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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar o crescimento dos ativos dos fundos de pensão em 
relação ao PIB, identificando quais variáveis atuaram de forma mais relevante para o 
crescimento observado desde o início da década de noventa até o ano de 2006. A relação 
dessas variáveis com o crescimento dos ativos em relação ao PIB será demonstrada 
empiricamente através da estimação das elasticidades utilizando modelos regressivos de séries 
temporais. A idéia principal de se utilizar esta modelagem é o fato dela ser facilmente 
interpretada, podendo suportar mais claramente a elaboração de políticas que alavanquem o 
crescimento da cobertura dos fundos de pensão no mercado de trabalho brasileiro. Este 
trabalho difere dos demais em três aspectos. O primeiro se refere à periodicidade dos dados 
analisados, sendo a deste trabalho um pouco mais longa que a dos demais. O segundo aspecto 
concentra-se na interpolação dos dados inexistentes das séries, cujo objetivo é aumentar o 
poder explicativo das séries com um maior número de observações. Por fim, o terceiro 
aspecto é o conjunto de variáveis escolhidas, uma vez que engloba tanto aquelas que atuam 
pelo lado da demanda quando da oferta de fundos de pensão. 
 
Palavras-chave: previdência privada; fundos de pensão, crescimento, elasticidade. 



 

ABSTRACT 

 

 

 The objective of this study is to analyze the growth of the share of pension funds 
assets in the GDP, looking for the group of variables that can better explain the observed trend 
from the beginning of nineties until 2006. This analysis will focus on three groups of 
variables: economic, social and demographic and structural. This relationship will be 
empirically demonstrated by the elasticity of the variables over the assets’ share on the GDP, 
estimated through a time series regression. The main idea is to provide estimators easily to 
interpret in order to support better policies that will leverage the pension funds coverage in the 
Brazilian labor-force market. This study differs from the others in three aspects. The first 
aspect refers to the period of data, a little longer than the others. The second aspect refers to 
interpolation of missing observations in series, which implies in a better predictive model 
once there is more data available. The third and last aspect refers to the analyzed group of 
variables that impact both, the demand and supply of pension funds. 
 
Key-Word: private pension, pension funds, growth, elasticity. 
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1. Introdução 

 O tema da previdência nunca foi tão discutido como nos últimos anos. Muitas teorias, 

análises e estudos ganharam evidência, não só através da mídia, mas também no meio 

acadêmico. As discussões envolvem desde a previdência social, até a previdência 

complementar, na figura das entidades abertas e fechadas. Esse foco no tema previdenciário 

tem origem nos recorrentes déficits da previdência social e as dúvidas relacionadas à 

sustentação do modelo atual de financiamento desse sistema, além da natural importância 

econômica e social para o país. 

Os fundos de pensão ganharam maior destaque por representarem uma alternativa ao 

sistema social, além de constituir um dos maiores estoques de capital no Brasil. Esses 

recursos de longo prazo são especialmente importantes para o país pois constituem uma 

importante fonte de financiamento de projetos de longo prazo que demandam um alto volume 

de recursos, como os de infra-estrutura. 

A grande expectativa desse setor é aproveitar a atual conjuntura, de grande incerteza 

quanto aos rumos da previdência social e desconfiança por parte dos futuros beneficiários 

deste sistema, para alavancar a cobertura do sistema complementar através do aumento de sua 

base de participantes e, conseqüentemente, do volume de contribuições, que aliado ao 

crescimento do mercado financeiro e da economia, poderá elevar a participação do setor no 

PIB a níveis mais elevados em relação ao resto do mundo. 

Os órgãos reguladores, fiscalizadores, associações e entidades, tanto do sistema aberto 

quando do fechado estão mobilizados e trabalhando fortemente neste sentido. A 

modernização da legislação, disseminação de informações para garantir maior transparência 

aos participantes e investidores, governança corporativa, controles internos, ampliação das 

possibilidades de investimentos, dentre outras medidas vieram de encontro ao objetivo de 

expansão desse sistema e são apenas alguns exemplos do trabalho empreendido nos últimos 

anos para que o setor solidifique sua importância no Brasil. 

 Os fundos de pensão nos últimos dez anos apresentaram um crescimento de sólidos 

10% anuais, saltando de pouco mais de R$ 90 Bilhões, ou 10% do PIB, em 1997, para cerca 

de R$ 400 Bilhões em agosto de 2007, 17% do PIB. Esse crescimento está fundamentado nos 

avanços estruturais mencionados no parágrafo anterior, no desenvolvimento do mercado 

financeiro e na profissionalização dos gestores de recursos, porém esta participação no PIB 

situa o Brasil no grupo dos países onde o sistema previdenciário encontra-se em crescimento, 

segundo classificação da OECD. 
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Obviamente, além dos avanços estruturais do sistema de previdência complementar, 

outras variáveis foram e ainda são igualmente importantes na explicação deste sólido 

crescimento. Dentre elas, variáveis econômicas, como a estabilidade alcançada a partir do 

plano real, com o fim da indexação e a ampliação do horizonte de investimentos, e ainda pelas 

variáveis demográfico-sociais, como aumento da escolaridade, dinâmica da população urbana, 

longevidade, mercado formal de trabalho, entre outras. 

Esse cenário brasileiro atual contrasta com o de outros países, onde a cobertura 

previdenciária apresenta-se estagnada ou ainda declinante. Um forte exemplo disso é o 

declínio da cobertura previdenciária nos EUA, que aliada à iminente aposentadoria dos 

chamados baby-boomers, constitui uma grande preocupação econômica para o país. Porém 

nos Estados Unidos, assim como na maioria dos países mais desenvolvidos, a previdência 

privada ainda representa uma grande fonte de capital para investimentos de longo prazo, 

tendo uma alta participação no PIB. 

O principal objetivo deste trabalho é analisar o crescimento dos fundos de pensão no 

Brasil, identificando quais variáveis atuaram de forma mais relevante para o crescimento 

observado desde o início da década de noventa. Essa análise focará em três grandes grupos de 

variáveis: econômicas, demográfico-sociais e estruturais. Dentro do grupo das variáveis 

econômicas será analisado o PIB per capita, a evolução da renda dos empregados, a taxa de 

juros, o teto do benefício do INSS e o salário mínimo. Já as variáveis demográfico-sociais 

englobarão a escolaridade, idade média das pessoas ocupadas com carteira assinada, 

crescimento do trabalho formal e tempo médio do trabalho no emprego principal. Por fim, as 

variáveis estruturais serão representadas pela evolução do número de Entidades Fechadas de 

Previdência Privada, número de patrocinadoras, receitas previdenciárias, número de 

participantes e despesas administrativas. 

Dessa forma, este trabalho analisa os fundos de pensão num período muito semelhante 

aos fundos americanos na década de sessenta, que apresentava um forte crescimento e sua 

importância para a economia se mostrava cada vez maior. É justamente desse período que 

saíram os três grupos de variáveis analisadas neste trabalho. Já a metodologia para a 

estimação do impacto e cada variável será adaptada dos modelos mais contemporâneos, haja 

vista a restrição que havia na década de sessenta para o processamento de alguns métodos 

estatísticos. 
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Além desta primeira seção introdutória, este trabalho apresentará ainda outras cinco 

sessões. Na próxima seção será conduzida uma breve revisão da literatura, cujo objetivo é 

delinear o cenário que restringiu a identificação e delimitação das variáveis relevantes a serem 

analisadas neste trabalho. A terceira seção apresentará as principais hipóteses consideradas na 

definição das variáveis que compõe os três grupos de análise e os resultados esperados do 

modelo. Na quarta seção será discutida a metodologia e a forma como os dados foram 

tratados na modelagem conduzida. Já a quinta seção apresentará os resultados de alguns 

modelos e discutirá a relevância de cada um deles, sob o ponto de vista prático para a criação 

de políticas de maior impacto para a continuidade da forte expansão dos fundos de pensão. 

Por fim, a sexta seção apresentará as principais conclusões deste trabalho bem como 

apresentará algumas idéias para que o sistema como todo possa debater e definir novas 

políticas de incentivo para a continuidade do crescimento dos fundos de pensão. 
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2. Revisão da literatura 
Apesar de a previdência estar presente na vida dos brasileiros desde o período 

colonial, com a introdução do primeiro montepio, a sua formalização é relativamente recente. 

Datada de 1923, a chamada Lei Elói Chaves é o grande marco para a previdência social e 

1977 é o ano em que foi regulamentada a previdência privada, da forma que a conhecemos 

atualmente, através da Lei 6.435 de 15 de Julho daquele ano. 

Em função disso, os trabalhos acadêmicos mais relevantes para a análise da cobertura 

dos fundos de pensão no Brasil são aqueles posteriores à regulamentação de 1977. Como se 

trata então de um período academicamente curto, o volume de trabalhos conduzidos sobre 

este assunto não é tão extenso quanto outros. A grande maioria dos trabalhos relacionados à 

cobertura dos fundos de pensão no Brasil data dos anos 90 em diante, devido ao acelerado 

crescimento que este setor apresentou na economia brasileira, principalmente após a 

estabilização econômica alcançada com o Plano Real em 1994, e com a busca para novas 

alternativas ao sistema social de previdência. 

No entanto é importante iniciar esta revisão bibliográfica com os trabalhos mais 

antigos, conduzidos em outros países, especialmente aqueles que já passaram pelo processo 

de crescimento verificado atualmente no Brasil e que, hoje, se voltam para outras 

problemáticas relacionadas aos fundos de pensão. 

John Blackburn, em 1962, discutiu a forte expansão da previdência privada nos 

Estados Unidos, onde identificou uma conjuntura de fatores sociais, econômicos e legais que 

contribuíram para esse crescimento “quase explosivo”. Fatores como a mudança da estrutura 

etária da população, com o aumento da participação das pessoas de maior idade na economia, 

a rápida urbanização e a industrialização também contribuíram para este crescimento 

observado nos fundos de pensão americanos ao longo das décadas de quarenta, cinqüenta e 

sessenta.  

Em 1966, numa publicação da National Bureau of Economic Research, Daniel 

Holland apresentou uma revisão histórica dos fundos de pensão americanos e conduziu uma 

série de projeções em relação ao seu crescimento sob diversos aspectos, como do aumento do 

número de pessoas cobertas, das contribuições, benefícios e reservas. Devido às restrições 

estatísticas da época, o autor adotou projeções isoladas para conjuntos de variáveis reais, 

como o número de trabalhadores e participantes dos fundos, e variáveis econômicas, como os 

benefícios alcançados por trabalhadores e as contribuições per capita. 
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FELDSTEIN (1980) apresenta uma análise do impacto do crescimento dos fundos de 

pensão sobre a poupança agregada. Através de uma análise econométrica da função de 

poupança, o autor mostrou que a poupança oriunda dos investimentos dos empregados nos 

fundos de pensão aumenta a poupança agregada, enquanto que a previdência “social” não 

apresenta a mesma característica. Este trabalho é importante, pois mostra como se dá o 

investimento dos trabalhadores, considerando a sua função de poupança e, consequentemente, 

quais são as variáveis relevantes na sua tomada de decisão. 

Um dos primeiros trabalhos que analisa o problema da queda na cobertura 

previdenciária norte-americana foi o de BLOOM e FREEMAN (1992), onde eles mostraram 

que, entre 1950 e 1979, o aumento real dos salários, o incentivo tributária e a legislação foram 

as principais variáveis responsáveis pelo crescimento dos fundos de pensão. Já nos anos 80, 

os autores encontraram evidências de que uma piora na distribuição da renda, aliado à menor 

educação de jovens trabalhadores e uma queda na renda real levou à mudança da tendência 

observada desde os anos 50. 

No Brasil, um pouco antes do Plano Real, em 1992, a Abrapp, já acompanhando o 

crescimento e vislumbrando ainda um grande potencial para os Fundos de Pensão, conduziu 

um dos primeiros trabalhos voltado para o entendimento das variáveis que afetavam o 

crescimento do setor e, principalmente, na análise das atividades dos fundos de pensão, 

através de um censo do setor. Neste censo ficou claro que aproximadamente 85% dos 

participantes ativos dos fundos de pensão possuíam remuneração acima de cinco salários 

mínimos e que a faixa etária predominante era de pessoas entre 20 e 50 anos de idade. A faixa 

com maior número de participantes era das pessoas com idade entre 31 e 40 anos. Quanto a 

origem das empresas patrocinadoras, o censo apontou que cerca de 40% delas era de capital 

privado, e o remanescente públicas ou de capital misto. Esses achados se mostraram 

importantes na definição das variáveis analisadas neste trabalho. 

Numa revisão da literatura sobre a função dos planos de pensão no mercado de 

trabalho em 1994, Gustman mostrou que a previdência privada funciona como um contrato 

explícito de longo prazo entre empregados e empregadores e o comportamento de ambos é 

influenciado pelas características deste contrato. Isso engloba, do lado dos empregadores, o 

esforço do trabalhador, qualidade do trabalho e rotatividade. Pelo lado dos trabalhadores, a 

previdência suporta o problema intertemporal de maximização da relação poupança e 

consumo, dado que, feita uma determinada opção de poupança e consumo, o trabalhador 

contará com certa renda no futuro. Apesar desse papel importante, o trabalho de Gustman 

também apontou uma questão a ser respondida: quais são as razões da tendência de 
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estagnação da cobertura dos fundos de pensão no mercado americano. A mudança estrutural 

dos fundos de pensão, especialmente a migração do benefício definido, para contribuição 

definida é, de acordo com o trabalho, um fenômeno que poderá ajudar na explicação deste 

fenômeno.  

Em sua dissertação de mestrado em 1996, William Lonzar apresenta uma análise 

minuciosa do que ele denomina “mercado previdenciário”. Esta análise aponta para os 

empregados de empresas, que tenham carteira de trabalho assinada ou vínculo formal com a 

empresa, como sendo o público-alvo dos fundos de pensão e estima ainda o que seria o 

potencial de expansão desse mercado, dado que a população alvo poderia ainda ser definida 

como aquela que exerça algum tipo de atividade remunerada e com potencial de poupança. 

Segundo ele, esse público poderia ser definido pelo grupo com remuneração total superior a 

cinco salários mínimos ou acima de dez salários mínimos. Porém nesta análise ele conclui 

ainda que a população potencial dos fundos de pensão é praticamente toda aquela 

representada pela população já coberta pela previdência social. 

Em 1997, o texto para discussão de número 480 do IPEA, elaborado por Francisco 

Pereira, Rogério Miranda e Marly Silva, analisa os fundos de pensão sob a perspectiva de 

geradores de estoque de capital da economia. Além de trabalhar com a população urbana 

economicamente ativa com carteira assinada como sendo o público alvo dos fundos de pensão 

e da renda per capita como variáveis explicativas do crescimento do setor, o estudo destaca 

também o fato de que uma redução no teto da previdência oficial “abriria espaço para a 

ampliação dos planos de previdência privada (regidos pelo método de capitalização) e, com 

isso, estimularia a poupança e o investimento”. 

O estudo elaborado por Ataliba e Castelar, em 1999, parte da premissa de que os 

fundos de pensão são provedores de serviços financeiros e, por este motivo, seu 

desenvolvimento deve estar relacionado fundamentalmente às dinâmicas do setor financeiro. 

Uma análise de regressão envolvendo variáveis que representavam a demanda, o mercado 

acionário e financeiro, mostrou que a elasticidade da renda per capita era cerca de um terço 

da elasticidade do mercado acionário, sendo, portanto, isso um forte indicativo de que um 

cenário de crescimento econômico aliado a um mercado de capitais com baixa volatilidade 

seriam as condições propícias ao desenvolvimento dos fundos de pensão.  

Oliveira, Pasinato e Peyneau, em 2000 apresentaram um trabalho junto a Associação 

Brasileira de Estudos Populacionais, voltado também para a projeção do mercado potencial da 

previdência complementar. Neste trabalho são definidos três diferentes grupos como a 

população alvo, a faixa da população economicamente ativa, com remuneração situada acima 
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de cinco, sete e dez salários mínimos. Nas projeções verifica-se um enorme potencial de 

crescimento para o setor na medida em que as faixas de sete e cinco salários passam a integrar 

o mercado formal de trabalho e deixam de ser cobertos em sua totalidade pelo sistema oficial. 

Ainda no ano de 2000, Rabelo analisou as perspectivas de expansão da previdência 

privada fechada no Brasil. À luz do mercado americano, as principais condicionantes da 

expansão não se encontram do lado da oferta de planos, mas sim do lado da demanda. Essa 

constatação baseia-se nas características da mão-de-obra no país, como a baixa escolaridade, 

baixa renda e alta rotatividade do maior contingente da massa trabalhadora que se encontra 

em empresas pequenas e médias. Já com base nos dados da PNAD, são apontados alguns 

fatores que restringem o crescimento, como o aumento da informalidade do mercado de 

trabalho, o rendimento real e a natureza do trabalho. 

O ano de 2001 foi marcado por uma série de informações negativas sobre o sistema 

fechado de previdência complementar e, em função disso, a Abrapp encomendou uma 

avaliação da FGV sobre o equilíbrio e segurança dos fundos de pensão. Neste estudo, além da 

análise sistêmica da solvência apresentava pelos fundos de pensão, também é feita uma 

retrospectiva do desempenho dos fundos entre 1980 e 2000. As projeções, baseadas no 

modelo de crescimento econômico de Solow, mostram que o crescimento dos fundos de 

Pensão ficou acima das expectativas e as projeções de crescimento do setor se mostraram 

promissoras, mesmo considerando os três cenários utilizados nas projeções, um pessimista, 

outro neutro e por fim um otimista. A importância deste trabalho é justamente a condução das 

estimativas tendo como base quatro variáveis econômicas: o produto e o capital, ambos por 

trabalhador, a taxa de retorno do capital e o salário médio. 

Em 2002 a Abrapp encomendou à FGV um balanço social para mensurar o impacto 

das atividades da previdência complementar sobre o emprego, a renda, arrecadação de 

impostos e o volume de financiamento ao setor público através dos impostos arrecadados. 

Dessa forma, o estudo procurou mostrar a importância do setor não só como meio de 

acumulação do estoque de capital e como alternativa à previdência oficial, mas também como 

um setor da economia capaz de influenciar as dinâmicas sociais, assim como qualquer outro, 

gerando riqueza e serviços agregados à população. 

Em 2003, Broedel e Rabelo atualizaram o estudo da Abrapp de 2002, relacionado à 

análise do perfil e potencial de crescimento dos contribuintes para previdência privada, com 

os dados da PNAD 2003 e adicionaram uma nova dimensão, representada pelas relações 

sociais dos fundos de pensão, conduzido no Balanço Social, também em 2002. O modelo 

elaborado neste estudou, considerou como variáveis relevantes a sindicalização da população 
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urbana, escolaridade do chefe de família, sexo, idade, renda de todas as fontes de trabalho e a 

forma de inserção no mercado de trabalho. 

Dentro da coleção da previdência social, na série de estudos publicados, foi 

apresentado, em 2003, o trabalho de Marcelo Neri, voltado para a análise da evasão 

previdenciária e na proposição de medidas estruturais e operacionais para o aumento da base 

de contribuintes do INSS. Apesar de ser voltado para a previdência oficial, o trabalho é de 

extrema valia pela metodologia empregada nesta dissertação e na análise do impacto da 

legislação sobre o mercado de trabalho, que encarece o trabalho formal e estimula cada vez 

mais o crescimento da informalidade. Além disso, o perfil da população com base nas 

PNAD’s é analisado minuciosamente, com a identificação dos grandes grupos de interesse 

para o crescimento da cobertura previdenciária. Uma parte significativa da metodologia deste 

trabalho pode ser replicada na análise do sistema complementar. 

Ainda em 2003, no Encontro sobre a Reforma da Previdência, Rabelo apresentou o 

modelo adotado em países que possuem uma alta taxa de cobertura dos fundos de pensão e, 

tendo como base esses casos de sucesso, descreve algumas medidas que poderiam incentivar 

o crescimento dessa cobertura no Brasil. O pacto social entre empresas, sindicatos e 

associações é tido como um dos fatores que contribuiriam para a disseminação do sistema 

fechado. Outra medida que teria um grande impacto para o sistema seria o redirecionamento 

dos recursos do FGTS, uma vez que este serviria como uma grande fonte de capitalização dos 

fundos de pensão, permitindo a ampliação de sua cobertura.   

Por fim, em 2003, Robert L. Clark, apresentou o trabalho “Financial Education and 

Retirement Savings” numa conferência patrocinada pelo Federal Reserve dos Estados Unidos. 

Neste trabalho, Robert e seus colegas conduziram uma pesquisa para entender como a 

educação afetava o planejamento de aposentadoria das pessoas, concluindo ao final que a 

educação financeira é um importante instrumento para a previdência privada, especialmente, 

as do tipo contribuição definida, onde as pessoas controlam ao longo dos anos o volume de 

contribuições e podem direcionar com maior clareza e profissionalismo os seus investimentos, 

de forma a alcançar seus objetivos previdenciários. 

Alessandra Canuto e Maria Fernandes, em 2004, defendem a idéia de que a gradual 

degeneração do sistema público de previdência, constantemente apresentado na mídia 

enfraquece a credibilidade do governo e estimula a busca pela previdência privada. Através de 

uma pesquisa por conveniência, não probabilística, e tendo como principais variáveis a queda 

no teto da previdência, discussão da reforma previdenciária e credibilidade do governo, elas 

demostraram que esse fenômeno se confirma junto à população.  
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Mariana Vissirini em 2005, em sua monografia, também abordou os impactos das 

reformas da previdência de 1998 e 2003 sobre os fundos de pensão. Ela destaca como pontos 

negativos das reformas, a influência da reforma sobre os planos de benefício definido já 

implementado das entidades fechadas. As reformas implementadas agravariam os efeitos 

etários, pelo qual passa a população, e os da dinâmica do mercado de trabalho, que sofre com 

os altos custos da formalidade. Este ponto é paradoxal, pois restringe o público das entidades 

fechadas, mas potencializa o das entidades abertas. Porém, o resultado líquido do crescimento 

da informalidade no mercado de trabalho para o sistema complementar ainda é positivo 

segundo elas. 

Outro texto que evidenciou a importância dos fundos de pensão para o 

desenvolvimento da economia face aos problemas de financiamento dos sistemas públicos de 

previdência, dado o envelhecimento da população, foi o de Axel H. BÖRSCH-SUPAN. Neste 

trabalho foram conduzidas algumas simulações para Itália, Alemanha e França, onde foi 

possível concluir que o envelhecimento da população fará com que as pessoas alterem seus 

comportamentos de poupança. Essa mudança será impulsionada pela reforma nos sistemas de 

previdência, que deverão direcionar a poupança para o mercado financeiro, através de 

gestores especializados. Por fim, este redirecionamento fará com que o mercado financeiro 

desses países se desenvolva, forçando as empresas com capital aberto a serem mais produtivas 

e transparentes, o que pela evidência de outros trabalhos acadêmicos, levará a um maior 

desenvolvimento econômico desses países. Por fim, o efeito negativo do envelhecimento da 

população será mais do que compensado pelo efeito gerado na economia desses países com o 

aprimoramento dos mercados financeiros. 

A composição da renda da população urbana foi o tema de um texto para discussão do 

IPEA em 2005. Elaborado por Kaizô Beltrão, com o apoio de Sonoe Sugahara e Flávio 

Rabelo, o estudo confirmou que a principal fonte de renda das pessoas no período laboral é o 

emprego, enquanto que do período pós-laboral, a principal componente da renda atualmente é 

a previdência complementar. A complementação da previdência é relativamente a mesma 

para as pessoas de diferentes níveis de escolaridade, ficando a maior variação por conta da 

renda do emprego, sendo esta, muito maior para a população com maior nível de escolaridade. 

Em dezembro de 2005, Leora Friedberg juntamente com Michael Owyang e Tara 

Sinclair, publicaram um trabalho que “dá um passo na direção da explicação do aumento da 

mobilidade dos trabalhadores”. Segundo o texto, existe uma ligação direta entre a diminuição 

dos planos do tipo benefício definido e o aumento da mobilidade dos trabalhadores (ou 

redução do tempo de permanência nos empregos). Os planos de contribuição definida são 
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neutros em relação ao incentivo para a permanência dos trabalhadores num mesmo emprego 

por muitos anos. Com isso é possível concluir que o tempo de empresa é uma variável 

importante na análise dos fundos de pensão, principalmente quando se considera o fato de que 

o número de planos do tipo benefício definido está declinando sensivelmente, especialmente 

nos últimos anos. 

Um artigo publicado pela revista Fundos de Pensão em 2006 indica que a via de 

crescimento do setor, dada a grande ênfase nos planos oriunda das recentes mudanças 

regulatórias, ocorrerá através dos fundos de instituidores, das entidades multipatrocinadas e 

dos multiplanos. Com isso, a expectativa é de que o número de entidades diminua, havendo 

uma maior concentração do setor, mais abrangente naquelas entidades com maior eficiência 

na administração de um plano de benefício. O racional por trás de tal aposta se dá na 

existência de ganhos de escala na administração dos planos e no alto custo que empresas 

pequenas incorrem para a abertura de um novo fundo de pensão. Dado este racional é possível 

concluir que a evolução das despesas administrativas dos fundos de pensão constitui uma 

variável importante que restringe a oferta de planos de previdência. 

 Neste ano de 2007, o Ministério da Previdência Social incluiu na sua série de estudos, 

o trabalho de Ricardo Pena Pinheiro, que trata da demografia dos fundos de pensão. Nesse 

estudo é reforçado o potencial dos fundos de pensão como alternativa às dificuldades da 

previdência social e são analisadas algumas variáveis demográficas e seus impactos nas 

provisões matemáticas dos planos de benefícios. Apesar desse estudo abordar outros pontos, 

como eles não fazem parte do escopo deste trabalho não serão citados aqui neste momento. 

 Outro estudo interessante, publicado em 2007, reforça a importância de algumas 

variáveis já identificadas em alguns textos anteriores. Norma Nielson demonstra que o nível 

da taxa de juros e a economia têm um peso muito maior para a previdência do que um sistema 

com garantias do governo. O estudo foi conduzido com dados do Canadá, onde cerca de 

metade da força de trabalho conta com um sistema de garantias previdenciárias, enquanto a 

outra metade não. 

 Por fim, tanto no 27º quanto no 28º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, 

algumas sessões de palestras foram dedicadas à discussão das perspectivas de crescimento, do 

papel dos fundos de pensão na formação da economia brasileira e às discussões das formas 

para alavancar o crescimento, tão discutido nos últimos anos. Gerardo Xavier Santiago em 

2006 apresentou alguns fatores que influenciam o desempenho dos fundos de pensão, como a 

credibilidade do sistema, relação custo-benefício pra o participante, gestão profissional dos 

fundos, e uma maior estabilidade regulatória. Já Keith Ambachtsheer em 2007 apresentou 
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como alternativa para alavancar o sistema, um redesenho dos planos de benefícios, isso dentro 

de um cenário de tendência mundial e não apenas uma situação exclusivamente brasileira. 

 Lauro Araújo da Mercer, no 28º Congresso, apresentou os números do crescimento 

das entidades abertas com o objetivo de contrastar o seu crescimento com o das fechadas. 

Com isso, não só ficou claro que as abertas tiveram um desempenho superior, mas também 

evidenciou a competição entre as duas modalidades, sendo que as entidades abertas tiveram 

maior sucesso em seu crescimento devido a fatores de natureza econômica, regulatória e 

mercadológica. Já os fundos de pensão sofreram uma desaceleração em virtude da forte 

influência do governo e pela ainda incipiente comunicação com os participantes. Ainda no 

congresso de 2007, Nilton Molina analisou os fundos instituídos e apresentou os fatores de 

sucesso desta modalidade, como sendo as questões relacionadas à: representatividade e 

envolvimento da instituidora, afinidade destas com os participantes, as condições comerciais e 

regulatórias, plano profissional de comunicação e vendas e uma gestão financeira de longo 

prazo com rentabilidade dentro do padrão nacional. 

Esse conjunto de obras apresentadas nesta seção mostra de forma clara que a 

preocupação com o rumo do sistema oficial de previdência está cada vez mais presente nas 

discussões e esta é uma variável importante na determinação do crescimento da previdência 

complementar. Essa discussão é importante para os fundos de pensão não só pelo aumento 

potencial de participantes, mas também pelos impactos sobre o equilíbrio dos planos já 

implantados. Além disso, a temática do potencial de crescimento e as perspectivas para os 

fundos de pensão são recorrentes nos últimos anos, independentemente dos rumos que serão 

dados à previdência oficial.  

A evolução na legislação da previdência complementar e todos os avanços trazidos 

por ela para o sistema como um todo, no que tange à eficiência na aplicação dos recursos 

financeiros, controles internos e maior transparência, criação dos institutos obrigatórios, 

constituiu um grupo amplo de variáveis estruturais do sistema a serem analisados de forma 

cautelosa. Isso se deve ao fato primeiro, delas estarem ligadas ao lado da oferta dos fundos de 

pensão, uma vez que corroboram com os custos a serem incorridos pelas empresas que 

esperam oferecer este benefício aos seus empregados e, segundo, porque se trata, na grande 

maioria, de variáveis cuja mensuração é definida predominantemente de forma qualitativa. 

Além de apontar o conjunto de variáveis estruturais de interesse nesta dissertação, essa 

revisão literária mostrou também que existe uma linha comum no que se refere à 

determinação do perfil da população que constitui o público-alvo dos fundos de pensão. Esse 

fato é importante para os estudos do sistema fechado, pois existe uma relação direta entre a 
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definição desse público e a dinâmica das variáveis demográfico-sociais da população. A partir 

da definição do público-alvo é possível estratificar a população e analisar variáveis como 

educação, tempo de trabalho no emprego principal, rendimento, etc. 

Por fim, também uma unanimidade dentre as variáveis explicativas do crescimento 

dos fundos de pensão foram aquelas relacionadas à economia, como a taxa de inflação baixa 

e, principalmente controlada, crescimento do PIB e a taxa de juros declinante nos últimos 

anos, que trouxeram maior estabilidade à economia e proporcionaram a ampliação do 

horizonte de investimentos. Isso levou o mercado financeiro brasileiro, também a um 

expressivo crescimento, se tornado um dos mais desenvolvidos, o que, conforme apontado 

num dos estudos analisados, é também uma condição fundamental para a sustentação dos 

fundos de pensão, como agentes investidores de longo prazo. 

Na próxima sessão serão detalhadas as hipóteses de cada variável que compõe esses 

três grandes conjuntos e o comportamento esperado de cada uma delas. Além das hipóteses 

serão descritos ainda os tratamentos aplicados a cada uma delas antes da inserção no modelo 

estimado da seção 4 e suas respectivas fontes. 
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3. Descrição dos dados e hipóteses 
 Os três conjuntos de variáveis apresentados de forma geral na seção anterior 

apresentam comportamentos distintos em relação à variável depende do modelo, a razão dos 

ativos dos fundos de pensão sobre o PIB, estimado neste trabalho e, por este motivo, será 

preciso descrever as hipóteses e comportamentos esperados para cada uma delas 

isoladamente. 

Dessa forma, nas subseções seguintes serão apresentados os três conjuntos de 

variáveis, as econômicas, as demográfico-sociais e as estruturais, além do comportamento 

esperado de cada uma delas em relação à variável dependente deste estudo. 

 

3.1. Conjunto de variáveis econômicas 
 Dentro deste conjunto de variáveis serão feitas hipóteses para as seguintes séries: taxa 

de juros, PIB per capita, teto do benefício do INSS e salário mínimo. 

 

3.1.1. Taxa de Juros 
A alta taxa de juros no Brasil ajudou os fundos de pensão, em especial aqueles com 

planos do tipo benefício definido, a superar as metas atuariais com relativa tranqüilidade nos 

na década de 90 em diante (RABELO, 2001 – pg 20). Boa parte dessa recuperação deu-se 

após o fim das chamadas crises financeiras, que iniciaram em 1994/95 com o México, 

passando pelos Tigres Asiáticos em 1997, Rússia em 1998, Brasil em 1999, Argentina em 

2001/02 e finalizando novamente com o Brasil, em 2002, sendo que esta última não mais 

devido a fatores externos e sim devido às incertezas quanto às eleições presidenciais. 

Dessa forma, parte-se da hipótese de que a taxa de juros seja uma variável relevante 

no modelo e que sua relação seja direta com o crescimento da razão dos ativos no PIB. Em 

outras palavras, de acordo com a teoria econômica, um aumento da taxa de juros gera uma 

maior propensão à poupança do que ao consumo. Esse fato deve implicar no aumento das 

receitas previdenciárias dos fundos de pensão. Além disso, como muitos títulos de mercado 

são indexados à taxa de juros de longo prazo e mais recentemente à Selic, se espera uma 

rentabilidade maior dos investimentos dos fundos de pensão. 
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Gráfico 1 – Taxa de Juros de Longo Prazo – 1992-2006 
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Fonte: Banco Central do Brasil 

 

 O Gráfico 1, logo acima, apresenta a série histórica da taxa de juros de longo prazo 

(TJLP) brasileira, utilizada neste estudo por representar a taxa relevante para os investimentos 

dos fundos de pensão, que normalmente visam horizontes de tempo maiores. Apesar de a 

TJLP ter sido instituída oficialmente no final de 1994, os dados de 1992 e 1993 foram obtidos 

através de um ajuste estatístico, uma vez que a simples apresentação dessas taxas iria distorcer 

a série, pois se situavam na casa de três dígitos. 

 

3.1.2. PIB per capita 
A segunda variável econômica identificada como relevante para este estudo é o PIB 

per capita. A importância dessa medida foi considerada por PEREIRA em 1997, cuja hipótese 

é a existência de uma relação direta com o crescimento dos fundos de pensão. Essa hipótese 

advém do fato de que um aumento no PIB per capita está relacionado ao aumento do bem 

estar da população e à melhor produtividade do trabalho, sendo portanto, duas premissas 

básicas para a expansão da previdência. 

Os dados do PIB per capita foram obtidos no site IPEADATA também formatados em 

US$ de 2006, unidade apresentada no Gráfico 2. Este gráfico mostra também um crescimento 

do PIB per capita no Brasil nos últimos anos, tendo ocorrido uma leve desaceleração no 

período de 1997 à 2002. O comportamento desta série é muito parecido ao de participantes 
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dos fundos de pensão, porém, este último apresentou uma desaceleração mais acentuada 

dentro do mesmo período, evidenciando assim, uma alta correlação com a série de número de 

participantes dos fundos de pensão. 

 

 

Gráfico 2 – PIB per capita (em US$ de 2006) – 1992-2006 
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Fonte: IPEADATA 

 

3.1.3. Teto do Benefício da Previdência Oficial 
O benefício teto do INSS é a terceira variável econômica cujo comportamento se 

espera relevante na explicação do aumento da participação dos ativos do fundo de pensão no 

PIB. Conforme apontado por PEREIRA em 1997 e CANUTO em 2004, a hipótese é de que o 

benefício teto do INSS deve ter uma relação inversa ao crescimento dos fundos de pensão. 

Essa relação se justifica na medida em que um contingente cada vez maior da população 

perde a cobertura do INSS e necessita de formas alternativas de complementação de renda na 

fase pós-laboral de sua vida. Com isso, uma queda no benefício do INSS representaria um 

incentivo para o crescimento da previdência complementar, tanto das entidades abertas quanto 

das fechadas. 

 Para que a oscilação dessa série seja analisada corretamente, mais do que apresentá-la 

em termos reais, é preciso criar um vínculo com a renda básica, representada pelo salário 

mínimo. Dessa forma, foram levantadas as duas séries no período de 1992 à 2006 e no 
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Gráfico 3 é informada a relação do teto do INSS em número de salários mínimos. A série do 

INSS foi obtida junto ao Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) enquanto os 

dados de salário mínimo junto ao site IPEADATA. Em ambas as séries, a razão se deu pelos 

valores do mês de dezembro. 

 

Gráfico 3 – Teto do benefício do INSS (em números de salários mínimos) – 1992-2006 
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Fonte: MPAS e IPEDATA 
 

 A análise do Gráfico 3, referente à evolução do teto do INSS, mostra uma oscilação 

grande dentro do período verificado, mas ainda assim, pode-se observar uma leve tendência 

de queda ao longo dos anos. Essa tendência de queda é confirmada quando se amplia o 

período analisado, com o benefício se situando na casa dos 11 salários mínimo em períodos 

anteriores a 1992. Essa constatação quando aliada ao crescimento dos fundos de pensão 

parece confirmar a hipótese considerada, restando verificar apenas se ela relação é relevante 

estatisticamente. 

 

3.1.4. Salário Mínimo 
A quarta e última série econômica considerada neste trabalho é a evolução do salário 

mínimo. Esta série está relacionada à determinação do público alvos dos fundos de pensão. 

Conforme definido por LONZAR (1996) a população com renda acima de cinco salários 

mínimos seria de especial atenção do setor, porém um aumento real do salário mínimo pode 
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incluir as faixas da população com uma renda inferior aos cinco salários. O comportamento 

do salário mínimo parece ser ainda mais relevante quando combinado o seu efeito ao da 

tendência verificada do benefício teto do INSS. Isso porque as duas tendências são 

negativamente correlacionadas em relação aos fundos de pensão. 

 

Gráfico 4 – Salário Mínimo (em R$ de 2007) – 1992-2006 
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Fonte: IPEADATA 
 

 A análise do Gráfico 4 aponta um crescimento praticamente constante do salário 

mínimo, em termos reais, no período analisado, tendo praticamente dobrado em 

aproximadamente 10 anos. Esta tendência vai de encontro ao crescimento observado dos 

fundos de pensão, reforçado ainda pela relação inversa com o benefício do INSS. 

 

3.2. Conjunto de variáveis demográfico-sociais 
Passando ao segundo conjunto de variáveis, discutem-se agora os aspectos 

demográfico-sociais da população, variáveis historicamente relevantes no comportamento dos 

fundos de pensão. As quatro séries demográfico-sociais consideradas neste trabalho são: 

população empregada com carteira assinada (mercado formal de trabalho), população com 

rendimento acima de cinco salários mínimos (rendimento médio no trabalho principal), 

população empregada por mais de dois anos no trabalho principal (tempo de trabalho) e a 

população com mais de oito anos de estudo (escolaridade). 
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3.2.1. Número de pessoas empregadas com carteira assinada 
O público-alvo dos fundos de pensão, segundo LONZAR (1996) e PEREIRA (1997), 

é composto pelas pessoas empregadas com carteira de trabalho assinada, ou seja, a parcela 

formal do mercado de trabalho. A hipótese aqui considerada é semelhante à desses autores, de 

que exista uma relação direta e significativa entre o trabalho formal e o crescimento dos 

fundos de pensão. Essa hipótese baseia-se no fato de um aumento no trabalho formal 

incrementar a parcela da população com acesso aos fundos de pensão (demanda potencial). 

 

Gráfico 5 – Número de pessoas empregadas com carteira assinada (Milhões) – 1992-2006 
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Fonte: PNAD e Cálculos próprios 
 

 Os números dessa série encontram-se na tabela 4.21 das PNAD’s e foram isolados dos 

demais tipos de posição na ocupação. Como a PNAD não foi realizada em 1994, por falta de 

verbas, e em 2000 por ser um ano censitário, no gráfico os valores apresentados nestes anos 

são interpolações realizadas através do EVIEWS. 

 A análise da série apresentada no Gráfico 5 mostra um forte o crescimento do número 

de trabalhadores empregados com carteira assinada a partir de 1999. Porém é preciso cautela 

nessa análise, pelo fato desse crescimento ter sido inferior ao do trabalho informal e à do 

número de trabalhadores com renda superior a cinco salários mínimos. 
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3.2.2. Número de pessoas com rendimento acima de cinco salários mínimos 
O rendimento médio do chefe de família no emprego principal tem como hipótese uma 

relação direta com o crescimento dos fundos de pensão. A justificativa desta hipótese também 

é a mesma que a do PIB per capita, ou seja, quanto maior o rendimento, maior a necessidade 

de complementar a renda no período pós-laboral. Importante ressaltar que as unidades dessas 

variáveis neste trabalho foram consideradas de forma diferente. Enquanto o PIB per capita 

será dado em dólares de 2006, o rendimento será apresentado pelo número de pessoas acima 

da faixa dos cinco salários mínimos. Essa ressalva é importante para que não se considere 

estas variáveis redundantes do modelo. A importância do número de trabalhadores acima 

desse nível de rendimento foi discutida, dentre outros autores, por LONZAR (1996) e 

RABELO (2000). 

 

Gráfico 6 – Número de pessoas com rendimento acima de 5 salários mínimos (Milhares) – 
1992-2006 
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Fonte: PNAD e Cálculos próprios 
 

 Os dados desta série também passaram pelo cálculo da interpolação nos anos de 1994 

e 2000, uma vez que a fonte também é a PNAD. 

 Ao contrário das demais séries demográfico-sociais analisadas neste estudo, a 

tendência das pessoas com renda acima de cinco salários mínimos é decrescente, conforme o 

Gráfico 6. Este fato, aliado ao crescimento da população inserida no mercado formal de 

trabalho e do salário mínimo real, segundo NERI (2003) é um indicativo do descolamento 

entre o salário mínimo e a remuneração das pessoas em faixas de rendimento mais elevadas. 
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Essa configuração das variáveis tende a favorecer a desconcentração da renda, o que por sua 

vez, seria interessante para o crescimento dos fundos de pensão. 

 

3.2.3. Número de pessoas com mais de dois anos no emprego 
O número de pessoas com mais de dois anos no emprego será utilizado neste estudo 

como uma proxy para o custo do trabalho formal. Conforme demonstrado por NERI (2003), o 

custo do trabalho formal no Brasil é um dos maiores motivos para o alto nível de 

informalização do trabalho. Além disso, NERI (2003) também mostrou que, quanto maior o 

tempo do vínculo empregatício na empresa, maior a probabilidade do trabalhador estar 

coberto por algum tipo de previdência. Dessa forma, a hipótese neste trabalho é a existência 

de uma relação direta entre o crescimento dos fundos de pensão e o aumento do contingente 

de pessoas com maior tempo de trabalho. 

 

Gráfico 7 – Número de pessoas com mais de dois anos no emprego principal (Milhões) – 
1992-2006 
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Fonte: PNAD e Cálculos próprios 
 

 Os dados sobre o número de pessoas com mais de 2 anos de empresa também foram 

obtidos na tabela 4.21 das PNAD’s e os anos em que a pesquisa não foi realizada, utilizou-se 

a interpolação dos dados. 

 Nota-se no Gráfico 7, a exemplo das outras duas variáveis demográfico-sociais, que há 

um crescimento forte desta série ao longo dos anos, principalmente após 1996, sendo este um 
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fato interessante, quando considerada a maior mobilidade do trabalho em relação ao passado. 

Porém este número pode estar mais relacionado ao crescimento do contingente de 

trabalhadores, do que efetivamente à dinâmica do mercado, exigindo cautela na interpretação 

desses resultados. 

 

3.2.4. Número de pessoas com oito ou mais anos de estudo 
A escolaridade desse público-alvo também é importante e segundo RABELO (2000) 

também possui como hipótese uma relação direta com o crescimento dos fundos de pensão. 

Isso se deve a dois motivos, o primeiro deles é que uma maior escolaridade está associada a 

uma remuneração maior e, segundo, porque uma melhor formação também está relacionada a 

uma maior consciência quanto à necessidade de maior proteção para o período pós-laboral, 

principalmente frente às incertezas que rondam a previdência oficial. 

 

Gráfico 8 – Número de pessoas com oito ou mais anos de estudo (Milhares) – 1992-2006 
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Fonte: PNAD e Cálculos próprios 
 

 Assim como as demais séries, a informação sobre o número de pessoas com mais de 8 

anos de estudo também foi extraída das PNAD’s e aplicada a mesma metodologia para os 

dados inexistentes de 1994 e 2000.  

 A análise do Gráfico 8 evidencia um crescimento constante da escolaridade acima de 8 

anos de estudo, em todo o período analisado e, dessa forma, espera-se que este efeito tenha 

potencializado o crescimento dos fundos de pensão nos últimos anos.  
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3.3. Conjunto de variáveis estruturais 
No terceiro conjunto de variáveis serão analisadas a evolução, do número de 

participantes ativos dos fundos de pensão, do número de entidades fechadas de previdência 

privada, do número de patrocinadoras e das receitas previdenciárias. As três primeiras 

variáveis estão fortemente relacionadas à oferta dos fundos de pensão, enquanto que a última 

figura como um indicador do nível de participação. 

 

3.3.1. Número de participantes ativos 
 O número de participantes talvez seja a variável cuja relevância e hipótese sobre o 

crescimento dos fundos de pensão seja mais evidente. Porém, cabe a ressalva de que o 

incremento do número de participantes tem reflexo direto na cobertura do sistema, mas seu 

reflexo no incremento da relação dos ativos com o PIB depende do potencial aumento nas 

receitas previdenciárias dos fundos de pensão. Esse aumento real só ocorrerá enquanto o 

sistema não estiver maduro (taxas próximas de pessoas que ingressam no mercado de trabalho 

e de pessoas que se aposentam). Além disso, um problema com a oferta de fundos de pensão 

também pode eliminar o efeito do crescimento da cobertura, deixando-a bem abaixo de seu 

real potencial. 

 

Gráfico 9 – Número de Participantes ativos dos Fundos de Pensão (Milhares) – 1992-2006 
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Fonte: ABRAPP 
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 Os dados referentes ao número de participantes foram obtidos através dos Informes 

Estatísticos da ABRAPP de 1992 à 2006. A análise da série, apresentada no Gráfico 9,  

mostra um crescimento acelerado do número de participantes ativos dos fundos de pensão 

somente após o ano 2000. A explicação desse fato encontra respaldo no avanço regulatório e 

no aumento do número de pessoas empregadas com carteira assinada, cujo crescimento 

iniciou-se no mesmo período. A correlação entre essas duas variáveis se mostrou 

relativamente elevada, sendo de 0,75.  

 

3.3.2. Número de Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
 Neste trabalho parte-se da premissa de que no Brasil existe uma falta de oferta nos 

fundos de pensão. Dessa forma existiria uma demanda reprimida por planos de benefícios nas 

empresas, que, por sua vez, não conseguem oferecer este benefício aos seus empregados, seja 

por conta do alto custo de implantação e manutenção de uma entidade fechada, seja pelas 

incertezas impostas pela grande instabilidade regulatória do setor, apesar destas terem sido 

extremamente positivas para o crescimento do setor nos últimos anos. 

Assumindo-se esta premissa, a hipótese considerada em relação ao número de 

entidades é que seu aumento esteja diretamente relacionado ao crescimento dos ativos dos 

fundos de pensão no PIB. Essa hipótese conta com o aumento das receitas previdenciárias 

originadas da inclusão de novos empregados no sistema, antes desprovidos dessa cobertura. 

O comportamento dessa série, apresentada no Gráfico 10, quando contrastado como 

crescimento do número de participantes evidencia que o crescimento dos fundos de pensão 

nos últimos anos se deu por outras vias que não o aumento do número de entidades, uma vez 

que nos últimos anos esta série apresentou-se praticamente estável. A próxima variável 

selecionada oferece uma parte das explicações para o crescimento do setor. 
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Gráfico 10 – Número de Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 1992-2006 
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Fonte: ABRAPP 
 
 

3.3.3. Número de patrocinadoras 
 Assim como na série relacionada ao número de entidades de previdência 

complementar, também se espera que a relação do número de patrocinadoras com o 

crescimento dos fundos de pensão seja positiva e significante. Além disso, a dinâmica desta 

variável pode comprovar a expectativa apresentada no artigo da revista Fundos de Pensão de 

2006, onde acredita-se que o crescimento dos fundos de pensão se dará através das entidades 

multipatrocinadas e dos multiplanos. 

Pela análise do Gráfico 11 é possível verificar que nos últimos 6 anos houve uma 

oscilação um pouco maior que no restante do período, indicando uma dinâmica maior do 

setor. Ao final do período analisado o saldo parece ser positivo, com um aumento do número 

de patrocinadoras. Tanto essa oscilação, quanto o aumento observado no número de 

patrocinadoras vão de encontro a uma das apostas dos especialistas em fundos de pensão, a de 

que o crescimento do setor será através das entidades multipatrocinadas, havendo, 

possivelmente a concentração dos ativos e participantes em algumas entidades, com a 

extinção dos fundos menores. Essa aposta está fortemente baseada nos ganhos de escala 

existentes nos fundos de pensão e na especialização da administração e processos 

administrativos. 

 



 

 33

Gráfico 11 – Número de Patrocinadoras de EFPC (Milhares) – 1992-2006 
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Fonte: ABRAPP 
 

3.3.4. Receitas previdenciárias 
  A hipótese em relação às receitas previdenciárias é de que ela apresente uma relação 

direta com o crescimento dos fundos de pensão, uma vez que têm embutidos efeitos do 

aumento do número de participantes, entidades de previdência e patrocinadoras. No entanto a 

sua inserção no modelo é importante pois poderá comprar a acuracidade da hipótese de 

problemas com a oferta de fundos de pensão no Brasil na medida em que o número de 

entidades, participantes e patrocinadoras permanecer estável e as contribuições apresentarem 

uma trajetória de crescimento real. 

As receitas previdenciárias foram obtidas através do sistema de dados DATAPREV, 

disponível no site do Ministério da Previdência e Assistência Social. Como os dados 

disponíveis no site possuíam uma periodicidade diferente da analisada neste estudo, foi 

necessário complementar as informações com os dados dos Informes estatísticos da Abrapp. 

A análise do Gráfico 12 evidencia um forte crescimento das receitas previdenciárias 

nos últimos anos, tendo mais do que dobrado quando considerado o período todo. Este 

crescimento, aliado aos resultados dos investimentos dos fundos de pensão, certamente 

contribuiu para o aumento dos ativos dos fundos de pensão em relação ao PIB e indica ainda 

que houve um crescimento do volume de contribuições em grande parte dos participantes com 

mais tempo de participação no sistema, do que em relação aos novos participantes. 
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Gráfico 12 – Receitas Previdenciárias das EFPC (R$ Milhões) – 1992-2006 
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Fonte: DATAPREV e MPAS 
  

  

Uma vez apresentadas as hipóteses e as variáveis identificadas para análise neste 

modelo, na próxima seção será apresentada a metodologia utilizada neste trabalho e na seção 

5 são apresentados os modelos elaborados com base nas variáveis e hipóteses apresentadas 

nesta seção. 
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4. Metodologia 
Nesta seção será apresentada a metodologia empregada, tanto na estimação das 

elasticidades quanto dos critérios para a eliminação das variáveis menos significantes. Antes, 

porém para facilitar o entendimento das especificações do modelo é importante apresentar as 

siglas para cada uma das variáveis consideradas na modelagem. Dessa forma, encontra-se no 

Quadro 1, as siglas de cada variável e sua respectiva descrição. 

 

Quadro 1 – Definição das siglas referentes às variáveis do modelo 
 
Variável Descrição 
AGDP Razão dos ativos dos fundos de pensão em relação ao PIB (%) 
TJLP Taxa de Juros (%) 
YCAP PIB per capita (US$ de 2006 - Mil) 
INSS Teto do benefício do INSS (Em número de salários mínimos) 
SM Salário Mínimo (R$ de 2007) 

FORW Pessoas de 10 anos ou mais de idade, empregadas, com carteira de trabalho 
assinada 

EDUC Pessoas de 10 anos ou mais de idade, urbana, com mais de 8 anos de estudo 
PWOR Pessoas com mais de 2 anos de tempo de empresa 

AVGR Pessoas de 10 ou mais de idade, empregadas com carteira de trabalho assinada e 
renda superior a 5 salários mínimos. 

APART Número de participantes ativos dos fundos de pensão 
EFPC Número de entidades fechadas de previdência complementar 
PATR Número de patrocinadoras de entidades fechadas de previdência complementar 
PREV Receitas previdenciárias dos fundos de pensão (R$ Bilhões) 

 
Fonte: Elaboração do autor 
 

 Apesar de se tratar de um trabalho onde, a princípio, não seria necessário eliminar 

variáveis, uma vez que se busca estimar as elasticidades de uma série de variáveis em relação 

à participação dos ativos dos fundos de pensão no PIB, procurou-se eliminar as variáveis com 

menor poder explicativo na equação de crescimento. O principal motivo é que um conjunto 

tão grande de variáveis não revelaria quais medidas seriam as mais eficientes para estimular o 

crescimento dos fundos de pensão e que tomadas em conjunto, a significância do modelo 

fosse satisfatória. 

 Dessa forma, seguiu-se a mesma metodologia empregada por Ataliba (1999), 

conduzindo-se inicialmente uma análise exploratória da correlação das variáveis em relação 

ao crescimento dos fundos de pensão. Com isso foi possível identificar o grau de importância 
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de cada uma dessas variáveis e suas possíveis combinações, para a explicação do crescimento 

dos fundos de pensão. 

 Conforme descrito por WOOLDRIDGE (2003: pg. 43-47), aplicando-se o logaritmo 

natural tanto à variável dependente, como nas independentes, os coeficientes estimados numa 

regressão representarão as elasticidades de cada uma em relação à variável dependente. Como 

o objetivo deste trabalho é o de estimar justamente as elasticidades por representarem uma 

medida simples de interpretação, todas as variáveis serão utilizadas em logaritmo, seguindo a 

seguinte especificação: 

 

uxAGDP k ++= )log()log( 0 δββ  (1) 

Onde )log( δx  é a forma reduzida que simboliza todas as variáveis explicativas e kβ as elasticidades de cada 

variável explicativa. 

 

Assim teremos como resultados do modelo a variação percentual que se dá no 

crescimento dos fundos de pensão, dada uma variação de 1% em determinada variável 

independente, mantendo-se constante as demais variáveis independentes do modelo (ceteris 

paribus). Portanto, a interpretação desse resultado no modelo se dará da seguinte forma. 

 

δβ xPIBativos k ∆=∆ %)/(%   (2) 

Onde k representa o índice da k-ésima variável deste modelo. 

 

Importante ressaltar novamente a informação de que será realizada uma interpolação 

dos dados de algumas variáveis, que não apresentam a informação dentro do período 

analisado de 1992 a 2006, especificamente aquelas cujas fontes são as PNAD’s, uma vez que 

ela não ocorreu nos anos de 1994 e 2000. Essa interpolação dos dados é algo novo nos 

estudos brasileiros voltados para os fundos de pensão, que simplesmente descartam estes 

períodos. A interpolação desses dados se justifica uma vez que esta metodologia minimiza os 

impactos da variação desses períodos, contribuindo ao modelo com um maior número de 

amostras. Além disso, é interessante quando comparado aos demais dados do modelo que se 

baseiam em outras fontes de dados e estão disponíveis para utilização no modelo. 

Finalmente, foram realizados dois tipos de regressões através do pacote estatístico 

EVIEWS. O primeiro tipo foi conduzindo sem nenhum tipo de restrição, permanecendo no 

modelo apenas as variáveis mais significativas, independentemente de qual conjunto de 
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variáveis cada uma das séries pertenciam. O segundo tipo foi conduzindo tendo como 

restrição a presença de ao menos uma variável de cada um dos três conjuntos de variáveis 

apresentados na seção 3. 

Ambos os modelos foram estimados pelo método dos mínimos quadrados ordinários 

com ajustes de defasagens, ou autoregressivos, quando aplicável, posteriormente foram 

realizados alguns aprimoramentos, de forma que o modelo apresentasse os melhores 

estimadores lineares não viesados. Dessa forma foram realizados os testes de autocorrelação e 

autocorrelação parcial dos resíduos. Com isso, se procurou verificar a hipótese de que os 

resíduos não apresentam nenhum padrão definido, possuindo assim média e coeficientes 

nulos, podendo, portanto, ser chamados de ruído branco. 

Na próxima sessão serão apresentados apenas os modelos principais, cujos resultados 

obtidos apresentaram-se mais significativos. 
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5. Resultados 
 Nesta sessão serão apresentados os resultados das regressões, conforme metodologia 

descrita no item anterior. Dessa forma, na próxima subseção será apresentada a primeira 

etapa, referente a tabela com a correlação das variáveis selecionadas neste estudo e a seguir 

serão apresentados os principais modelos obtidos com base nessa matriz de correlação. 

 

5.1. Matriz de correlação 
 Foram estimadas as correlações de todas as variáveis explicativas do modelo com a 

variável dependente, além das correlações entre cada uma delas. A Tabela I apresenta essas 

correlações. 

 

Tabela I – Matriz de Correlações 
 

AGDP TJLP YCAP INSS SM FORW EDUC PWOR AVGR APART EFPC PATR PREV
AGDP 1.0000
TJLP -0.7264 1.0000
YCAP 0.8669 -0.7013 1.0000
INSS -0.0903 0.0660 0.0130 1.0000
SM 0.9343 -0.7057 0.9548 -0.1054 1.0000
FORW 0.9178 -0.5859 0.9463 -0.1163 0.9493 1.0000
EDUC 0.9804 -0.6745 0.9106 -0.0852 0.9536 0.9682 1.0000
PWOR 0.9443 -0.5895 0.9269 -0.0569 0.9428 0.9893 0.9849 1.0000
AVGR -0.9125 0.4624 -0.7534 0.2312 -0.8129 -0.9025 -0.9281 -0.9227 1.0000
APART 0.4803 -0.1381 0.6872 -0.2698 0.6436 0.7581 0.5827 0.6830 -0.5781 1.0000
EFPC 0.8929 -0.6057 0.7210 0.0660 0.8110 0.7579 0.8662 0.8081 -0.8099 0.2807 1.0000
PATR 0.7430 -0.6735 0.4893 0.0820 0.6220 0.4559 0.6319 0.5153 -0.5327 -0.1261 0.8116 1.0000
PREV 0.8549 -0.6310 0.6295 -0.3452 0.7870 0.7099 0.8118 0.7325 -0.7984 0.2736 0.7792 0.7977 1.0000  
 
Fonte: Elaboração do autor 
 
 As correlações apresentadas na tabela anterior mostram que em média, existe uma 

maior correlação entre as variáveis demográfico-sociais em relação ao AGDP. A seguir, em 

média, o crescimento dos ativos dos fundos de pensão em relação ao PIB apresentou-se 

correlacionado com as variáveis estruturais, o que reforça o indicativo de que exista uma 

relativa falta de oferta de fundos de pensão. Com isso dentre os três conjuntos de variáveis, o 

das econômicas foi o que apresentou a menor correlação média. 

 Interessante notar que individualmente as duas maiores correlações individuais em 

relação do AGDP pertencem ao conjunto das variáveis demográfico-sociais, sendo a 

escolaridade com 0,9804 e o tempo de trabalho, com 0,9443. A terceira maior correlação já 

pertence ao conjunto de variáveis econômicas, representado pelo salário mínimo, com 0,9343. 

 Já as correlações entre as variáveis mostraram que algumas das hipóteses levantadas 

na seção 3 sobre o comportamento das séries são válidas. Como exemplo, nota-se a alta 
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correlação entre o salário mínimo e a educação (0,95) e do PIB per capita e a formalização do 

mercado de trabalho (0,95). Algumas relações interessantes também foram observadas, como 

a relação entre a formalização do trabalho e o tempo de trabalho, apontada por NERI (2003) 

de 0,98. Outra relação interessante identificada foi entre o número de pessoas com mais de 

oito anos de estudo e aquelas com mais de 2 anos de trabalho no emprego principal, também 

de 0,98. 

Com base nessas correlações foram elaborados alguns modelos, considerando em suas 

especificações algumas dessas combinações de variáveis. No entanto, como nem todos os 

modelos estimados foram estatisticamente significantes, não puderam ser considerados. 

Na próxima seção serão apresentados os modelos com os melhores estimadores não 

viesados com base nas hipóteses de uma modelagem pelo método dos mínimos quadrados 

ordinários de uma série temporal. 

 

5.2. Resultados dos modelos mais significantes 
 Os resultados da matriz de correlação auxiliaram na escolha das variáveis em cada 

modelo e os resíduos de cada regressão serviram para ajustar as especificações e checar se os 

estimadores estavam ou não viesados. Nessa seção serão apresentados os dois modelos 

estatisticamente mais significantes na explicação do crescimento da razão dos ativos dos 

fundos de pensão no PIB brasileiro. 

O modelo mais significante, que será denominado Modelo 1, foi obtido sem qualquer 

tipo de restrição quanto a manutenção ou exclusão das variáveis pertencentes a cada um dos 

conjuntos. Através da função STEPWISE do EVIEWS, foram testadas diversas combinações 

de variáveis até que o modelo apresentasse aquelas que, em conjunto, representassem de 

forma mais fidedigna o crescimento dos ativos dos fundos de pensão no PIB. O Quadro 2 

apresenta o resumo dos resultados e os coeficientes desse modelo. 

Os resultados do Modelo 1 se apresentaram bastante relevantes, seja pelas 

elasticidades serem praticamente todas significantes a 1%, seja pelo modelo não apresentar 

problemas na especificação podendo-se considerar seus resíduos como sendo um “ruído 

branco”. 

Esse fato pode ser comprovado pela análise do Gráfico 13, onde se encontram 

representados os dados reais contra os estimados pelo modelo e os resíduos. Já o Quadro 3 

apresenta a análise da autocorrelação e autocorrelação parcial dos resíduos. Pelos resultados é 

possível verificar que os resíduos podem ser considerados um ruído branco, pois as 
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autocorrelações e as autocorrelações parciais, em todas as defasagens, estão próximas de zero 

e as probabilidades de significância estão altas. 

 
 
Quadro 2 – Resultados da regressão do Modelo 1 – Mínimos Quadrados Ordinários 
 

Dependent Variable: LOG(AGDP) 
Method: Least Squares 
Sample: 1992 2006 
Included observations: 15 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -2.609848 5.169857 -0.504820 0.6246 

LOG(EDUC) 1.258573 0.303503 4.146824 0.0020 
LOG(APART) 2.543509 0.836971 3.038947 0.0125 

LOG(SM) 0.786090 0.192486 4.083883 0.0022 
LOG(FORW) -2.887449 0.702401 -4.110824 0.0021 

R-squared 0.980915     Mean dependent var 2.477214 
Adjusted R-squared 0.973281     S.D. dependent var 0.328379 
S.E. of regression 0.053676     Akaike info criterion -2.750492 
Sum squared resid 0.028811     Schwarz criterion -2.514476 
Log likelihood 25.62869     F-statistic 128.4948 
Durbin-Watson stat 2.584252     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Fonte: Elaboração do autor 

  

 

Nesse modelo fica claro que para continuar aumentando a participação de seus ativos 

no PIB, até atingir os patamares dos países desenvolvidos, os fundos de pensão precisam 

investir fundamentalmente na conquista de novos participantes, uma vez que um aumento de 

1% na base de participantes representa um aumento de aproximadamente 2,5% na 

participação dos ativos no PIB, ceteris paribus. Outra variável importante para os fundos de 

pensão é a educação, cuja variação de 1% pode representar um aumento de quase 1,26% nos 

ativos sobre o PIB, ceteris paribus. Por sua vez, uma variação de 1% no salário mínimo, 

ceteris paribus, implica um incremento de 0,75% nos fundos de pensão em relação ao PIB. 

A grande surpresa deste modelo é a relação do mercado formal de trabalho para o 

crescimento dos fundos de pensão em relação ao PIB. Se por um lado, na hipótese formulada 

um aumento do mercado formal de trabalho aumenta o mercado potencial dos fundos de 

pensão, no modelo vemos uma relação inversa. Após uma investigação sobre os motivos que 

poderiam levar a este resultado, pode-se concluir que a principal razão é derivada de um 

estudo do pesquisador da Unicamp e atual presidente do IPEA, Márcio Pochmann, cujos 

resultados foram apresentados numa reportagem do Estado de São Paulo em 11/12/2006. 
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Pochmann mostrou que o crescimento do mercado formal de trabalho se deu 

fundamentalmente nas faixas de renda cuja remuneração é muito baixa, algo próximo a 1,5 

salários mínimo. Considerando o público-alvo e o perfil dos participantes dos fundos de 

pensão, como a parcela da população com renda superior ou próxima ao teto do INSS, fica 

evidente que o crescimento do mercado formal de trabalho pouco influenciou no crescimento 

dos fundos de pensão. Aprofundando o entendimento sobre o crescimento do mercado de 

trabalho formal no Brasil, informações do Ministério do trabalho, obtidas no Anuário dos 

Trabalhadores de diversos anos, apontam que os setores que mais abriram posições formais 

foram os ligados à construção civil, indústria mecânica e de transformação, tradicionalmente 

setores que empregam pessoas com menores níveis educacionais e de renda. 

Além disso, Márcio Pochmann, no 28º Congresso dos Fundos de Pensão, em 2007, 

mostrou que entre 1989 e 2001, o saldo entre as ocupações por faixa de remuneração e de 

anos de estudo foi predominantemente naquela situada em torno de 2 salários mínimos. 

 

 

 

Gráfico 13 – Comparação entre a série real e estimada do Modelo 1 
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Fonte: Elaboração do autor 
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Quadro 3 – Correlograma dos quadrados dos resíduos do Modelo 1 
 

 

Fonte: Elaboração do autor 

 

 Por fim, procurou-se ainda analisar uma nova especificação, com a restrição de que ao 

menos uma variável de cada um dos conjuntos permanecesse no modelo. Este modelo, 

denominado Modelo 2, também apresentou uma significância satisfatória e no Quadro 4 são 

apresentados os resultados desta regressão. 

 
 
Quadro 4 – Resultados da regressão do Modelo 2 – Mínimos Quadrados Ordinários 
 

Dependent Variable: LOG(AGDP) 
Method: Least Squares 
Sample: 1992 2006 
Included observations: 15 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -2.360021 0.587879 -4.014466 0.0020 

LOG(SM) 0.519085 0.165573 3.135076 0.0095 
LOG(PATR) 0.485626 0.157316 3.086938 0.0103 
LOG(EDUC) 0.470020 0.122922 3.823717 0.0028 

R-squared 0.979339     Mean dependent var 2.427534 
Adjusted R-squared 0.973704     S.D. dependent var 0.349417 
S.E. of regression 0.056662     Akaike info criterion -2.680245 
Sum squared resid 0.035317     Schwarz criterion -2.491431 
Log likelihood 24.10184     F-statistic 173.7973 
Durbin-Watson stat 2.290875     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Fonte: Elaboração do autor 
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Considerando a restrição imposta, o Modelo 2 se mostrou mais significante 

englobando apenas uma variável de cada um dos conjuntos de variáveis analisados neste 

trabalho, as econômicas, demográfico-sociais e estruturais. O Gráfico 14 apresenta as séries 

reais contra a estimada e os resíduos do modelo e o Quadro 5, apresenta a análise dos resíduos 

através do teste de autocorrelação e autocorrelação parcial dos quadrados dos resíduos, onde, 

assim como no Modelo 1, elas se mostraram próximas a zero e com alta significância. 

Pelos resultados do Quadro 4, as elasticidades foram significantes até  

aproximadamente 2%. Novamente a variável educação se mostrou importante para os fundos 

de pensão. Um incremento de 1% no número de pessoas com mais de 8 anos de escolaridade, 

ceteris paribus, representaria um potencial de crescimento de 0,80% na participação dos 

ativos dos fundos de pensão no PIB. Essa elasticidade permaneceu num patamar 

relativamente próximo ao do modelo anterior. 

 

 

Gráfico 14 – Comparação entre a série real e estimada do Modelo 2 
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Fonte: Elaboração do autor 
 

Já a elasticidade do número de patrocinadoras apareceu como relevante neste modelo, 

porém o incremento dado nos ativos dos fundos de pensão em relação ao PIB, dado um 

aumento de 1% no número de patrocinadoras, ceteris paribus, é de apenas 0,32%, ainda que 

significante a menos de 1%. 
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Quadro 5 – Correlograma dos quadrados dos resíduos do Modelo 2 
 

  

Fonte: Elaboração do autor 

 

 O salário mínimo, que já era significante no Modelo 1, neste segundo modelo, em 

termos estatísticos, permaneceu relevante com uma alta significância, porém ele apresentou 

uma mudança muito grande da elasticidade. Mais do que a grande mudança, a elasticidade se 

tornou negativa. Porém como a elasticidade estimada tem uma baixa magnitude, o seu 

impacto sobre os ativos dos fundos de pensão no PIB pode ser considerado praticamente nulo, 

de cerca de -0,1% para uma variação positiva de 1% no salário mínimo, ceteris paribus. 

 Outros modelos foram testados, como as todas as variáveis de um conjunto específico 

contra a razão dos ativos no PIB, porém os coeficientes em sua grande maioria não se 

apresentaram significantes. Outro problema recorrente foi em relação aos resíduos, que 

precisaram ser tratados através de diferentes especificações de forma que deixassem de ser 

viesados. Contudo, nem mesmo estes ajustes foram suficientes para tornar as elasticidades 

estimadas significantes. Por este motivo não serão apresentados nesta seção. 
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6. Conclusão 
 Esta dissertação tem como objetivo apresentar uma medida que auxiliasse na 

determinação do impacto de algumas variáveis econômicas, demográfico-sociais e estruturais 

na expansão dos ativos dos fundos de pensão em relação ao PIB. Dessa forma, optou-se por 

utilizar a medida da elasticidade, estimada através dos Mínimos Quadrados Ordinários. A 

opção pelo cálculo das elasticidades baseou-se no fato da elasticidade ter interpretação 

simples e direta dos efeitos das variáveis independentes, identificadas neste trabalho, sobre a 

evolução da razão dos ativos dos fundos de pensão no PIB, a variável dependente do estudo. 

Ao final, com as estimativas desses impactos em mãos espera-se ainda contribuir para as 

discussões que tratam de formas alternativas para incentivar o crescimento dos fundos de 

pensão. 

 À partir de uma revisão bibliográfica referente, predominantemente, aos aspectos 

brasileiros, identificou-se três conjuntos de variáveis (estruturais, demográfico-sociais e 

econômicas) para a estimação das elasticidades e análise de seus impactos sobre a expansão 

dos fundos de pensão no Brasil, compreendendo o período de 1992 a 2006. 

 Foram estimados alguns modelos, alternando-se a combinação das variáveis 

independentes, porém dois deles se mostraram estatisticamente relevantes. Os resultados 

obtidos no principal modelo, Modelo 1, mostraram que as medidas empreendidas pelos 

agentes reguladores e fiscalizadores dos fundos de pensão nos últimos anos foram positivas 

no que tange às variáveis estruturais do sistema. Porém outras variáveis que impactam 

diretamente na expansão dos fundos de pensão, como as relacionadas ao mercado de trabalho 

e educação, ainda carecem de uma política de ajuste por parte do Estado. Esses ajustes são 

particularmente importantes para a economia, pois com o incentivo da previdência privada, 

estimula-se a principal fonte de acumulação de capital de longo prazo, para a sustentação do 

crescimento econômico do país. 

 Os resultados obtidos nestes dois modelos evidenciaram a importância na melhora da 

educação para o crescimento dos fundos de pensão no PIB, sendo esta variável significativa 

em ambos os modelos estimados. Conforme levantado na revisão da literatura, o aumento da 

escolaridade é um requisito para um maior entendimento da população sobre os impactos 

inerentes ao período pós-laboral, levando a uma ponderação mais racional e estruturada sobre 

a relação consumo-poupança na fase laboral.  Foi visto também que a educação é um requisito 

importante para o melhor planejamento financeiro necessário nos planos do tipo contribuição 

definida, uma vez que estes planos ganharam maior importância nos últimos anos, tendo 
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superado em muito o número de planos do tipo benefício definido. Além disso, a educação é 

importante também por possuir relação direta e positiva com outras variáveis importantes para 

o crescimento dos fundos de pensão. Como exemplo é possível mencionar o fato de que um 

aumento da escolaridade está diretamente relacionado a um aumento da renda, fazendo com 

que, em última instância, a propensão marginal à poupança se eleve e, um maior contingente 

do mercado formal de trabalho ingresse na faixa de renda que dependa de uma 

complementação de renda adicional à previdência oficial. 

 Os resultados desses dois modelos vão de encontro à conclusão de GLOOM (2005: 

17) sobre a importância de uma reforma na “generosa” previdência social brasileira para uma 

maior acumulação de capital. Neste trabalho, utilizando um modelo de sobreposição de 

gerações para avaliar os impactos de uma reforma na previdência social sobre a acumulação 

de capital, GLOOM mostrou que o redirecionamento de recursos para a educação obteve o 

maior efeito para uma maior acumulação de capital no Brasil. Apesar de esse estudo ser 

voltado para a previdência oficial pode-se concluir que os achados aqui complementam 

aqueles encontrados por GLOOM. 

 Outra variável importante apontada neste estudo é o salário mínimo, cujo efeito é 

semelhante ao aumento da educação. Aumentos reais no salário mínimo tendem a incrementar 

a parcela da população que necessita de uma complementação previdenciária, ingressando, 

portanto, no mercado potencial dos fundos de pensão. 

 A dinâmica do mercado de trabalho também se mostrou significante para o 

crescimento dos fundos de pensão. O encolhimento do trabalho formal das pessoas com 

maiores rendas tem como principais razões o aumento dos custos trabalhistas e a perspectiva 

de que algumas garantias e benefícios do trabalho formal sejam encarados, na verdade, como 

tributos. Isso leva a uma diminuição do público-alvo dos fundos de pensão que, fica restrito à 

taxa de crescimento da população, apesar do país ainda não ter atingido a maturidade no 

sistema previdenciário em termos de cobertura e demografia da população. O sistema público 

de previdência, como mostrou LEME e MÁLAGA, oferece um incentivo para que os 

trabalhadores entrem e saiam mais cedo do mercado de trabalho implicando numa baixa 

produtividade, e, portanto, maior custo social, e por conseqüência, passem menos tempo 

investindo na educação, a variável mais relevante para o crescimento dos fundos de pensão. 

 Por fim, cabe ressaltar a grande evolução do sistema alcançada através dos fundos 

instituídos, que adicionaram ao público-alvo dos fundos de pensão uma parcela significativa 

do mercado de trabalho que antes dependia exclusivamente do sistema público ou por sua 

própria iniciativa, das entidades abertas. Os fundos instituídos atacaram em cheio o problema 
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do aumento do público potencial dos fundos de pensão, cujas raízes estão no mercado formal 

de trabalho. Sua importância está no aumento da demanda potencial pelos fundos de pensão e 

também em disseminar a importância de um planejamento para a aposentadoria e a 

necessidade de uma poupança de longo prazo.  

 A grande questão que permanece em relação a esse avanço com os fundos Instituídos 

é até quando ele irá compensar a restrição imposta pelo crescimento do mercado formal de 

trabalho, baseado exclusivamente em trabalhadores de baixa renda e em setores de maior 

rotatividade. Em determinado momento espera-se também que ocorra uma saturação deste 

público vinculado às associações e, com os gargalos da previdência social, ainda haverá uma 

necessidade do sistema fechado de previdência complementar expandir a sua base de 

participantes, como forma de aliviar a pressão sobre a previdência oficial e para gerar um 

volume ainda maior de capital para continuar sustentando o crescimento econômico. 

 Por fim, fica a sugestão para que num próximo trabalho, essas elasticidades, aqui 

estimadas, sejam confrontadas com as de outros países que já apresentam um sistema maduro 

e cuja participação no PIB encontra-se em níveis mais elevados. Essa comparação poderá 

indicar quais variáveis tendem a se tornar mais relevantes para o sistema brasileiro no futuro, 

uma vez que as elasticidades não são estáticas ao longo do tempo e mudam de acordo com a 

maturidade dos mercados. 

 Outro estudo interessante que pode auxiliar nessas discussões sobre o crescimento dos 

fundos de pensão e relacionado à estimação dessas elasticidades é a regionalização dos dados 

utilizados nos modelos. A perspectiva é de que em determinadas regiões algumas variáveis 

tenham colaborado mais com o crescimento do que outras e no final, algumas medidas de 

incentivo regionais ao sistema complementar sejam mais eficazes. 
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APÊNDICE A – Análise Econométrica do Modelo 1 
 
 
A.1. Dados 
 
 

Anos AGDP SM FORW EDUC APART 
1992 5.50 135 19.36 19.65 1.68 
1993 7.20 187 19.30 20.67 1.65 
1994 8.30 187 19.48 21.86 1.76 
1995 8.20 219 19.66 23.05 1.78 
1996 9.20 225 19.65 24.89 1.70 
1997 10.30 231 19.88 26.34 1.67 
1998 10.30 244 19.87 28.68 1.64 
1999 12.50 235 19.65 30.58 1.62 
2000 13.20 248 21.01 33.82 1.63 
2001 14.40 270 22.38 37.06 1.72 
2002 14.10 262 23.17 40.51 1.69 
2003 15.40 284 23.99 43.77 1.73 
2004 15.90 290 25.69 46.71 1.77 
2005 16.50 319 27.08 49.40 1.84 
2006 18.30 362 28.34 52.96 1.91 

 
 
 
 
A.2. Especificação OLS: 
 
 
Estimation Command: 
===================== 
LS LOG(AGDP) C LOG(EDUC) LOG(APART) LOG(SM) LOG(FORW) 
 
 
Estimation Equation: 
===================== 
LOG(AGDP) = C(1) + C(2)*LOG(EDUC) + C(3)*LOG(APART) + C(4)*LOG(SM) + C(5)*LOG(FORW) 
 
 
 
Substituted Coefficients: 
===================== 
LOG(AGDP) = -2.609847541 + 1.258572961*LOG(EDUC) + 2.543509497*LOG(APART) + 
0.7860898434*LOG(SM) - 2.887448676*LOG(FORW) 
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A.3. Resultados 
 

Dependent Variable: LOG(AGDP) 
Method: Least Squares 
Sample: 1992 2006 
Included observations: 15 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -2.609848 5.169857 -0.504820 0.6246 

LOG(EDUC) 1.258573 0.303503 4.146824 0.0020 
LOG(APART) 2.543509 0.836971 3.038947 0.0125 

LOG(SM) 0.786090 0.192486 4.083883 0.0022 
LOG(FORW) -2.887449 0.702401 -4.110824 0.0021 

R-squared 0.980915     Mean dependent var 2.477214 
Adjusted R-squared 0.973281     S.D. dependent var 0.328379 
S.E. of regression 0.053676     Akaike info criterion -2.750492 
Sum squared resid 0.028811     Schwarz criterion -2.514476 
Log likelihood 25.62869     F-statistic 128.4948 
Durbin-Watson stat 2.584252     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 
Observações: 

1- Coeficientes significantes a 1% (exceto APART); 
2- R-squared e Adjusted R-squared altos; 
3- F-statistic significante; 
4- Durbin-Watson próximo a 2 – indicação de não correlação serial – análise aprofundada no 

próximo item. 
 
A.4. Análise de Resíduos 
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A.4.1. Teste de Autocorrelação Serial 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
F-statistic 1.018421     Probability 0.403619 
Obs*R-squared 3.044048     Probability 0.218270 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 0.535149 5.181714 0.103276 0.9203 

LOG(EDUC) -0.215533 0.338818 -0.636133 0.5425 
LOG(APART) -0.517879 0.912338 -0.567639 0.5859 

LOG(SM) 0.120420 0.209875 0.573768 0.5819 
LOG(FORW) 0.501673 0.785097 0.638996 0.5407 

RESID(-1) -0.545903 0.392828 -1.389675 0.2021 
RESID(-2) -0.318004 0.360735 -0.881545 0.4037 

R-squared 0.202937     Mean dependent var 2.00E-15 
Adjusted R-squared -0.394861     S.D. dependent var 0.045365 
S.E. of regression 0.053578     Akaike info criterion -2.710647 
Sum squared resid 0.022964     Schwarz criterion -2.380223 
Log likelihood 27.32985     F-statistic 0.339474 
Durbin-Watson stat 1.982213     Prob(F-statistic) 0.897479 

Observações: resultados do teste Breusch-Godfrey indicam que não há correlação serial, o que pode 
ser ainda analisado pelos gráficos de autocorrelação e histograma dos resíduos abaixo. 
 
 
 
 
A.4.2. Análise de Autocorrelação e Autocorrelação Parcial 
 

 
Obs.: As probabilidades altas na última coluna indicam que não há aucorrelação significante. 
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A.4.3. Histograma dos Resíduos 
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Mean     2.01E-15
Median  0.001666
Maximum  0.070986
Minimum -0.092502
Std. Dev.   0.045365
Skewness  -0.334836
Kurtosis   2.670749

Jarque-Bera  0.348042
Probability  0.840279

 
 
 
Histograma não é muito claro sobre o comportamento normal dos resíduos. 
 
A.4.4. Teste de Heteroscedasticidade dos Resíduos 

 
White Heteroskedasticity Test: 
F-statistic 0.315162     Probability 0.932751 
Obs*R-squared 4.438222     Probability 0.815582 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Sample: 1992 2006 
Included observations: 15 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -32.85739 186.3702 -0.176302 0.8659 

LOG(EDUC) 0.513768 1.185497 0.433378 0.6799 
(LOG(EDUC))^2 -0.025182 0.058263 -0.432216 0.6807 

LOG(APART) 8.190135 31.84105 0.257219 0.8056 
(LOG(APART))^2 -0.284501 1.109231 -0.256485 0.8061 

LOG(SM) 0.007075 0.353667 0.020006 0.9847 
(LOG(SM))^2 -0.000343 0.034580 -0.009910 0.9924 
LOG(FORW) -3.404960 8.066697 -0.422101 0.6877 

(LOG(FORW))^2 0.100882 0.238304 0.423334 0.6868 
R-squared 0.295881     Mean dependent var 0.001921 
Adjusted R-squared -0.642943     S.D. dependent var 0.002570 
S.E. of regression 0.003294     Akaike info criterion -8.309732 
Sum squared resid 6.51E-05     Schwarz criterion -7.884901 
Log likelihood 71.32299     F-statistic 0.315162 
Durbin-Watson stat 2.499980     Prob(F-statistic) 0.932751 
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A.4.5. Teste de Raiz Unitária dos Resíduos 
 
 

ADF Test Statistic -3.210670     1%   Critical Value* -4.0681  
      5%   Critical Value -3.1222 
      10% Critical Value -2.7042 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ERR01) 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1994 2006 
Included observations: 13 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
ERR01(-1) -1.654146 0.515203 -3.210670 0.0093 

D(ERR01(-1)) 0.242962 0.315328 0.770504 0.4588 
C 0.002591 0.013722 0.188845 0.8540 

R-squared 0.673643     Mean dependent var -0.001775 
Adjusted R-squared 0.608372     S.D. dependent var 0.078643 
S.E. of regression 0.049215     Akaike info criterion -2.986070 
Sum squared resid 0.024221     Schwarz criterion -2.855697 
Log likelihood 22.40946     F-statistic 10.32065 
Durbin-Watson stat 2.037145     Prob(F-statistic) 0.003702 

 
Os resultados indicam que é possível rejeitar a hipótese nula a 1%, mas não a 5%. Com isso pode-se 
considerar que a série dos resíduos é estacionária. 
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APÊNDICE B – Análise Econométrica do Modelo 2 
 
B.1. Dados 
 
 

Anos AGDP SM PATR EDUC 
1992 5.50 135 1.47 19.65 
1993 7.20 187 1.51 20.67 
1994 8.30 187 1.54 21.86 
1995 8.20 219 1.58 23.05 
1996 9.20 225 1.68 24.89 
1997 10.30 231 1.88 26.34 
1998 10.30 244 2.13 28.68 
1999 12.50 235 2.23 30.58 
2000 13.20 248 2.29 33.82 
2001 14.40 270 2.36 37.06 
2002 14.10 262 2.09 40.51 
2003 15.40 284 2.09 43.77 
2004 15.90 290 2.11 46.71 
2005 16.50 319 2.04 49.40 
2006 18.30 362 2.26 52.96 

 
 
 
 
 
 
B.2. Especificação OLS 
 
 
 
Estimation Command: 
===================== 
LS LOG(AGDP) C LOG(SM) LOG(PATR) LOG(EDUC) 
 
 
 
Estimation Equation: 
===================== 
LOG(AGDP) = C(1) + C(2)*LOG(SM) + C(3)*LOG(PATR) + C(4)*LOG(EDUC) 
 
 
 
Substituted Coefficients: 
===================== 
LOG(AGDP) = -2.360021039 + 0.5190849204*LOG(SM) + 0.4856255775*LOG(PATR) + 
0.4700196248*LOG(EDUC) 
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B.3. Resultados 
 

Dependent Variable: LOG(AGDP) 
Method: Least Squares 
Sample: 1992 2006 
Included observations: 15 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -2.360021 0.587879 -4.014466 0.0020 

LOG(SM) 0.519085 0.165573 3.135076 0.0095 
LOG(PATR) 0.485626 0.157316 3.086938 0.0103 
LOG(EDUC) 0.470020 0.122922 3.823717 0.0028 

R-squared 0.979339     Mean dependent var 2.427534 
Adjusted R-squared 0.973704     S.D. dependent var 0.349417 
S.E. of regression 0.056662     Akaike info criterion -2.680245 
Sum squared resid 0.035317     Schwarz criterion -2.491431 
Log likelihood 24.10184     F-statistic 173.7973 
Durbin-Watson stat 2.290875     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Observações: 

5- Coeficientes significantes a 1% (exceto APART); 
6- R-squared e Adjusted R-squared altos; 
7- F-statistic significante; 
8- Durbin-Watson próximo a 2 – indicação de não correlação serial – análise aprofundada no 

próximo item. 
 
 
B.4. Análise de Resíduos 
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B.4.1. Teste de Autocorrelação Serial  
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
F-statistic 1.280450     Probability 0.324063 
Obs*R-squared 3.322709     Probability 0.189882 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -0.309853 0.605699 -0.511562 0.6213 

LOG(SM) 0.057940 0.165583 0.349918 0.7344 
LOG(PATR) -0.069355 0.159530 -0.434747 0.6740 
LOG(EDUC) 0.011918 0.120134 0.099204 0.9232 
RESID(-1) -0.456524 0.339895 -1.343132 0.2121 
RESID(-2) -0.454782 0.346328 -1.313156 0.2216 

R-squared 0.221514     Mean dependent var 1.76E-17 
Adjusted R-squared -0.210978     S.D. dependent var 0.050226 
S.E. of regression 0.055270     Akaike info criterion -2.663982 
Sum squared resid 0.027493     Schwarz criterion -2.380762 
Log likelihood 25.97987     F-statistic 0.512180 
Durbin-Watson stat 1.695036     Prob(F-statistic) 0.761300 

 
Observações: resultados do teste Breusch-Godfrey indicam que não há correlação serial, o que pode 
ser ainda analisado pelos gráficos de autocorrelação e histograma dos resíduos abaixo. 
 
 
 
B.4.2. Análise de Autocorrelação e Autocorrelação Parcial  
 

 
Obs.: As probabilidades altas na última coluna indicam que não há aucorrelação significante. 
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B.4.3. Histograma dos Resíduos 
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Histograma dos resíduos indica que os resíduos seguem o padrão normal. 
 
 
 
B.4.4. Teste de Heteroscedasticidade dos Resíduos 
 

White Heteroskedasticity Test: 
F-statistic 0.451274     Probability 0.826000 
Obs*R-squared 3.793051     Probability 0.704658 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID^2 
Method: Least Squares 
Sample: 1992 2006 
Included observations: 15 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 0.445641 0.676706 0.658544 0.5287 

LOG(SM) 0.005897 0.442811 0.013318 0.9897 
(LOG(SM))^2 -0.000830 0.041988 -0.019757 0.9847 
LOG(PATR) 0.134696 0.162113 0.830876 0.4301 

(LOG(PATR))^2 -0.080175 0.107355 -0.746816 0.4765 
LOG(EDUC) -0.274860 0.437908 -0.627667 0.5477 

(LOG(EDUC))^2 0.037145 0.062153 0.597636 0.5666 
R-squared 0.252870     Mean dependent var 0.002354 
Adjusted R-squared -0.307477     S.D. dependent var 0.003678 
S.E. of regression 0.004205     Akaike info criterion -7.800256 
Sum squared resid 0.000141     Schwarz criterion -7.469833 
Log likelihood 65.50192     F-statistic 0.451274 
Durbin-Watson stat 2.724576     Prob(F-statistic) 0.826000 
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B.4.5. Teste de Raiz Unitária dos Resíduos 
 
 

ADF Test Statistic -4.191394     1%   Critical Value* -4.0681  
      5%   Critical Value -3.1222 
      10% Critical Value -2.7042 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(ERR02) 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1994 2006 
Included observations: 13 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
ERR02(-1) -1.963939 0.468565 -4.191394 0.0019 

D(ERR02(-1)) 0.432541 0.273002 1.584387 0.1442 
C 0.012649 0.013233 0.955896 0.3617 

R-squared 0.723486     Mean dependent var -0.003700 
Adjusted R-squared 0.668183     S.D. dependent var 0.079954 
S.E. of regression 0.046056     Akaike info criterion -3.118733 
Sum squared resid 0.021212     Schwarz criterion -2.988360 
Log likelihood 23.27176     F-statistic 13.08227 
Durbin-Watson stat 1.405203     Prob(F-statistic) 0.001617 

 
 
Os resultados indicam que a série dos resíduos é estacionária a 1%, uma vez que o teste apresentou 

resultado significante. 


