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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem como objetivo apurar quais variáveis possuem influência no 

processo de adesão a um plano de previdência privada. Utilizando os dados da 

pesquisa sobre inclusão financeira e utilização de correspondentes bancários no 

Brasil realizada em 2012, pelo Bankable Frontier Associates e Fundação Bill e 

Melinda Gates, este estudo é realizado com um modelo de regressão logística. Os 

resultados mostram que, como encontrado no referencial teórico, o rendimento e a 

escolaridade impactam positivamente na probabilidade de aderir ao plano, com 

38,43% por unidade de log do rendimento e 10,53% por ano de estudo. Foi 

constatado que o aumento da idade também afeta positivamente com 2,17% por 

ano. Além dessas variáveis, a distância entre o banco mais perto e a residência do 

indivíduo, e o fato de possuir previdência social tiveram impacto, com uma 

probabilidade 167,35% maior para quem a distância do banco mais próximo for 

menor que 5 km e 125,18% para quem já possui previdência social. 

 

Palavras-chave: Previdência privada; logit; Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to determine which variables influence the process of joining a 

private pension plan. Based on research data regarding financial inclusion and 

correspondent banking in Brazil, performed in 2012 by Bankable Frontier Associates 

and Bill and Melinda Gates Foundation, this study is carried out using a logistic 

regression model. The results show that, as found on the theoretical framework, 

income and education positively impact the probability of acquiring the plan, with 

38.43% per income log unit and 10.53% per year of study. It was found that 

increasing age also affects positively with 2.17% per year. In addition to these 

variables, the distance between the nearest bank and the individual's residence, and 

the fact of having social security had an impact, with a probability 167.35% higher for 

those which the distance from the nearest bank was less than 5 km and 125.18% for 

those who already have social security. 

 

Keywords: Private pension; logit; Brazil 
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1. Introdução 

 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE - Projeções da 

População) mostram que a expectativa de vida do Brasileiro aumentou ainda mais 

em 2020. Segundo a entidade, quem nasce no ano de 2020 possui uma expectativa 

de vida de 76,7 anos, sendo que para quem nasceu em 2000 essa expectativa 

ficava por volta de 69,8 anos. Com esse crescimento da expectativa de vida, as 

pessoas terão uma maior necessidade de preparação financeira para garantir sua 

qualidade de vida na aposentadoria. A expectativa do IBGE é que essa idade média 

aumente cada vez mais, e segundo o instituto ainda estamos longe de estabilizar. 

Hoje não é possível utilizar somente a previdência social para manter o 

padrão de vida durante a aposentadoria, é necessário um maior planejamento. 

Segundo Gonzaga (2012), diversos fatores levam os brasileiros à tendência de optar 

por complementar a aposentadoria aderindo a um plano de previdência, tanto a 

aberta quanto a fechada, como: o déficit da previdência social no Brasil, as regras 

que exigem maior tempo de contribuição e maior idade do contribuinte para 

conseguir a aposentadoria integralmente, a perda de valor do benefício com o 

passar dos anos e o teto de recebimento do valor do benefício. 

A previdência complementar, ou privada, é um investimento criado com o 

intuito de atender a necessidade do indivíduo de manter seu padrão de vida após se 

aposentar, pois segundo Coelho e Camargos (2012), só a previdência social não 

garante tal padrão. O mercado de previdência tem grande importância na economia 

global e movimenta milhões de dólares. Segundo dados da FENAPREVI, os fundos 

de pensão (previdência privada fechada) no Brasil afetam a vida de 8 milhões de 

participantes e seus agregados, já os planos abertos de previdência privada são 

estimados em 5 milhões de pessoas, segundo dados da SUSEP, órgão responsável 

pela regulação da fiscalização deste plano. 

Mesmo com toda a necessidade de planejamento para uma aposentadoria, os 

brasileiros ainda possuem certa resistência para a adesão a um plano de 

previdência privada, dados da PNAD (2015) demonstram que somente 3,29% dos 

brasileiros com 15 ou mais anos de idade contribuíram para a previdência 

complementar no ano de 2015. O brasileiro ainda possui o hábito de colocar o 

dinheiro poupado direto na poupança. 



 

8 

Estudos de Coelho e Camargos (2012), Costa e Soares (2017) e Agapito e 

Silva (2020), utilizando a base de dados da PNAD foram realizados buscando 

entender quais variáveis possuem maior influência na decisão de contratar um plano 

de previdência complementar. Renda e escolaridade são as variáveis mais citadas 

nos trabalhos encontrados, indicando uma forte influência das mesmas na decisão 

de possuir ou não esse tipo de previdência. 

De acordo com o senso comum as variáveis com maior poder de influência 

são econômicas, culturais, sociais, pessoais e psicológicas, mas para além dessas 

questões a preocupação com a aposentadoria e manutenção do padrão de vida 

ainda representam o principal fator. 

Neste estudo pretende-se estudar diversas variáveis com o intuito de 

entender quais possuem maior poder de influência na tomada de decisão, não se 

limitando às variáveis analisadas nas evidências encontradas na literatura. Os dados 

utilizados são da Pesquisa sobre inclusão financeira e utilização de correspondentes 

bancários no Brasil, realizada em 2012 pelo Bankable Frontier Associates e 

Fundação Bill e Melinda Gates. As análises serão feitas por um modelo logit para 

verificar a probabilidade que cada variável possui na influência da adesão ao plano 

de previdência privada. 

O estudo é justificado pela importância social, e poderá contribuir para que o 

mercado de previdência entenda melhor o perfil do contratante do plano, podendo 

oferecer ofertas mais atraentes, e dessa forma mais pessoas terão uma melhor 

qualidade de vida no futuro. Esse estudo também poderá contribuir para discussões, 

tanto no âmbito acadêmico, visto que ainda existem poucos estudos sobre o tema, a 

maioria dos trabalho encontrados referem-se a previdência pública, como também 

no âmbito profissional, para que as instituições de previdência privada conseguiam 

entender melhor a demanda pelo produto e oferecer ofertas personalizadas 

 

2. Referencial Teórico 

 

 Segundo o relatório World Population Prospects da Organização das Nações 

Unidas (ONU, 2019), até 2050 16% da população terá mais de 65 anos, o que 

significa um aumento de 7% comparado ao ano de 2019. Esse crescimento significa 

também um aumento no número de aposentados, e consequentemente um maior 

número de pessoas recebendo previdência social. 
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 Em uma pesquisa realizada pelo Valor Econômico (2010), os brasileiros estão 

progressivamente demonstrando maior interesse em separar uma reserva financeira 

para a aposentadoria. A pesquisa demonstra que houve um aumento, de 29% para 

44%, no número de famílias que desejam poupar dinheiro para esse fim. Segundo o 

boletim da Anbima, os investimentos dos brasileiros em 2019 atingiram a marca de 

R$3,3 trilhões, representando um crescimento de 12% quando comparado ao ano de 

2018.  

Um dos principais objetivos da previdência social é a manutenção do padrão 

de vida, mas de acordo com Coelho e Camargos (2012), em muitos casos a 

previdência social não garante a manutenção do bem-estar quando o indivíduo se 

aposenta. Para Araújo (2011) o ato de poupar possui por trás o intuito de obter 

melhores condições futuras em detrimento do consumo presente. Neste intuito de 

complementação de renda durante a aposentadoria, os brasileiros estão 

gradualmente procurando outros investimentos, para além da previdência privada. 

Em 1977 a previdência privada foi regulamentada pela Lei nº 6.435, porém 

somente após a criação do Plano Real foi notado um crescimento significativo na 

procura por esse tipo de investimento. De acordo com os dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (2012), somente 3,16% da população (com mais 

de quinze anos) possuía previdência privada, quando comparado a 2015 esse 

número aumentou em 0,13%. Dados da FENAPREVI (2018) demonstram um 

crescimento de 45% na arrecadação da previdência privada comparando 2014 com 

2017, chegando a marca de R$118 bilhões em arrecadação. 

Segundo o Raio X do Investidor Brasileiro - 2ª Edição (2019) realizado pela 

Anbima, somente 6% dos investimentos realizados pelos brasileiros são em 

previdência privada, 88% ainda prefere escolher a poupança como forma de 

investimento. A figura 1 mostra como estão distribuídos os investimentos dos 

brasileiros no ano de 2018. 
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         Figura 1: Onde o brasileiro investiu seu dinheiro em 2018 

 

Fonte - RAIO X DO INVESTIDOR BRASILEIRO • 2ª EDIÇÃO - Anbima 

 

O trabalho de Afonso (2015), afirma que existe um potencial para se ampliar a 

previdência complementar fechada e também que a previdência privada fechada 

tende à maturidade, enquanto a previdência social conduz-se a um grande déficit. 

Em estudo realizado por Conrad (2015), em que foram entrevistados 

potenciais instituidores de fundos de pensão e sindicatos, um dos assuntos 

abordados foi a Previdência Complementar. Seu estudo apontou que os principais 

motivos da não contratação de um plano são: a falta conhecimento a respeito dessa 

categoria de previdência, a burocracia de implementação, a falta de educação 

financeira quanto ao planejamento do futuro e, por último, a barreira cultural. 

Adami e Gough (2008), em uma análise realizada na Itália e no Reino Unido, 

comprovaram que entre as famílias de baixa renda, a falta de constância na renda 

mensal e as despesas com saúde são fatores que possuem alta influência na não 

contribuição a um plano de previdência privada. Outro fator analisado foi a falta de 

educação financeira, que está diretamente ligado com a falta de planejamento para a 

aposentadoria e dos gastos mensais. As variáveis com maior explicação para a não 

contratação de um plano de previdência privada segundo o estudo são renda e 

escolaridade.  

Castelão (2012) afirma que a ausência ou privação de acesso à informação e 

conhecimento contribuem para a resistência à adesão da previdência privada, e que 

as restrições financeiras da população possuem influência na não contratação desse 

tipo de plano. Coelho e Camargos (2012) em estudo realizado com gestores de 

fundos de pensão, concluíram que a inserção da educação previdenciária na 

estrutura curricular das escolas é o ponto principal na percepção dos gestores para a 
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expansão da previdência privada. Mistura (2017) afirma que para o crescimento da 

previdência privada no Brasil o ideal seria uma conscientização geral da população 

desde a infância, sendo que o governo poderia agir dando maiores incentivos às 

empresas e trabalhadores para a realização de contribuições.  

Costa e Soares (2017) realizaram um estudo no Brasil utilizando os dados da 

PNAD de 2011, foi verificado que da amostra de 151.331 brasileiros, apenas 3,6% 

afirmaram investir em previdência privada. Quando analisadas as regiões, o Sudeste 

demonstra ser o maior investidor em previdência privada, totalizando 36,36%, a 

região que chega mais perto é a Sul que conta com aproximadamente 21%. 

Analisando a renda das pessoas com algum tipo de investimento, a média mensal foi 

de R$1.452,46, enquanto a das que não investem gira em torno de R$1.247,27. 

No mesmo estudo (Costa e Soares, 2017), determina-se que a idade média 

dos indivíduos que investem é de 39 a 40 anos, e em relação ao gênero: 60,48% 

são homens. Quando analisada a etnia, 61,88% dos que possuem previdência são 

brancos, e uma informação importante é que na amostra total (considerando os que 

não possuem previdência e os que possuem) a maioria da amostra é não branca. 

Após analisar os resultados por meio do modelo de probabilidade logit, foi concluído 

que as variáveis que mais influenciam a contratação são escolaridade e renda, é 

importante ressaltar que idade e etnia também possuem influência. 

Agapito e Silva (2020) analisaram 3 variáveis no seu estudo, sendo elas: 

ensino superior, renda e localização, as bases utilizadas foram da PNAD de 2012 e 

de 2015, e o modelo escolhido para analisar as variáveis foi o logit. Seus resultados 

indicaram que a cada R$1.000 de aumento na renda, a probabilidade de contribuir 

para um plano de previdência privada aumenta em 14,53%. A variável ensino 

superior indica que para pessoas com mais de 15 anos de estudo, a probabilidade 

aumenta em 233%. No que diz respeito à localização, a probabilidade de 

contribuição das outras regiões é 40,56% menor do que a da região Sudeste. 

Segundo Constanzi (2017) existe um perfil de pessoas que mais contribuem 

para previdência privada: homens brancos e residentes de áreas urbanas. Também 

conclui que idade, nível de escolaridade e renda possuem influência positiva, ou 

seja, pessoas mais velhas, com mais anos de estudo e salários maiores são as que 

mais destinam recursos extras para fins de aposentadoria. 

A pesquisa visa analisar não apenas as variáveis encontradas nas referências 

teóricas, mas também algumas que ainda não foram observadas, a fim de verificar 
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se existem outros fatores com poder de influência na tomada de decisão sobre a 

contribuição a um plano de previdência privada.  

 

3. Metodologia 

 

A fonte de dados utilizada para esta seção do estudo segue sendo a pesquisa 

referenciada, em que foram realizadas 12 seções diferentes de perguntas sobre 

investimentos, rendas, moradia, padrão de vida, acesso a serviços, pagamento de 

contas, dentre outras. Cabe ressaltar que esta pesquisa foi realizada tanto em áreas 

urbanas como em áreas rurais, a fim de obter as informações mais reais possíveis 

sobre o Brasil e não enviesar a amostra com apenas informações de regiões mais 

industrializadas do país. Para uma melhor seleção dos dados, foram consideradas 

somente as respostas de quem toma as decisões financeiras sobre o orçamento 

familiar. 

O estudo visa identificar as determinantes à adesão ao plano de previdência 

privada, e para isso foram selecionadas as seguintes variáveis: idade, gênero, 

distância do banco mais próximo, etnia, estado civil, rendimento anual, se possui 

previdência social, bem como anos de educação. Com base na literatura já existente 

sobre o tema, as principais variáveis são idade, gênero e rendimento, porém todas 

as variáveis serão analisadas a fim de entender se existem outras determinantes. O 

modelo a ser analisado é definido da seguinte forma: 

 

𝑙𝑛 (𝑝/1 − 𝑝) =  𝛽0 +  𝛽1𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 +  𝛽2𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒_(𝑎𝑜_𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 ) +  𝛽3𝐴𝑛𝑜𝑠_𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜 +

 𝛽4 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑃𝑒𝑟𝑡𝑜 +  𝛽5𝑃𝑜𝑠𝑠𝑢𝑖𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 +  𝛽6𝐿𝑜𝑔_𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 +

 𝛽7𝐿𝑜𝑔_(𝑄𝑡𝑑𝑒_(𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠_(𝑁𝑎_𝐶𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ) ) ) +  𝛽8𝑀𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟 +  𝛽9𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙 +  𝛽10𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝐶𝑖𝑣𝑖𝑙 +

 𝛽11𝐸𝑡𝑛𝑖𝑎                                                                                                                                                             (1)  

                                                                                                                                          

 

em que a variável “p” trata-se de uma dummy que tem valor 1 quando possui plano 

de previdência privada e 0 quando não possui, a variável “Idade” representa a idade 

do respondente em anos e também utilizaremos a idade ao quadrado, a variável 

“Log_Rendimento” trata-se do valor do log do rendimento anual, 

“Log_Qtde_Bancos_Na_Cidade” é o valor do log da quantidade de bancos que a 

cidade do respondente possui, em “Etnia” temos os valores: Branca, Negra, 

Indígena, Mista, Branca, Asiática e Outras, “Anos_Educacao” se refere aos anos de 



 

13 

estudo do respondente. Em “Estado_Civil” temos: viúvo, solteiro, em relação mas 

não casado, divorciado e casado. “Local” temos: rural, pequena cidade, área urbana 

não metropolitana, área metropolitana, tal como contamos com outras variaveis 

dummies: “Mulher” é igual a 1 se o respondente for do sexo feminino; “Banco Perto” 

igual a 1 se a distância em km do banco mais próximo for menor que 5 km e 

“PossuiPrevidenciaSocial” igual a 1 se o respondente possui previdência social. 

 O modelo escolhido é uma regressão, que tem como principal objetivo 

analisar a relação entre uma ou mais variáveis explicativas (ou independentes) e 

uma variável resposta (no caso, ter um plano de previdência privada). Um dos casos 

particulares dos modelos lineares generalizados são os modelos onde a variável 

resposta apresenta um resultado binário assumindo valores 0 ou 1, sendo o modelo 

de regressão logística o mais popular desses modelos e o que será utilizado neste 

estudo. 

A regressão logística é uma técnica estatística que busca modelar, a partir de 

um conjunto de observações, a relação entre a variável dependente e uma ou mais 

variáveis independentes, estimando as probabilidades do evento ocorrer usando 

uma função logística. Sua função é dada por:  

 

                                         𝑙𝑛(𝑝 ÷ (1 − 𝑝))                                                        (2) 

 

em que ln é chamado de chance (odds), que seria a comparação entre as 

chances de sucesso de um grupo em relação a outro, também conhecida como 

Razão de Chances. Para a interpretação, os resultados de cada variável serão 

dados por uma variação na porcentagem de odds, ou seja, seu aumento ou 

diminuição altera o percentual nas chances de contribuir para a previdência privada. 

 

4. Resultados 

 

 Esta seção será separada em duas categorias, a primeira categoria contará 

com os resultados descritivos utilizando as respostas da pesquisa, enquanto na 

segunda categoria serão apresentados os resultados do modelo de regressão 

logística. 
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4.1. Análises descritivas 

 

 Os dados do “Raio X do Investidor Brasileiro - 2ª Edição” colhidos pela 

Anbima em 2018 e postados em 2019, mostram que apenas 6% dos brasileiros 

investem em previdência privada. Em 2012, ano da realização da pesquisa utilizada 

neste estudo, segundo os dados da PNAD (2012), 3,4% da população contribuíram 

para a previdência privada. A Tabela 1 explicita a diferença dos respondentes da 

pesquisa entre quem possui previdência privada e quem não possui, sendo “n” o 

número de observações, e “Valores” considerando 1 para "possui previdência 

privada” e 0 para “não possui”. 

 

Tabela 1: Razão entre Respondentes com Previdência Privada e sem                                             

           

Fonte: elaboração própria 

 

 Os números mostram que mesmo com os resultados de 2018 apresentando 

um crescimento em relação a 2012, a quantidade de contribuintes para a previdência 

privada ainda é muito baixa. Na Figura 2 podemos observar como estão distribuídas 

essas informações por local. 

Figura 2: Respondentes com Previdência Privada e Total de Respondentes por 

Local em (%) 

 

 

Fonte: elaboração própria 
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Em regiões rurais a porcentagem dos respondentes diminui quando olhamos 

somente para os indivíduos que possuem previdência privada, indicando que nessas 

regiões existe uma menor probabilidade do indivíduo aderir a um plano dessa 

categoria quando comparado a outros locais. Em cidades pequenas ocorre a maior 

concentração de pessoas com previdência privada. 

Na Figura 3 observamos a distribuição de acordo com o gênero, em geral 

podemos afirmar que homens contribuem mais para a previdência privada, mas isso 

também pode ser explicado pelo número de respondentes homens ser maior que o 

número de respondentes mulheres. 

 

Figura 3: Respondentes com Previdência Privada e Total de Respondentes por 

Gênero em (%) 

 

 

 

Fonte: elaboração própria 

 

 A Figura 4 mostra como ocorre a distribuição dos respondentes de acordo 

com a distância em quilômetros do banco mais próximo (independente de qual seja). 

Podemos observar que, para os casos dos respondentes com previdência privada, 

quanto mais perto for o banco maior o número de indivíduos. Esse comportamento 

não se estende para toda a amostra da pesquisa, em que a maioria dos 

respondentes estão a mais de 10 km de distância do banco mais perto. 
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Figura 4: Respondentes com Previdência Privada e Total de Respondentes por 

Banco mais Perto (%) 

 

Fonte: elaboração própria 

 

A Figura 5 permite que se perceba a forma como os dados estão distribuídos 

por tipo de moradia, sendo separados em 3 tipos: própria, alugada ou emprestada. 

Analisando a figura podemos perceber que o fator “ter previdência” não possui forte 

influência sobre o tipo de moradia, em razão disso não iremos selecionar esta 

informação para o modelo logit, visto que as porcentagens permanecem bem 

próximas, a única que sofre uma variação são as da categoria “Emprestada” em que 

a porcentagem diminui quando olhamos para os respondentes que possuem algum 

plano de previdência privada. 

 Figura 5: Respondentes com Previdência Privada e Total de Respondentes por 

Tipo de Moradia (%) 

 

Fonte: elaboração própria 
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Na Figura 6 temos a distribuição de idade por gênero dos respondentes que 

possuem previdência privada, sendo 0 o gênero masculino e 1 o feminino. Nota-se 

que as mulheres possuem previdência com uma idade menor do que os homens, 

sendo a mais nova com previdência tendo 36 anos, enquanto o homem mais novo 

possui 40 anos. 

 

 

Figura 6: Distribuição dos Respondentes com Previdência Privada por idade e 

gênero 

 

 

 

4.2. Análises das determinantes que influenciam a adesão ao plano de 

previdência privada 

 

 Utilizando a referida base de dados, por meio de um modelo logit foi estimada 

a relação entre localidade, banco distante, possuir previdência social, etnia, estado 

civil, sexo, idade, anos de educação, quantidade de bancos na cidade e população 

da cidade em relação à variável possuir previdência privada. A tabela 2 mostra os 

resultados de 5 modelos considerando diferentes combinações das variáveis. 
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Tabela 2: Estimações do Modelo Logit para a variável possuir previdência 

privada 

 

 Coef.1 Coef.2 Coef.3 Coef.4 Coef.5 

Idade 0,0935 * 0,0780  0,0140  0,0135  0,0216 *** 

idade_ao_quadrado -0,0008  -0,0006        

anos_educacao 0,1154 *** 0,1143 *** 0,1204 *** 0,1062 *** 0,1002 *** 

BancoPerto 1,0290 *** 1,0700 *** 1,0725 *** 0,9670 *** 0,9834 *** 

PossuiPrevidenciaSocial 0,9371 *** 0,9126 *** 0,9026 *** 0,8635 *** 0,8117 *** 

log_rendimento 0,2094 ** 0,3235 *** 0,3306 *** 0,3308 *** 0,3252 *** 

log_qtde_bancos 0,1053  0,0601        

log_populacao -0,0699          

Mulher -0,0645          

Local (ref.: area 

metropolitana)           

Rural 0,9501  0,9411  0,5570      

Pequena cidade 0,9234 * 0,8498  0,4731 *     

Área urbana não 

metropolitana 0,3258  0,3753  0,1980      

Estado civil (ref.: 

divorciado)           

Em relação mas não casado 0,8856  1,0516  0,9283  1,0575    

Casado 1,2763  1,3994  1,3167  1,4274    

Separado 1,2884  1,3288  1,3017  1,3593    

Solteiro 1,1268  1,3579  1,2141  1,3133    

Viúvo 2,1938 ** 2,2184 ** 2,0356 * 2,2040 **   

Etnia (ref.: asiática)           

Negra -1,2932  -0,8569  -0,8654      

Indígina -1,1108  -0,6787  -0,6255      

Mista -1,1662  -0,7541  -0,7965      

Outra -0,6958  -0,4326  -0,5786      

Branca -1,4373  -0,8722  -0,9038      

Intercept -11,9615 *** -13,4531 *** -11,5491 *** -11,9034 *** -10,7273 *** 

 

Nível de significância: * p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01. 

 

 Nas primeiras combinações do modelo algumas variáveis demonstraram-se 

não estatisticamente significantes (p-valor maior que 0,05, para 95% de confiança). 
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Como o modelo estimado está em escala logarítmica, os dados só podem ser 

interpretados em termos de aumento ou diminuição nas chances de contratar um 

plano de previdência privada, e para isso iremos considerar somente as variáveis do 

Coef.5 da Tabela 2: Banco Perto, Possui Previdência Social, Idade, Anos de 

Educação, Rendimento Anual, todas essas variáveis tiveram um p-valor menor que 

0.05.  

Diferente do resultado encontrado por Agapito e Silva (2020) em que ser preto 

ou pardo apresentou influência negativa sobre a adesão à previdência privada, no 

presente estudo a variável “Etnia” não teve um p-valor significativo para concluir sua 

influência na adesão ao plano de previdência privada. No estudo realizado com 

dados da Tunísia por Graiet e Jilani (2019), o estado civil teve influência na adesão 

em todas as suas categorias, diferente do ocorrido nesta análise, em que somente a 

divisão “viúvo” foi significante, porém para uma melhor modelagem a variável foi 

excluída no último modelo. 

 Para transformar os coeficientes em uma visão mais interpretativa, utilizamos 

beta^e e convertemos o valor do coeficiente em percentuais relativos de chances, 

assim obtivemos o resultado da Tabela 3. 

 

Tabela 3: Razões de chances de possuir previdência privada 

 

 

           Fonte: elaboração própria 

 

A variável Banco Perto, que indica se o banco fica a menos de 5 km de 

distância da residência do respondente, foi a variável com maior razão de chances, 

tendo 167,35% de probabilidade de possuir previdência privada quando comparada 

com quem tem o banco mais distante (distância maior que 5 km). Isso pode ser 

explicado pelo fato da pesquisa ter sido realizada no ano de 2012, quando os 

serviços digitais ainda não eram tão utilizados quanto atualmente, e a digitalização 

dos bancos só ter sido iniciada em 2010. Para contratar um plano de previdência na 

época, a melhor forma era se encaminhar até uma agência bancária e contratar o 

serviço diretamente com o gerente do banco. 
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A variável “Possui Previdência Social” indica se o respondente contribui para 

o INSS e possui 125,18% mais chances de contribuir para a previdência privada, 

esse fato pode ser assumido pois quem contribui para o INSS tem um cargo 

remunerado registrado, nos dados da pesquisa pode-se verificar que um bom 

número de respondentes são trabalhadores informais. Nos resultados do estudo de 

Agapito e Silva (2020), quem tinha um trabalho formal possuía 45% a mais de 

chances quando comparados a outros tipos de trabalhos.  

Analisando a variável de idade, verifica-se que a cada 1 ano a mais de vida as 

chances de possuir previdência privada aumentam em 2,17%, isso pode indicar que 

a preocupação com a aposentadoria para os jovens ainda não é tão alta quanto para 

as pessoas de mais idade; também pode significar que pessoas mais jovens 

possuem menor renda para investir em previdência privada, visto que para cada 1 

unidade de aumento no log de base da renda anual, a probabilidade aumenta em 

38,43%, e cada aumento na unidade do log representa um aumento de 100% na 

renda anual, para exemplificar: o log de 14 equivale a uma renda anual de 

R$16.384,00 e o log de 15 equivale a R$32.768,00.  

E por último temos “anos de educação” em que a cada ano a mais de estudo 

as chances de adesão a previdência privada aumentam em 13,87%; no trabalho de 

Adam e Gough (2008) eles mostram que a educação ajuda os indivíduos com 

conhecimento financeiro, seja para atividades mais básicas quanto para uma 

preparação para uma aposentadoria, Agapito e Silva (2020) em seu estudo 

concluíram que quem possui 15 ou mais anos de estudo, possui uma probabilidade 

225% maior de contratar o serviço de previdência privada. 

A Tabela 4 a seguir apresenta dados referentes ao ajuste do modelo, 

podemos observar que o modelo teve uma excelente acurácia, que se calcula pela 

fórmula: (Verdadeiros Positivos + Verdadeiros Negativos)/(Verdadeiros Positivos + 

Verdadeiros Negativos + Falsos Positivos + Falsos Negativos), na qual quanto mais 

perto de 1 melhor, pois possui menos falsos positivos e falsos negativos. Com o 

Pseudo R² (também conhecido como R² de McFadden) obtivemos um resultado de 

0,3267, isso pode ser explicado, pois segundo McFadden e Domenich (1975) 

valores de Pseudo R² entre 0,2 e 0,4 são considerados indicativos de ajustes de 

modelo extremamente bons, os autores equivalem esse intervalo a 0,7 a 0,9 para 

uma função linear.  
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Tabela 4: Ajustes do modelo 

 

 

Fonte: elaboração própria 

Para uma exemplificação dos resultados encontrados, foi realizado um 

modelo de propensão para entender qual a probabilidade de diferentes perfis terem 

previdência privada, o primeiro perfil: um indivíduo de 50 anos de idade, não possui 

previdência social, mora a uma distância de 8km do banco mais perto, estudou por 

10 anos e possui um rendimento de R$80.800,00 por ano, sua probabilidade de 

possuir plano de previdência privada seria de 3,4%. O segundo perfil: um indivíduo 

de 60 anos de idade, possui previdência social, mora a uma distância de 2km do 

banco mais perto, estudou por 20 anos e possui um rendimento de R$216.000,00 

por ano, sua probabilidade de possuir plano de previdência privada seria de 53,18% 

5. Considerações Finais 

 

Este estudo buscou identificar as variáveis com maior influência no processo 

de adesão a um plano de previdência privada, além de servir como contribuição para 

as evidências sobre o tema, que ainda carece de informações nacionais, visto que a 

maior parte dos trabalhos realizados em território nacional são focados na 

previdência pública. Os dados da pesquisa utilizada demonstraram que apenas 3,3% 

da amostra contribuiu na adesão do serviço de previdência privada em 2012, e 

mesmo quando olhamos para uma data mais recente vimos que, de acordo com o 

“Raio X do Investidor Brasileiro - 2ª Edição (2019)” realizado pela Anbima, apenas 

6% dos investidores brasileiros investem nessa modalidade previdenciária. Por 

essas razões se justifica a necessidade de realização desta pesquisa, a fim de uma 

maior compreensão acerca da demanda de previdência privada. 

Os resultados do modelo de logit, utilizado para estimar a demanda por 

previdência privada, comprovam que as principais variáveis que afetam a adesão 

são: anos de educação, rendimento, idade, distância do banco mais próximo e o fato 

de possuir previdência social ou não. Nos dias atuais, com o crescimento da 

digitalização dos bancos, é possível que a distância da residência do indivíduo até o 

banco não seja mais uma variável tão relevante, visto que atualmente pode-se 
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contratar um plano de previdência sem sair de casa, além de que a digitalização 

também pode ter uma influência positiva no aumento das adesões ao plano de 

previdência privada.  

Como foi observado pela variável anos de educação, quanto mais tempo de 

estudo, maior a chance de contribuir para o plano de previdência. A pesquisa S&P 

Ratings Services Global Financial Literacy Survey realizada em 2014 com 144 

países, colocou o Brasil na 74ª posição no ranking global de educação financeira, se 

as escolas optarem por trazer o assunto com maior frequência para as salas de aula, 

pode-se constatar que significaria um potencial aumento no número de contribuintes 

para a previdência privada, além de melhorar a posição do Brasil no ranking. 
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