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QUAL É O IMPACTO DO AUMENTO DA EXPECTATIVA DE VIDA NA RENDA 

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA? 
 

RESUMO: Este artigo tem por finalidade analisar o impacto do aumento da expectativa de 
vida no valor da renda e para as empresas de previdência privada aberta. As estratégias 
metodológicas foram: pesquisa quali-quantitativa, descritiva, documental, com dados obtidos 
por meio do Sistema de Estatística da SUSEP, para realização de simulação do impacto da 
longevidade na renda e no passivo da entidade. Foi simulada carteira com 6 participantes com 
Provisão Matemática de Benefício a Conceder com valor igual, para diferentes idades e sexo, 
considerando tábua biométrica AT-2000 e BREMS-2015, com taxa de juros de 5% ao ano. 
Principais resultados obtidos com a contextualização do mercado de previdência considerando 
os produtos PGBL e VGBL foram: a) 6 entidades concentram (92%) do valor da Provisão 
Matemática de Benefício a Conceder; b) embora tenha ocorrido crescimento do número de 
participantes PGBL (8,57%) e de segurados VGBL (15,43%), o mesmo não ocorreu com o 
volume de contribuições, cujo valor atualizado apresentou decréscimo de 3,49% para PGBL, 
enquanto que VGBL cresceu 13,34%, considerando 2018 em relação a 2014; c) os resgates 
parciais apresentaram maior crescimento, ratificando que a crise afetou o equilíbrio financeiro 
das famílias, provocando desinvestimentos no período, com crescimento superior ao volume 
das contribuições investidas. O aumento da expectativa de vida gerada pela diferença de 
tábua, sexo e idade provocam redução no valor da renda. E, ainda, há o risco biométrico de a 
empresa pagar renda além do previsto, no caso de participantes que requer o benefício 
próximo à data de alteração de tábua biométrica.  
 
PALAVRAS-CHAVE: PGBL; VGBL; Provisão Matemática Benefício a conceder; 
Aposentadoria; Previdência Social. 
 
 
Área temática do evento: Mercado financeiro, de crédito e de capitais. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
A expectativa de vida ao nascer aumentou ao longo das seis últimas décadas, devido 

às melhorias em saneamento, avanços na área da saúde em relação aos tratamentos curativos e 
preventivos, e educação.  No entanto, a taxa de fecundidade, que expressa o número médio de 
filhos por mulher brasileira que era de 6,21 (1960) reduziu para 1,73 (2016) filhos, 
principalmente pelo planejamento familiar influenciado pela urbanização, maior inserção da 
mulher no mercado de trabalho e maior escolaridade (IBGE, 2018). Esses dois fatores 
modificam a dinâmica socioeconômica do país, afetando à Previdência Social, pois resultam 
em maior número de idosos, vivendo por mais tempo e menor número de contribuintes, no 
futuro. Assim, mudanças demográficas que amplia o período de pagamento de benefícios e 
reduz o número de contribuintes, conduzem a maior despesa previdenciária e menor 
arrecadação, indicando a possibilidade de déficit na previdência pública (FAUSTINO, 2017, 
p. 79-102). 

 A partir da reforma previdenciária brasileira em dezembro de 1998 as rendas de 
aposentadorias sofreram redução, em função da inclusão do fator previdenciário e aumento da 
quantidade de salários de contribuição, utilizado para determinação do salário de benefício, 
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base de cálculo dos benefícios.  A previdência privada complementar, criada pela Lei n° 
6.435 de 1977 com o objetivo de suplementar as rendas de aposentadorias concedidas pela 
Previdência Oficial, principalmente para o trabalhador com remuneração acima do valor do 
teto máximo de contribuição, é uma das alternativas para o segurado manter seu poder 
aquisitivo na fase de pós-carreira.  O valor dessa renda concedida pelo setor privado, 
considerando as características dos planos atualmente comercializados, depende da 
capacidade contributiva individual de formação de reserva, da rentabilidade dos investimentos 
realizados e da expectativa de vida do participante (RITTER, 2007, p. 4). Assim, a educação 
financeira e previdenciária, contribui para preparar o cidadão para as escolhas de 
investimentos mais adequados ao seu perfil e renda (GREENBERG; HERSHFIELD, 2019). 

Neste contexto esta pesquisa tem por objetivo analisar o impacto do aumento da 
expectativa de vida no valor da renda de aposentadoria concedia por empresa de previdência 
aberta. O cenário socioeconômico do país com novas relações de contrato de trabalho, 
trabalhadores com diversos vínculos empregatícios ao longo da carreira e o aumento do 
número de empreendedores, conjugado com o aumento da expectativa de vida, redução da 
taxa de fecundidade e déficit crescente da Previdência Social pressiona o brasileiro por mais 
educação previdenciária (MAGALHÃES; ALVES, 2019).  

Assim, a procura por ativos em longo prazo como possibilidade de geração de renda 
para a fase da aposentadoria tem crescido. Os planos de obtenção de renda suplementar de 
aposentadoria é um desses investimentos. E dada sua complexidade torna-se relevante o 
contador ter domínio de suas características, inclusive tributária, para subsidiar seus clientes a 
optarem pelo produto mais adequado ao seu perfil.  

Portanto, essa pesquisa permite compreender o reflexo do aumento da expectativa de 
vida no sistema de previdência aberta, contribuindo com o debate e processo de educação 
previdenciária. No âmbito da academia, possibilita também, aprofundar conhecimentos na 
área previdenciária. 

 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Para analisar o aumento da expectativa de vida e seu impacto na renda por 

sobrevivência comercializada pela previdência privada aberta, será utilizada fundamentação 
teórica com base na estrutura da Previdência Social; previdência privada aberta; em conceitos 
de Educação Financeira e Previdenciária; perfil demográfico brasileiro, conceito de Passivo, 
Atuarial e cálculo de renda. 

A seguridade social está composta pela Previdência Social, Saúde e Assistência 
Social, tendo por finalidade assegurar direitos sociais nessas áreas, com financiamentos 
realizados por recursos oriundos da sociedade e orçamentos da União, Estado, Distrito 
Federal e Municípios (BRASIL, 1988). A Previdência Social esta estruturada em Regime 
Geral, Regimes Próprios e Previdência Privada, sendo a previdência pública com caráter 
contributivo e filiação obrigatória, com regime financeiro de repartições simples. 

A finalidade do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) é pagar benefícios, que 
assegurem condições básicas de dignidade humana, às pessoas em condições de incapacidade, 
por doença ou por idade (BRASIL, 1988). Por consequência há um teto máximo de 
contribuição de R$ 5.839,45, vigente em 2019, também, por consequência, equivale ao teto 
máximo de benefício para o RGPS. Assim, segurados com remuneração superior ao teto 
máximo do RGPS, precisará buscar outras formas para acumularem reservas para manter o 
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mesmo poder aquisitivo no pós- carreira, e foi com essa finalidade que surgiu a previdência 
privada (DEBIASE; 2004; p. 69-78). 

A Previdência Privada é classificada considerando a relação entre entidade e 
participante, ambas com a finalidade de oferecer benefícios e rendas semelhantes à da 
Previdência social, e assim foi subdivida em dois sistemas: Previdência Fechada e Previdência 
Aberta (DEBIASE; 2004; p. 69-78). As Previdências Fechadas são patrocinadas por 
empresas, não tem fins lucrativos e estão voltadas para ofertarem planos de previdência 
somente aos empregados de uma empresa ou grupo empresarial, ou ainda aquém esteja 
vinculado de forma associativa.  

E quanto a Previdência Aberta são empresas privadas que disponibilizam planos no 
mercado, e podem ser contratados tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica 
(DEBIASE; 2004; p. 69-78). Essas entidades englobam sociedades anônimas com fins 
lucrativos, e tem como órgão normativo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNPS), 
sendo a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), vinculada ao Ministério da 
Economia, responsável pela operacionalização e supervisão do sistema (SILVA; 2010; p. 34). 

A educação financeira está relacionada aos conhecimentos básicos sobre: juros, 
inflação, tipos de investimentos, consumo consciente, gestão de dívidas e recursos poupados, 
bem como habilidades e atitudes que conduzem à tomada de decisão maximizadora do bem-
estar financeiro das famílias, em face de crescente sofisticação do mercado financeiro 
(SAVOIA, SAITO, SANTANA, 2007, p.05).  

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2006), 
estabelece a coordenação internacional sobre educação financeira com princípios elevados, 
para que todos os países envolvidos possam estabelecer, em conformidade com a política 
internacional, suas estratégias de implantação de programas de educação financeira e 
previdenciária. O Brasil estabelece suas estratégias e implantações de programas por meio de 
organizações públicas (Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendências 
de Previdências Aberta e Fechada, instituições financeiras, Ministério da Educação, entre 
outros) e privadas, com a finalidade de promover maior conscientização e estímulo às práticas 
de consumo consciente e de gestão de dívidas e de investimentos, que considere de forma 
adequada os riscos e oportunidades financeiras (PINHEIRO, 2008, p. 02-07). 

A predominância da economia neoliberal na maioria dos países, conjugada com o 
esgotamento do modelo de previdência pública, causado principalmente pelo desequilíbrio 
fiscal, aumento da expectativa de vida dos aposentados; redução da taxa de fecundidade, 
gerando menor número de contribuintes em relação aos assistidos por benefícios 
previdenciários. Esses fatores combinados com a alta taxa (44,01%) de trabalhadores, que não 
contribuem com a Previdência Social por estarem na informalidade pressionam por reformas, 
que em tese ampliam o período de contribuição, diminuem o tempo médio de recebimento de 
renda e tendem a gerar menor valor do benefício (BEPS, 2019; DEMIRGUC_KUNT et al., 
2016; OCDE, 2006).  

Estudo com abrangência em todos os continentes revela que 56% dos adultos 
relataram ter economizado dinheiro nos últimos doze meses. Esse percentual é mais alto 
(71%) nos países do Leste da Ásia e do Pacífico, seguido pela África Saariana com 60% e 
demais regiões com 30% a 40% (DEMIRGUC_KUNT et al., 2016).  Esse estudo, ainda, 
ratifica que desses poupadores apenas 10,6% na América Latina e Caribé destinam a 
poupança para fase da idade avançada. E que, em especial nos países em desenvolvimento, a 
diferença entre homens e mulheres é maior do que em relação aos países ricos. Essa pesquisa, 
corroborada por outras, evidenciam que mesmo países ricos apresentam baixo nível de 
educação financeira (GRIFONI; MESSY, 2012; GUTHRIE, 2008). 
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Conforme Bardasi et al. (2000), Bernheim et al. (2001) e Kerwin (2002) os 
aposentados passam por dificuldades financeiras, que resultam em queda do consumo, a partir 
do momento em que se aposentam inclusive em países ricos como Estados Unidos e 
Inglaterra, e que entre eles as mulheres tem maior impacto negativo sobre o bem-estar 
financeiro, por ter menor formação de poupança para essa fase da vida. Evidenciam que 
salários mais altos estão mais fortemente correlacionados com poupança para a velhice, assim 
como adultos que possuem movimentação financeira (conta bancária), também, apresentam 
maior propensão a poupar para essa finalidade.  

A OCDE e diversos outros agentes de diversos setores da sociedade atuam na direção 
de elevar o nível de educação previdenciária, que está inserida na educação financeira, ao 
preparar hoje o cidadão para investir em longo prazo, em especial para a fase de 
aposentadoria (GUTHRIE, 2008).  Segundo Pinheiro (2008, p. 02-07) o adulto que tem 
educação financeira tem melhor condição de escolher o tipo de investimento em longo prazo 
para formação da poupança, que irá lhe assegurar bem-estar, suplementando o benefício da 
Previdência Social.  Conforme previsto pelo art. 202 da Constituição Federal de 1988 a 
previdência privada é um dos possíveis investimentos para alcançar essa finalidade e a medida 
que o perfil socioeconômico e demográfico evolui novas configurações de investimentos 
previdenciários passam a ser demandados.  

Desde 1950 a 2010 o Brasil vem passando por um processo de transição demográfica, 
o que significa que as taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade vem alterando a 
estrutura populacional do país. Para Vasconcelos e Gomes (2012, p. 1-6) a estrutura 
populacional brasileira encontra-se na terceira fase da transição demográfica, em função da 
baixa taxa de natalidade e mortalidade, conduzindo à estagnação da taxa de crescimento. A 
taxa de fecundidade (estimativa do número de filhos ao longo da vida reprodutiva da mulher 
brasileira) declinou de 6,2 filhos em 1940, para 1,73 em 2016, enquanto que a expectativa de 
vida ao nascer dos brasileiros passou de 45,5 anos (1940) para 75,8 anos em 2016, 
evidenciando o envelhecimento populacional (IBGE, 2018).  

A maior longevidade é decorrente de melhor qualidade de vida, em consequência de 
melhorias de infraestrutura, saneamento básico e avanços tecnológicos na área da medicina. 
Enquanto, a baixa taxa de fecundidade decorre, principalmente pelo maior grau de 
urbanização, que em 1970 era de 55,94% evoluindo para 84,37% em 2010 (IBGE, 2011). A 
inserção da mulher no mercado de trabalho, a sua busca por maior escolaridade e 
planejamento familiar, postergaram assim a maternidade. 

Com a redução das taxas de natalidade e de fecundidade, conjugado com o aumento da 
longevidade, resultou no envelhecimento populacional, com predomínio das mulheres, 
inclusive após os 60 anos. Essa mudança no perfil demográfico brasileiro afetam vários 
setores socioeconômicos do país, em destaque a previdência. A Previdência Social terá gastos 
maiores com pagamento de benefícios, com previsão de menor arrecadação, pela redução do 
número de contribuintes (SILVA, 2010, p.31-32). 

Os desequilíbrios do fluxo de caixa do RGPS pressionam por nova reforma 
previdenciária, que por consequência sugere menor valor de benefício, por aumentar o 
número de salários de contribuição utilizados para determinação do salário de benefício, em 
função de início de aposentadoria prorrogado para a idade mais avançada, conforme Proposta 
de Emenda Constitucional n. 06, de 20 de fevereiro de 2019, tramitando no Congresso. Esse 
cenário é muito favorável para a Previdência Aberta, pela necessidade de suplementação de 
renda de aposentadoria para os trabalhadores com melhores salários.  

Ressalta-se que as rendas de aposentadorias ofertadas pela previdência privada, estão 
estruturadas pelo o regime financeiro de capitalização, com formação de reserva individual 
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para pagamento de rendas futuras, na modalidade vitalícia ou temporária. E com a maior 
longevidade esperada, será necessário ter maior reserva. 

 As entidades de Previdência Privada Aberta são necessariamente sociedades 
anônimas com fins lucrativos, com finalidade de suplementar o beneficio da previdência 
pública (BRASIL, 1988). Nessa modalidade inclui planos individuais e facultativos, que 
funcionam como investimento para aposentadoria, e são administradas por instituições, como 
empresas específicas de previdência aberta, seguradoras e bancos múltiplos. Para que seja 
feita a operacionalização desses planos são cobradas duas taxa de carregamento e taxa de 
administração (SILVA, 2010, p.34-35).  

Conforme Resolução CNSP n. 321 de 2015, que dispõem sobre Provisões Técnicas e 
dá outras providências, a taxa de carregamento incide sobre a contribuição/prêmio paga 
regularmente pelo cliente/participante do plano. Enquanto a taxa de administração incide 
diariamente sobre o total da reserva líquida, com a finalidade de cobrir os custos com a 
realização dos investimentos.  As contribuições líquidas e cem por cento da rentabilidade 
obtida com a aplicação dos recursos no mercado financeiro são destinadas à formação de 
reserva (Provisão Matemática de Benefícios a Conceder), que será a base para geração de 
renda de aposentadoria no futuro ou para resgate parcial ou total.  

Portanto, essa Provisão Matemática de Benefício a Conceder corresponde aos 
compromissos que a entidade aberta de previdência privada tem para com os seus 
participantes, cujo saldo será apurado diariamente, com base no valor das quotas dos Fundos 
de Investimento Especialmente Constituídos (FIEs). Esses fundos são constituídos, conforme 
regras específicas, e administrados por instituições autorizadas pela Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM.  

No mercado de previdência privada aberta, os planos mais comuns, que geram renda 
de aposentadoria são o Plano gerador de benefícios livres (PGBL), e o Vida gerador de 
benefícios livre (VGBL) (SUSEP, 2018). A diferença básica entre eles está na abordagem 
tributária. PGBL é plano de previdência, enquanto VGBL é seguro de vida misto, que deixa 
indenização (pagamento único) aos beneficiários indicados na apólice, se o segurado falecer 
antes de começar a receber a renda de aposentadoria. E se chegar vivo na idade do 
recebimento da renda, a reserva constituída para essa finalidade será convertida em renda de 
aposentadoria, com pagamento continuado.  

Em conformidade com o art. 11 da Lei n. 9.532, de 10 de dezembro de 1997, somente 
contribuições vertidas para entidades de previdência poderão ser deduzidas na base de cálculo 
do imposto de renda, desde que o participante esteja vinculado à Previdência Oficial, quando 
do uso do modelo completo para declaração de imposto de renda pessoa física. O valor 
máximo de contribuição possível de ser deduzida corresponde até 12% da renda anual do 
contribuinte.   

O VGBL é indicado para quem declara o Imposto de Renda no modelo simplificado 
ou é isento, pois contribuições vertidas para ele não são dedutíveis na base de cálculo do 
imposto de renda, e ao resgatar parcial ou total a reserva constituída ou receber o beneficio 
previsto, o imposto de renda (IR) incidirá sobre os rendimentos (SUSEP; 2018). Enquanto 
que para o PGBL a incidência do IR será sobre o valor resgatado parcial ou total ou sobre a 
renda de aposentadoria, em função do diferimento obtido quando da dedução das 
contribuições (OLIVEIRA, 2014, p. 11). 

De acordo com a Circular da Susep n.º 517, de 30 de Julho de 2015 no passivo das 
entidades de previdência privada é contabilizado valor presente das obrigações futuras com 
pagamento de rendas de aposentadorias na rubrica Provisão Técnica, que se subdivide em 
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Provisão Matemática de Benefícios a Conceder e Provisão Matemática de Benefícios 
Concedidos.  

Em conformidade com o item 10 da NBC TG 25 (R2) (2017, p.3) compreende-se 
como passivo “uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja 
liquidação se espera que resulte em saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios 
econômicos”.  Enquanto que provisão é um passivo que tem como característica prazo e 
valores incertos. Ressalta-se ainda que, de forma geral, a Susep define provisões técnicas 
como um valor esperado das obrigações a pagar, que devem ser regularmente reavaliadas, 
conforme parâmetros técnicos atuariais e econômicos. 

Anteriormente constava no contrato do plano de previdência a tábua biométrica com a 
expectativa de vida, vigorando naquela data, para mensurar o valor do beneficio que seriam 
pagos no futuro, portanto, havia uma possível defasagem na expectativa de vida prevista para 
o participante de previdência aberta, entre a data da compra do plano e a data de início de 
recebimento dos benefícios, considerando décadas nesse intervalo, chamado de diferimento 
(SILVA, 2010, p.25).  

Essa defasagem de expectativa de vida constante da tábua indicada no ato da 
contratação, quando o cliente tinha idade bem mais jovem do que em relação à data do início 
do recebimento foi parcialmente minimizada, pois com a criação da tábua biométrica 
brasileira BREMS por sobrevivência, atualizada a cada cinco anos, passou a figurar nos 
contratos com a seguinte redação “tábua biométrica a versão da BR-EMSsb, vigente na data 
do pedido” do benefício (OLIVEIRA et al., 2012, p.14).   

Assim, a defasagem de expectativa de vida em relação ao período de diferimento foi 
minimizada, estando a entidade exposta ao risco biométrico, de forma mais acentuada apenas 
após a concessão do benefício. A tábua biométrica, conhecida também como tábua geral de 
mortalidade são tabelas, contendo número de pessoas vivas em cada idade, probabilidades de 
morte, de vida, expectativa de vida e outras informações. Essa tábua é utilizada 
principalmente em cálculo atuarial de previdência, com o objetivo de calcular a probabilidade 
de vida e morte de uma pessoa ou determinada população (OLIVEIRA et al., 2012, p.14). A 
SUSEP, que anteriormente orientava o uso da tábua AT-2000, construída com base na 
experiência do mercado de previdência dos Estados Unidos, alterou a recomendação para 
utilização da BR-EMsb (2010), conforme Carta Circular Susep n. 515, de 3 de julho de 2015).  

A BR-EMS é uma tábua brasileira denominada de Experiência do Mercado Segurador 
Brasileiro. Ela possui quatro variantes, sendo elas: coberturas de sobrevivência e mortalidade, 
feminina e masculina. Ela foi criada com base nos dados levantados entre os anos de 2004 a 
2006, sua atualização e feita a cada cinco anos, e a mesma é recomendada pela Susep como 
tábua padrão para o mercado de seguradoras e previdência aberta, no país. E apesar de ter sido 
criada com cadastros de consumidores de planos de previdência no Brasil, posicionados em 
2004, 2005 e 2006 ela foi reconhecida oficialmente somente na versão feita em 2010, 
conforme Circular Susep nº 402 de 18 de agosto de 2010 (OLIVEIRA et al., 2012, p. 13). 
Ressalta-se que a tábua AT-2000 ainda é bastante utilizada no Brasil pelas entidades fechadas 
de previdência. 

Com o aumento da longevidade, significa que a entidade prevê pagar rendas de 
aposentadorias por mais tempo, fazendo com que o passivo se torne mais elevado, em função 
do aumento das obrigações futuras (OLIVEIRA et al, 2012, p. 12-13).  Outro parâmetro 
técnico-financeiro relevante para o cálculo atuarial é a taxa de juro real, determinada em 
função da expectativa média de rentabilidade dos investimentos, também utilizada como 
desconto financeiro, para determinar o valor presente das obrigações futuras (Res. CNPC n. 
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30, de 10 de outubro de 2018). Quanto maior a taxa de juro real maior o desconto financeiro, 
portanto, menor o valor presente das obrigações futuras. 

Para realização do simulado proposto foi considerando plano de previdência PGBL, 
estruturado na modalidade de contribuição variável, para renda paga no final de cada ano, 
enquanto o participante sobreviver, sendo mensurada atuarialmente, considerando uma renda 
aleatória imediata postecipada vitalícia: 
 

Renda = 
                                                          sendo fator atuarial determinado por ax = 

Nx+1/Dx 
 

O PGBL, estruturado na modalidade de contribuição variável, durante o período de 
diferimento tem Provisão Matemática de Benefícios a Conceder constituída pela rentabilidade 
das carteiras de investimentos e contribuições líquidas pagas pelos participantes, sendo esse 
valor utilizado como base de cálculo da renda na data do requerimento do benefício, conforme 
Circular SUSEP n. 338 de 30 de janeiro de 2007.  

Compreende-se por plano estruturado na modalidade de contribuição variável, quando 
os valores e prazos de pagamento das contribuições podem ser definidos previamente no ato 
da contratação, enquanto o valor do beneficio é mensurado com base no saldo acumulado da 
Provisão de Benefício a Conceder e no fator de cálculo atuarial, podendo ser pago em forma 
de renda ou em uma só vez (CNPC, 2017, p. 2-7). No caso de pagamento de renda 
continuada, o valor do benefício deve ser atualizado monetariamente a cada ano, por índice 
pré-estabelecido em contrato. 

Para determinação do fator atuarial é necessário conhecer a opção do participante pelo 
tipo de renda (temporária, vitalícia, etc.), a taxa de juro, que será aplicada como desconto 
financeiro, e a tábua biométrica, em conformidade com normas estabelecidas pela SUSEP. A 
tábua biométrica é fixada no momento do contrato e a mesma tem que ter aprovação da 
Susep. Para planos de previdência privada aberta é facultado a elas que a tábua biométrica 
seja elaborada e atualizada, durante o período de diferimento (CNPC, 2017, p. 2-7).  

Qualquer pessoa pode adquirir o plano, o pagamento das contribuições pode ser 
realizado em dinheiro, cheque, débito em conta, cartão de crédito e outros, e o valor pode ser 
definido na proposta do plano, sendo facultado ao participante efetuar pagamentos adicionais 
a qualquer momento (SUSEP, 2007, p. 2-4). 
 
3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 
Quanto à abordagem este estudo está classificado como quali-quantitativo, pois 

utilizou-se a abordagem quantitativa para mensurar a provisão matemática, por meio de 
cálculo atuarial, com a finalidade de mensurar o impacto da longevidade na renda de 
aposentadoria e no passivo da empresa de previdência aberta, além do uso de estatística 
descritiva básica, com apresentação de tabela e gráficos. E utilizou-se, também, a abordagem 
qualitativa para analisar a interação entre as variáveis: expectativa de vida, renda e Provisão 
Matemática, para interpretar e discutir os resultados (BEUREN et al, 2014, p.91; 
PRODANOV; FREITAS, 2013,p.69-70 ).  E, ainda, considerando esses atores, quanto ao 
objetivo desta pesquisa utilizou-se a estratégia descritiva, caracterizando e estabelecendo as 
relações entre as variáveis. 

 Ressalta-se também que quanto aos procedimentos utilizou-se pesquisa bibliográfica 
para realização do referencial teórico, com consulta de livros e artigos científicos; e pesquisa 
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documental para obtenção e análise dos resultados, com coleta de dados baseada no banco de 
dados do Sistema de Estatística da SUSEP 
(http://www2.susep.gov.br/menuestatistica/SES/principal.aspx) (MATTAR, 2017, p.183-
185). 

Para Bruyne et al. (1977, p.36) a simulação é um método de investigação em que o 
experimento é observado em cenário controlado e fechado. Esse método permite compreender 
as respostas das variáveis estudadas à medida que o pesquisador altera as condições previstas 
no modelo, portanto, possibilita a compreensão de fenômenos dentre desse cenário. É uma 
simplificação do contexto real.  

O impacto da longevidade no cálculo da renda e da Provisão Matemática foi 
mensurado considerando simulação de uma carteira com seis participantes requerendo 
benefício no mesmo dia, com mesmo valor da Provisão Matemática de Benefício a Conceder. 
Foram consideradas as idades de 55, 60 e 65 anos para homens e mulheres; e as hipóteses 
atuariais de Tábuas Biométricas AT-2000 e BR EMS 2015, ambas segregadas por sexo, para 
mensuração de rendas de aposentadorias. Utilizou-se, também, taxa de juro real de 5,0% ao 
ano, como taxa de desconto financeiro composto, para trazer a série de pagamentos futuros 
para valor presente, determinando o valor atual da Provisão Matemática. 

Os valores utilizados para contextualização do mercado de renda de aposentadoria 
(PGBL e VGBL) a seguir foram atualizados pelo IGPM-FGV, para que a comparação de 
crescimento anual espelhasse o valor real. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para melhor compreensão da simulação para observação do impacto da mudança da 
expectativa de vida sobre renda por sobrevivência, apresenta-se a seguir a contextualização do 
mercado de previdência aberta, no país. 

O setor brasileiro de previdência aberta tem crescido cada vez mais, sendo os 
principais tipos de planos: PGBL e VGBL. Trata-se de mercado com alta concentração em 
poucas empresas do setor, sendo que as empresas que dominam o ranking desses planos 
apresentam produtos semelhantes, considerando a padronização realizada pela SUSEP, 
diferenciando-se basicamente pelo valor da taxa de carregamento e de administração, além da 
eficiência na gestão dos recursos e estratégias de comercialização (DEBIASE; 2004; p. 8). 

As seis maiores entidades, que atuam no segmento PGBL vem dominando o mercado 
de previdência complementar no Brasil, com taxa de concentração de 88% em 2010, 
evoluindo para 92% em 2018 (SUSEP, 2019). 

Essas seis maiores entidades, no país, em saldo de Provisão Matemática de Benefício a 
Conceder, são: Itaú Vida e Previdência (27,15%), BrasilPrev Seguro e Previdência (23,98%), 
Bradesco Seguro e Previdência (22,78%), Icatu Seguros S.A (7,22%), Zurich Santander Brasil 
Seguro e Previdência (5,95%) e Caixa de Vida e Previdência (5,12%), revelando que apenas a 
Icatu não está inserida dentro de estrutura de banco múltiplo, com possibilidade de venda 
física em todas as agências em território brasileiro, além de atendimento on-line. Em 2018 
havia 21.874 agências bancárias no país, assim distribuída 22% Bradesco, 21% Banco do 
Brasil, 16% Caixa Econômica Federal, 15% Itaú e 12% Santander (NEXO, 2018). Portanto, 
percebe-se que as instituições com maiores valores em PGBL são as que têm maior 
quantidade de pontos de atendimento e credibilidade no setor financeiro. 

Nos últimos anos com mais acesso a informação e incentivos a educação financeira, 
mais pessoas estão buscando formas de acumularem reservas, e investimento em longo prazo 
faz parte desta busca (PIFFERO; 2007; p.6). Pode-se verificar esse crescimento, observando a 
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evolução da quantidade de participantes (Tabela 1). No Brasil estima-se crescimento do 
número de participantes em 8,57% na modalidade PGBL; e 15,43% na modalidade VGBL, 
comparando 2018 em relação ao ano de 2014 (SUSEP, 2019). 

 
Tabela 1 - Evolução da quantidade de participantes/segurados PGBL e VGBL (2014-2018) - 
Em Mil 
Ano PGBL Cresc.% VGBL Cresc.% Total Cresc.% 
2014 5.188 - 8.688 - 13.876 - 
2015 5.256 1,32% 9.358 7,72% 14.614 5,32% 
2016 5.393 2,61% 10.390 11,03% 15.783 8,00% 
2017 5.514 2,23% 10.959 5,47% 16.473 4,37% 
2018 5.633 2,16% 10.029 -8,49% 15.661 -4,92% 
Fonte: Susep (2019) 
 

O VGBL tem atraído maior número de investidores, quando comparado com o PGBL, 
pois a quantidade de segurados já excedia a quantidade de participante (67,46%) em 2014, 
aumentando para 78,04% em 2018 (SUSEP, 2019). 

A princípio espera-se, com a evolução positiva da quantidade de participante na 
modalidade de PGBL, que o crescimento real do valor das contribuições, também, o seja. No 
entanto, considerando o volume de contribuições atualizado pelo IGPM-FGV, no período 
2014 a 2018, verificou-se uma redução de 3,49%, enquanto o VGBL cresceu 13,34% 
(SUSEP, 2019). O Brasil passou por um processo de recessão econômica histórico, 
caracterizada com elevada taxa de juros, redução do índice PIB estimada em 5,7%, e com alta 
taxa de desemprego, que aumentou em 81,9%, afetando principalmente trabalhadores com 
ensino superior, que em geral apresenta maior renda média, portanto público-alvo de 
previdência privada (REVISTA APÓLICE, 2017). 

. Embora alta taxa de juros estimule os brasileiros a investir, esse resultado sugere que 
sua capacidade orçamentária tenha sido afetada pela recessão econômica, principalmente no 
ano de 2016, com decréscimo real de 10,2% no total de contribuições para PGBL.    A 
redução do valor médio da contribuição para o PGBL pode ocorrer em função de entrada de 
novos investidores com contribuições menores, ou investidores que optaram pela redução do 
valor ou até mesmo pela suspensão das contribuições, considerando orçamento afetado pela 
crise.  

No entanto, ao comparar o volume contribuições/prêmios entre PGBL e VGBL, 
constante na Figura 1, observa-se redução (3,49%) de contribuições, atualizadas pelo IGPM-
FGV, enquanto o VGBL apresentou crescimento real (13,34%) dos prêmios, comparando 
2018 em relação a 2014. O crescimento dos valores do VGBL foi mais expressivo em 2016 
(17,90%), com queda de 5,4% em 2017. Em 2018 houve redução de contribuições para os 
dois produtos, sendo menor para PGBL (3,6%), comparando com o VGBL (8,3%).  Assim, 
observa-se crescimento do número de investidores em PGBL e VGBL, com menor 
desempenho do crescimento real do volume total de contribuições e prêmios vertidos no 
período (SUSEP, 2019). 
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Figura 1 - Evolução das contribuições PGBL e Prêmios VGBL (R$ Milhões), atualizadas 
pelo IGPM-FGV. Fonte: SUSEP (2019). 
 

O total de contribuições/prêmios vertidos para PGBL e VGBL, representam entradas 
de recursos, portanto afetam a Provisão Matemática para Benefícios a Conceder, tanto quanto 
os resgates (saídas de recursos) parciais ou totais. Os planos na modalidade PGBL e VGBL 
permitem ao participante a opção de realizar resgate total ou parcial da reserva constituída, a 
cada 60 dias.  

Entre os anos de 2014 a 2018 o crescimento real de resgate parcial do plano PGBL foi 
de 27,70%, enquanto que, para o resgate total o percentual foi de 11,66%, sinalizando que 
saídas com fechamento dos planos ocorreu em menor proporção, o que é positivo, pois o 
investidor permanece no segmento de previdência privada. Já na modalidade VGBL o 
crescimento de resgate parcial foi de 57,90% entre os anos de 2014 a 2018, também foi 
superior ao resgate total (32,07%) (SUSEP, 2019). 

É esperado que em período de escassez de recursos o volume de resgates parciais ou 
em último caso total sejam maiores, no entanto, para que o investidor possa realmente 
considerar o valor inicialmente estimado de renda de aposentadoria, ele deverá repor os 
valores sacados, acrescidos de possíveis rentabilidades no período em que o dinheiro não 
esteve aplicado, ou considerar menor estimativa de renda futura.  

A provisão matemática de benefícios a conceder tanto na modalidade PGBL quanto 
VGBL, considerando as entradas e saídas de recursos, apresentou crescimento considerável ao 
longo dos anos, isso significa que mais pessoas estão optando por investimento em longo 
prazo, além do próprio crescimento em função acumulação exponencial dos juros. Conforme 
Figura 02, entre os anos de 2014 a 2018 houve um crescimento real de 32,22% na modalidade 
PGBL, enquanto que para o VGBL o crescimento foi mais elevado (78,25%) (SUSEP, 2019). 
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Figura 2 - Evolução da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder PGBL e VGBL (R$ 
Milhões) (2014 a 2018). Fonte: SUSEP (2019). 

 
O alto índice de desemprego no país é um fator que, restringe novas entradas de 

investimentos, e estimula as saídas de recursos (saques parciais ou totais), desacelerando o 
crescimento da Provisão Matemática de Benefício a Conceder. No entanto, essa Provisão para 
PGBL estava com saldo acumulado em aproximadamente R$ 152 bilhões, em dezembro de 
2018, enquanto VGBL acumulava 679 bilhões. Portanto, embora tenham ocorrido resgates 
parciais e totais, a evolução dos saldos ainda foi significativa. Ressalta-se, também, que em 
período de discussão de reforma da Previdência Social, que vem ocorrendo desde 2016, com 
o governo Temer, há tendência da população, que se sente mais afetada e possuem renda, em 
buscar investimentos em longo prazo, com crescimento de investidores em previdência 
privada (REVISTA APÓLICE, 2017). 

As simulações que se seguem têm por finalidade evidenciar o impacto da longevidade 
no valor da renda anual de aposentadoria postecipada vitalícia, considerando o valor igual de 
Provisão Matemática de Benefício a Conceder, para homens e mulheres, com valores 
mensurados no ato da concessão da renda, assim isolando apenas o impacto da expectativa de 
vida, considerando diferenças de sexo, idade e tábuas biométricas.  

Para cálculo do valor da renda a conceder ao participante (Tabela 02), foram 
considerados as tábuas biométricas BREMS (2015) e AT-2000, ambas segregadas por sexo, 
com valor de 5% da taxa de juros. A provisão matemática de benefícios a conceder traz o 
valor liquido mais a rentabilidade da contribuição. Observa-se que o valor de renda de 
aposentadoria para as mulheres e homens de mesma idade, considerando a Tábua AT-2000, 
segregada por sexo, com taxa de desconto financeiro de 5%, resultou em renda anual maior 
para o homem (55 anos) em 7,69%, em relação à mulher de mesma idade, revelando que em 
virtude dos homens apresentarem menor expectativa de vida, a entidade prevê pagar renda a 
ele por menos tempo, resultando em valor maior, tendo em vista que a Provisão é de mesmo 
valor. Ao estabelecer essa mesma comparação para homem e mulher, com 65 anos, percebe-
se que a diferença aumenta, com homens recebendo renda maior em 11,23%. 

 
Tabela 02 – Impacto da expectativa de vida sobre o valor da renda com taxa de 5% - 
simulação (R$). 
Participa Sexo Idade 
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nte Fator Atuarial 
 

Renda Anual 
 

  
Provisão 

Matemática 
de Benefício 
a Conceder 

AT-2000 
i=5% aa 

BREMS-
2015 i=5% 

aa 

AT-2000 i=5% 
aa 

BREMS-
2015 i=5% 

aa 

   P1 M 55 800.000,00 14,835965 15,462855 53.923,02 51.736,89 
   P2 M 60 800.000,00 13,683209 14,432111 58.465,82 55.431,95 
   P3 M 65 800.000,00 12,336076 13,150905 64.850,44 60.832,32 
   P4 H 55 800.000,00 13,921464 14,359101 57.465,22 55.713,80 
   P5 H 60 800.000,00 12,699567 13,179429 62.994,28 60.700,66 
   P6 H 65 800.000,00 11,278015 11,822692 70.934,47 67.666,49 
   TOTAL - - 4.800.000 - - 368.633,24 352.082,09 
   Fonte: Dados simulados. 

 
Ao estabelecer a comparação entre as tábuas AT-2000 e BREMS-2015, para homens e 

mulheres, observa-se que os valores calculados com base na BREMS-2015 apresentam 
valores menores para todas as idades, em virtude da maior expectativa de vida apresentada 
pela BREMS-2015, por consequência a entidade prevê pagar renda por mais tempo, fazendo 
com que a mesma Provisão gere benefícios mais baixos. A tábua é utilizada no momento da 
concessão da renda para geração do fator atuarial e a partir de então a renda é anualmente 
atualizada monetariamente, conforme norma vigente no contrato de aquisição. 

Uma mulher com 55 anos, ao ter a renda anual calculada com base na AT-2000 terá 
seu valor em 4,23% superior, se mensurada usando a BREMS-2015, pois a empresa ao usar 
essa última prevê que ela sobreviverá por mais tempo (2,95 anos), portanto, mantida a mesma 
Provisão, a renda será menor.  Ao analisar o total a ser pago pela empresa de renda anual com 
a AT-2000 (R$368.633,24), e a BREMS (R$352.082,09), percebe-se que o maior ônus 
alteração de expectativa de vida está sendo suportado pela participante que tem a previsão de 
sobreviver por mais tempo.  

Ao comparar o valor da renda entre duas pessoas do mesmo sexo, porém com idades 
diferentes, considerando os demais parâmetros constantes, verifica-se que uma participante 
mais velha (mulher com 65 anos) receberá renda anual de aposentadoria maior (17,58%) do 
que uma mulher com 55 anos (BREMS-2015), pois tem menor expectativa de vida, 
considerando a concessão com mesma Provisão de Benefício a Conceder. 

A expectativa de vida para uma mulher de 55 anos pela BREMS-2015 é de 34,05 
anos, enquanto pela AT-2000 é de 31,10. Para o homem nessa mesma idade é de 27,90 pela 
AT-2000 e de 29,49 anos pela BREMS-2015. Portanto, quanto maior a expectativa de vida, 
menor o valor da renda. 

A entidade, em menor proporção, também assume parte do risco biométrico em função 
dos participantes que estão se aposentando com renda calculada com a BREMS-2015, agora 
em 2019, também estar se beneficiando do mesmo bem-estar que gerará o aumento da 
expectativa de vida que se espera com a BREMS-2020, que passará a ter vigência em julho do 
próximo ano.  

Ao considerar a Tábua BREMS-2015, usada na vigência da concessão do benefício, 
ela ainda está exposta ao risco biométrico do participante viver além do esperado. que a 
entidade substituirá de imediato a BREMS-2015, em julho de 2020 pela BREMS-2020 para 
efeito de cálculo de benefícios, os participantes com rendas geradas pela BREMS-2015 
estarão recebendo benefícios vitaliciamente maiores, portanto gerando maior valor atual das 
obrigações futuras, que é registrada em Provisão Matemática de Benefício Concedido. E 
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estará se beneficiando de todas as melhores condições de sobrevivência dos que estarão 
recebendo a renda menor, calculada com base na BREMS-2020.  

O risco biométrico, principalmente para benefício vitalício, de participantes que estão 
recebendo renda mensurada por tábuas com menor expectativa, que não representam a atual 
expectativa de vida do participante assistido, resulta em risco biométrico para a empresa por 
pagar renda além do previsto, no caso de participantes que requer o benefício próximo à data 
de alteração de tábua biométrica. Algumas entidades trabalham apenas com renda temporária, 
com vista a minimizar esse risco. 

Participantes, com Provisão Matemática de Benefício que lhe resultará em valor de 
renda menor do que o valor desejado poderá fazer aporte de recursos para elevar a Provisão, 
resultando em aumento da renda.  

 
5 CONCLUSÃO 

 
A estrutura de mercado concentrada em apenas 6 empresas, respondendo por 92% do 

total da Provisão Matemática de Benefício a Conceder diminui a competitividade no setor, 
fazendo com as taxas de carregamento e de administração sejam menos atraentes para os 
investidores. Quanto maiores essas taxas, menor o saldo da Provisão Matemática de 
Benefícios a Conceder (PMBaC), formado pela entrada de contribuições líquidas, acrescido 
das rentabilidades, resultante de seus investimentos, sendo afetada, também, pelos resgates. O 
principal canal de vendas das rendas por sobrevivência são bancos múltiplos, com grande 
número de agências bancárias distribuídas por todo o país. 

No período de 2014 a 2018 houve aumento da quantidade de participantes de PGBL 
(8,57%) e de segurados do VGBL (15,43%).  Destaca-se que mesmo com a redução do 
número de segurados (8,49%) o VGBL apresenta maior quantidade de investidores (10.029 
mil), quando comparado com o PGBL (5.633 mil), em dezembro de 2018.  

Embora tenha ocorrido crescimento do número de participantes e segurados, o mesmo 
não ocorreu com o volume de contribuições para PGBL, cujo valor atualizado apresentou 
decréscimo de 3,49%, enquanto que VGBL apresentou crescimento de 13,34%, considerando 
2018 em relação a 2014. No entanto, em 2018 a redução foi para os dois produtos PGBL 
(3,55%) e VGBL (8,27%). A recessão econômica, observada no período de análise, pode ter 
reduzido a capacidade de realização de investimentos dos brasileiros, mesmo que tenham sido 
sensibilizados para a necessidade de previdência privada, com a discussão da reforma da 
Previdência Social desde 2015. 

O volume de resgastes parciais do PGBL cresceu 27,70%, considerando 2018 em 
relação a 2014, enquanto o resgate total cresceu (11,66%) um pouco menos. O resgate parcial 
do VGBL cresceu de forma mais significativa (57,90%), enquanto o resgate total cresceu em 
32,07%, no mesmo período. Esses dados ratificam que a crise afetou o equilíbrio financeiro 
das famílias, provocando desinvestimentos no período, com crescimento superior ao volume 
das contribuições investidas. 

Conforme os resultados obtidos, com base na fundamentação teórica, verificou-se o 
impacto do aumento da expectativa de vida nas rendas de aposentadoria, quando alterada a 
tábua biométrica AT-2000 para BREMS-2015.  

Mantida a Provisão Matemática de Benefício a Conceder igual para todos os 
participantes, verifica-se que o valor da renda de aposentadoria se torna menor à medida que 
aumenta a expectativa, tanto pelo cliente ser mais jovem ou do sexo feminino ou por mudança 
de tábua com maior expectativa de vida.  A carteira com os seis participantes evidencia esses 
resultados, com total de pagamento de renda em um ano no valor de R$368.633,24 (AT-
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2000), evidenciando ser superior (4,70%) ao total pago (R$352.82,09), quando calculada com 
a BREMS-2015. 

Assim, a maior proporção do risco biométrico é assumida pelo participante quando 
opta pelo recebimento renda de aposentadoria, considerando a estrutura de plano de 
contribuição variável, com impacto redutor do aumento da expectativa de vida sobre o valor 
da renda, ou exigindo aporte financeiro, com vista a elevar a Provisão Matemática de 
Benefício a Conceder e por consequência gerar renda mais elevada. 

A entidade, em menor proporção, também assume parte do risco biométrico em função 
dos participantes, que estão com renda calculada com tábuas com expectativas diferentes, 
porém com condições similares para usufruírem das mesmas condições necessárias de 
sobrevivência. Conforme exposto nos resultados um participante que obtiver renda mensurada 
em 2019 com uso da BREMS-2015, estará exposto em condições muito próximas de 
sobrevivência de quem receber renda calculada com base na BREMS-2020, a partir de julho 
do próximo ano. No entanto, espera-se que a renda calculada com a nova tábua será menor do 
que a renda calculada com a BREMS-2015, considerando os sucessivos aumentos da 
expectativa de vida já evidenciada pela tábua do IBGE.  

A educação financeira e previdenciária propicia a tomada de decisão sobre 
investimento e sobre a escolha da renda de aposentadoria no momento de seu requerimento, 
assim, como a entidade se beneficia desse conhecimento, podendo adotar ou não a oferta de 
renda vitalícia, com vista à minimização de riscos biométricos. 

O atual cenário socioeconômico, a proposta de reforma da previdência e o crescimento 
da longevidade pressionam os brasileiros por mais educação financeira e previdenciária, para 
garantir no pós-carreira poder aquisitivo semelhante ao da vida laborativa. 

Portanto, essa pesquisa proporciona a discussão do aumento da expectativa de vida 
com relação aos planos da previdência complementar aberta e seu impacto nas rendas de 
aposentadoria, considerando os riscos do aumento da longevidade para as entidades e os 
participantes dos planos.  A fim de contribuir com novas pesquisas sugere-se levantamento do 
perfil socioeconômico dos investidores em plano de previdência privada, com vista adoção de 
políticas mais efetivas, voltadas para educação financeira e previdenciária nesse segmento. 
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