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“O único lugar onde sucesso vem antes 

do trabalho é no dicionário” 

Albert Einstein.



RESUMO 

 

Muitos são os produtos financeiros oferecidos pelo mercado que apresentam boas taxas 

de rendimento a seus participantes. A Previdência Complementar Aberta tem ganhado 

cada vez mais destaque no mercado, como sendo uma das principais alternativas para 

investimentos de longo prazo para garantir a aposentadoria complementar à da 

Previdência Social. Ocorre que um erro comum visto no mercado é o intuito de se 

utilizar este produto como ferramenta de acumulação de capital no curto prazo. Este 

estudo busca a criação de um quadro comparativo, onde seja possível analisar as taxas 

de rendimento, custos/taxas administrativas e valor total acumulado por diferentes 

opções de Planos de Previdência Complementar Aberto (PGBL), apresentar as perdas 

que o investidor incorre ao não identificar corretamente o produto que melhor lhe 

atenda, e o desconhecimento das taxas/custos administrativos destes planos, que 

reduzem o rendimento líquido da aplicação no longo prazo. 

 

Palavras-chaves: Seguridade Social, Previdência Complementar Fechado e 

Previdência Complementar Aberta. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

There are many financial products offered by the market that give good yield rates to its 

participants. The Open Private Pension has increasingly gained prominence in the 

market as one of the main alternative for long-term investment to secure a 

supplementary retirement fund to the Social Security. Though, a common mistake seen 

in the market is the intention of using this product as a tool of capital accumulation in 

the short term. This study seeks to create a comparative framework, where it is possible 

to analyze the return rates, costs / administrative fees and total accumulated value for 

different options of Open Private Pension Plans (PGBL), to present the losses that the 

investors incur when not correctly identifying the product that best suits themselves, and 

the lack of knowledge about fees / administrative costs of these plans, which reduces the 

net income of the investment in the long term. 

 

Key-words: Social Security, Closed Private Pension, Open Private Pension. 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Estrutura da Seguridade Social ...................................................................... 7 

Figura 2 - Estrutura da Previdência Brasileira ................................................................ 9 

Figura 3 - Estrutura da Previdência Complementar Aberta .......................................... 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Evolução dos Investimentos dos Planos 1 e 2 ............................................ 31 

Gráfico 2 – Evolução dos Investimentos dos Planos 1,2 e 3 ......................................... 33 

Gráfico 3 – Valores Líquidos após o IR do Resgate Total ao Final do Período de 

Acumulação x Poupança  ............................................................................................... 35 

Gráfico 4 – Valores Líquidos após IR do Resgate Total no terceiro ano x 

Poupança......................................................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Contribuição dos segurados empregados, empregados doméstico e trabalhado 

avulso a partir de 1º de janeiro de 2013 ........................................................................ 17 

Tabela 2 - Contribuição dos segurados contribuintes individual e facultativo ............ 17 

Tabela 3 – Taxas de Carregamento e Administração .................................................... 29 

Tabela 4 – Tabela Regressiva de Imposto de Renda .................................................... 30 

Tabela 5 – Rentabilidade do Pano Icatu Seg. Classic Conservador FIRF .................... 30 

Tabela 6 – Evolução dos Investimentos nos Plano 1 e 2 .............................................. 31 

Tabela 7 – Taxa de Carregamento Pedidos de Portabilidade e Resgates Plano 3 ........ 32 

Tabela 8 – Evolução dos Investimentos nos Plano 1, 2 e 3 ........................................... 32 

Tabela 9 – Evolução dos Investimentos nos Plano 1, 2 e 3 até o terceiro ano .............. 33 

Tabela 10 – Valores Líquidos após o IR do Resgate To tal no terceiro ano ................. 34 

Tabela 11 – Valores Líquidos após o IR do Resgate Total ao Final do Período de 

Acumulação ................................................................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS 

 

CNSP - Conselho Nacional de Seguros Privados 

FenaPrevi - Federação Nacional de Previdência Privada e Vida 

FIE - Fundo de Investimento Especial Constituído 

Funpresp-Exe Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do 

Poder Executivo 

Funpresp-Leg - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal 

do Poder Legislativo 

Funpresp-Jud - Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do 

Poder Judiciário 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social 

PAGP - Plano com Atualização Garantida e Performance 

PGBL - Plano Gerador de Benefícios Livre 

PNAD - Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios 

PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A 

PRGP - Plano com Remuneração Garantida e Performance 

PRI - Plano de Renda Imediata 

PRSA - Plano com Remuneração Garantida e Performance sem Atualização 

RGPS - Regime Geral de Previdência Social 

RPPS - Regime Próprio de Previdência Social 

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados 

VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre 

 

 



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 1 

2. REVISÃO TEÓRICA ............................................................................................... 4 

2.1. Seguridade Social ..................................................................................................... 4 

2.2. Previdência Brasileira ............................................................................................... 8 

2.2.1. Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ..................................................... 9 

2.2.2. Regime Geral de Previdência Social (RGPS) ...................................................... 12 

2.2.3. Previdência Complementar no Brasil .................................................................. 18 

2.2.3.1. Entidades Abertas de Previdência Complementar ............................................ 22 

2.2.3.1.1. Planos da Previdência Complementar Aberta ............................................... 23 

2.2.3.1.2. Valores Garantidos ........................................................................................ 26 

3. COMPARATIVO .................................................................................................... 27 

3.1. Metodologia ............................................................................................................ 27 

3.2. Perfil do Investidor ................................................................................................. 28 

3.3. Planos de Previdência PGBL .................................................................................. 29 

3.3.1. Taxa de Carregamento ......................................................................................... 29 

3.3.2. Taxa de Administração ........................................................................................ 29 

3.3.3. Imposto de Renda ................................................................................................ 29 

3.3.4. Rentabilidade ....................................................................................................... 30 

3.4.. Dados Coletados .................................................................................................... 31 

4. ANÁLISE DOS DADOS ......................................................................................... 34 

5. CONCLUSÃO .......................................................................................................... 36 

6. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA ....................................................................... 39 



1 
 

1 – INTRODUÇÃO 

 

Dados do PNAD - Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, referente a 

2011, apresentados em sua síntese de indicadores sociais, devem ser vistos com atenção 

pelos investidores que estão planejando a aposentadoria. De acordo com a pesquisa, 

72,4% das pessoas com 60 anos ou mais de idade, possuem rendimento mensal entre 1 e 

2 salários mínimos, o documento destaca também o envelhecimento da população 

nacional, um fenômeno já bastante evidente em países desenvolvidos, mas que ocorre 

de forma acelerada no Brasil, ao considerarmos tais dados uma pergunta surgira no 

imaginário de muitas pessoas, como manter o seu padrão de vida, ou até mesmo qual 

renda se terá após o término de uma fase produtiva e início de uma fase de retiro, seja 

este pensamento distante ou imediato para alguns, a aposentadoria é vista como um 

momento de muita incerteza. 

Na busca pela manutenção de um padrão de vida durante esta fase de retiro, 

investidores aplicam parte dos ganhos mensais, ao longo da vida produtiva, na busca 

por gerar a maior acumulação de capital possível, para que as perdas financeiras 

ocorridas durante a aposentadoria não sejam sentidas de forma severa no futuro. Muitos 

são o produtos financeiros oferecidos pelo mercado, que apresentam boas taxas de 

rendimento aos valores aplicados, a Previdência Complementar Aberta, produto 

oferecido por Seguradoras e Bancos no Brasil, ganha cada vez mais destaque no 

mercado, como sendo uma das principais alternativas de investimentos de longo prazo, 

para garantir aposentadoria complementar à da Previdência Social, a carteira de 

investimentos do sistema alcançou o patamar de R$ 348,3 bilhões em 2013, alta de 

22,78% na comparação com os R$ 283,7 bilhões registrados nos primeiros três meses 

de 2012, segundo dados da FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência Privada e 

Vida). 

Um erro comum visto no mercado é o intuito de se utilizar este produto como 

ferramenta de acumulação de capital no curto prazo, onde participantes realizam 

resgates antecipados ao capital acumulado. Este tipo de ação pode representear uma 

série de perdas financeiras ao investidor, se realizada sem a devida atenção as taxas 

existentes para este produto. Em uma entrevista de 2011 ao Brasil Econômico, o 

Superintendente Comercial da BrasilPrev, braço de previdência privada do Banco do 

Brasil, Mauro Guadagnoli, apresenta as porcentagens referentes aos regastes 

antecipados, com valor superior a R$5 mil, onde: 17% correspondiam a planos voltados 
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a crianças e adolescentes e do restante; 62,2% resgataram para objetivos e projetos 

pessoais (aquisição de imóvel, educação e viagens); 14,4% para pagamento de dívidas 

(incluindo quitação de automóvel ou imóvel); 14,8% para outros propósitos e 8,6% não 

informaram. 

Em virtude do tema proposto, surge o questionamento: Os Planos de Previdência 

Complementar Aberto (PGBL) apresentam bons rendimentos ao investidor, mas estes 

devem ficar atentos aos custos de Administração e Carregamento, assim quais seriam os 

impactos destes custos ao capital acumulado? E quais seriam as perdas provocadas pelo 

desconhecimento em torno dessas taxas, quando seus participantes ao longo da fase de 

acumulação realizam regastes antecipados?  

Este trabalho tem como objetivo geral elaborar um quadro comparativo, onde 

seja possível analisar os custos/taxas administrativas e carregamento, e valor total 

acumulado por diferentes Planos de Previdência, tentando verificar quais são as 

melhores opções para o Investidor. Iremos apresentar os principais erros que o 

investidor incorre, ao não identificar corretamente o produto que melhor lhe atenda, 

cometendo equívocos, como realizar o resgate antecipado nos planos de Previdência 

Complementar, e o desconhecimento das taxas/custo administrativo destes planos, que 

reduzem o rendimento líquido da aplicação no longo prazo. 

A justificativa deste trabalho se encontra nos dados e projeções para os regimes 

de previdência social, de acordo com Ministério Previdência Social, dos 17 milhões de 

aposentados no Brasil, apenas 220 mil (1,29%) recebem a maior faixa do benefício, 

entre R$3 mil e R$4.159,00 (sendo este o teto do INSS). É importante também destacar 

que os regimes previdenciários, RGPS e RPPS operam em déficits cada vez mais 

crescentes, e dentre os fatores diretos que levam ao sistema se torna deficitário: as 

renuncias fiscais realizadas pelo governo e o aumento no número de pagamentos de 

benefícios, este segundo deve ser visto como mais atenção por todos.  

Dados do IBGE apontam para o fim do chamado Bônus Demográfico, sendo 

este uma relação positiva quando a população em idade produtiva (15 a 64 anos) é 

maior que a parcela dependente (criança e idosos), com isto, levando em consideração a 

taxa de fecundidade cada vez menor e o crescimento da expectativa. De acordo com o 

IBGE, a esperança de vida média ao nascer em 2013 é de 74,8 anos - 71,2 para os 

homens e 78,5 para as mulheres; em 2043, a média geral ultrapassa a barreira dos 80 

anos e continua em crescimento: em 2060, estes valores serão de 78 anos para eles e 

84,4 anos para elas. Considerando estes dados em conjunto a pergunta que fica, é qual 
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será o futuro da Previdência Social no Brasil, e neste contexto se encontra a justificativa 

para esse estudo. 

O estudo está delineado segundo os parâmetros da pesquisa qualitativa, sendo o 

levantamento dos dados realizado por meio de pesquisas documental e pesquisa 

bibliográfica, tendo como fundamento e revisão teórica: livros, artigos, periódicos 

(revistas, boletins, jornais), sites da internet, leis, normas entre outros. Este trabalho será 

composto por cinco seções, a segunda seção trata da revisão teórica, apresentando os 

conceitos da Seguridade Social, Previdência Social (Regimes e Estruturas) e 

Previdência Complementar (Planos); a terceira seção apresentará o comparativo 

definindo os aspectos centrais dos investimentos dos Planos de Previdência 

Complementar; na quarta seção serão apresentados os resultados dos dados coletados e 

análise; a quinta seção traz as considerações finais, limitações e recomendações para 

trabalhos futuros. 
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2 - REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1. Seguridade Social 

 

Compreende-se que a Seguridade Social seja um mecanismo de proteção social, 

haja vista que ao analisar-se sua origem, observou-se que as práticas de ajuda mútua 

adotada entre os povos da antiguidade raramente partiam do Estado. Na Grécia antiga 

existiam colônias que ajudavam pessoas mais carentes, no qual eram entregues trigo 

para a fabricação de pães (ARAUJO, 2006). Práticas idênticas também foram adotadas 

por Roma. Já na Idade Média, a Igreja Católica, criou inúmeras organizações com 

finalidades de ajuda médica e assistencial aos indigentes e famílias necessitadas, ainda 

durante este período é visto a criação de Confrarias e Corporações, que tinham por 

intuito a proteção e bem estar de seus membros (ARAUJO, 2006). 

A Lei dos Pobres (Poor Relief Act), editada em 1601, na Inglaterra, é a primeira 

manifestação do Estado em direção ao conceito de proteção social, essa lei é 

considerada como o marco inicial da assistencial social no mundo (ARAUJO, 2006). 

Através desta lei, ficou estabelecida uma contribuição obrigatória, arrecadada de toda a 

sociedade, e que dava ao Estado a atribuição de promover o auxílio a pessoas 

comprovadamente necessitadas, aquela que por idade, saúde, deficiência adquirida ou 

congênita, não tinha meios de garantir a sua própria subsistência. 

Em 1883, na Alemanha, surge o conceito de Previdência Social, ou seguro social 

propriamente dito (ARAUJO, 2006). Para Ramos (1988, p. 11) este conceito “tem início 

com a revolução industrial na Inglaterra por volta de 1780, pois este movimento 

contribuiu para reformular a vida de todas as pessoas”. A revolução industrial foi 

palco de grandes reivindicações da massa assalariada, com a união de artesões e 

operários qualificados, criando as Sociedades de Amigos e cooperativas de lojas 

comunais. Ramos (1988, p. 11) ainda destaca que “diante deste cenário foi que o Estado 

buscou harmonizar os conflitos provocados pelas transformações intensas desta 

sociedade da época”. As intervenções do Estado nascem através das teorias de Karl 

Marx e Engels, muito difundidas na Europa a partir de 1950, sendo o primeiro volume 

de O Capital, em língua alemã publicado em 1867 (RAMOS, 1988, p. 11). 

Ramos (1988, p. 12) considera que “essas teorias encontraram grande 

ressonância na Alemanha, pois o país estava em plena fase de industrialização, mas 

possuía em suas cidades industriais grandes concentrações de trabalhadores vivendo 



5 
 

em condições de miséria”. Dentro deste cenário, surgi a Lei de Bismark, do chanceler 

alemão, que à época institui um seguro doença em favor dos trabalhadores da indústria 

(ARAUJO, 2006). O sistema funcionava através de contribuições do trabalhador e o seu 

empregador para o Estado, e as contribuições de ambos seriam utilizadas na 

manutenção de um sistema em favor dos trabalhadores. Essa lei caracteriza a 

intervenção efetiva do Estado na previdência social (RAMOS, 1988). É interessante 

observar que a criação deste seguro na Alemanha, embora tenha sido uma iniciativa no 

sentido de conter as pressões da massa operária, gerou efeitos sociais altamente 

benéficos e serviu de modelo para diversas nações (RAMOS. 1988, p 12). 

É importante destacar que apesar da Lei Bismark, ter instituído o conceito de 

previdência social, foi a Constituição do México em 1917, a primeira no mundo a 

expressar este conceito (ARAÚJO, 2006), mas isto não muda o fato de que a 

previdência tenha surgido na Alemanha. Ramos (1988, p. 13) destaca que “na evolução 

deste sistema encontramos o Social Security Act, em 1935 nos EUA, que surgiu em 

consequência direta das mudanças provocadas pela grande crise econômica de 1929”, 

ele considera também este um “sistema previdenciário com ampla margem de 

atuação”. 

A seguridade social tem início no Brasil, assim como foi visto anteriormente, 

através da iniciativa privada, e posteriormente através da intervenção do Estado. As 

primeiras manifestações da Seguridade Social tem início durante o Império, com a 

criação de Montepios e Montes de Socorro (ARAUJO, 2006), sendo estas instituições 

formadas com o objetivo de prover a assistência aos seus filiados, e daqueles 

designados por seus filiados, através do pagamento de pensão, caso este viesse a falecer. 

O marco da Previdência Social no Brasil é o Decreto Legislativo nº 4.682/1923, 

conhecido também como Lei Eloy Chaves (ARAUJO, 2006), que determinou a criação 

de uma Caixa de Aposentadoria e Pensões para os empregados de cada empresa 

ferroviária, em nível nacional. Previa aposentadoria por invalidez, aposentadoria 

ordinária (equivalente à aposentadoria por tempo de Contribuição), pensão por morte e 

assistência médica. Tendo em vista todos os benefícios apresentados, considera-se esta 

Lei o marco da Previdência Social no Brasil (ARAUJO, 2006), e a partir dela foram 

surgindo outras 183 Caixas de Aposentadoria e Pensões, sempre por empresas, como: 

Portuários, Serviços de Força, Luz, Telefones, Mineração e Serviços Públicos em geral. 

Já a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 194, a Seguridade Social 

Brasileira é um conjunto integrado de ações nas áreas de Previdência Social, Assistência 
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Social e Saúde, a saber: “A seguridade social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. O artigo 194 da 

Constituição Federal de 1988, elenca em seu parágrafo único, incisos I a VII, os 

princípios constitucionais, também considerados como objetivos na organização da 

Seguridade Social, a saber: 

 

Art. 194. [...]. 

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 

seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 

I - universalidade da cobertura e do atendimento; 

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações 

urbanas e rurais; 

III – seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 

V - eqüidade na forma de participação no custeio; 

VI - diversidade da base de financiamento; 

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 

gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, 

dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 

 

Com relação aos princípios constitucionais a cima destacados, vela ressaltar 

apenas o significado do princípio da Universalidade da Cobertura e do Atendimento, 

haja vista a importância e confusão que este imprime ao tema central do presente 

trabalho, a saber: universalidade de cobertura, significa que a Seguridade deve atender 

todas as contingências sociais que geram necessidade de proteção social (maternidade, 

velhice, doença, invalidez, reclusão e morte); universalidade do atendimento significa 

que todas as pessoas serão indistintamente atendidas pela Seguridade Social. Convém 

esclarecer que não se deve confundir Previdência Social com Seguridade Social, ou 

seja, quando o princípio assegura universalidade de atendimento, não significa dizer que 

qualquer pessoa tenha direito aos benefícios previdenciários, já que a Previdência Social 

tem caráter contributivo, ou seja, somente aqueles que contribuem para o sistema é que 

terão direito aos benefícios. 

Com relação aos princípios citados no artigo 194 da Constituição Federal de 

1988, passa-se relatar um breve e sucinto significado: uniformidade e equivalência dos 

benefícios e serviços às populações urbanas e rurais deve-se haver um tratamento igual, 

entre as populações urbanas e rurais; seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços deve-se ocorrer uma seletividade séria e consciente de quais serão 

as pessoas que realmente tem direito na prestação da Seguridade Social; irredutibilidade 
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do valor dos benefícios, o valor não pode diminuir, pelo contrário deverá ser 

preservado, conforme dispõe o artigo 201, §4º da Constituição Federal; equidade na 

forma de participação e custeio, as contribuições devem ser feitas dentro da realidade de 

cada participante; diversidade da base de financiamento, a contribuição deverá vir de 

diversas fontes de renda; caráter democrático e descentralizado da administração, 

mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregados, dos 

aposentados e do governo nos órgãos colegiados, significa que a administração deverá 

ser exercida por órgão colegiado, ou seja, com a participação dos diferentes 

representantes e interessados na gestão da Seguridade Social. 

A Seguridade Social é constituída por subgrupos: Previdência Social, 

Assistência Social e Saúde, no qual possui um orçamento global, do qual devem advir 

os recursos destinados a cada um dos três ramos, sendo estas atividades administradas e 

coordenadas por autarquias, órgãos e ministérios diversos. 

 

Figura 1 - Estrutura da Seguridade Social 

 
Fonte: O Autor adaptado  

 

Sendo assim, Seguro Social (Previdência Social), consiste em um programa de 

pagamentos feitos ao indivíduo como compensação da perda da capacidade laborativa, 

desemprego involuntário, reclusão ou morte daquele de quem dependiam 

economicamente. A perda da capacidade laborativa está relacionada à incapacidade, à 

idade avançada, ao tempo de serviço e à maternidade. Os beneficiários da Previdência 

Social são, exclusivamente dos trabalhadores e seus dependentes. A contribuição é da 

essência do Seguro Social, visto que o sistema é contributivo, sendo a contribuição do 

trabalhador obrigatória, ou seja, todo e qualquer cidadão quer estiver exercendo 

atividade remunerada deverá obrigatoriamente contribuir para a Previdência Social. 

Assim, a contribuição ao sistema é compulsória para o empregado e para os demais 

trabalhadores. Pessoas que não exerçam atividades laborativas, mas que, por vontade 

própria, queiram contribuir facultativamente para a Previdência Social, com o intuito de 
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no futuro usufruírem dos benefícios previdenciários, deveram assim fazer, haja vista 

que sem essa contribuição não teriam direito ao recebimento de quaisquer benefícios da 

Previdência Social. 

Por conseguinte a Assistência Social consiste em um programa de pagamentos 

em dinheiro, distribuição de bens e prestação de serviços, distribuídos segundo o 

critério de necessidade. Sendo este programa responsável por prover as necessidades 

básicas aqueles indivíduos que não possuem condições de prover sua própria 

manutenção. Conforme o artigo 203 da Constituição Federal dispõe que: "A assistência 

social será prestada a quem necessitar independente de contribuição a Seguridade 

Social", sendo por definição um programa não contributivo, cumprindo assim seu 

princípio da Universalidade de Cobertura e do Atendimento. 

Por fim, Saúde, consiste em um programa de políticas e ações de natureza 

médica, sanitária e nutricional com o objetivo de prevenir e curar os problemas do bem 

estar físico e mental primeiramente do indivíduo e de seus familiares, além de reduzir o 

risco de doença e de outros agravos. Sendo este um direito de todos, e dever do Estado, 

de forma que o atendimento público à saúde deve ser gratuito, sem qualquer tipo de 

contribuição, seguindo o princípio da Universalidade de Cobertura e do Atendimento, 

logo o sistema será financiado pelo orçamento da seguridade social, além de outras 

fontes. 

 

2.2. Previdência Brasileira 

 

A Constituição de 1988 institui em seu texto, a criação de três regimes distintos 

de previdência brasileira, pelo qual definiu em seu artigo 201 o Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), sendo este o sistema mais amplo entre os demais, por ser 

responsável pela proteção da maior parcela da população, constituída pelos 

trabalhadores privados e empregados públicos, este sistema possui caráter compulsório, 

e regime de repartição simples.   

Já o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), encontra-se estabelecido no 

artigo 40 da Constituição Federal, no qual busca o atendimento dos servidores públicos 

e militares, sendo mantido pelo ente federativo ao qual o mesmo está ligado: União, 

Estados ou Municípios. Ocorre que nem todos os municípios possuem um regime 

próprio de previdência e, por isso, seus servidores são obrigatoriamente vinculados ao 

Regime Geral de Previdência Social.  
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Os Regimes Complementares por sua vez, possuem caráter privado e facultativo, 

sendo operados por entidades fechadas de previdência complementar (Fundos e Pensão) 

e por entidades abertas de previdência complementar (Bancos e Seguradoras). 

 

Figura 2 - Estrutura da Previdência Brasileira 

 
Fonte: O Autor adaptado  

 

2.2.1. Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 

 

O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) tem suas políticas elaboradas e 

executadas pelo Ministério da Previdência Social. Este Regime é compulsório para o 

servidor público do ente federativo que o tenha instituído, com teto e subtetos definidos 

pela Emenda Constitucional nº 41/2003. Excluem-se deste grupo os empregados das 

empresas públicas, os agentes políticos, servidores temporários e detentores de cargos 

de confiança, todos filiados obrigatórios ao Regime Geral de Previdência Social. 

Vale esclarecer que os servidores públicos federais, estaduais (incluindo-se os do 

Distrito Federal) e municipais não estão vinculados ao mesmo regime de previdência, 

ou seja, o regime dos servidores da União é distinto dos Regimes Próprios de 

Previdência Social estaduais e municipais que, por sua vez, são diferentes entre si, 

dependendo do estado e do município considerado.  

De acordo com o artigo 40 da Constituição Federal de 1988, os Regimes 

Próprios de Previdência Social deverão assegurar ao servidor público, pelo menos, os 

benefícios de aposentadoria e pensão, e sua criação depende de lei que disponha 

expressamente sobre tais benefícios, que são, no máximo, os mesmos previstos para o 
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Regime Geral de Previdência Social. 

No que se refere à contribuição devida aos Regimes Próprios de Previdência 

Social, cujo fundamento é o princípio do caráter contributivo e solidário, encontrado no 

caput do artigo 40 da Constituição Federal, a Portaria do Ministério da Previdência 

Social nº 402/2008 estabelece em seu artigo 4º, caput que: “A lei do ente federativo 

definirá as parcelas que comporão a base de cálculo da contribuição”. Portanto, 

compete ao ente federativo definir em lei própria a base de cálculo da contribuição 

previdenciária destinada ao seu Regime Próprio de Previdência Social, sobre a qual 

deverão incidir as alíquotas de contribuição. 

Apesar de não haver uma definição da alíquota de contribuição dos servidores, 

em seu texto de Orientação Normativa do Ministério de Previdência Social, que define 

as atribuições necessárias para intuição de Regime Próprio de Previdência Social, a 

Subseção II - Dos Limites de Contribuição, em seu artigo 26 define o valor mínimo 

desta contribuição dos servidores: "A alíquota de contribuição dos segurados ativos ao 

RPPS não poderá ser inferior à dos servidores titulares de cargo efetivo da União, 

atualmente fixada em 11% (onze por cento)”. 

A Constituição Federal, em seu artigo 40, parágrafo dois estabelece que: “Os 

proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão 

exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a 

aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.” Sendo que a 

expressão "remuneração no cargo efetivo" o limite ao qual se encontram submetidos os 

proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão. 

Muitas já foram às modificações desde a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, as Emendas Constitucionais nº20, de 16/12/98, nº41, de 31/12/03 e nº47, de 

05/07/2005 alteraram as regras de aposentadoria, expressas no artigo 40 da Carta 

Magna. 

A Emenda Constitucional nº 20/98, estabeleceu limites para as aposentadorias 

integrais, tais como: idade mínima de 60 anos para homens e de 55 anos para mulheres; 

exigência de 10 anos de serviço público e cinco anos no cargo em que se der a 

aposentadoria; extinguiu a aposentadoria proporcional para os servidores que 

ingressaram no serviço público após sua promulgação; transformou tempo de serviço 

em tempo de contribuição; e impossibilitou qualquer forma de contagem de tempo de 

contribuição fictícia. Em seu artigo 8º, criou uma regra de transição para os servidores 

que ingressaram até 16 de dezembro de 1998, sendo estabelecido um pedágio de 20% 
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para as aposentadorias integrais e de 40% para proporcionais. 

A Emenda Constitucional nº 20/98 restringiu a possibilidade de percepção de 

mais de uma aposentadoria pelo servidor público e a acumulação de proventos com 

remuneração de cargo, excetuando-se os casos acumuláveis. Foram extintas as 

aposentadorias especiais, ressalvando aquelas que prejudiquem a saúde ou a integridade 

física, bem como a do professor no exercício das funções de magistério na educação 

infantil e no ensino fundamental e médio. 

Por conseguinte a Emenda Constitucional nº 41/03, extinguiu a paridade entre os 

servidores ativos e aposentados no reajuste dos benefícios, instituindo ainda uma nova 

regra de cálculo dos proventos, que foi definida pela Lei nº 10.887/04, no qual se levou 

em consideração as remunerações utilizadas como base para as contribuições do 

servidor no Regime Próprio de Previdência Social e no Regime Geral de Previdência 

Social.  

Após a Emenda Constitucional nº 41/03, a aposentadoria proporcional ditada 

pela regra de transição da Emenda Constitucional nº 20/98 foi extinta e foram criadas 

duas novas regras de transição, a primeira disciplina no artigo 2º, para os que 

ingressaram até a publicação da Emenda Constitucional nº 20/98 (cálculo pela média e 

sem paridade) e a segunda prevista no artigo 6º, para quem ingressou até a publicação 

da Emenda Constitucional nº 41/03 (cálculo pela última remuneração e paridade).  

Já em seu artigo 3°, §1°, a Emenda Constitucional nº 41/03, instituiu o abono de 

permanência para os servidores que tenham cumprido os requisitos para aposentadoria 

voluntária e que optem por permanecer em atividade, fazendo jus ao equivalente ao 

valor de sua contribuição previdenciária. Esta Emenda também alterou a forma de 

calcular as pensões, regulamentada no artigo 2º da Lei nº 10.887/04. 

A Emenda Constitucional nº 47/05, por sua vez, em seu art. 3º, criou uma nova 

regra de transição para servidores que tenham ingressado no serviço público até 16 de 

dezembro de 1998, resguardando a paridade e o cálculo dos proventos integrais desde 

que preenchidos os requisitos exigidos no citado artigo. 

Por fim, a Emenda Constitucional nº 70/12, estabeleceu novas regras para a 

aposentadoria por invalidez, no qual, todos os servidores federais, estaduais e 

municipais que tenham ingressado no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e que 

tenham se aposentado ou venham a se aposentar por invalidez a partir de 01 de janeiro 

de 2004, tenham a integralidade e paridade na aposentadoria, incluindo também os 

pensionistas. 



12 
 

Por fim, com a edição da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, foi instituído o 

regime de previdência complementar para os servidores públicos federal titulares de 

cargo efetivo, fixando o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões 

pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal.  

Autorizando ainda a criação de três entidades fechadas de previdência complementar, 

denominadas Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do 

Poder Executivo (Funpresp-Exe), Fundação de Previdência Complementar do Servidor 

Público Federal do Poder Legislativo (Funpresp-Leg) e Fundação de Previdência 

Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud). 

 

2.2.2. Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 

 

No Brasil se atribui o nome de Regime Geral de Previdência Social (RGPS), às 

disposições disciplinadas na Lei nº 8.213/91. Esta por sua vez estabelece os princípios 

dos planos e benefícios concedidos pela Previdência social, haja vista que o Regime 

Geral de Previdência Social deriva do artigo 201 da Constituição Federal de 1988, no 

qual solicita-se a criação da citada regulamentação, que determina o caráter 

contributivo, a filiação obrigatória, a observância aos equilíbrios financeiros e atuários, 

bem como a disponibilidade das modalidades em que são garantidos o livre acesso à 

Previdência social. 

A Constituição Federal de 1988, não só prevê a criação de um regulamentação 

especifica para os planos e benefícios concedidos pela Previdência Social, como 

também, constitui um marco na história da Previdência Social Brasileira, uma vez que 

reformulou por completo o sistema previdenciário brasileiro, haja vista que unificou, 

por assim dizer, os regimes urbano e rural, resultando assim a consagração dos direitos 

previdenciários sob uma nova dimensão, a da seguridade social. 

Diante das mudanças advindas da Constituição Federal de 1988, originou-se 

duas leis consideradas básicas para a Previdência Social, a saber: Lei nº 8.212/91 e a Lei 

nº 8.213/91, que tratam, respectivamente, do Plano de Custeio e do Plano de Benefício 

da Previdência Social. 

Posteriormente, percebeu-se a necessidade de se aperfeiçoar as citadas leis, o 

que acarretou a elaboração de novas leis que alterassem ou corrigissem divergências 

legais, trazendo ainda novas disposições com relação a capacidade financeira do 
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sistema, e melhorando a sua administração, o que se pode observar nas Leis nº 9.032/95, 

9.528/97, e 9.732/98. 

Devido à existência de diversas distorções e privilégios consagrados na 

Constituição, fez-se necessário a alteração da Constituição, através da Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998, tornando possível a reformulação de toda a legislação 

infraconstitucional, em face da nova realidade econômica, social e demográfica. Diante 

do cenário aqui relatado, editou-se a Lei nº 9.876/99, que introduziu os critérios 

atuariais no cálculo dos benefícios, criando ainda atrativos com relação a expansão da 

cobertura do sistema, entre outras inovações. 

O que a Lei nº 9.876/99 vem acrescentar a Previdência Social é o denominado 

fator previdenciário, ou seja, um fator multiplicativo aplicado ao valor dos benefícios 

previdenciários, no qual leva-se em consideração o tempo de contribuição, a idade do 

segurado e a expectativa de vida, conforme pode-se verificar no Decreto nº 3.265/99, 

que alterou o artigo 32 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 

nº 3.048/99, ao incluir o parágrafo 11 no citado artigo, a saber: 

 

Art. 32. O salário-de-benefício consiste: 

[...] 

§11. O fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a 

expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se 

aposentar, mediante a fórmula: (Incluído pelo Decreto nº 3.265, de 1999) 

 

Fórmula 1 – Fator Previdenciário 
 

 
 

Fonte: Ministério da Previdência Social 

onde: 

f = fator previdenciário; 

Es = expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria; 

Tc = tempo de contribuição até o momento da aposentadoria; 

Id = idade no momento da aposentadoria; e 

a = alíquota de contribuição correspondente a 0,31. 

 

O fator previdenciário é aplicado para o cálculo das aposentadorias por tempo de 

contribuição e por idade, sendo opcional no segundo caso. Salienta-se também à edição 

da Lei nº 10.403/02, que possibilitou ao assegurado a inversão do ônus da prova, haja 

vista que tornou-se possível a dispensa da apresentação da relação dos salários e da 

comprovação de seus vínculos no período que se inicia com o Plano Real, ou seja, em 

julho de 1994. 
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Após este breve resumo da evolução histórica do Regime Geral da Previdência 

Social, vale a pena destacar a notória importância dada pela Constituição Federal à 

previdência social, ao enquadrá-la nos direitos sociais, como se pode verificar nos 

artigos constitucional citados abaixo: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 

e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010) 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: [...] II - seguro-desemprego, em 

caso de desemprego involuntário; [...] IV – salário-mínimo, fixado em lei, 

nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas 

e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 

vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos 

que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para 

qualquer fim; [...] VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração 

integral ou no valor da aposentadoria; [...] XII - salário-família pago em 

razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) [...] XVIII - 

licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 

cento e vinte dias; [...] XXIV - aposentadoria; [...] XXVIII - seguro contra 

acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a 

que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa; [...] XXXIII - 

proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e 

de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 20, de 1998) [...] 

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos 

os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, 

XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas 

as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do 

cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes 

da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, 

IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 72, de 2013) 

 

Silva (2006), explica que os direitos sociais são os proporcionados pelo Estado 

democrático de direito a fim de tornar mais justa a convivência entre os homens, 

amenizando assim as desigualdades sociais, ao definir o que venha a ser os direitos 

sociais, a saber: 

 

[...] dimensões dos direitos fundamentais dos homens, prestações positivas 

proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas 

constitucionais que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, 

direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais. 

(SILVA, 2006, p 284) 

 

A Lei nº 8.213/91, também denominada Lei de Benefícios Previdenciários, 

estabelece que, para se adquirir aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, 
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faz-se necessário que o segurado preencha os requisitos legais, conforme o tipo de 

aposentadoria a qual se pretende requerer, ou seja, é compulsória, haja vista que deverá 

ser observado os critérios constantes nas Leis específicas. Assim, compreende-se como 

benefícios da seguridade social a prestação assegurada pelo órgão previdenciário aos 

beneficiários, ou seja, vem a ser as necessidades básicas de seguridade social previstas 

no sistema previdenciário brasileiro, conforme descreve o artigo 18, da Lei nº 8.213/91, 

a saber: 

 

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes 

prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do 

trabalho, expressas em benefícios e serviços: 
I - quanto ao segurado: 
a) aposentadoria por invalidez; 
b) aposentadoria por idade; 
c) aposentadoria por tempo de contribuição; 
d) aposentadoria especial; 
e) auxílio-doença; 
f) salário-família; 
g) salário-maternidade; 
h) auxílio-acidente; 

 

Por oportuno, vale explicar que com relação aos benefícios citados acima, passa-

se a conceituar somente os correspondentes a aposentadoria, haja vista ser este o tema 

específico do trabalho aqui apresentado. 

Neste diapasão Ibrahim (2008), conceitua a aposentadoria por invalidez como: 

 

A aposentadoria por invalidez é concedida ao segurado que, estando ou não 

em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz para o trabalho e 

insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa situação. 

(IBRAHIM, 2008, p. 525) 

 

A diferença entre as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição reside 

na natureza dos suportes fáticos que geram o direito à aquisição do benefício 

(CARVALHO FILHO, 2006), ou seja, que na hipótese da aposentaria por tempo de 

serviço, o segurado fará jus quando somente estiver preenchido o requisito do tempo 

mínimo de serviço independentemente de sua idade, já na hipótese da aposentaria por 

idade, o segurado deverá alcançar a idade mínima descrita na lei independentemente de 

seu tempo de serviço, conforme disciplinam os artigos 40 e 52 da Lei n.º 8.213/91, a 

saber: 
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Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se 

homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 

1995) 

Art. 52. A aposentadoria por tempo de serviço será devida, cumprida a 

carência exigida nesta Lei, ao segurado que completar 25 (vinte e cinco) anos 

de serviço, se do sexo feminino, ou 30 (trinta) anos, se do sexo masculino. 

 

Já Castro (2007), disciplina a aposentadoria especial, como uma espécie da 

aposentadoria por tempo de contribuição, como se pode verificar abaixo: 

 

A aposentadoria especial é uma espécie de aposentadoria por tempo de 

contribuição, com redução do tempo necessário à inativação, concedida em 

razão do exercício de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à 

integridade física. Ou seja, é um benefício de natureza previdenciária que se 

presta a reparar financeiramente o trabalhador sujeito a condições de trabalho 

inadequadas. (CASTRO, 2007, p. 499) 

 

O Regime Geral de Previdência Social abrange tanto os trabalhadores 

empregados no setor privado, bem como os trabalhadores autônomos, domésticos, 

rurais e os segurados facultativos, administrado pelo INSS e de cunho obrigatório. O 

Regime Geral da Previdência Social, como já foi narrado acima é um seguro social 

estruturado para atender toda a População Economicamente Ativa, com exceção dos 

servidores públicos que dispõem de regime próprio. 

Exemplifica-se que o Regime Geral da Previdência Social é custeado através do 

recolhimento de um determinado percentual estipulado em Lei específica, sobre a folha 

de pagamento do segurado, ou seja, sobre o recolhimento da remuneração dos 

trabalhadores, conforme pode-se verificar mais claramente no artigo 201 da 

Constituição Federal, e no artigo 20 da Lei nº 8.212/91, a saber: 

 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, 

de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: 

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; 

II - proteção à maternidade, especialmente à gestante; 

III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; 

IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de 

baixa renda; 

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou 

companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. 

 

Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do 

trabalhador avulso é calculada mediante a aplicação da correspondente 

alíquota sobre o seu salário-de-contribuição mensal, de forma não 

cumulativa, observado o disposto no art. 28, de acordo com a seguinte tabela: 

[...] 
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Tabela 1- Contribuição dos segurados empregados, empregados doméstico e 

trabalhador avulso a partir de 1º de janeiro de 2013 

 

Salário-de-contribuição Alíquota em % 

até 1.247,70 8,00 

de 1.247,70 até 2.079,50 9,00 

de 2.079,50 até 4.159,00 11,00 

Fonte: Ministério da Previdência Social 

 

Tabela 2 - Contribuição dos segurados contribuintes individual e facultativo 

 

Salário-de- contribuição Alíquota em % 

678,00 5,00 

678,00 11,00 

678,00 até 4.159,00 20,00 

Fonte: Ministério da Previdência Social 

 

Vale destacar por sua vez que o Regime Geral de Previdência Social funciona 

sob o regime de repartição simples, ou seja, é um sistema de transferência onde 

trabalhadores em atividade financiam os inativos na expectativa de que, no futuro, outra 

geração de trabalhadores sustentará a sua inatividade, e pode-se analisar o regime de 

repartição simples da seguinte forma (GIAMBIASI, 2007), considerando-se que: 

 

Fórmula 2 – Equilíbrio do Sistema Previdenciário 

 

CN = AB | cWN = aWB | c=a(B/N). 

 

Fonte: Giambiasi, 2007 

 

a) C = contribuição previdenciária 

b) W = salário médio da economia 

c) c = alíquota previdenciária (C/W) 

d) A = valor médio das aposentadorias e pensões 

e) a = taxa de reposição (percentual de aposentadoria em relação ao salário 

A/W) 

f) B = número de beneficiário de aposentadoria e pensões 

g) N = número de contribuintes do sistema 

 

Ao verificar-se a equação acima demonstrada, pode-se compreender que no 

regime de repartição significa que quando há um aumento de beneficiários de um 

sistema de aposentadorias em relação ao de contribuintes, ou seja, quando, para um 

dado “N”, “B” aumenta (GIAMBIASI, 2007), tem-se que:  

 

O sistema não está em equilíbrio; é necessário aumentar o percentual de 

contribuição; ou para preservar o valor da alíquota previdenciária (c), a taxa 

de reposição (a) deve diminuir visasse o aumento do número de beneficiários 

ou, ainda, o número de contribuintes do sistema (N) deve se expandir 

concomitante com o número de beneficiários de aposentadorias e pensões 

(B). 
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São variáveis fundamentais para estimar a evolução dos contribuintes e 

beneficiários no sistema de repartição simples: a taxa de crescimento da população, a 

evolução de seu perfil etário e a taxa de urbanização. Ocorre que de acordo com o 

IBGE, nos próximos 37 anos deverão ser mantidos a tendência observada nas últimas 

décadas, ou seja, o declínio da taxa de crescimento da população, acarretando assim, a 

aceleração do envelhecimento populacional.  

Conforme dados apresentados pelo IBGE, a taxa média anual de crescimento da 

população, que diminui de 3,0% na década de 60 para 1,2% na primeira década deste 

século, deverá manter a tendência de queda nos próximos 37 anos, chegando a 0,1% 

entre 2030 e 2040 e passando a apresentar variação negativa a partir da década de 2040, 

momento em que a população começará a diminuir em termos absolutos. 

O Ministério da Previdência Social apresenta em seu estudo de Projeções 

Atuariais para o Regime Geral de Previdência Social – RGPS de março de 2013, uma 

estimativa de déficit para o sistema em torno de R$41,801 bilhões para o presente ano, 

no qual irá atingir o patamar de R$909,051 bilhões em 2050.  

Ocorre que mesmo o Brasil apresentando ainda uma estrutura etária, 

relativamente jovem, a forte tendência é que ocorra a queda nas taxas de natalidade o 

que acarretará o rápido envelhecimento da população, bem como a redução acentuada 

da participação da geração jovem para com os benefícios previdenciários, gerando 

assim, grandes pressões por mudanças significativas, nas políticas públicas de forma 

geral e especificamente na previdenciária. 

 

2.2.3. Previdência Complementar no Brasil 

 

Inicialmente esclarece-se que a Previdência Complementar é um regime de 

previdência privada de caráter complementar e voluntário, organizado de forma 

autônoma em relação ao Regime Geral da Previdência Social, sendo ainda baseado na 

constituição de reservas, ou seja, poupanças que garantem o benefício contratado, no 

qual a operação é toda realizada por entidades fechadas de previdência complementar. 

Seu objetivo principal são: aposentadoria, invalidez e pensão por morte. 

Pinheiro (2007, p. 33) apresenta algumas das fases do desenvolvimento da 

previdência complementar fechada no Brasil, ao destacar que na década de 70 foram 

constituídos os primeiros fundos de pensão vinculados aos grandes grupos econômicos 
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privados, bem como as empresas estatais. Neste período foram promulgadas a Lei nº 

6.435/77, que dispunha sobre as entidades abertas e fechadas de previdência privada, e o 

Decreto n.º 81.240/78, que regulamentou as disposições legais relativas às entidades 

fechadas. 

Já na década dos anos 80, devido ao processo inflacionário ocorrido na 

economia brasileira, resultou na criação dos fundos de pensão das empresas privadas, 

pelo qual optou-se por um período de acumulação de recursos, principalmente no 

segmento de aplicação de renda fixa (PINHEIRO, 2007, p 33). 

Por conseguinte o início dos anos 90 foi marcado pelas privatizações das 

empresas estatais, que contaram com a participação decisiva dos recursos financeiros 

dos fundos de pensão (PINHEIRO, 2007, p 33). Já na segunda metade, Pinheiros 

(2007,p. 34) destaca que “começou a ocorrer a migração de planos de benefício 

definido para os planos de contribuição definida”, sendo aprovado em 15 de dezembro 

de 1998 a Emenda Constitucional nº 20, com o objetivo de tratar a previdência 

complementar no âmbito constitucional pela primeira vez e adequar os planos 

previdenciários das entidades fechadas de previdência privada a regras mais rígidas, 

conforme pode-se verificar no artigo 202 da Emenda Constitucional n° 20, a saber:  

 

Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar é 

organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência 

social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o 

benefício contratado, e regulado por lei complementar.  

§ 1° A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de 

planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às 

informações relativas à gestão de seus respectivos planos.  

§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições 

contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das 

entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos 

participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não 

integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.  

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

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, 

empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, 

salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, 

sua contribuição normal poderá exceder a do segurado.  

§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de 

economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto 

patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, e suas 

respectivas entidades fechadas de previdência privada.  

§ 5º A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que 

couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de 

prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas 

de previdência privada.  
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§ 6º A lei complementar a que se refere o § 4° deste artigo estabelecerá os 

requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades 

fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes 

nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de 

discussão e deliberação. 

 

Em 2001, foram realizadas alterações importantes na legislação da previdência 

complementar, haja vista a aprovação das Leis Complementares nº 108 e 109, de maio 

de 2001, no qual tem como objetivo os planos de benefícios, enquanto na legislação 

anterior, ou seja, na Lei nº 6.435/77, o foco estava nas entidades fechadas de 

previdência complementar. Foram criados os novos institutos de portabilidade e 

benefício proporcional diferido ou vesting, e regulamentados, conjuntamente, os 

institutos do auto patrocínio e resgate de contribuições (reserva de poupança). 

A Lei Complementar n° 109/01, prevista pela Emenda Constitucional nº 20/98, 

revogou a Lei nº 6.435/77 e definiu as regras gerais da previdência complementar aberta 

ou fechada no país, buscando assim, inserir nas entidades de previdência complementar 

uma nova estrutura normativa, refletindo a contínua evolução do setor ao longo de sua 

existência. Já a Lei Complementar nº 108/01, também prevista pela Emenda 

Constitucional nº. 20/98, trata da relação dos patrocinadores de empresas públicas, 

sociedades de economia mista e o ente federado, com seus respectivos fundos de 

pensão. 

Diante desde cenário, o regime de previdência privada tem caráter 

complementar, é organizado de forma autônoma em relação ao regime geral da 

previdência social e se baseia na constituição de reservas que garantam o benefício 

oferecido por entidades de previdência complementar. Viabilizando também, a 

formação de planos de benefícios por pessoas jurídicas de caráter profissional, classista 

ou setorial, conhecidos como Instituidores, passando as Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar a ser acessíveis aos associados dessas entidades. 

Esperava-se para os anos subsequentes um crescimento do sistema fechado de 

previdência complementar impulsionado pelo fato do chefe da família atual possuir uma 

compreensão escolar superior aos de seus pais (BOEDEL, 2003), ou seja, uma maior 

incentivo a participação dos indivíduos na previdência privada, através da criação do 

Instituidor e pelo novo regime tributário que suprimiu a tributação na fase de 

acumulação dos fundos de previdência e introduziu uma taxação regressiva segundo o 

prazo de acumulação dos recursos nos planos de benefícios previdenciários. 
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O desenvolvimento da previdência privada fechada, a partir da promulgação da 

Lei nº 6.435/77, deu-se em condições de maior conformidade legal e num contexto de 

crescimento econômico do país.  

Já para a atual fase, em que se tem uma legislação mais atualizada e alinhada 

com a experiência internacional, somada às dificuldades de financiamento da 

previdência social, advindas da transição demográfica e das transformações estruturais 

do mercado de trabalho, a previdência complementar exercida pelas entidades fechadas 

pode representar uma melhor organização de arranjos privados de poupança de grupos 

com vínculos empregatícios ou associativos, capaz de assegurar renda no estágio inativo 

do ciclo de vida dos indivíduos. 

Pinheiro (2007, p. 36) destaca ainda que até o final de 2009, as funções de órgão 

regulador das Entidades Fechadas de Previdência Complementar eram exercidas pelo 

Ministério da Previdência Social, através do Conselho de Gestão da Previdência 

Complementar, e as de órgão fiscalizador pela Secretaria da Previdência Complementar. 

Ressalta-se assim, algumas distinções entre previdência complementar aberta e 

fechada, a saber: a previdência complementar fechada é oferecida pelas empresas ou 

associações de classes aos seus trabalhadores ou associados/vinculados, e a fiscalização 

é realizada pela Secretaria de Previdência Complementar, órgão do Ministério da 

Previdência Social, no qual sua regulamentação cabe ao Conselho de Gestão da 

Previdência Complementar, órgão colegiado, também vinculado ao Ministério da 

Previdência Social.  

Já a Previdência complementar aberta é comercializada pelas instituições 

financeiras a qualquer pessoa física, e devido a sua finalidade lucrativa, é regulada e 

fiscalizada pelo Ministério da Fazenda, através de seus órgãos. 

Com relação às entidades de previdência complementar, ressaltamos que as 

entidades de previdência complementar fechadas, conhecidas também como Fundos de 

Pensão, são entidades sem fins lucrativos, constituídas sob a forma de fundações ou 

sociedades civis (MARTINEZ, 2003), com acesso exclusivo aos empregados de uma só 

empresa ou grupo de empresas ou aos servidores da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, entes denominados patrocinadores ou aos associados ou 

membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, denominadas 

instituidores. 

Ocorre que as entidades de previdência complementar fechadas, já existiam 

antes da promulgação da Lei n.º 6.435/77, o primeiro fundo de pensão no Brasil, surgiu 
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através da criação da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A – 

PREVI, em 16 de abril de 1904, com características de fundo fechado (MARTINEZ, 

2003), que atualmente representa 27% do total dos fundos existentes no Brasil, ou seja, 

é o maior fundo de pensão do Brasil. 

 

2.2.3.1. Entidades Abertas de Previdência Complementar 

 

Segundo o artigo 36, da Lei Complementar nº 109/01, são definidas como 

entidades abertas de previdência complementar: 

 

Art. 36. As entidades abertas são constituídas unicamente sob a forma de 

sociedades anônimas e têm por objetivo instituir e operar planos de 

benefícios de caráter previdenciário concedidos em forma de renda 

continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas. 

 

A Lei nº 6.435/77 permitiu que as entidades abertas fossem organizadas sob a 

forma de sociedades anônimas, quando tivessem fins lucrativos, ou sociedades civis ou 

fundações, sem fins lucrativos. Entretanto, com o propósito de conferir maior segurança 

e credibilidade ao Sistema de Previdência Complementar, a Lei Complementar 109/01 

restringiu a constituição das entidades abertas unicamente à forma de sociedades 

anônimas, o que representou um avanço no controle e na transparência. Assim, as 

entidades abertas de previdência complementar, tem por objetivo principal instituir 

planos que podem ter coberturas de morte, invalidez ou sobrevivência. 

As entidades abertas de previdência complementar encontram-se subordinadas 

ao Ministério da Fazenda e têm como órgãos normativo e fiscalizador, respectivamente, 

o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e a Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP) (PERES, 2010, p. 19). 

Abaixo organograma de como está organizada a Previdência Complementar 

Aberta no Brasil: 
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Figura 3 - Estrutura da Previdência Complementar Aberta 

 

 

Fonte: FUNENSEG 

 

2.2.3.1.1. Planos da Previdência Complementar Aberta 

 

Os planos comercializados no Brasil são: PGBL (Plano Gerador de Benefícios 

Livre), PRGP (Plano com Remuneração Garantida e Performance), o PRSA (Plano com 

Remuneração Garantida e Performance sem Atualização), o PAGP (Plano com 

Atualização Garantida e Performance) e o PRI (Plano de Renda Imediata). Todos esses 

planos garantem o pagamento de benefício pela sobrevivência do participante ao 

término do período compreendido entre a data da contratação do plano e a data 

escolhida para início da concessão do benefício (período de diferimento). 

As coberturas dos planos de Previdência Complementar Aberta podem ser 

estruturas nas formas de Benefício Definido, e Contribuição Variável, no qual podem 

ser compreendidas da seguinte, conforme Peres (2010, p. 26 e 27) destaca: Os Planos de 

Benefício Definido possuem o valor do benefício definido no momento de sua 

contratação, sendo pago uma única vez ou sobre a forma de renda. Estes planos também 

possuem sua contribuição previamente definida. Os Planos de Contribuição Variável 

possuem valores e prazos de pagamento definidos previamente, sendo que o valor do 

benefício a ser pago, um única vez ou sob forma de renda será calculado com base no 

saldo acumulado. 

Ministério da Fazenda 

Conselho Nacional de 
Seguros Privados (CNSP) 

SUSEP 

Sem Fins 
Lucrativos 

Montepios 

Com Fins 
Lucrativos 

EAPC e Sociedades 
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O Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) é definido quando, durante o 

período de diferimento, a remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder 

for baseada na rentabilidade da carteira de investimentos do FIE (Fundo de 

Investimento Especial Constituído), no qual esteja aplicada a totalidade dos respectivos 

recursos, sem garantia de remuneração mínima e de atualização de valores, e sempre 

estruturados na modalidade de contribuição variável. De acordo o artigo 1º da 

Resolução CNSP nº 06/97, o Plano Gerador de Benefício Livre é definido como: 

 

Art. 1. O plano, que tem por finalidade a concessão de benefícios 

previdenciários, será estruturado na modalidade de contribuição variável, e 

terá como critério de remuneração das reservas técnicas, constituídas pelo 

montante das contribuições puras, durante o prazo de diferimento, sem 

garantia de mínimo, a rentabilidade de carteira de investimentos de fundo de 

investimento financeiro, instituído especificamente para cada plano ou tipo 

de plano da espécie. 

 

Segundo Peres (2010, p. 38) Plano Gerador de Benefício Livre tem sua carteira 

de investimentos estruturada sob três modalidades, a saber:  

a) Soberano: é o tipo de plano, pelo qual, a carteira de investimento do FIE é 

composta unicamente por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco 

Central do Brasil e créditos securitizados do Tesouro Nacional. 

b) Renda Fixa: pode ser compreendido quando, a carteira de investimento do 

FIE é composta por títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do 

Brasil, por crédito securitizados do Tesouro Nacional e por investimentos de renda fixa, 

nas modalidades e dentro dos critérios, diversificação e diversidade admitida pela 

regulamentação vigente. 

c) Composta: pode ser descrita quando, a carteira de investimentos do FIE 

admite investimentos em renda variável de, no máximo, 49% do seu patrimônio líquido, 

sendo admissível o estabelecimento de percentual mínimo de aplicação em renda 

variável. 

Ao final da fase de acumulação de recursos do Plano Gerador de Benefício Livre 

o participante pode optar por receber o saldo acumulado em uma única vez, ou através 

de um tipo de renda cujo valor é calculado em função da sua idade, modalidade de 

renda escolhida e dos parâmetros técnicos do plano contratado. Assim, tem-se como as 

principais modalidades de renda: 
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a) Renda mensal vitalícia: o participante ao optar por este plano receberá uma 

renda que consiste em um pagamento vitalício a partir da data de concessão do 

benefício. 

b) Renda mensal temporária: ao optar por este plano será paga uma renda 

temporária exclusivamente ao participante, nesta opção o pagamento se encerra com o 

falecimento do participante ou o fim tempo contratado. 

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

renda paga vitaliciamente a partir da data escolhida, nesta modalidade se durante o 

período de recebimento da renda, o participante venha a falecer, antes de ter completado 

o prazo mínimo da garantia escolhido, a renda será destinado aos beneficiários, pelo 

período restante do prazo mínimo de garantia. 

d) Renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário indicado: consiste em 

uma renda mensal paga vitaliciamente ao participante a partir da data escolhida para a 

concessão do benefício. Ocorrendo o falecimento do participante durante o recebimento 

da renda, um percentual do seu valor estabelecido será revertido vitaliciamente ao 

beneficiário indicado. Na hipótese de falecimento do beneficiário a reversibilidade da 

renda será extinta sem direito a compensações ou devoluções dos valores pagos. 

e) Renda mensal vitalícia reversiva ao cônjuge com continuidade aos 

menores: está modalidade consiste em uma renda mensal paga vitaliciamente ao 

participante, ocorrendo o falecimento do mesmo durante o período e recebimento da 

renda, um percentual de seu valor será revertido vitaliciamente ao cônjuge, e na falta 

desde será reversível temporariamente até que o mais novo complete idade para a 

maioridade estabelecida no regulamento do plano. 

Plano com Remuneração Garantida e Perfomance (PRGP), é definido por 

garantir aos participantes, durante o período de diferimento, remuneração por meio da 

contratação de índice de atualização de valores e de taxa de juros, e a reversão, parcial 

ou total, de resultados financeiros. 

Plano com Remuneração Garantida e Perfomance sem Atualização (PRSA) pode 

ser definido por garantir aos participantes, durante o período de diferimento, 

remuneração por meio da contratação de taxa de juros e a reversão, parcial ou total, de 

resultados financeiros, e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável. 

Plano com Atualização Garantida e Performace (PAGP) é definido por garantir 

aos participantes, durante o período de diferimento, por meio da contratação de índice 
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de preços, apenas a atualização de valores e a reversão, parcial ou total, de resultados 

financeiros. 

Plano de Renda Imediata (PRI) pode ser definido quando, mediante contribuição 

única, garante o pagamento do benefício por sobrevivência, sob a forma de renda 

imediata. 

Diante das definições apresentadas, esclarece que o produto frequentemente 

comercializado pelo mercado sob a denominação de Vida Gerador de Benefício Livre 

(VGBL) trata-se de um seguro de vida com cobertura por sobrevivência, com o objetivo 

de concessão de indenizações em vida ao segurado tendo características previdenciárias. 

Assim sendo, VGBL não é um plano de previdência complementar pois se enquadra no 

ramo de seguro de pessoas. 

 

2.2.3.1.2. Valores Garantidos 

 

Nos planos de previdência complementar aberta com cobertura por 

sobrevivência, é obrigatória a previsão de dois valores garantidos pela Lei 

Complementar nº 109/01: Resgate e Portabilidade. 

Com relação à definição de Resgate a Resolução do MPS/CGPC nº 06/2003, 

ensina “que é um benefício que faculta ao participante o recebimento de um valor 

decorrente do seu desligamento do plano de benefícios”. Resgate pode ser ainda 

explicado como sendo um ato de pagamento, quitação de um título, antes de ter 

preenchido os requisitos de elegibilidade a uma aposentadoria, podendo ser feito através 

de um pagamento único ou em parcelas. No resgate o participante poderá solicitar este 

pagamento independentemente do número de contribuições pagas, resgatando assim, os 

recursos do saldo da provisão matemática de benefícios a conceder, após o 

cumprimento do período de carência, que deverá estar compreendido entre 60 dias e 24 

meses, a contar da data de inclusão no plano. 

O Resgate poderá ser efetuado através de duas formas: total, que será efetuada 

considerando o valor dos saldos da provisão matemática de benefícios e técnica de 

excedentes financeiros, calculados, na forma da regulamentação em vigor; e parcial, que 

será efetuado considerando o valor ou percentual estipulado pelo participante com base 

exclusivamente, no saldo da provisão de matemática de benefícios. 

Já a portabilidade está definida no artigo 2, inciso I da Resolução CGPC/MPAS 

nº 09/2002, como sendo: 
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I – portabilidade: instituto que faculta ao participante, nos termos da lei, 

portar os recursos financeiros correspondentes ao seu direito acumulado para 

outro plano de benefícios operado por entidade de previdência complementar 

ou sociedade seguradora autorizada a operar planos de benefícios de 

previdência complementar. 

 

Assim, a portabilidade poderá ser solicitada, sob a modalidade total ou 

parcialmente dos recursos financeiros, para outro plano de previdência complementar. 

Observa-se que a possibilidade da portabilidade só é permitida apenas para planos do 

mesmo seguimento, não sendo possível a transferência entre pessoas diferentes. 

Salienta-se, que para este tipo de ação não incidem despeças administrativas, pois o 

participante do plano não está resgatando o investimento, apenas trocando de 

instituição, incidindo neste caso somente a cobrança da taxa de saída sobre o valor total 

da portabilidade. 

Conforme citado a cima as operações de portabilidade poderão ser feitas de duas 

formas: total, que será efetuada com base no valor do saldo da provisão matemática dos 

benefícios e da provisão técnica de excedentes financeiros; e parcial, que será efetuada 

com base no valor ou percentual estipulado pelo participante do plano, com base no 

saldo da provisão matemática dos benefícios a conceder. 

 

3. COMPARATIVO 

 

3.1. Metodologia 

 

Na construção deste comparativo, para que possamos comparar os valores de 

rendimento de cada plano iremos adotar o cálculo de Valor Futuro, este modelo 

considera o valor do dinheiro no tempo, deste modo poderemos identificar qual dos 

investimentos tende a apresentar ganho de capital. Apesar de o Valor Presente ser o 

modelo mais adota no mercado, devido à questão do tempo, para que fosse possível 

definirmos o Fator de Valor Futuro de uma Série de Pagamentos, iremos desconsiderar 

o Valor Presente e adotar o Valor Futuro. 

 

“Os valores e as decisões financeiras podem ser aferidos por meio de técnicas 

tanto de valor futuro como de valor presente. Embora resultem exatamente na 

mesma decisão, essas técnicas encaram-na de maneiras diferentes. As 

técnicas de valor futuro medem os fluxos  de caixa  no final da vida de um 

projeto, e as técnicas de valor presente, no início (data zero). O valor futuro é 

a quantia que você receberá em certa data futura, e o valor presente é o 

mesmo que dinheiro na mão agora.” (GITMAN, 2008, p. 130) 
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Considerando que iremos considerar uma série de depósitos/pagamentos 

mensais ao longo do tempo será adotada a seguinte formula para obtenção dos valores. 

 

Fórmula 3 – Valor Futuro de uma Série de Pagamentos 

 

Fonte: Gitman, 2008 

 

VF = Valor Futuro 

PMT = Valor do Pagamento/Depósito 

I = Taxa de Juros/Rentabilidade 

 

Por fim iremos considerar que a taxa de inflação seja igual à zero, para que 

possamos analisar os valores, tendo em vista, que o valor observado hoje pode não 

representar para o nosso investidor o mesmo poder de compra. 

 

3.2. Perfil do Investidor 

 

Para que possamos construir este comparativo, devemos definir o perfil do nosso 

investidor, considerando algumas características e desprezando outras, para tanto iremos 

desprezar seu gênero, estado civil e a existência de dependentes; serão consideradas a 

idade, salário e valor de investimento mensal. Nosso investidor terá 25 anos e renda 

mensal igual a cinco Salários Mínimos (R$678,00, valor do mínimo vigente) totalizando 

uma renda de R$3.390,00, será considerado que ele pretende investir 12% de sua renda, 

totalizando o valor de R$406,80, para que possamos simplificar o valor de investimento, 

consideraremos o valor R$400,00 mensais. 

Conforme apresentado anterior definimos a idade de nosso investidor, deste 

modo iremos considerar que ele tenha 25 anos completos em janeiro de 2014, data de  

quando ele iniciará sua série de pagamentos mensais, tendo com expectativa futura se 

aposentar aos 60 anos de idade, deste modo ele irá contribuir com seu plano por 35 

anos, ou 420 depósitos/pagamentos ao longo do tempo. 
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3.3 Planos de Previdência PGBL 

 

O desconhecimento a respeito das taxas de administração e carregamento é um 

dos fatores determinantes para se alcançar melhores resultados na acumulação de capital 

em Planos de Previdência Complementar, deste modo iremos considerar inicialmente 

duas opções: o Plano 1 – Icatu Seg Classic Conservador e Plano 2 – First Flexprev 

Personnalité PGBL Plus RF, ambos são planos que possuem baixo risco, com 

investimento voltado para Renda Fixa. 

 

Tabela 3 – Taxas de Carregamento e Administração 

 
Taxa de Carregamento Taxa de Adimistração 

Plano 1 Sem Cobrança 1,00% a.a. 

Plano 2 3,50% 2,80% a.a. 

Fonte: O Autor 

 

Os valores acima foram extraídos de documentos de ambas empresas, sendo 

disponíveis em seus sites, ou contratos de planos de previdência. 

 

3.3.1 Taxa de Carregamento 

 

Esta cobrança é feita em termos percentuais sobre todo valor aplicado ao plano. 

A cobraça não pode ser feita sobre rendimentos, apenas sobre os valores 

aportados/depositados no plano, ou saldo do valor nominal dos prêmios pagos. 

 

3.3.2 Taxa de Administração 

 

A taxa de administração é a cobrada pelo administrador do fundo,  e destina-se a 

remunerar o gestor dos recursos do fundo, seu valor é divulgado com sendo anual, mas 

sua incidência é diária. Esta cobrança incide é aplica sobre patrimônio líquido do fundo, 

sobre o capital aplicado mais os rendimentos. 

 

3.3.3 Imposto de Renda 

 

Ao contratar um plano de previdência complementar, todo investidor tem por lei 

até o último dia útil do mês subsequente da contratação para define a qual regime de 

tributação do plano: Progressiva ou Regressiva. 
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A tabela Progressiva é normalmente utilizada por pessoas físicas, a qual as taxas 

incidem mensalmente sobre o salário, nesta tabela os valores da taxa aumentam com o 

aumento da renda do indivíduo em questão. 

A tabela Regressiva possui valores de alíquota do Imposto de Renda que vão 

diminuindo com o tempo, o imposto incide sobre o valor de resgate (capital aplicado + 

rendimentos) em planos PGBL, nos Planos VGBL esta incidência é apenas sobre os 

rendimentos.   

 

Tabela 4 – Tabela Regressiva de Imposto de Renda 

 

Prazo de Acumulação Aliquota de IR 

Até dois anos 35% 

Entre dois e quatro anos 30% 

Entre quatro e seis anos 25% 

Entre seis e oito anos 20% 

Entre oito e dez anos 15% 

Acima de dez anos 10% 

Fonte: Receita Federal 

 

3.3.4 Rentabilidade 

 

É importante recordarmos que ao optar por um Plano de Previdência 

complementar, o investidor deve ter em mente que este produto é um investimento de 

longo prazo, e a rentabilidade dos planos de previdência complementar irão variar de 

acordo com a característica dos investimentos aos quais serão alocados os fundos, se de 

maior ou menor risco, e que estes planos não possuem a garantida de rentabilidade 

mínima. Para tanto iremos considerar as rentabilidades dos últimos anos do Plano 1 - 

Icatu Seg Classic Conservador 

 

Tabela 5 – Rentabilidade do Pano Icatu Seg Classic Conservador FIRF 

 

 
2009 2010 2011 2012 Média 

Icatu Seg Classic Conservador FIRF 8,98% 8,86% 10,70% 7,61% 9,04% 

Fonte: O autor adaptado da Icatu Seguros 

 

Durante os cálculos iremos reduzir esta rentabilidade para 9,00% a.a., e por 

apresentarem características semelhantes de investimentos (baixo risco, e aplicação 
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direcionada para Renda Fixa) será adota a mesma taxa de rentabilidade para o Plano 2 - 

First Flexprev Personnalité PGBL Plus RF.  

 

3.4. Dados Coletados 

 

Apresentado os parâmetros a serem utilizados para esta análise segue abaixo o 

comparativo entre os planos de previdência: 

 

Tabela 6 – Evolução dos Investimentos nos Plano 1 e 2 

 

Anos Depósitos Plano 1 Plano 2 

5 24.000,00  29.443,16 26.821,60 

10 48.000,00 73.282,46 63.256,65 

15 72.000,00 138.556,87 112.750,81 

20 96.000,00 235.747,01 179.984,75 

25 120.000,00 380.457,98 271.316,79 

30 144.000,00 595.924,95 395.384,23 

35 168.000,00 916.743,87 563.920,12 

Fonte: O Autor 

 
Gráfico 1 – Evolução dos Investimentos dos Planos 1 e 2 

 

 
Fonte: O Autor 

 

Alguns Planos no mercado possuem além da taxa de carregamento para 

contribuições, a taxa de carregamento para pedidos de resgates e portabilidade. Tendo 

em vista que os Planos 1 e 2 não possuírem esta taxa de carregamento para os resgates e 

portabilidade, iremos utilizar um terceiro Plano de Previdência Complementar oferecido 

 168.000,00  

R$916.743,87  

R$563.920,12  

 -

 100.000,00

 200.000,00

 300.000,00

 400.000,00

 500.000,00

 600.000,00

 700.000,00

 800.000,00

 900.000,00

 1.000.000,00

5 10 15 20 25 30 35

Depósitos Plano 1 Plano 2



32 
 

no mercado, Plano 3 – Sulamerica Fix 100 FI RF, assim como os outros dois este plano 

possui baixo risco, com investimento direcionado para renda fixa. 

Para construção deste comparativo iremos considerar a mesma rentabilidade 

9,00% a.a., o plano possui Taxa de Administração 2,50% a.a e isenta o participante da 

taxa de carregamento para contribuições, mas possui taxa de carregamento para regates, 

conforme a tabela abaixo, assim como nos planos anteriores as informações aqui 

apresentadas foram extraídas de uma proposta de contrato, mas também estão 

disponíveis no site institucional da empresa. 

 

Tabela 7 – Taxa de Carregamento para Pedidos de Portabilidade e Resgates Plano 3 

 

Tempo de Permanência 

(em meses) 

Reserva (em R$) 

até 9.999,99 
10.000,00      

a 29.999,99 

30.000,00        

a 49.999,99 

50.000,00        

a 99.999,99 

acima 

100.000,00 

de 01 à 12 10,00% 8,00% 6,00% 3,00% 0,00% 

de 13 à 24 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 

de 25 à 36 6,00% 4,00% 2,00% 1,00% 0,00% 

de 37 à 48 4,00% 2,00% 1,00% 0,50% 0,00% 

de 49 à 60 2,00% 1,00% 0,50% 0,00% 0,00% 

acima de 60 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Fonte: SulAmérica Seguros 

 

Considerando os dados apresentados, abaixo vemos a nova tabela considerando 

os valores acumulados pelo Plano 3. 

 

Tabela 8 – Evolução dos Investimentos nos Plano 1, 2 e 3 

 

Anos Depósitos Plano 1 Plano 2 Plano 3 

5 24.000,00 29.443,16 26.821,60 28.063,40 

10 48.000,00 73.282,46 63.256,65 66.777,28 

15 72.000,00 138.556,87 112.750,81 120.183,64 

20 96.000,00 235.747,01 179.984,75 193.858,51 

25 120.000,00 380.457,98 271.316,79 295.494,09 

30 144.000,00 595.924,95 395.384,23 435.701,88 

35 168.000,00 916.743,87 563.920,12 629.120,59 

Fonte: O Autor 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

Gráfico 2 – Evolução dos Investimentos dos Planos 1, 2 3 
 

Fonte: O Autor 

 

Uma atividade comum vista em Planos de Previdência Complementar é o 

resgate antecipado de parte ou da totalidade do saldo do plano, após os primeiros anos 

de acumulação, iremos considerar que após três anos de investimento nosso investidor 

tenha decido resgatar todo valor investido, a tabela abaixo apresenta o saldo dos planos 

após este período de tempo. 

 

Tabela 9 – Evolução dos Investimentos nos Plano 1, 2 e 3 até o terceiro ano 

 

Anos Depósitos Plano 1 Plano 2 Plano 3 

1 4800 4.990,15 4.727,94 4.914,54 

2 9600 10.393,83 9.754,60 10.155,72 

3 14400 16.245,31 15.098,84 15.745,23 

Fonte: O Autor 

 

Considerando os valores de resgate, nos planos 1 e 2 para realização da operação 

será necessário apenas a dedução do imposto de renda (será considerado que nosso 

investidor tenha optado pela tabela progressiva do imposto de renda) 27,5% sobre o 

valor, enquanto que para o plano 3 ainda será necessário a dedução da taxa de 

carregamento, que será de 4,00% sobre o saldo do valor nominal dos prêmios pagos (R$ 

14.400,00), deste modo será descontado o valor de R$576,00, abaixo podemos 
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visualizar os valores líquidos descontados o imposto de renda e a taxa de carregamento 

no Plano 3. 

 

 

Tabela 10 – Valores Líquidos após o IR do Resgate Total no terceiro ano 

 

  
Plano 1 Plano 2 Plano 3 

Valor Acumulado pelo Plano 16.245,31 15.098,84 15.745,23 

Valor Líquido após IR 11.777,85 10.946,66 10.997,69 

Fonte: O Autor 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

O primeiro ponto que iremos analisar é o impacto dos custos das Taxas de 

Carregamento e Administração sobre o valor acumulado do investimento, como 

podemos visualizar após os 35 anos de contribuição, encontramos a diferença de 

R$352.823,75 entre os Planos 1 e 2, e de R$287.623,28 entre os Planos 1 e 3, as 

cobranças dessas taxas são onerosas e representam de um modo geral uma perda 

financeira ao investidor que estiver desatenta a elas. Neste estudo, os planos utilizados 

possuem os valores de taxa de administração entre 1,00% a.a. e 2,80% a.a., e taxa de 

carregamento sobre as contribuições entre 0,00% a 3,00%, mas é possível encontrar no 

mercado taxas que irão variar de 0,70% a.a. a 5,00% a.a. nas taxas de administração, e 

de aplicações isentas de taxa de carregamento para contribuições até 5,00% sobre o 

valor aplicado . 

Para uma melhor compreensão do impacto que essas taxas provocam neste tipo 

de investimento, vamos considerar que nosso investidor tenha aplicado na Poupança ao 

invés da contratação de um plano de Previdência Complementar, para tanto será 

considerado a atual Taxa Selic em 10,00% ao ano e a nova regra para Poupança, a 

mesma terá rendimento de 0,50% ao mês mais a TR (Taxa Referencial), que para efeito 

de simplificação será considerada como zero, levando ao rendimento anual de 6,00% 

a.a. Se nosso investidor aplicar o mesmo valor mensal R$400,00 na Poupança após os 

35 anos de investimento teremos um valor de R$572.733,54, teremos a tabela abaixo. 

 

Tabela 11 – Valores Líquidos após o IR do Resgate Total ao Final do Período de Acumulção 

 

  
Plano 1 Plano 2 Plano 3 

Valor Acumulado pelo Plano 916.743,87 563.920,12 629.360,11 

Valor Líquido após IR 664.639,31 408.842,09 456.286,08 
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Fonte: O Autor 

 

Considerando que após toda a fase de acumulação, nosso investidor ao invés de 

optar pela renda, opta-se por resgatar todo valor acumulado, e tendo em vista a dedução 

do imposto renda (27,50%) sobre o valor total da aplicação, ele perceberia maiores 

ganhos  na poupança, considerando os planos 2 e 3, sendo que apenas o plano 1 teria um 

valor líquido maior (R$664.639,31) sobre os valores observados pela aplicação das 

parcelas na poupança (R$572,733,54). 

 

Gráfico 3 – Valores Líquidos após o IR do Resgate Total ao Final do Período de Acumulção x Poupança 
 

Fonte: O Autor 

 

Como já foi apresentado os Planos de Previdência Complementar são 

investimentos de longo prazo, e apesar de possuírem liquidez, no sentindo de que 

respeitado a carência dos planos e dos processos para esta operação, esta não é melhor 

opção a ser tomada. Tendo em vista que se o investidor ao optar por este investimento, e 

logo após iniciado o precesso de acumulação do plano ele decida por resgatar o valor 

aplicado, os valores a serem resgatados serão bastante inferiores a sua expectativa, 

tendo em vista que como foi apresentado anteriormente as taxas de carregamento e 

administração serão responsáveis por comprometer boa parte dos rendimentos, e que ao 

optar pelo resgate o investidor terá de deduzir o imposto de renda sobre o valor 

solicitado. 
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Fazendo a mesma comparação anterior, onde nosso investidor ao invés de 

aplicar seus recursos em um Plano de Previdência Complementar, aplique estes valor na 

Poupança, considerando a mesma taxa de rendimento de 6,00% a.a., por três anos. 

 

 

 

Gráfico 4 – Valores Líquidos após o IR do Resgate Total no terceiro ano x Poupança 

 

Fonte: O Autor 

 

Podemos visualizar no Gráfico, que considerando todos os três planos o valor 

líquido de cada plano será inferior aos rendimentos totais dos mesmos recursos 

aplicados na poupança pelo mesmo período de tempo.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Após a apresentação destes dados e das análises feitas sobre os planos 

comparativamente entre eles, e a outra opção de investimento (a Poupança) tida como 

um dos produtos financeiros mais comercializados no Brasil, o é possível perceber o 

quão é importante o conhecimento a respeito das taxas de carregamento e administração 

destes planos, e como os custos provenientes destas taxas comprometem o valor 

acumulado ao longo dos anos. É de grande importância também terem em vista, que o 

investidor tem de identificar se o produto ao qual ele esta adquirindo irá lhe atender ao 

logo dos anos, e se sua necessidade ao capital aplicado terá de maior ou menor liquidez, 
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pois como foi visto o resgate do valor aplicado durante o processo de acumulação pode 

representar perdas financeiras significativas se comparado a outro investimento de 

maior liquidez. 

Mas o que deve ficar claro é que este instrumento financeiro é de grande 

relevância aos investidores, e de um modo geral a todo trabalhador que irá aposentar 

através do INSS, pois ao longo desta pesquisa foi possível encontrar autores que 

afirmam que o atual sistema de Repartição Simples do Regime Geral de Previdência 

Social caminha para um colapso, um dado importante é de que na década de 1940 

estima se que houvesse 15 trabalhadores para cada aposentado, já atualmente esta 

estimativa é reduzida 1,2 trabalhadores para cada aposentado, e considerando os dados 

do IBGE, quanto ao aumento da expectativa de vida, e redução da taxa de fecundidade, 

é fácil criar este cenário, e se perguntar qual renda o trabalhador atual terá em seu 

período de aposentadoria, ou se este sistema não atingirá seu limites, sofrendo 

mudanças que irão impactar diretamente sobre os valores de benefícios dos 

aposentados. 

Deste modo o investidor ao buscar um Plano de Previdência deve ter em mente 

que o valor aplicado ao longo dos anos será convertido em uma renda mensal, que será 

calculada através dos valores aplicados, rentabilidade do fundo e dados atuariais 

utilizados pelo plano (tabuas biométricas), deste modo apesar da possibilidade de 

resgate, esta operação não deve ser realizar, pois só irá comprometer o valor futuro 

desta renda, e como foi apresentado está não é a melhor opção, por se tratar deste um 

produto de investimento de longo prazo. 

O presente estudo apresentou duas limitações, ambas relacionadas ao tempo 

necessário para construção do fator de valor futuro e entendimento detalhado quanto à 

dedução de impostos sobre outros tipos de investimentos. A primeira limitação quanto 

ao tempo esta relacionada à construção do fator Valor Futuro de uma Série de 

Pagamentos, fator necessário para utilização da técnica de Valor Presente, deste modo o 

presente estudo optou pela utilização do Valor Futuro em suas análises. Outra limitação 

observada também foi à falta de tempo para maior entendimento quanto ao 

procedimento financeiro chamado de “Come-Cota”, adotado em Fundos de 

Investimentos de Renda Fixa, que consiste na cobrança (antecipação) semestral do IR 

sobre o rendimento do fundo, pois em um primeiro momento seria adotada uma análise 

comparativa dos Planos PGBL frente a outras possibilidades de investimentos 

disponíveis no mercado. 
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Como preposição para novos estudos, sugere-se: a análise da forma de como são 

adquiridos estes produtos, e se seus participantes possuem total conhecimento sobre os 

custos que estes Planos possuem; Foi visto que as maiores taxas de administração e 

carregamento são encontradas em instituições Bancárias, que possuem grande 

participação em seus mercados, deste modo, quais motivos levariam o investidor a 

adquirir Planos de Previdência Complementar nestas instituições: a conveniência por 

possuir uma conta corrente em um destes Bancos ou a contrapartida de menores 

taxas/juros ou melhores condições de pagamentos de empréstimos condicionados a 

aquisição deste Plano (a venda casada tão comum no mercado). Outra análise 

importante seria qual o nível de conhecimento dos investidores em relação aos produtos 

financeiros disponíveis no mercado, pois esta educação financeira proporcionaria uma 

visão mais ampla ao investidor, que o impediria de cometer erros durante o processo de 

escolha do investimento mais adequado ao seu perfil, que iria considerar as suas e 

necessidades imediatas e futuras na escolha.  
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