 

Ativos. Outros 20,2% dizem que terão que buscar novas atividades remuneradas, 

enquanto 6% abrirão seu próprio negócio.  

Entre os Assistidos, surpreendentemente, há 28,9% que dizem ainda não 

saber o que fazer e apenas 37% que vivem de suas aposentadorias. Cerca de ¼ 

(26,2%) teve ou terá que buscar novas atividades remuneradas e apenas 7,4% 

abriram ou pretendem abrir seus próprios negócios. 

A análise por faixa etária mostra que, quanto menor a idade, maior o 

percentual dos que ainda não se decidiram sobre o que fazer na Aposentadoria. 
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Os participantes e assistidos da EPE são os que, proporcionalmente, mais 

pretendem viver de suas aposentadorias (51%), ao contrário daqueles da própria 

Eletros, em que apenas 7% pretendem fazer o mesmo. 
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4.6  EDUCAÇÃO FINANCEIRA  

A Pesquisa de Satisfação sobre Educação Financeira e Previdenciária - 2011 

avaliou também, através de algumas questões, a administração que os participantes 

e assistidos fazem do seu próprio dinheiro. Os achados são apresentados a seguir. 

 

4.6.1 Utlização de Empréstimo Junto à Eletros 

Alguns planos de previdência da Eletros oferecem empréstimo financeiro ao 

participante após o plano ter acumulado reserva suficiente para emprestar, no 

mínimo, uma remuneração para todos os seus participantes, de modo que todos 

tenham um tratamento igualitário. 

O valor do Empréstimo Financeiro deverá ser de no mínimo uma e no máximo 

doze vezes a remuneração do participante ativo ou do participante assistido. A este 

limite poderão ser agregados eventuais impostos que incidam sobre o valor 

solicitado. 
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Pela legislação, está previsto que até 15% do valor total dos recursos 

garantidores de um plano de previdência pode ser emprestado. 

 Quase a metade dos entrevistados, 49,6%, afirma possuir atualmente algum 

empréstimo junto à empresa. Este percentual é maior entre os Assistidos (56,1%, 

contra 46,3% dos Ativos). 

 

A faixa etária que mais recorre atualmente a empréstimos é aquela com 60 

anos ou mais, com 59,6%. A que menos recorre é a mais jovem: 16,7%. 
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Cabe destacar os entrevistados do próprio fundo de pensão, entre os quais há 

80% com empréstimos junto à Fundação. 

 

 

4.6.2  Utilização de Empréstimo Junto à uma Instituição Financeira 

O percentual dos que afirmam possuir atualmente algum empréstimo junto a 

uma instituição financeira é de 24,8% do total de entrevistados. 
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A avaliação por faixa etária revela que quanto maior a idade, maior a 

proporção de endividados junto a instituições financeiras. Entre aqueles com até 29 

anos, este percentual é de 12%. Entre aqueles com 60 anos ou mais, chega a 

28,7%. 
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4.6.3 Possui algum Financiamento 

Do total de entrevistados, 30,7% possuem algum tipo de financiamento (para 

aquisição de automóvel, casa própria ou outro bem).  

 

 

Na avaliação por faixa etária, aqueles com idade entre 30 e 39 anos são os 

que mais recorrem aos financiamentos: 48,6%. 
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Entre os integrantes do Plano CD ONS, há 44,2% que possuem algum 

financiamento, percentual mais elevado entre os Planos. 
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4.6.4 Utiliza Crédito Rotativo 

Fazem uso de crédito rotativo (rolagem de dívida em cartões de crédito e 

financeiras, por exemplo) 19,6% do total de entrevistados. 

 

 

 

Os integrantes do Plano CV EPE e aqueles com 60 anos ou mais são os que 

mais recorrem ao crédito rotativo: 28,1% e 25,8%, respectivamente. 
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Os participantes mais jovens, com até 29 anos, são os que menos recorrem 

ao crédito rotativo: 5,6%. 

 

 

 Essa pergunta auxilia na preparação de ações que contemplem os assuntos 

relacionados, como por exemplo, à utilização do cartão de crédito. Quando a análise 

da pergunta foi baseada no segmento “patrocinadora”, percebe-se que o percentual 

com valor significativo está na patrocinadora ONS.    

A falta de educação financeira pode ser entendida como o cerne do crédito 

rotativo. Para o professor de administração financeira, Mario Kuniy (2011), os 
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consumidores só vêem o que cabe no bolso e esquecem de olhar os juros, sem ter 

noção dos juros e sem um planejamento de longo prazo para comprar algo à vista. 

 

Conforme divulgado pela Associação dos Executivos de Finanças – ANEFAC, 

o cartão de crédito e o cheque especial foram as modalidades de financiamento que 

mais cresceram no início deste ano, período sazonalmente marcado pelo aperto no 

orçamento das famílias brasileiras. 

Segundo dados do Banco Central - BC, o saldo dos empréstimos nessas 

modalidades avançou 8% em 2010, o dobro do registrado na aquisição de veículos, 

que ficou em terceiro lugar. O BC considera como financiamento no cartão as 

compras parceladas, os saques e o parcelamento da fatura (crédito rotativo). 

No cartão de crédito os juros médios chegam a 133,9% ao ano para os 

saques e o crédito rotativo, segundo pesquisa de março de 2010 realizada pela 

ANEFAC.  
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4.6.5 Mantém algum Investimento ou Poupança 

O percentual dos participantes e assistidos da Eletros que possui poupança 

ou qualquer outro tipo de investimento é de 71,7%. 

 

 

Interessante notar que, quanto mais jovem o entrevistado, maior a posse de 

poupança e investimentos. Entre aqueles com até 29 anos, este percentual é de 

88,9%. 
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Na avaliação segmentada por plano e por patrocinadora, percebe-se que os 

entrevistados da ONS apresentam o maior índice de poupança / investimentos: 

acima de 80%. 

 

 

4.6.6  Uso Frequente de Cheque Especial 

Em agosto de 2009 a FEBRABAN divulgou um artigo sobre a utilização de 

cheque especial, recomendando que o oferecimento desse produto não fosse para 

estender a renda ou financiar gastos extras.  
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No final de abril de 2009 o saldo de cheque especial utilizado somava R$ 

18,05 bilhões, representando cerca de 2% de todo o crédito concedido no país e 

cerca de 4% do crédito concedido a pessoas físicas.                     

Na pesquisa realizada pela Eletros, do total de entrevistados, 23,9% fazem 

uso freqüente do seu limite no cheque especial. 

 

 

A faixa etária que mais utiliza o limite do cheque especial é a de 40 a 49 anos 

(31%), com quase o dobro do percentual apresentado pela faixa mais jovem 

(16,7%). 
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As patrocinadoras EPE e Eletros são as que apresentam maiores percentuais 

de utilização do cheque especial: 33% e 50%, respectivamente. 

 

 

 

 

4.6.7  Contribuição Voluntária ou Extraordinária ao Plano de Previdência 

A contribuição adicional é facultativa, de caráter voluntário, mensal ou 

esporádica, de cada participante, sem contrapartida do patrocinador, nos termos do 

disposto no regulamento da entidade. O objetivo é aumentar a renda futura, 

poupando agora. 

Do total de entrevistados, 15,3% responderam afirmativamente à pergunta 

“Pretende fazer contribuição voluntária ou extraordinária ao seu plano de 

previdência?”. 
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Merece destaque o Plano CD ONS, com 37,9%, e a faixa etária mais jovem, 

com 22% que responderam positivamente à pergunta, conforme pode-se conferir 

nos gráficos a seguir. 
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Os associados foram indagados em qual das situações abaixo melhor se 

enquadram: 

Situação 1 - “Não pretendo aumentar a minha contribuição pois não acredito que vá 

melhorar a minha renda futura.” 

Situação 2 - “Não pretendo aumentar a minha contribuição pois acredito que ela 

garantirá um nível satisfatório de renda futura.” 

Situação 3 - “Gostaria de aumentar minha contribuição, mas não tenho condições.” 

Situação 4 - “Pretendo aumentar a minha contribuição, mas não estou certo a partir 

de quando.” 

Situação 5 - “Pretendo aumentar a minha contribuição já a partir de 2012.” 

Situação 6 - “Ainda não avaliei ou não tenho condições de avaliar o assunto.” 

 

Do total de respondentes, 27,4% não pretendem aumentar as suas 

contribuições, enquadrados nas situações 1 ou 2. Outros 21,4% gostariam de 

aumentar, mas não têm condições e 12,8% pretendem aumentar, porém não estão 
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certos a partir de quando. Ainda não pensaram no assunto 35,5%, enquanto apenas 

2,9% pretendem aumentar suas contribuições já a partir de 2012. 

 

 

Percebe-se que, quanto mais jovem a faixa etária, maior o percentual dos que 

pretendem aumentar suas contribuições ou fazer contribuições esporádicas. Entre 

os jovens com até 29 anos, este percentual chega a 5,6%. 
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4.7 SATISFAÇÃO GERAL 

 

4.7.1  Satisfação com o Fundo de Pensão 

Quase ¾ (72%) dos entrevistados aprovam a Eletros enquanto instituição, de 

maneira geral. Este é o percentual dos que concordam, totalmente ou em grande 

parte, com a afirmativa “De maneira geral, eu estou satisfeito com a Eletros”. Apenas 

2,5% discordam em algum grau da afirmativa. 
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 Os índices apontados no gráfico abaixo, apontam um nível de satisfação dos 

participantes com a Eletros nas faixas < 30 e até 49 anos. Nas duas últimas faixas 

da pesquisa de 50 a 59 e 60 ou >, temos uma pequena discordância. 

 

 

Especial atenção deve ser dada às patrocinadoras Cepel e EPE, que 

apresentaram os mais baixos graus de concordância para esta questão, de 60,1% e 

59,3%, respectivamente. 
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4.7.2 Recomendaria o Fundo de Pensão 

Ao contrário medição direta de satisfação, que pode envolver diversas 

variáveis na avaliação de cada participante ou assistido, a recomendação é uma 

forma mais objetiva e clara de medir a real satisfação. E é nesta questão que a 

Eletros apresenta um de seus maiores índices de satisfação. 
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Do total de entrevistados, 84,3% concordam, totalmente ou em grande parte, 

com a afirmativa “Eu recomendaria a Eletros a um novo empregado da 

[patrocinadora]”. Destes, 60,2% concordam totalmente.  

 

 

O grau de discordância da amostra é mínimo (4,1%), sendo superior entre 

aqueles com 60 anos ou mais (7,3%). 
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Merecem atenção os participantes e assistidos da Cepel, que apresentam o 

maior grau de discordância entre as patrocinadoras nesta questão: 7,6%. 

 

 

 

4.7.3  Citações Relacionadas a Aposentadoria 

 Para melhor avaliar os resultados desta questão, as citações dos 

entrevistados com mesma conotação ou significado foram agrupadas. 
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O grupo que possui maior número de citações, no total da amostra, é aquele 

com palavras que remetem à Aposentadoria, Complementação, Suplemento, 

Benefício etc., com citações de 27%. Segue de perto, em segundo lugar, o grupo de 

palavras que expressam sentimentos positivos tais como Tranquilidade, Segurança 

e Proteção, citadas por 26% dos entrevistados. Em terceiro lugar, Futuro, Poupança 

etc., com 12,3% de todas as citações. 

Interessante notar que, entre os Assistidos, é o grupo de palavras que remete 

à Segurança e Tranqüilidade aquele com mais citações: 24,4%, contra 16,6% do 

grupo “Aposentadoria”. 

A parcela dos associados que vê a entidade como Plano de Saúde é de 3,2%. 

Citações negativas (tais como decepção, engano, despesa, glosa etc.) respondem 

por 5,6% do total da amostra. 
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As citações que remetem à “Aposentadoria” obtiveram a primeira colocação 

em todos os Planos, à exceção do BD, em que aparece com 16,1% contra 27% de 

Segurança / Aposentadoria. 

Nota-se, no entanto, que as citações relacionadas a Segurança / 

Tranquilidade são maiores quanto mais elevada a faixa etária. Entre aqueles com 60 

anos ou mais, chega a 30,8%. 

Entre as patrocinadoras, Cepel e Eletrobras apresentam uma inversão em 

relação ao resultado da amostra. As citações de “Segurança / Tranquilidade” 

ganham, 34,8% e 26,2%, respectivamente. 
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Considerando-se as citações individuais, “Segurança” é o maior sinônimo de 

Eletros na opinião do conjunto de participantes e assistidos da entidade, citada 

espontaneamente por 20,3% dos entrevistados. Em segundo lugar, “Aposentadoria” 

aparece com 16,4% das citações espontâneas. Na terceira colocação, o sinônimo 

“Saúde”, com 7,5% vence o sinônimo “Futuro”, que ficou com 6,4%. 

 

Tabela : Sinônimos sobre aposentadoria 

 

Fonte: Pesquisa Eletros, 2011. 
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CAPÍTULO 5  -  CONCLUSÃO 

A Pesquisa de Satisfação sobre Educação Previdenciária traz a maioria das 

avaliações mais diretamente relacionadas à satisfação dos participantes e assistidos 

da Fundação apresentando índices positivos e elevados. 

Assim, cabe reforçar o problema levantado no início deste trabalho: Quais são 

as ações de Educação Previdenciária e quão eficazes elas são?  

Outros questionamentos também poderiam fazer parte da conclusão, pois  

são relevantes para uma reflexão após a pesquisa: Qual o grau de satisfação dos 

participantes e assistidos com as ações realizadas sobre Educação Previdenciária? 

Qual o nível de eficiência dos canais de comunicação e atendimento da entidade, 

considerando os níveis de entendimento do assunto e linguagem utilizada? Qual o 

nível de utilização de produtos e serviços oferecidos pela entidade? Qual o 

comportamento em relação a previdência e finanças pessoais? 

Os resultados da pesquisa demonstram, de forma explícita, o elevado grau de 

satisfação dos participantes e assistidos em relação às ações adotadas pela Eletros 

para a: 

 

a) Satisfação geral estável 

Cerca de ¾ (72%) dos entrevistados concordam, totalmente ou em grande 

parte, com a afirmativa “Eu estou satisfeito com a empresa”.  

 

b) Recomendação do plano administrado pela entidade 

Forma mais objetiva e clara de medir a real satisfação, a recomendação do 

fundo de pensão para um novo funcionário da patrocinadora é feita por 84,3%, 
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dentre os quais há 60,2% que recomendariam sem qualquer dúvida (concordam 

totalmente com a afirmativa).  

 

 c) Poucas citações negativas 

As citações espontâneas de sinônimos com conotação negativa ou de crítica 

para a entidade são poucas, somando 5,6% do total de citações. 

  

d) Sinônimos ideais ainda respondem por boa parte das citações 

As palavras Tranquilidade, Segurança e outras semelhantes, mais abstratas 

e, por isso, mais fortes e consideradas sinônimos ideais para uma EFPC, 

responderam por 26%, sendo superadas apenas pelo grupo com sinônimos 

próximos a Aposentadoria (27%). No entanto, a palavra isolada “Segurança” é o 

principal sinônimo da empresa, citada por 20,3% dos entrevistados, contra 16% de 

Aposentadoria. 

 

e) Aprovação do Atendimento mantém-se elevada 

São os Assistidos, teoricamente, os que mais já utilizaram o serviço de 

atendimento da entidade. Entre eles, o grau de concordância (total e em grande 

parte) alcança 72,2%, contra 68% do total da amostra. E entre aqueles que ainda 

não utilizaram, a imagem do Atendimento da Eletros é ainda melhor: 74%. 

 

O caráter positivo de cada afirmativa apresentada aos entrevistados implica 

em que os percentuais obtidos para “discordo totalmente” e “discordo em grande 

parte” em cada questão denotam insatisfação por parte dos associados. 

Em 15 de 16 questões que permitem a análise de concordância, o percentual 

de discordância é inferior a 20%. Em 10 questões, é menor que 10%. 
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A questão “Conheço bem as condições e regras estabelecidas para 

Aposentadoria pelo INSS.” (item 14 no gráfico) destoa das demais, com grau de 

discordância mais elevado. 

 

Figura : Indicadores de Satisfação Geral 

 

Fonte: Pesquisa Eletros 

 

 O grau de concordância líquida reflete, para cada questão, a diferença entre o 

grau de concordância geral (que soma “concordo totalmente” e “concordo em grande 

parte”) e o grau de discordância geral (que soma “discordo totalmente” e “discordo 

em grande parte”).  

Em 10 questões da pesquisa, das 16 que permitem comparações de graus de 

concordância, a concordância líquida ficou acima de 50%. 

O gráfico a seguir apresenta os graus de “concordância líquida” para cada 

questão em que cabem esse tipo de avaliação. 

Figura : Parâmetro da Concordância Líquida 
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Fonte: Pesquisa Eletros  

 

 

Conclui-se que os Programas de Educação Previdenciária podem até 

capacitar os participantes a tomarem uma decisão em relação à forma de aplicação 

de seus recursos com total segurança, mas os órgãos responsáveis devem estar 

atentos e medindo a eficácia do programa, devendo elaborar um plano de ação para 

que se verifiquem falhas que porventura venham a ocorrer no sistema, evitando-se, 

assim, que o participante sofra prejuízos irrecuperáveis. 

É compreensível que exista preocupação com o desenvolvimento de 

competências que permitam ao cidadão elevar sua qualidade de vida. Dentre essas 

competências, destaca-se um aprendizado que lhe possibilite melhorar as decisões 

relativas a gastos, poupança e utilização de créditos. Assim, no entender de 

PINHEIRO (2004), trabalhar com conceitos básicos, precisos e com uma linguagem 

adequada para cada grupo, dirigida a um público específico, sendo a explicação 

dada através de cartilhas, é desenhar programas de acordo com o público-alvo, com 

determinada publicidade sobre esse processo educativo. Ou seja, não se devem 

usar apenas instrumentos informativos, uma vez que se quer convencer as pessoas 

de que esses programas são importantes. 
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O trabalho é o caminho que geralmente dura ao menos 35 anos, portanto, 

uma longa jornada na qual temos a obrigação de contribuir para que o nosso viver 

seja o mais amplo, humano, equilibrado e realizador possível. A educação serve 

para dar sentido, nos permite ter perspectivas e enfrentar todos os desafios e as 

oportunidades de nossa vida e das nossas relações laborais. 

Os planos de benefícios representam os aspectos mais relevantes que 

empregadores e empregados, também instituidores e participantes, elaboram na 

busca do caráter de proteção previdenciário. Neles são definidos os benefícios, as 

regras, que permitem seu gozo e, principalmente, a necessidade de cobertura que 

os funcionários terão ao término de sua vida laboral. Portanto, refletem o grau de 

importância que empregadores, empregados e a sociedade organizada dão a 

questão previdenciária. 

Importante tratar os dados segregados por patrocinadora e faixa etária, 

principais fatores da análise realizada, no que tange a diversidade. Para Adacir Reis 

(2005), a política de Comunicação do fundo de pensão com os participantes de seus 

planos de benefícios, deve ser definida de acordo com o porte e a complexidade da 

entidade.  

Sendo assim, espera-se que o trabalho tenha cumprido seu objetivo de 

contribuir  para uma análise detalhada sobre a eficácia das ações do programa de 

educação previdenciária da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I  -  Questionário  

 

ANEXO II  -  Tabelas Comparativas  


