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RESUMO 

 

A crise previdenciária vivenciada no decorrer dos últimos anos mostrou que seus impactos não 

se restringem ao desequilíbrio das contas públicas devido ao aumento dessas despesas 

obrigatórias, mas também efeitos sociais e econômicos negativos podem atingir toda a 

economia brasileira. Diante disso, esforços se direcionaram na tentativa de encontrar uma 

alternativa que permita desonerar as contas públicas para evitar uma crise na economia local, 

assim como garantir que os aposentados mantenham a mesma renda frente ao salário recebido 

anteriormente à aposentadoria. Neste sentido, este estudo investiga o perfil dos investidores em 

previdência privada, visando detectar as principais características que os diferenciam. A análise 

do perfil dos indivíduos que contribuem para planos de previdência privada permite que 

políticas de incentivo a este produto sejam melhores desenhadas e, possibilita à iniciativa 

privada o seu direcionamento ao público-alvo de forma mais eficiente – uma vez reveladas as 

variáveis socioeconômicas de maior relevância. O método utilizado na indicação desses fatores 

baseia-se na estimação LOGIT, que tem como objetivo principal auferir quais são as variáveis 

com maiores ganhos marginais que afetam a probabilidade do indivíduo participar de plano de 

previdência privada.  E, com base nos resultados, constatou-se que as variáveis “educação” e 

“renda” são preponderantes para a inscrição do indivíduo em plano de previdência privada. 

 

Palavras Chave: Previdência Privada, LOGIT, taxa de cobertura, contribuinte, efeito marginal, 

aposentadoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The social security crisis experienced in recent years has shown that its impacts are not 

restricted to the imbalance of public accounts due to the increase in these compulsory expenses, 

but also negative social and economic effects can affect the entire Brazilian economy. In the 

face of this, efforts were directed towards finding an alternative that would allow public 

accounts to be discharged to avoid a crisis in the local economy, as well as ensuring that retirees 

maintain the same income against the salary received prior to retirement. In this sense, this 

study investigates the profile of private pension investors in order to detect the main 

characteristics that differentiate them. The analysis of the profile of individuals contributing to 

private pension plans allows policies to encourage this product to be better designed and allows 

the private sector to target the target public more efficiently - once the socioeconomic variables 

of greater relevance. The method used to indicate these factors is based on the LOGIT 

estimation, whose main objective is to determine which are the variables with the greatest 

marginal gains that affect the probability of the individual participating in a private pension 

plan. And, based on the results, it was verified that the variables "education" and "income" are 

preponderant for the inscription of the individual in private pension plan. 

 

Keywords: Private Pension Plan, LOGIT, coverage rate, taxpayer, marginal effect, retirement 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atual conjuntura do Brasil ameaça um dos pilares da proteção social. Tendo como justificativa 

o esgotamento dos recursos para dar continuidade ao modelo atual, a previdência social está em 

voga.   

A reforma da Previdência Social vem sendo alvo de críticas desde que confirmada. Sobretudo 

porque, embora seja fundamental para a recuperação econômica e estabilidade financeira do 

país, em diversos aspectos, pode ser apontada como uma proposta que dificulta a aposentadoria.  

Dentre os argumentos contrários à reforma, figuram as novas regras quanto à idade mínima e 

tempo de contribuição. Atualmente, um cidadão que tenha atingido a idade mínima exigida para 

aposentadoria – que é de sessenta anos para mulheres e sessenta e cinco anos para homens – e 

tenha, pelo menos, quinze anos de contribuição ao INSS, está apto a aposentar-se. A reforma 

da previdência social prevê aumento no tempo mínimo de contribuição, que passa a ser de trinta 

anos, e amplia a idade mínima de acesso para as mulheres, que passa a ser de sessenta e cinco 

anos. 

A justificativa para tanto baseia-se na incapacidade das contas públicas arcarem com o modelo 

atual. Conforme Senado Federal (2017), a previdência social consome atualmente 55% do 

Orçamento Geral da União. E, se não houver reforma, estima-se que no ano de 2024 estes gastos 

representarão 82%.  

Além do mercado informal que drena os potenciais contribuintes, o envelhecimento da 

população também colabora para o desequilíbrio da relação entre ativos e inativos. Saraiva et 

al. (2016) afirmam que, no Brasil, a razão de dependência de jovens diminuiu entre 2005 e 

2015, passando de 41,7 jovens para 100 pessoas em idade economicamente ativa em 2005 para 

32,5 jovens em 2015. E, a razão de dependência de idosos subiu de 15,5 para 22,2 para cada 

grupo de 100 pessoas economicamente ativas.  

Dada a fragilidade da previdência social e suas limitações como teto e rigor para que o cidadão 

mantenha na aposentadoria, pelo menos, seu ganho enquanto ativo; a previdência privada é 

importante para quem tem o objetivo de garantir a integralidade da renda.  

Além do benefício que representa à população, as Entidades de Previdência Privada são 

consideradas importantes investidores institucionais – uma vez que são também instrumentos 

de política econômico-financeiras e tem suas reservas alocadas com base em normas oficiais. 
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Visando identificar o perfil do contribuinte de previdência Privada no Brasil, este estudo parte 

da análise das características desta população e as relaciona através de modelos; a fim de 

compreender de que modo determinadas condições interagem e quais as mais relevantes.   

BELTRÃO (2004) também analisou quais as principais variáveis que influenciam na 

contratação de um plano de previdência privada. Seu estudo revelou uma forte influência dos 

valores do teto previdenciário e uma relação positiva entre o grau de escolaridade e o 

contingente de indivíduos participantes. 

Uma vez que sua pesquisa foi baseada em dados do período de 1992 a 2001; um estudo 

atualizado constitui uma importante base para tomarmos como referência em futuras políticas 

públicas ou produtos direcionados para tal público.  

No Brasil, a taxa de cobertura da previdência privada em relação a população economicamente 

ativa (PEA) foi de 3,12% em 2015, enquanto há registros de taxas de cobertura acima de 80% 

nos países da OECD.  

Além dessa introdução, o segundo capítulo traz uma revisão da literatura que explora o 

surgimento dos institutos de seguridade no Brasil, bem como leis e órgãos que fazem a 

regulação do setor. 

No terceiro capítulo será analisada a variação, a partir dos dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) de 2005 e 2015, das características socioeconômicas dos 

contribuintes. 

O quarto capítulo é dedicado à análise das variáveis por meio do modelo LOGIT - com o uso 

do software STATA; a fim de identificar qual a importância de cada uma destas no perfil do 

contribuinte de previdência privada. 

E, por fim, o quinto capítulo contém as considerações finais acerca do que foi observado durante 

esta pesquisa e dos resultados obtidos através dos modelos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

O caráter institucional da previdência privada é dado pela existência de um sistema de estruturas 

desenvolvido para atender as necessidades do indivíduo ao perder a sua capacidade laboral 

através de mecanismos da segurança social (Póvoas, 2008). As características do sistema 

previdenciário de acordo com Azevedo, são da seguinte forma:  

 

O sistema previdenciário procura proteger o trabalhador contra os riscos inerentes à 

atividade produtiva. Quando um acidente ou doença impede o trabalhador, mesmo 

que temporariamente, de exercer sua atividade, é preciso que existam mecanismos 

que assegurem a sua sobrevivência e a de seus dependentes. Se esse infortúnio o 

incapacita permanentemente de trabalhar, o cidadão precisa ter a certeza de que 

disporá de uma renda que lhe permita sobreviver. Necessita também ter a garantia da 

sociedade de que, no caso de sua morte, os seus dependentes ficarão amparados. Para 

essas hipóteses, inclusive de trabalho, de invalidez e de pensão por morte. O sistema 

prevê também a aposentadoria, que o trabalhador terá direito ao final de sua vida de 

trabalho. (Azevedo, 2001, p. 34). 

 

2.1 O Desenvolvimento da Previdência Privada no Brasil 

A filosofia do bem-estar percorreu um longo caminho até configurar como direito humano à 

segurança social. Porém, ainda hoje, não alcançou as necessárias estruturas socioeconômicas 

que a efetivem em termos de satisfação do indivíduo. Com a Revolução Francesa, o homem 

começou a equacionar e a lutar por seus direitos como membro da sociedade em que está 

integrado (Póvoas, 2008). 

Pode-se falar que a transformação de Estado Liberal em Estado Assistencialista, no que diz 

respeito ao bem-estar, foi um produto do esforço intelectual que endossava ao Estado a 

obrigação de cuidar da proteção social da população. E o princípio da responsabilidade múltipla 

que orientou a construção dos modernos sistemas previdenciários, que repudiando os princípios 

individualistas passou ao Estado, Empresas, aos indivíduos e às famílias a segurança do bem-

estar. 

 

O objetivo destes esquemas, que depois formaram sistemas perfeitamente definidos, 

foi o de aliviarem o homem do ônus da sua própria proteção, na medida em que, o 

processo socioeconômico cada vez mais complexo, tinha atraído sobre a sociedade, 

certos riscos, de expressão coletiva, que materializando-se na economia individual as 

dominavam completamente, sem possibilidade de recuperação, os chamados riscos 

sociais. (Póvoas, 2008, p. 10). 
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O Estado centrava a sua ação protetora em vigiar e neutralizar a política das instituições 

privadas, encorajar e facilitar a criação dos montepios e de outras instituições sem fins 

lucrativos, até que a França, por sua lei de 27 de setembro de 1895, estabeleceu um estatuto ao 

qual as caixas de aposentadorias de socorro mútuos designadas para atender as necessidades 

dos operários deviam obedecer. Foi o início de um movimento legislativo. 

De acordo com Afonso (1996), a previdência no Brasil teve o seu marco inicial em 16 de abril 

de 1904, quando foi fundada a Caixa Montepio dos Funcionários do Banco do Brasil, 

antecessora da PREVI, uma das maiores entidades de previdência privada do país. E cujo 

objetivo era pagar aos dependentes do associado uma pensão após o seu falecimento.  

A primeira intervenção do Estado foi por meio da Lei Elói Chaves, de 1923, que instituiu uma 

indenização obrigatória para o trabalhador acidentado em serviço e, a partir da qual foram 

criadas as caixas de aposentadorias e pensões dos funcionários da casa da Moeda e das 

Ferrovias (Leite, 1994). 

Na década de 40 foi instituída pelo Banco do Brasil a complementação da aposentadoria. Na 

década de 60 o Instituto Nacional de Previdência Social é criado para substituir os Institutos de 

Aposentadoria e Pensões (IAP). Devido ao número de funcionários do Banco do Brasil (que 

somava 35 mil) e as despesas com as aposentadorias, o Tesouro iniciou estudos para substituir 

o banco por fundos na tarefa de complementar a aposentadoria, com isso, surge em 1967 a 

PREVI. 

A constituição da PREVI evidencia a preocupação da sociedade com a aposentadoria. A 

previdência social já não tinha condições de proporcionar à maioria dos aposentados uma renda 

compatível com a que recebiam quando estavam no mercado de trabalho. 

Com o mesmo intuito de oferecer uma complementação na renda, durante a década de 60, 

surgiram várias entidades como os montepios e companhias de seguro que, após alguns anos 

de contribuição, se comprometiam a pagar uma renda vitalícia. Porém, a inflação acumulada da 

época corroía o valor do benefício, anulando sua finalidade.  

Leite (1994) argumenta que, embora as caixas de aposentadorias e os Montepios já existissem 

há muitos anos, foi somente em 1969 que foi criada a primeira Entidade de Previdência Privada, 

a Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS), que serviu de modelo para várias 

empresas estruturarem as suas Fundações. Notadamente, as primeiras empresas que instituíram 

Previdência Privada para os seus empregados eram estatais.  
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Após a criação da PETROS e devido ao boom econômico da década de 70, outras iniciativas 

surgiram, e com elas a necessidade de organizações especializadas para o seu processamento. 

As entidades organizadas na forma de fundação, sem fins lucrativos, surgiram a partir de 1977 

e eram fiscalizadas pelo Ministério Público nos termos do artigo 26 do Código Civil.  

Entendendo a importância do sistema privado de previdência complementar, o governo 

procurou disciplinar para trazer maior segurança ao funcionamento dessas entidades. 

 

2.2 A Evolução Institucional-Legal 

O sistema de previdência privada foi institucionalizado pela lei 6.435 de 15 de julho de 1977, 

que visava atender à necessidade de normatização dos montepios que, apesar de serem abertos, 

não tinham fins lucrativos e; direcionar a poupança previdenciária como forma de promover o 

desenvolvimento do mercado de capitais no país e o funcionamento de algumas entidades de 

previdência privada vinculadas ao setor estatal.  

A lei em questão conceitua dois tipos de entidades: as Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (EFPC), sem fins lucrativos e cujo acesso é limitado aos funcionários de 

determinada empresa, denominada de patrocinadora – se mais de uma empresa se une para 

formar uma EFPC, então esta é denominada multipatrocinada – e; as Entidades Abertas de 

Previdência Complementar (EAPC), sociedade anônima que pode ou não ter fins lucrativos, 

com filiação aberta a todos aqueles que desejam.  

O gráfico 1 demonstra a evolução do número de EFPC que surgiram desde o ano 1978 até 2016. 

Podemos observar um crescimento expressivo destas entidades até o ano de 2002, seguido por 

um período de estagnação em que o número de EFPC se mantém praticamente inalterado até o 

ano de 2010, quando começa a decrescer.  

Essas alterações ocorridas nas quantidades de EFPC se devem, basicamente, à mobilidade de 

entidades intergrupos e à inclusão ou exclusão de entidades em virtude do processo de 

encerramento, intervenção, transferência de recursos e outras situações que inviabilizaram o 

tratamento contábil de seus planos de benefícios, de acordo com a PREVIC. 
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Gráfico 1 - Evolução do número de institutos de previdência fechada no Brasil - 1978 a 2016 

Fonte: PREVIC                                                                                                                                                                                                
Elaboração: Própria  

 

Em 2001, o governo aprovou uma nova Lei Complementar nº 109/01, prevista pela Emenda 

Constitucional nº. 20/98, revogando a Lei nº 6.435/77 e definiu as regras gerais da previdência 

complementar aberta e fechada no país. Também foi aprovada a Lei Complementar nº 108/01, 

que trata da relação dos patrocinadores de empresas públicas, sociedades de economia mista e 

o ente federado, com seus respectivos fundos de pensão. 

A nova lei trouxe mudanças significativas aos planos oferecidos sob um acordo de entidade 

fechada. Centrou-se em tornar as aposentadorias complementares mais atrativas e encerrou o 

Regime Tributário Especial a partir de 2005. Em contraste com a legislação anterior, o imposto 

retido na fonte de 20% sobre os retornos dos fundos de pensões foi removido, o que gerou 

maiores rendimentos líquidos e baixou custos para esquemas de benefícios definidos. 

Além das normas estabelecidas, o Conselho Monetário Nacional (CMN), por meio da 

Resolução 3.792/2009 também definiu diretrizes para as entidades fechadas de previdência 

complementar e para as entidades abertas de previdência complementar com a Resolução nº 

3.308/2005, posteriormente modificada pela Resolução nº 4.444/15. 

Devido à generosidade do sistema de pensão do Estado, novas reformas são inevitáveis, já que 

as despesas com pensões representam uma parcela crescente das despesas públicas.  
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Pode-se ver que as pensões complementares estão ganhando importância. A nova legislação 

tornou mais atrativas as pensões complementares e vem atraindo cada vez mais contribuintes 

para os planos de previdência.  

 

2.3 - O sistema Previdenciário Brasileiro 

O sistema contributivo previdenciário brasileiro está estruturado em três pilares. Um dos pilares 

é formado pela previdência básica, coberta pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e 

administrada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Outro pilar é o dos regimes de 

previdência para servidores públicos civis e militares em níveis federal, estadual e municipal. 

Esse pilar é compulsório e de responsabilidade do Estado por meio de diversos Regimes 

Próprios de Previdência Social (RPPS). Por fim, o terceiro pilar é composto pela Previdência 

Complementar. Essa é voluntária e tem por objetivo conceder benefícios opcionais 

complementares aos empregados do setor privado.  

 

2.3.1 - Pensões públicas 

O Regime Geral de Previdência Social (RGPS) estende-se à toda a força de trabalho do setor 

privado; é financiado através de impostos sobre salários (compartilhados pelo empregador e o 

empregado), receitas de impostos sobre vendas e transferências federais que cobrem as falhas 

do sistema previdenciário e; é operado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Uma de suas características é permitir a redistribuição de renda através de isenções ou redução 

das taxas de contribuição para empregados com baixos salários, proporcionando um generoso 

salário mínimo de pensão. No entanto, essas isenções enfraquecem a base de contribuição, o 

que é contraproducente para alcançar a sustentabilidade financeira do sistema a longo prazo. 

Uma taxa de contribuição elevada no âmbito do sistema geral RGPS, e para a seguridade social 

como um todo, conduz a uma mudança do setor formal para o informal. O sistema brasileiro 

carece de incentivos para participar da seguridade social, pois oferece assistência social 

generosa com baixos requisitos de elegibilidade. 

Os funcionários do setor privado têm direito a aposentadoria com uma pensão completa a partir 

dos 65 anos para homens e 60 para mulheres se tiverem um registro de contribuição de pelo 

menos 15 anos. Alternativamente, é possível aposentar depois de ter contribuído para a 
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segurança social por 35 anos para homens e 30 anos para mulheres, independentemente da idade 

do aposentado. 

Os funcionários do setor público são cobertos por múltiplos regimes de pensões especiais em 

diferentes níveis governamentais por meio do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). 

As entidades municipais, federais e estaduais gerem seus próprios esquemas para seus 

funcionários, mas são coordenadas conjuntamente pelo Ministério das Pensões e Assistência 

Social. Em geral, esses planos de previdência são financiados com base no pagamento de acordo 

com o empregado pagando uma porcentagem do salário. A porcentagem varia de acordo com 

a entidade pública. 

Em comparação com os benefícios do regime do setor privado, os funcionários do setor público 

recebem pensões mais elevadas para menores taxas de contribuição. As medidas da reforma em 

1998 levaram a alterações na fórmula de benefício, ao estabelecimento de idades de pensão 

mínimas e à implementação de um período de aquisição para os empregados que passaram para 

um sistema público do sistema RGPS. 

Agora, dez anos de trabalho dentro do governo são exigidos para que um cidadão se qualifique 

à pensão, enquanto não havia período de carência anterior. A fórmula de benefício de pensão 

também foi alterada de um esquema de salário final para um que leva em conta os melhores 

salários dos cargos que o membro possui por pelo menos cinco anos. Para ter direito a um 

benefício de pensão completo do setor público, a idade legal de aposentadoria é de sessenta 

anos para homens e cinquenta e cinco anos para mulheres. Isso se aplica apenas aos novos 

membros. Aqueles que já estavam empregados no setor público estão sujeitos a requisitos de 

elegibilidade mais indulgentes; homens tem direito à pensão aos cinquenta e três anos de idade 

e mulheres a partir dos quarenta e oito anos. 

Além dos dois esquemas para os trabalhadores do setor público e do setor privado, os programas 

de assistência social protegem os idosos da pobreza. Estes programas são não contributivos, 

proporcionando pensões testadas em termos de recursos equivalentes ao salário mínimo. Como 

resultado, a taxa de pobreza entre os idosos é menor do que a taxa média de pobreza da 

população. 
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2.3.2 - Planos voluntários de pensões 

As pensões complementares têm uma longa história no Brasil e o país possui o sistema mais 

antigo da América Latina. De acordo com o Regime de Previdência Complementar (RPC), as 

pensões de instituições fechadas e abertas são oferecidas de forma voluntária. Existem dois 

veículos de pensão que podem ser utilizados para financiar benefícios de pensão privados. 

O primeiro veículo são as entidades de previdência privada fechada, organizações sem fins 

lucrativos, que podem ser estabelecidas em uma única entidade empregadora ou multi-

empregador e por sindicatos. Os ativos acumulados estão legalmente separados da empresa 

patrocinadora. Além da instituição fechada, que é predominantemente escolhida pelos grandes 

empregadores, as instituições financeiras autorizadas oferecem provisão de pensão 

complementar através de entidades abertas de previdência privada. 

Este tipo de plano de pensão não está necessariamente ligado ao emprego. As entidades de 

previdência aberta oferecem seus serviços aos empregadores, funcionários, trabalhadores 

independentes e até mesmo desempregados.  

O ambiente regulatório para entidades de previdência privada abertas e fechadas difere. A 

Superintendência nacional de Previdência Complementar (PREVIC), que está vinculada ao 

Ministério da Previdência Social, supervisiona os fundos fechados no que diz respeito, entre 

outras áreas, à governança, divulgação, investimento e taxas. O Conselho Nacional de Pensões 

Complementares (CNPC), que é presidido pelo ministro da Previdência Social, toma as 

principais decisões regulatórias. A supervisão de entidades abertas de previdência privada é 

realizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que está vinculada ao 

Ministério da Fazenda. O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) é responsável por 

estabelecer os regulamentos relevantes. A figura 1, auxilia a compreensão do sistema financeiro 

nacional. 

 O modelo brasileiro de previdência privada é complementar ao regime geral e a adesão é 

facultativa. Tem natureza jurídica privada e contratual, sujeitando-se ao regime jurídico de 

direito privado contratual, pois cada plano de benefício tem regulamento próprio, sendo tal 

relação autônoma em relação ao contrato de trabalho, (MENINI, 2014). 
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Figura 1 - Composição do Sistema Financeiro Nacional 

Fonte: BACEN (2017)                                                                                                                                                                                                         
Elaboração: Própria 

 

Uma comparação dos dois veículos de pensão revela que os fundos de pensão fechados 

dominam claramente o mercado, com ativos sob gestão de R$ 712,44 Bilhões, representando 

12,22% do PIB em 2015, de acordo com publicações fornecidas pela Secretaria de Políticas de 

Previdência Complementar. Enquanto os ativos sob gestão de fundos de pensão privados 

abertos, segundo a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, totalizaram R$ 95,6 

bilhões, representando 1,62 % do PIB. De acordo com dados da OCDE, o total de ativos dos 

fundos de pensão no Brasil era equivalente a US $ 231,6 bilhões em 2016, sendo o oitavo maior 

do mundo. No entanto, a taxa de cobertura geral da provisão de pensão complementar continua 

muito baixa.  

Podemos ver que desde o surgimento das primeiras instituições de previdência complementar 

este mercado assumiu grande importância na economia, tanto no âmbito microeconômico 

quanto no macroeconômico. 

Leite (1994) destaca 5 aspectos importantes de caráter microeconômico, que são: 

1) Significativa redução da rotatividade de mão-de-obra, especialmente qualificada; 
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2) Oportunidade para que os empregados de idade mais avançada se aposentem quando 

devido, abrindo a possibilidade para promoções motivadoras aos demais funcionários;  

3) Renovação dos quadros profissionais de maneira racional e planejada; 

4) Humanização da política de recursos humanos, criando reconhecimento e simpatia para 

a empresa, tanto internamente quanto para o público externo; e 

5) Fortalecimento da empresa no processo de competitividade interempresarial ao torna-la 

mais atrativa no mercado de trabalho.  

Ainda, é comum que as empresas utilizem parte dos recursos como capital de giro, dessa forma, 

a EFPC pode direcionar até 10% dos recursos, conforme a resolução 3.792/2009, para a 

aquisição de ações e debentures de emissão do patrocinador. 

Quanto ao caráter macroeconômico, as Entidades de Previdência Complementar têm o papel 

de geradora de poupança de longo prazo para a economia, onde ela é essencial ao investimento 

que, por sua vez, é um dos fatores para o desenvolvimento econômico. 

Como a poupança é obtida através da renúncia ao consumo presente – com a poupança de 

famílias e investimentos estrangeiros, os fundos de pensão desempenham um papel 

fundamental, uma vez que captam recursos que são fonte de importantes investimento na 

economia. 

Leite (1994 apud FELDSTEIN, 1982), analisa o efeito da previdência social na economia, a 

conclusão é de que sob o regime de repartição simples, não há formação de reservas, de maneira 

que as pessoas deixam de poupar, afetando negativamente a economia. Já a previdência 

complementar, sob o regime de capitalização, tem efeito contrário.  

O volume dos recursos sujeitos ao regime de capitalização, relativamente ao tamanho da 

economia, é fundamental no efeito sobre a formação de poupança agregada, ver gráfico 2. No 

Brasil, essa relação ainda é muito baixa, mas, a expansão da previdência complementar privada, 

deve beneficiar a formação de poupança agregada.  
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Gráfico 2 - Percentual de ativos dos planos de previdência em relação ao PIB - 2013 

Fonte: OECD                                                                                                                                                                                                         
Elaboração: Própria                                                                                                                                                                                              

 

Notavelmente, vemos cada vez mais a importância dos fundos de pensão, tanto para economia, 

no aspecto micro e macroeconômico, quando para o indivíduo que ao se aposentar pode auferir 

uma renda mais elevada. Porém, a cobertura desses indivíduos é muito baixa em comparação 

com a de outros países mais desenvolvidos, uma vez, que muitos veem os fundos de pensão 

como complemento à previdência social, esperando que esse seja seu principal e muitas vezes 

a única fonte de renda durante a aposentadoria. 

 

A expressão “previdência privada” no sentido usado no Brasil, é exclusivamente 

brasileira, e objetivou identificar facilmente a instituição que, em relação ao domínio 

previdenciário geral, ocupa ou pode ocupar os espaços vazios deixados pela 

previdência social, em termos de satisfação das necessidades previdenciárias. 

(Póvoas, 2008, p. 59). 

 

2.4 Experiências de Outros Países 

Muitos países adotaram legislações previdenciárias semelhantes as que apareceram, pela 

primeira vez, na Alemanha por iniciativa do Chanceler alemão Otto Bismarck. Em 1883, o 

Parlamento daquele país aprovou a Lei do Seguro-Doença, em 1884, a Lei do Seguro de 
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Acidentes e, em 1889, a Lei do Seguro de Invalidez e Velhice. A partir daí, progressivamente, 

a experiência foi se estendendo para muitos países, segundo Azevedo (2001) e Afonso (1996). 

A maioria dos países adotaram o sistema previdenciário público ao lado de um sistema de 

aposentadoria complementar. Porém, a cobertura dessa não se estendeu para toda a população 

devido a diferenças no acesso dos trabalhadores aos planos de previdência privada, bem como 

diferenças nos conjuntos de incentivos e alternativas enfrentadas pelos indivíduos elegíveis. 

Opções para superar esses obstáculos e conseguir níveis mais elevados e uniformemente 

distribuídos de cobertura incluem a criação de políticas públicas, tais como: inscrição 

automática; inscrição obrigatória; programa de educação financeira; facilitar e simplificar o 

acesso entre os regimes de previdência privada; bem como a criação de política de saques.  

Alguns países da Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tiveram 

sucesso em aumentar a cobertura da previdência privada. Nestes, as maiores taxas de coberturas 

são onde o regime é feito com a inscrição obrigatória, ou seja, os funcionários devem aderir a 

um plano de previdência e as taxas mínimas de contribuição são estabelecidas pelo governo. 

Entre esses países estão a Austrália, Estônia, Suécia, Suíça e Finlândia. Em 2013 a Finlândia 

registrou a maior taxa de cobertura entre os países da OECD, com 84,1% da população em 

idade ativa (ver tabela 1).  

Outro regime com grande sucesso é o de inscrição automática. Em essência, trata-se de 

inscrever pessoas automaticamente para pensões privadas, dando-lhes a opção de sair com 

diferentes graus de dificuldade. A inscrição automática tem sido muito utilizada por 

empregadores no Reino Unido, Estados Unidos, Nova Zelândia e Itália, de acordo com Antolin 

(2012). 

Um país que teve sucesso com a implantação desse regime de inscrição automática foi a Nova 

Zelândia. Denominado KiwiSaver e implantado em junho de 2008, alcançou 716.637 membros 

inscritos logo no primeiro ano, cerca de 21,6% da população em idade ativa, de acordo com a 

estatística da Receita Federal do país. E, em junho de 2017 já registrava 2.761.005 membros, 

cerca de 72,6% da população em idade ativa. 

O KiwiSaver, também conta com outras políticas para atrair mais participantes para o seu 

regime de previdência privada, tais como subsídios governamentais e regras de retirada 

relativamente liberais, isso faz com que tenha um papel fundamental para assegurar níveis 

elevados de participação, como mostra o gráfico 3. 
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Tabela 1 - Previdência Privada: cobertura dos regimes de previdência privada por tipo de 

plano em relação a população em idade ativa (15-64 anos) em 2013 

  Voluntário 

Countries 
Mandatório /  

quase-mandatório Profissional Pessoal Total  

Austrália 68,45 n.a. 19,94 19,94 
Áustria n.a. 15,1 18  

Bélgica n.a. 57,3   

Canadá n.a. 25,7 24,7  

República 

Checa  n.a.  n.a. 66,2 66,2 

Dinamarca 
ATP: 83.3;  QMO: 

62,3 n.a. 22,4 22,4 

Estônia 74,3 n.a. 5,1 5,1 
Finlândia  84,1 9,2 20,9 29,1 
França n.a. 20,2 5,3  

Alemanha  n.a. 56,4 35,2 71,3 
Grécia n.a. 0,201374435   

Hungria  n.a.  18,5  

Irlanda n.a. 31 12 41,3 

Itália n.a. 7,4 8,9 15,7 
Japão     

Coréia 13,9 n.a. 23,38213506 23,4 
Luxemburgo n.a. 5,2   

México 57,8 1,7 n.a. 1,7 

Holanda 87,98 n.a. 28,32 28,32 
Nova 

Zelândia n.a. 7,2 72,9  

Noruega 68,6  22,3  

Polônia  60,3 1,4   

Portugal n.a. 3,2 4  

República 

Eslováquia  55,3 n.a.   

Eslovênia n.a.   36,3 
Espanha n.a. 3,3 15,7 18,6 

Suécia 

PPS: ~100;  QMO: 

~90 n.a. 36 36 
Suíça 72,6 n.a.   

Turquia 1,4 0,5 6,9  

Reino Unido n.a. 29,96 11,11 43,28 
Estados 

Unidos n.a. 41,61 21,95 47,06 
Fonte: OECD (2015), Pensions at a Glance 2015: Retirement-Income Systems in OECD and G20 Countries, p. 

187. 
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Gráfico 3 - Taxa de inscritos no KiwiSaver em relação à população em idade ativa da Nova Zelândia 

Fonte: Base de Dados KiwiSaver e Governo da Nova Zelândia 

Elaboração: Própria 

 

Estes países implantaram as políticas que julgaram mais adequadas conforme a necessidade e 

diagnóstico. Este trabalho pretende, ao avaliar o perfil do contribuinte de previdência privada, 

estabelecer as bases para isso. Uma vez que, quanto maior a qualidade das informações acerca 

do público, tanto maior pode ser a aderência de uma política desenhada para este. 
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3 PERFIL DOS INVESTIDORES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA POR 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS 

 

A partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) que investiga as 

características demográficas e socioeconômicas da população, reunimos informações sobre os 

cidadãos que contribuem para Previdência Privada, sendo ela aberta ou fechada. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística utiliza três conceitos para designar a posição 

da população no mercado de trabalho: população em idade ativa (PIA), pessoas com idades 

compreendidas de 10 anos ou mais; a força de trabalho ou população economicamente ativa 

(PEA), pessoas de 10 anos ou mais empregadas ou desempregadas; ou a população ocupada 

(PO). 

Não há uma população de referência padrão para o cálculo da taxa de cobertura da previdência 

privada. Este trabalho adotou a PEA como população de referência porque pretende fornecer 

informações relevantes sobre o principal público alvo dos Institutos de Previdência Privada. 

A PNAD nos mostra os dados agregados da população coberta por algum plano de pensão, 

independentemente do status da força de trabalho dos indivíduos. Dividir esses dados agregados 

pela PEA ou pela PO pode levar à medidas imprecisas da taxa de cobertura, pois alguns 

membros do plano de pensão podem estar fora da força de trabalho. Por exemplo, segundo os 

dados da PNAD, dos 3.219.046 de inscritos em algum plano de Previdência Privada em 2005, 

17,27% estavam fora da força de trabalho, e dos 4.283.247 inscritos em 2015, 23,02% não 

pertenciam à PEA. A população em idade ativa, que inclui todos os indivíduos independente 

do seu status no mercado de trabalho, também pode ser usada como referência quando é medida 

a taxa de cobertura. A principal questão ao usar essa população de referência é que a taxa de 

cobertura depende da taxa de participação da força de trabalho. Se a taxa de participação da 

força de trabalho for baixa, então estaria mais propenso a ter taxa de cobertura mais baixa, 

enquanto isso pode não ser o caso se a base for a força de trabalho. 

Ao usar os dados da pesquisa, o status da força de trabalho de cada indivíduo é conhecido. Em 

particular, como as perguntas geralmente pedem a atividade profissional dos indivíduos, ambos 

os trabalhadores do setor formal e informal estão incluídos. Por conseguinte, é geralmente 

possível calcular a taxa de cobertura para qualquer tipo de população de referência, dependendo 

da questão política a ser abordada. Do ponto de vista proposto neste trabalho, a força de trabalho 
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parece ser a população de referência mais relevante para calcular a taxa de cobertura dos planos 

de previdência privada. 

Beltrão (2004) utilizou como referência a população urbana, sem considerar o status da força 

de trabalho, e encontrou uma baixa taxa de cobertura – cerca de 1,77% no ano de 2001.  

O gráfico 4 compara a taxa de cobertura usando como referência a população total do Brasil e 

a força de trabalho dos anos 2005 e 2015. Ele permite focar aqueles indivíduos que são os mais 

propensos a economizar dinheiro em tais planos por causa do emprego e por conta dos 

indivíduos desempregados que ainda estão ativos e procurando um emprego e podem ter ativos 

acumulados por meio de emprego anterior. Além disso, é mais sensato excluir aqueles em idade 

ativa que estão fora da força de trabalho, como estudantes ou cônjuges que não trabalham, ou 

mesmo as crianças, pois não são alvo de planos de previdência complementar fechada. A 

população brasileira em 2005 correspondia a 185.651.425 pessoas e a taxa de cobertura era de 

1,73%. Em 2015 a população passou para 204.860.101, crescimento de 10,35% e o número de 

inscritos cresceu cerca de 33% no mesmo período. 

Analisando apenas os indivíduos que fazem parte da PEA, em 2005 correspondiam a 

96.682.046 pessoas, e apenas 2.663.152 estavam inscritos em algum plano de previdência 

privada, cerca de 2,75% da população economicamente ativa. Em 2015 passou para 

105.519.431 pessoas, crescimento de 9,14% da PEA, enquanto o número de inscritos cresceu 

23,8%, passando para 3.297.147 inscritos e com cobertura de 3,12% aproximadamente.  

 

Gráfico 4 - Taxa de cobertura da Previdência Privada no Brasil 

Fonte: IBGE, PNAD's 2005 e 2015 

Elaboração: Própria 
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O gráfico 5 mostra a população segregada pela situação censitária. Podemos ver que a taxa de 

pessoas inscritas em algum plano de Previdência Privada cresceu apenas para os que moram 

em zona urbana. Entre os moradores de zona rural, a taxa de cobertura teve uma queda de 0,12% 

para 0,08%, acompanhando também o movimento de pessoas economicamente ativas que no 

mesmo período teve um decréscimo de 18,88% para 14,90% da PEA. 

Em relação ao total de inscritos em algum plano de previdência privada a população rural 

representa apenas 4,19%, enquanto a população urbana 95,81% do total de contribuintes. 

 

Gráfico 5 - Taxa de cobertura em relação à posição censitária 

Fonte: IBGE, PNAD's 2005 e 2015 

Elaboração: Própria 

 

O gráfico 6 é segregado em relação à cor dos indivíduos, sendo brancos e não brancos. Embora 

a população não branca seja a maioria n o país, sua participação é pequena na Previdência 

Privada. Em 2005 correspondiam à 0,73% enquanto a população branca representava 2,02% do 

total de inscritos em relação a PEA. Em 2015, enquanto a população branca manteve-se 

inalterada, a população não branca passou para 1,08%, crescimento de 60,7% aproximadamente 

do total de inscritos. Esse crescimento pode ser explicado devido à maior inserção no mercado 

de trabalho permitido pelo aumento do grau de instrução desses indivíduos, que foi incentivado 

por políticas afirmativas.  
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Gráfico 6 - Taxa de cobertura segregada por cor 

Fonte: IBGE, PNAD's 2005 e 2015 

Elaboração: Própria 

 

Analisando o gráfico 7 podemos perceber que houve um aumento, mesmo que pequeno, no 

percentual de contribuintes tanto para homens quanto para mulheres. No gráfico 8 podemos ver 

que a participação relativa das mulheres entre a população contribuinte que, em 2005, era de 

37,21% passou para 41,61% em 2015. Embora tanto o número de homens quanto o de mulheres 

inscritos tenha aumentado, o percentual de mulheres cresceu cerca de 14,3% em relação ao total 

de inscritos em 2005, enquanto o percentual de homens cresceu apenas 9,5%. 

Esses números podem ser explicados pela maior inserção da mulher no mercado de trabalho, 

que já vem acontecendo nas últimas décadas no mundo todo. AZEVEDO, FERNANDES & 

MENEZES (2000), afirmam que as mulheres se preocupam mais com a formação do que os 

homens. Assim, com a elevação do nível de escolaridade, as mulheres vêm conquistando mais 

espaço no mercado de trabalho. D’ALONSO (2008) também endossa que a participação da 

mulher no mercado brasileiro tem aumentado consideravelmente desde a década de 70. 

MATIJASCIC (2016) expõe ainda que o aumento das mulheres contribuintes para a previdência 

se deve ao aumento da faixa salarial e essa evolução positiva da economia aliada a uma ação 

mais decidida em temas sociais foi de particular importância para as mulheres. Elas já vinham 

apresentando melhorias em indicadores sociais, tais como o aumento do seu poder aquisitivo e 

o nível de escolaridade, com isso é esperado um crescimento da participação delas na 

previdência privada.  
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Gráfico 7 - Taxa de cobertura segregado por sexo 

Fonte: IBGE, PNAD's 2005 e 2015 

Elaboração: Própria 

 

 

Gráfico 8 - Taxa de cobertura da previdência privada segregada por sexo em relação ao total de inscritos 

Fonte: IBGE, PNAD's 2005 e 2015 

Elaboração: Própria 

 

No gráfico 9, percebemos que de 2005 para 2015, houve um maior interesse da população de 

todas as faixas etárias, sendo que as pessoas que estão em torno de 35 anos foram as que mais 

se inscreveram em algum plano de previdência privada. Segundo a associação ABESPREV 
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(2016), a previdência privada tem tido uma participação constante dos mais jovens, e a inscrição 

desses tende a ser cada vez mais cedo. Apesar do aumento do número de pessoas inscritas na 

faixa de trinta anos, a idade média dos contribuintes que fazem parte da PEA, continua acima 

de quarenta anos de idade.  

O aumento dos mais velhos inscritos na Previdência Privada pode ser explicado devido à 

insegurança quanto à previdência social e o anseio para garantir uma renda que atenda não 

apenas à sua subsistência, mas que lhe permita desfrutar da aposentadoria com conforto. Os 

números mostram que indivíduos mais jovens tendem a ter frequentemente menor participação 

na previdência privada, mesmo esses tendo se inscrito cada vez mais durante a década analisada. 

Isto sugere que os indivíduos postergam a poupança em planos de previdência privada e podem 

não ter tempo hábil para acumular benefícios de pensão conforme gostariam de desfrutar 

durante a aposentadoria. 

 

Gráfico 9 - Total de inscritos em planos de previdência privada 

Fonte: IBGE, PNAD's 2005 e 2015 

Elaboração: Própria 

 

Para analisar segundo a inserção no mercado de trabalho, os indivíduos foram divididos em seis 

grupos, sendo eles: Empregado Formal; Funcionário Público; Empregador ou trabalhador por 

conta própria; trabalhador informal; aposentado e pensionista e; sem renda.  

No gráfico 10, podemos observar que, no período analisado, com exceção do trabalhador formal 

cuja participação na previdência privada passou de 42,51% em 2005 para 45,72% em 2015 e 
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do indivíduo sem renda, cuja participação saltou de 3,56% em 2005 para 5,63% em 2015; todos 

os outros grupos tiveram queda na participação em relação ao total de contribuintes. 

Mas, se utilizarmos a PEA como base, o empregado formal foi o que mais se inscreveu em 

algum plano de previdência privada. Sua participação que era de 1,17% em 2005 passou para 

1,43% em 2015, seguido pelos indivíduos sem renda, 0,10% em 2005 e 0,18% em 2015. O 

único grupo que perdeu participação foi o dos aposentados, que em 2005 representava 0,16% e 

passou para 0,14% em 2015. 

 

Gráfico 10 - Taxa de cobertura da previdência privada segregada por setor de atividade em relação ao total de 

contribuintes e em relação a PEA 

Fonte: IBGE, PNAD's 2005 e 2015 

Elaboração: Própria 

 

Quando analisamos o indivíduo que é chefe de família, notamos que houve uma diminuição na 

participação destes em relação do total de contribuintes, isso pode ser explicado devido aos 

mais jovens e mulheres que passaram a contribuir para a previdência privada e não sendo eles 

os principais responsáveis pela renda familiar. Podemos ver no gráfico 11 que a participação 

dos não chefes de família cresceu cerca de 6,62% no período. 

No gráfico 12, os participantes foram segregados conforme grau de instrução e, como podemos 

ver, os indivíduos que cursaram o ensino superior representavam cerca de 56,24% do total de 
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inscritos em algum plano de previdência privada em 2005 e passaram para 57,97% em 2015. 

Os demais graus de escolaridade tiveram uma pequena queda em relação ao total de 

contribuintes. 

 

Gráfico 11 - Taxa de cobertura segregada por chefe de família em relação ao total de inscritos 

Fonte: IBGE, PNAD's 2005 e 2015 

Elaboração: Própria 

 

 

Gráfico 12 - Taxa de cobertura segregada por grau de instrução em relação ao total de inscritos 

Fonte: IBGE, PNAD's 2005 e 2015 

Elaboração: Própria 
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Era de se esperar que quanto maior a renda maior seria a participação dos contribuintes. E, 

como podemos ver no gráfico 13, a faixa de renda em que se concentram os participantes são 

os que ganham acima de três salários mínimos. Os indivíduos com renda abaixo de um salário 

mínimo tendem a ser os menos frequentes, perdendo apenas para os que ganham acima de 15 

salários, mesmo esses tendo diminuído sua participação de 2005 para 2015, de 18,52% para 

10,02% respectivamente, em relação ao total de contribuintes. E isso pode ser explicado pela 

renda disponível que pode ser aplicada em outras modalidades de investimentos com 

rendimento superior ao da previdência privada. 

 

Gráfico 13 - Taxa de cobertura segregada por faixas de renda em relação ao total de inscritos 

Fonte: IBGE, PNAD's 2005 e 2015 

Elaboração: Própria 

 

No gráfico 14 podemos ver que a taxa de cobertura é muito heterogênea em todos os grupos de 

renda, enquanto em relação ao total de inscritos quem ganha acima de três salários mínimos 

representam mais de 60% em 2015, em relação a PEA, essa mesma faixa de renda corresponde 

à apenas 20%. 

Como observamos nos gráficos anteriores, a concentração dos contribuintes de previdência 

privada está entre os indivíduos que tem maior renda e grau de instrução mais elevado. Uma 

vez que a região sudeste tem os estados com os maiores PIB, e com maior número de pessoas 

economicamente ativas, esta região abriga cerca de 58,28% do total de inscritos, enquanto a 

região sul apenas 17,5%, seguida pelo Nordeste com 12,19%, Centro Oeste com 8,62% e Norte 

com 3,41%, ver figura 2. 



35 
 

 

Gráfico 14 - Taxa de rendimento segregada por faixas de renda 

Fonte: IBGE, PNAD 2015 

Elaboração: Própria                 

 

 

Figura 2 - Distribuição da taxa de contribuintes por estado em relação ao total de inscritos  

Fonte: IBGE, PNAD 2015 

Elaboração: Própria        
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Ainda que os dados utilizados para estimar os modelos sejam reconhecidamente robustos. É 

importante considerar que possui algumas limitações. A variável da PNAD que informa se o 

indivíduo contribui ou não para a previdência privada não distingue sua modalidade - aberta ou 

fechada. E, como o número de contribuintes é relativamente pequeno e os resultados são 

oriundos de uma projeção feita com base em uma amostra, devemos olhar os valores absolutos 

com cautela, porém, são bastante uteis para se verificar quais os fatores que mais influenciam 

no grau de cobertura. 
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4 MODELO ECONOMÉTRICO 
 

4.1 Aspectos gerais do modelo LOGIT 

A técnica de análise LOGIT é utilizada para obter a probabilidade de que uma observação 

pertença a um conjunto determinado, em função do comportamento das variáveis 

independentes. Nesse caso, as variáveis independentes são as características socioeconômicas 

de cada indivíduo que contribui para algum instituto de previdência privada, e a variável 

dependente pode apresentar um valor compreendido entre 0 e 1. O valor 0 significa que o 

indivíduo não contribui para previdência privada e 1 que ele contribui. Dessa forma, estimamos 

a probabilidade de um indivíduo ser contribuinte de algum plano de previdência privada. 

4.2 O modelo Logit. Gujarati, (2011) 

O modelo LOGIT é a probabilidade de ocorrência de um evento, onde os valores de P estão 

entre zero e um; X é a variável explicativa; β1 e βk são intercepto e coeficiente respectivamente: 

P = E(Y = 1|X) = β1 + β2X2 + β3X3 + ⋯ + βkXk     (1) 

Fazendo uso da função de distribuição logística (acumulativa), P fica na função de constante de 

Néper (o número de Euler) 

P = E(Y = 1|X) = 1/(1 + e−(β1+β2X2+β3X3+...+βkXk))     (2) 

Para facilitar a exposição,  

P = 1/(1 + e(−Z)) = eZ/(1 + eZ)     (3) 

Enquanto Z varia de -∞ a +∞, P varia dentro do intervalo de 0 a 1; P está relacionado não 

linearmente com Z, porém, P é não linear em X e em β. Significa que é um problema se 

estimarmos os parâmetros usando os Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Isso pode ser 

solucionado fazendo transformações que expressam a variável dependente em termos de 

logaritmos naturais. Podendo ser escrita da seguinte forma: 

𝑃

1 − P
=

1 + 𝑒z

1 + 𝑒−z
= 𝑒z     (4) 
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onde P / (1- P) é a razão da probabilidade de ser a aplicação do logaritmo natural obtendo como 

resultado: 

L = 𝑙𝑛 (
P

1 − P
) = Z = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘     (5) 

Ou seja, L, é o logaritmo da razão de chances (odds ratio) não é apenas linear em X, mas 

também (desde o ponto de vista de estimativa) linear nos parâmetros β. 

4.3 Descrição das Variáveis  

As informações utilizadas para a estimativa dos modelos são da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD). As vinte e duas variáveis consideradas significantes para a explicação 

da procura dos indivíduos em investir em Previdência Privada, ver tabela 2, foram escolhidas 

principalmente com base na pesquisa do autor Beltrão (2004), assim como as características do 

indivíduo, domicílio e da situação de emprego. 

Tabela 2 - Variáveis explicativas utilizadas no modelo 

Variável Nome Descrição 

X1 d2015 Dummy que assume valor 1 para o ano de 2015 

X2 urbano Dummy que assume valor 1 para moradores da região urbana 

X3 idade Idade do chefe da família 

X4 idade^2   

X5 homem Dummy do gênero que assume valor 1 para Masculino 

X6 branco Dummy que assume valor 1 para chefe de família 

X7 chefe Dummy de raça que assume valor 1 para Branco 

X8 tem filhos Dummy que assume valor 1 caso a família tenha pelo menos um filho 

X9 ens. Fundamental Dummy que assume valor 1 caso tenha frequentado o ensino fundamental 

X10 ens. Médio Dummy que assume valor 1 caso tenha frequentado o ensino médio 

X11 ens. Superior Dummy que assume valor 1 caso tenha frequentado o ensino superior 

X12 aposentado Dummy de aposentadoria 

X13 ativo Dummy de ativo 

X14 ocupado Dummy que assume valor 1 se o indivíduo estiver trabalhando 

X15 empregado formal Dummy que assume valor 1 se o indivíduo for empregado formal 

X16 Func. público 

Dummy que assume valor 1 se o indivíduo for funcionário público civil ou 

militar 

X17 informal Dummy que assume valor 1 se o indivíduo for trabalhador informal 

X18 de 1 --|3 sal Dummy que assume valor 1 se o indivíduo ganha de 1 e menos de 3 salários 

X19 de 3 --| 5 sal Dummy que assume valor 1 se o indivíduo ganha de 3 e menos de 5 salários 

X20 de 5 --| 15 sal Dummy que assume valor 1 se o indivíduo ganha de 5 e menos de 15 salários 

X21 mais de 15 sal Dummy que assume valor 1 se o indivíduo ganha 15 salários ou mais 

X22 inss Dummy que assume valor 1 caso contribua para o INSS 

Fonte: Elaboração Própria 
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Os dados das PNAD de 2005 contam com 408.148 observações, representando uma população 

de 185.651.425 pessoas, e em 2015 com 356.904 observações, representando uma população 

de 204.860.101 pessoas, esses dados cobrem um total de 851 municípios em 2005 e 1.100 em 

2015, de um total de 5.570 existentes no território brasileiro, segundo o IBGE.  

As variáveis educação, setor de atividade e renda foram subdivididas de modo que possamos 

mensurar o ganho marginal que um grau de instrução mais elevado, indivíduos com maiores 

rendimentos ou os que trabalham em setores distintos (setor público, empregador ou autônomo, 

empregado formal e os desempregados) adicionam na probabilidade de o indivíduo ser 

contribuinte de algum plano de previdência privada.  

Na tomada de decisão sobre o investimento em previdência privada, admite-se que o indivíduo 

possua características socioeconômicas que o torna mais propenso a fazer tal investimento. O 

padrão de adoção observado pode ser descrito pela variável binária, Y, tal que 𝑦𝑖 = 1, caso o 

indivíduo possua um plano de previdência privada; e 𝑦𝑖 = 0, caso não possua. Assim, 

utilizaremos o modelo LOGIT para estimar os determinantes da procura por investimento em 

previdência privada com a utilização do software STATA.  

Ainda, o efeito marginal da variável 𝑋𝑘 sobre a probabilidade do indivíduo realizar a inscrição 

em plano de previdência privada, é representado da seguinte maneira: 

𝛿𝑝

𝛿𝑥𝑘
= 𝛽𝑘

1

1 + 𝑒−𝑋𝑘𝛽

𝑒−𝑋𝑘𝛽

1 +  𝑒−𝑋𝑘𝛽
      (6) 

consideram-se: 

𝑃 =
1

1 + 𝑒−𝑋𝑘𝛽
   𝑒   (1 − 𝑃) =

𝑒−𝑋𝑘𝛽

1 + 𝑒−𝑋𝑘𝛽
      (7) 

𝛿𝑝

𝛿𝑥𝑘
= 𝛽𝑘𝑃(1 − 𝑃)      (8) 

em que β é o coeficiente da variável 𝑋𝑘; 𝑃, o valor da probabilidade de se inscrever em algum 

plano de previdência privada; e (1 − 𝑃), o valor da probabilidade de não ser inscrito. O 

algoritmo levou 5 interações para convergir nos quatro modelos e todas as variáveis se 

mostraram estatisticamente significantes a um nível de confiança de 1%. 
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4.4 Resultados  

Os resultados desta pesquisa foram divididos em quatro modelos, conforme a tabela 3. Primeiro 

foi feita uma comparação dos aspectos pessoais e da escolaridade do indivíduo. Em segundo 

momento foram inseridas as variáveis relacionadas à inserção no mercado de trabalho, em 

seguida incluímos as variáveis que explicam o ganho marginal referente ao setor de atividade 

e, por último, as variáveis relacionadas à renda e se o indivíduo é contribuinte do INSS.  

No primeiro modelo, além de podermos observar que a probabilidade no ponto médio do 

indivíduo ser contribuinte de algum plano de previdência privada é de 0.0102 pontos 

percentuais, o resultado demonstra que os homens têm possibilidade positiva de procurar 

investir em previdência privada para melhorar a renda durante a aposentadoria em 0,0036 

pontos percentuais maior que as mulheres.  

Podemos ver também que quando o indivíduo é chefe de família, a probabilidade de ele 

participar de algum plano de previdência privada também é positiva, cerca de 0,0033 pontos 

percentuais – pode ser devido à necessidade de garantir a renda familiar durante a 

aposentadoria. Observa-se ainda que, quanto mais velho é o indivíduo, maior é a chance dele 

se inscrever na previdência privada, porém, esse incremento diminui conforme a idade avança. 

Como era de se esperar, o indivíduo que reside na região urbana tem maiores chances de se 

inscrever em um plano de previdência privada do que os que residem na zona rural. Isso pode 

ser explicado porque a aposentadoria rural não exige contribuição previdenciária, e o valor do 

benefício será sempre de um salário mínimo.  

A variável relacionada à cor corrobora os números observados na PNAD. Indivíduos brancos 

têm maiores chances do que os não brancos, cerca de 0,0052 pontos percentuais a mais do que 

os não brancos.  

Ao analisar as variáveis referentes à educação, assumindo como referência os indivíduos com 

um ano ou menos de educação, observamos que quanto maior o grau de instrução maiores são 

as probabilidades do indivíduo possuir um plano de previdência privada. Para os que 

frequentaram ou concluíram o ensino superior as chances chegam a 0.0834 pontos percentuais 

a mais do que o público de referência, cerca de quatro vezes mais do que aqueles que 

frequentaram apenas o ensino fundamental e dezenove vezes mais do que aqueles que 
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frequentaram apenas o fundamental. Assim, é evidente que a educação tem um papel 

fundamental quando se trata de expandir a cobertura da previdência privada. 

Tabela 3 - Efeito marginal dos determinantes da procura por investimento em previdência 

privada 

Variáveis exógenas Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Y = Pr(prev_priv) .01018681 .01019221 .01427337 .01459082 

d2015 
-.0019578 -.0019884 -.0044498 -.0008681 
.00018*** .00018*** .0003*** .00032*** 

urbano 
.0069576 .0069457 .0100365 .0072259 

.00027*** .00027*** .00046*** .00058*** 

idade 
.0011665 .0011399 .0019773 .001195 

.00003*** .00003*** .00008*** .00009*** 

idade^2 
-.0000109 -.0000104 -.0000196 -.0000128 
.00000*** .00000*** .00000*** .00000*** 

homem 
.0036209 .0036339 .0040675 -.0011489 
.0002*** .0002*** .00031*** .00036*** 

branco 
.0052486 .0052593 .0064207 .0029626 

.00021*** .00021*** .00034*** .00034*** 

chefe 
.0033641 .0033839 .004497 .002201 

.00023*** .00023*** .00035*** .00036*** 

tem filhos 
.0002199 .000149 -.0001501 -.0007507 

.0002 .0002 .00032 .00034** 

ens. Fundamental 
.0041544 .004193 .0056558 .0016412 

.000058*** .00058*** .00128*** .00137 

ens. Médio 
.0192817 .0194357 .0278318 .0121172 

.00114*** .00114*** .00218*** .00173*** 

ens. Superior 
.0833817 .084071 .1197449 .0318156 

.00396*** .00399*** .00758*** .00333*** 

aposentado 
--- -.0010768 .0006753 .0010905 
  .00032*** .0008 .00091 

ativo 
--- .0021722 --- --- 
  .00025***   

ocupado 
--- .0058463 --- --- 
  .00046***   

empregado formal 
--- --- .0013946 .0033666 
   .00036*** .00041*** 

func público 
--- --- -.0030351 -.0044489 
   .00039*** .00038*** 

informal 
--- --- -.006993 -.0036131 
   .00041*** .00051*** 

de 1 --|3 sal 
--- --- --- .008105 
    .00068*** 

de 3 --| 5 sal 
--- --- --- .0424829 
    .00231*** 

de 5 --| 15 sal 
--- --- --- .1044065 
    .00452*** 

mais de 15 sal 
--- --- --- .2414634 
    .01062*** 

inss 
--- --- --- .0044463 

      .00049*** 

Fonte: Elaboração Própria 
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Com os resultados do segundo modelo, podemos ver que ao adicionar as características da 

inserção no mercado de trabalho obtivemos o resultado esperado. Pessoas ocupadas possuem 

maiores chances de se inscreverem em planos da previdência privada em 0.0058 pontos 

percentuais apenas, tomando como referência as pessoas que estão inativas. E como 

observamos na sessão anterior, o número de aposentados inscritos na previdência privada 

aumentou de 2005 para 2015. Porém, as chances dos mesmos se inscreverem é menor do que a 

população de referência em -0.0011, e se ele estiver apenas ativo e não empregado, são apenas 

0.0022 pontos percentuais a mais. 

Ao considerar o setor de atividade, no terceiro modelo, para analisar quais os trabalhadores 

mais propensos a se inscrever na previdência privada – tomando como referência o indivíduo 

que é empregador ou que trabalha por conta própria – percebemos que o empregado formal do 

setor privado tem maiores chances de se inscrever em um plano de previdência privada, cerca 

de 0.0013 pontos percentuais. Isso é perfeitamente explicado devido aos funcionários das 

empresas já contarem algum plano de previdência, seja ele constituído pela própria empresa 

(patrocinador) ou em conjunto com outras empresas, plano multipatrocinado. 

Funcionário públicos civil e militar apresentam menores chances, cerca de -0.0030. Uma das 

explicações para isso pode ser aposentadoria paga pelo estado. Conforme dados do IBGE de 

2016, o benefício médio pago pelo INSS é de R$ 1.862, um aposentado do Congresso ganha, 

em média R$ 28.527, enquanto funcionários do Executivo, cerca de R$ 7.500. 

Trabalhadores informais também apresentaram menores chances de se inscreverem em algum 

plano de previdência privada, cerca de 0.0070 pontos percentuais. Dentre as possíveis causas, 

podemos atribuir a falta de informação sobre os benefícios da previdência privada. 

Desconhecem sua vantagem e não procuram mais informações, de acordo com Milléo (2011). 

Por fim, no último e quarto modelo, inserimos as variáveis referentes aos salários e 

consideramos se o indivíduo está inscrito no INSS. Observamos que quanto maiores os salários, 

maiores são as chances de se inscrever na previdência privada. Trabalhadores com renda acima 

de quinze salários mínimos tem cerca de 0,2415 pontos percentuais a mais de chances do que 

os indivíduos que não tem renda, e cerca de 2,3 vezes mais do que os indivíduos que ganham 

de cinco até quinze salários mínimos. Blake et al. (2011), argumenta que quanto menor a renda 

do indivíduo, a opção por investir em previdência privada pode significar desviar recursos 

necessários para educação, saúde, propriedade ou um próprio negócio. Por esse motivo, quanto 
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maior a renda disponível, menor será o impacto negativo no bem-estar do trabalhador e mais 

fácil a sua alocação em previdência. 

A variável INSS que mensura a probabilidade dos indivíduos que contribuem para o INSS 

serem também contribuintes de previdência privada é positiva. Esse resultado era esperado 

devido à característica dos próprios planos de previdência privada que, com exceção do VGBL, 

exige que o trabalhador seja contribuinte do INSS. 

Nos quatro modelos as diferenças entre as probabilidades aumentaram conforme os anos de 

estudos, renda e idade até em torno de 50 anos, onde o indivíduo deixa de ter incentivos para 

investir em previdência privada. Observando os resultados, se comparado aos que Beltrão 

(2004) obteve, percebemos que o perfil dos investidores de previdência privada não mudou, 

exceto que os homens tinham probabilidade maior do que as mulheres em todas as faixas de 

renda; enquanto no estudo recente, podemos ver que quando comparamos com a renda (no 

quarto modelo), os homens têm cerca de -0.0011 pontos percentuais a menos de chance do que 

as mulheres. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A expansão da previdência privada no Brasil encontra fortes restrições estruturais como a 

desigualdade na distribuição da renda. Entre 2005 e 2015 a taxa de cobertura da previdência 

complementar ainda é muito baixa e, para lidar com tais restrições, faz-se necessário um esforço 

educacional para divulgar a previdência privada entre empregados e empregadores.  

Os resultados dos modelos mostraram que, nos anos analisados – 2005 e 2015, as variáveis 

mais significativas no perfil dos contribuintes de previdência privada foram renda e educação.  

Ou seja, quanto maior a renda, maior a disponibilidade de recursos que o indivíduo pode 

destinar para prover bem-estar futuro – alocando na previdência privada. Como a educação está 

diretamente relacionada à renda - quanto maior o grau de instrução, maior a renda - era esperado 

que indivíduos com mais anos de estudo tenham mais oportunidade de investir em planos de 

previdência privada. Além das condições para isso, este grupo tem acesso à informações e 

preocupa-se com o futuro. Em outras palavras, uma vez que tem as necessidades presentes 

satisfeitas, pode dispor de energia e recursos visando atender às suas necessidades futuras. 

Ainda, em posse de informações sobre o teto da previdência social – que por vezes é insuficiente 

para manter o padrão de conforto do indivíduo - bem como da fragilidade do modelo atual e 

das contas públicas, estes indivíduos têm maiores incentivos para aderir à previdência privada. 

A inscrição obrigatória ou automática, como vimos, se mostraram políticas eficazes no curto 

prazo para aumentar o contingente de cobertura da previdência privada. Porém, é preciso 

cautela e esclarecer a população com antecedência, porque muitos acreditariam estar perdendo 

uma parte da renda que seria destinada para outros gastos como educação, emergência 

hospitalar ou até mesmo a compra de um imóvel. 

Qualquer que venha a ser a política adotada para contornar os problemas da previdência social 

e aumentar a taxa de cobertura da previdência privada, o mercado brasileiro de previdência 

privada já representa um importante papel para a economia. Os clientes institucionais são os 

principais investidores do país, sendo o Brasil o oitavo maior em ativos no mundo, e ainda 

como grande potencial de crescimento. 

Finalmente, deve ser lembrado que a promoção da cobertura e contribuições para financiamento 

da previdência privada é apenas uma parte da solução para assegurar a adequação dos benefícios 

pagos durante a aposentadoria. Os formuladores de políticas também precisam abordar outros 

desafios para esses arranjos, tais como gestão de custos e riscos do investimento. A crise 



45 
 

demonstrou que os quadros regulamentares e de supervisão precisam ser revistos e adaptados 

para promover uma melhor segurança do benefício em planos de previdência privada. 
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