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RESUMO  
 

 

No desenvolvimento desse trabalho foi analisada a relação entre o PIB, 

Inflação, Desemprego e SELIC com os volumes resgatados mensalmente do período 

de janeiro/2022 até setembro/2022 para produtos PGBL e VGBL de instituições de 

previdência privada brasileiras. O método estatístico utilizado para exploração do 

relacionamento entre as variáveis foi o de Vetores Auto Regressivos. O 

desenvolvimento do modelo foi realizado pelo software econométrico Gretl, onde 

foram avaliadas a Análise de Decomposição da Variância e a Função de Impulso-

Resposta. 

Palavras-chaves: resgates, PGBL, VGBL, taxas de mercado, var. 
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ABSTRACT 

 

In the development of this work, the relationship between GDP, Inflation, 

Unemployment and SELIC with the volumes redeemed monthly from 

January/2022 to September/2022 for PGBL and VGBL products of Brazilian 

private pension institutions was observed. The statistical method used to explore 

the relationship between the variables was Vector Auto Regressive. The model 

was developed using the Gretl econometric software, where the Variance 

Decomposition Analysis and the Impulse-Response Function were evaluated. 

Keywords: ranson, PGBL, VGBL, market race, var. 
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1 INTRODUÇÃO 

A economia brasileira e mundial vem se deteriorando ao longo dos últimos 

anos. Os dados do Comitê de Datação de Ciclos Econômicos (CODACE) 

mostram que o Brasil já passou por dez recessões desde 1980. 

Podemos mencionar a última em 2020, em decorrência do COVID-19, 

onde em seu 2º trimestre de acordo com os dados divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi apurado uma queda de 9,7% no 

Produto Interno Bruto (PIB) em relação ao trimestre anterior. Já em 2021 o Banco 

Central (BC) reavaliou as projeções para crescimento da economia, o PIB, de 

4,7% para 4,4%, seguindo o prognóstico econômico do período. Paralelo a esse 

cenário temos 12 milhões de desempregados, número extremamente 

expressivo, de acordo com as informações divulgadas pelo IBGE apuradas para 

o ano de 2021. Além disso, podemos também destacar que ao final de 2021, o 

IPCA, que é utilizado para observar tendências de inflação, fechou com alta de 

10,06% de acordo com os índices econômicos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. 

Diante do exposto, torna-se importante entender como os diversos 

setores são influenciados pelas oscilações econômicas. Um dos mercados 

relevantes nesse quesito é o segurador. De acordo com o relatório de 

acompanhamento de mercado divulgado pela Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP) em maio/22, o mercado de produtos de acumulação cresceu 

consideravelmente período de 2003 até 2012, sendo impactado pela introdução 

do produto VGBL no mercado.  

Dentre uma série de produtos de previdência e seguros, estão o Plano 

Garantidor de Benefício Livre (PGBL) e Vida gerador de benefício livre (VGBL), 

sendo ambos de sobrevivência. O intuito desses produtos, segundo o órgão 

governamental que regula essa operação, a Superintendência de Seguros 

Privados, é de que o investidor realize aportes que são chamados de prêmios 

por um período pré-estabelecido a fim de que ele acumule um montante de 

recursos. No futuro, esse montante o proporcionará o recebimento de rendas 

mensais ou em um pagamento único, a um prazo determinado no momento de 

compra do produto.  
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No momento em que o investidor está na fase de acumulação de valores, 

seu montante é provisionado na Provisão Matemática de Benefícios a Conceder 

(PMBAC), que é prevista na RESOLUÇÃO CNSP Nº 344/2016. A PMBAC por 

sua vez, é composta por alguns movimentos de entradas e saídas, os quais 

geram a mutação desse passivo atuarial. Um dos principais movimentos de 

saída é o de resgate, que é caracterizado pela retirada de recursos da Provisão 

Matemática de Benefícios a Conceder a pedido do investidor.  

O valor de resgate, segundo o Sistema de Estatísticas da SUSEP, 

apresenta tendência de crescimento ano a ano para os produtos PG/VGBL 

conforme demonstrado no gráfico abaixo.  

Gráfico 1: Evolução anual de resgate para produtos PGBL E VGBL  

 

Nota: valores em bilhões de reais. 

Fonte: elaborada pela autora. 

*dados de 2022 estão parciais até setembro/2022. 

 

Embora o movimento de resgate esteja em conformidade com a 

legislação do órgão regulador, sendo de obrigação das entidades de previdência 

ou seguradores o realizarem, uma vez que não haja nenhuma especificidade na 

apólice, conforme mencionado anteriormente, é esperado que produtos com 

essa característica sejam utilizados, fundamentalmente, para o recebimento de 

rendas.  

Existem poucos estudos em relação ao comportamento do detentor de 

produtos, sobretudo de coberturas de vida e previdência, fazendo com que 

existam poucos relacionamentos estatísticos entre variáveis desse negócio. Em 

geral, a população brasileira não tem conhecimento da importância de um 
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planejamento previdenciário e é um mercado nacional promissor. Um estudo 

realizado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida – Fenaprevi 

com data-base em outubro/2022, evidenciou isso quando mostrou que apenas 

8% dos brasileiros possuem produtos de previdência privada, sendo o mais 

representativo, o VGBL. 

Esse trabalho tem como objetivo analisar como o resgate em planos de 

Plano Garantidor de Benefício Livre (PGBL) e Vida gerador de benefício livre 

(VGBL) se relaciona com os padrões de taxas importantes em nossa economia. 

Com isso, poderemos avaliar se a SELIC, Inflação, Desemprego ou PIB podem 

explicar o resgate em planos de aposentadoria, devido a relevância do tema. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 Atualmente na literatura existem poucas publicações que explorem o 

comportamento do possuidor de produtos de vida e previdência e que apontem 

para variáveis significativas que ajudem a entender as ações dessas pessoas 

quanto ao seu saldo acumulado para recebimento de rendas na velhice, embora 

seja de grande relevância para seguradores e bancos que precisam calcular 

taxas de resgate para estimação de seus fluxos atuariais. Com isso, nesse 

trabalho foi realizado um estudo que relaciona taxas econômicas ao volume 

resgatado anualmente nos últimos 10 anos, no intuito de identificar se existe 

relação entre elas.  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Dado que o resgate é incluído na mutação do passivo da PMBAC – 

Provisão Matemática de Benefícios a Receber, uma das provisões atuariais de 

previdência mais importantes e representativas no passivo atuarial de 

seguradoras e entidades de previdência, e seus fluxos são mensuradas através 

de estatísticas e premissas como taxa de resgate, torna-se importante o seu 

estudo e relacionamento com outras variáveis, a fim de melhor explicá-la.   



 

13 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

 O objetivo principal do estudo é verificar se existem padrões de 

comportamento entre o PIB, Inflação, Desemprego e SELIC com os volumes 

resgatados mensalmente do período de jan/2012 até set/22 para produtos PGBL 

e VGBL de instituições de previdência privada brasileiras 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Como objetivo específico temos a análise da relação das taxas de 

mercado escolhidas com o volume de resgate dos últimos nove anos em 

produtos PGBL e VGBL realizado em entidades de previdência aberta presentes 

nas bases públicas da SUSEP, verificando se existem padrões que ajudem a 

explicar a variável estudada. 

2 REFERENCIAL DE LITERATURA 

2.1 ECONOMIA E MERCADO SEGURADOR 

 Segundo Huishan (2018) é possível observar que existe uma relação 

causal entre o desenvolvimento de seguros e o crescimento econômico, embora 

a relação seja variada em diferentes países devido aos níveis de renda e 

localizações, os resultados obtidos compreendem como base 123 países no 

período de 1967 a 2014. Ul Din, Abu-Bakar e Regupathi (2017) também 

analisaram em 20 países entre 2006 e 2015 a relação entre o mercado de 

seguros e o desenvolvimento da economia, os resultados foram estatisticamente 

significativos para produtos vida e não vida. O trabalho desenvolvido por Liyan 

Han, Donghui Li, Fariborz Moshirian & Yanhui Tian (2010) também investigou a 

relação entre o desenvolvimento de seguros e o crescimento econômico e 

constatou que ambos estão positivamente correlacionados. 
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Koijen e Yogo (2015) mostraram que em decorrência de uma crise 

financeira, as seguradoras do ramo vida venderam produtos de longo prazo com 

grandes descontos em relação ao valor atuarial. Outrora, Gregorio Impavido e 

Ian Tower (2009) após analisarem como a crise financeira afeta a previdência e 

seguros e qual a sua importância, através de um estudo com países da América 

Latina na crise de 2008 e as perdas geradas em decorrência dessa crise, 

observou a perda de US$ 4 trilhões em valores de ativos nos primeiros 10 meses 

de 2008 na previdência privada. Também constataram que a volatilidade de 

ativos é um incentivo a trabalhadores que passam a ter a necessidade de 

reequilibrar seus ativos não previdenciários que utilize a previdência como um 

“efeito de riqueza”. 

Whitehouse (2009) após avaliar os impactos em indivíduos em planos de 

aposentadoria durante a crise financeira, observou que um dos fatores mais 

relevantes em relação ao grau do impacto é a idade. De acordo com o estudo 

realizado, trabalhadores mais jovens em sua maioria são pouco afetados pois 

não possuem grande montante acumulado para previdência. Ainda assim, 

podem sentir os efeitos da crise no mercado de trabalho e com isso possuem 

aproximadamente 30 anos para recuperar suas perdas e compensar suas 

contribuições.                      

No caso de trabalhadores que já estão próximos a aposentadoria, por 

serem mais velhos, são os mais afetados. De acordo com Whitehouse (2009), 

podem ser os primeiros a perder seus empregos em uma recessão, além de que 

não possuem tempo suficiente para aguardar que os mercados se recomponham 

de uma crise. 

 

2.2 COMPORTAMENTO DO INVESTIDOR VS CENÁRIO ECONOMICO  

O processo de decisão humano é estudado há muitos anos, e no âmbito 

de finanças visa mapear os gatilhos por trás de escolhas e comportamentos 

financeiros. O tema de Finanças Comportamentais foi definido por Lintner (1998) 

como o estudo de como os investidores interpretam e agem de acordo com a 

informação para fazer decisões de investimento. 
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 De acordo com Leone e Guimaraes (2013), o desejo por ter lucros e a 

dor de possíveis prejuízos estão diretamente ligados aos posicionamentos e 

decisões dos investidores. No estudo realizado por Vânia Gomes Maia Faustino 

(2011), foi abordada a reflexão sobre quais alterações no comportamento de 

investidores aconteceram na crise financeira que se iniciou em 2007. Nesse 

estudo a autora ressalta que notícias de que instituições financeiras, sobretudo 

bancos, entraram em falência geraram desconfiança nos clientes. Segundo ela, 

o cenário pós crise torna os investidores mais reflexivos e independentes de suas 

escolhas de investimentos. 

De uma perspectiva de conjuntura econômica, os impactos no setor 

financeiro do coronavírus são relevantes. O trabalho desenvolvido por Robson 

Braga (2021) que estudou o efeito das notícias negativas sobre o comportamento 

dos investidores com um enfoque ao período de pandemia da COVID-19, que 

contou com a participação de 102 voluntários que foram divididos em dois 

grupos, no qual um deles foi exposto a notícias negativas. O resultado do estudo 

foi de que pessoas do grupo exposto apresentaram maior aversão a perda e 

arrependimento, levando-as a uma performance pior em seus investimentos.  

No exterior, AOI Hoffmann, T Post, JME Pennings (2013) analisaram as 

percepções, comportamento nas negociações e recepção ao risco de 

investidores no período de 2008-2009. Observaram que nos meses de pior 

desempenho do mercado financeiro na crise, houve uma diminuição nas 

expectativas de retorno e a aceitação do risco, entretanto, a conclusão no geral 

é de que investidores individuais continuam a negociar ativamente e não 

reduzem o risco de suas carteiras de investimento durante a crise. 

 

2.3 VARIÁVEIS ECONOMICAS  

 O modelo terá como objetivo relacionar as variáveis econômicas PIB, 

SELIC, SELIC e Desemprego com o valor de resgate mensal dos últimos 10 

anos. Essas variáveis foram selecionadas devido a sua relevância no auxílio de 

análises não só no âmbito econômico, mas também em outros setores que são 

sensibilizados pela performance desses indicadores.   
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 Segundo o IBGE (2021), o PIB é o resultado do somatório dos bens e 

serviços finais produzidos por um país. Para Assaf Neto (2014), as variações do 

produto interno bruto de um país estão ligadas a melhoria da sua produção e por 

consequência, da sua moeda nacional. 

 O IBGE (2022), em relação ao IPCA, define o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo como um indicador baseado na renda mensal de 1 a 40 

salários-mínimos que indica a variação do custo de vida médio das famílias. No 

modelo ela foi utilizada como um indicador para Inflação. 

 Por definição do Banco Central do Brasil (2021), a taxa Selic pode se 

definir como um percentual médio ajustado de financiamentos apurados 

diariamente no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos 

públicos federais. Ela é utilizada como ferramenta pelo Bacen para controle da 

Inflação. 

 De acordo com o IBGE (2022), o conceito de Desemprego faz menção a 

pessoas que possuem idade para trabalhar, que segundo a legislação brasileira, 

tem acima de 14 anos, e que embora não estejam trabalhando, possuem 

disponibilidade e tem condições de procurar um emprego. A taxa por sua vez, é 

a representação das pessoas tem força de trabalho, mas estão desempregadas.  

   

3 BASE DE DADOS E METODOLOGIA 

Na evolução desse capítulo será destacada a metodologia utilizada para 

desenvolvimento do estudo através do modelo econométrico de Vetores Auto 

Regressivos (VAR) e descrever o procedimento para coleta de informações, bem 

como suas fontes e tratamentos realizados nos dados.  

 

3.1 BASE DE DADOS 

Para análise da variável resgate, objeto desse estudo, foi extraído o 

volume resgatado mensalmente, que compreende a soma do resgate parcial e 

total, de janeiro/2012 até setembro/2022 para produtos PGBL (Plano Garantidor 
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de Benefício Livre) e VGBL (Vida gerador de benefício livre) no SES SUSEP - 

Sistema de Estatísticas da SUSEP. O SES tem como objetivo disponibilizar 

publicamente dados informados pelas companhias seguradoras, 

resseguradoras, entidades abertas de previdência privada e sociedades de 

capitalização através dos Formulários de Informações Periódicas (FIP), 

conforme cumprimento das normas do órgão regulador. 

Os dados econômicos que compõem o modelo foram observados no 

mesmo período que os de resgate, a fim de correlacionarmos o comportamento 

de ambos. Os valores de PIB, Inflação, Desemprego e SELIC foram obtidos 

através do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea e Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE (Relação demonstrada na tabela 1.). Para 

melhor adequação ao método estatístico escolhido, os dados foram observados 

em periodicidade mensal, o que implica na utilização de dados mensalizados 

para a variável PIB (Dados transformados pelo BACEN com origem na 

publicação oficial trimestral), e Desemprego (Dados transformados pelo Ipea 

com origem na publicação oficial trimestral).  

 

Tabela 1: Descritivo das variáveis e respectivas fontes 

Variável Descrição Fonte 

Resgate  
Resgates mensais de PGBL e VGBL, em 
milhão de reais 

SES-SUSEP 

PIB 
Produto Interno Bruto do Brasil ao mês, 
em milhões de reais 

IPEA 

Selic 
Taxa básica de juros da economia 
brasileira ao mês 

IPEA 

Desemprego Taxa de Desemprego ao mês IPEA 

Inflação 
Taxa de Índice de preços no consumidor 
ao mês, IPCA, como um indicador de 
inflação 

IBGE 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

A tabela demonstra a estatística descritiva das variáveis no período de 

análise para auxílio na interpretação dos dados, uma vez que, 
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“Na análise estatística descritiva está-se 

interessado na medida das características dos 

elementos de toda a população. As grandezas 

respeitantes à população são designadas por 

parâmetros. “Silvestre, A. (2007, p.11). Análise de 

dados e estatística descritiva. Escolar editora. 

 

utilizaremos como parâmetros o tamanho da população representado pela letra 

N, média, mediana, desvio padrão, máximo e mínimo. 

 

Tabela 2: Estatística descritiva  

Variável N Média Mediana 
Desvio-
padrão 

Mínimo Máximo 

Resgate 129 5.19e+9 4.87e+9 2.25e+9 1.86e+9 1.09e+10 

PIB 129 560.081 544.313 115.776 367.177 860.076 

Selic 129 0,69% 0,71% 0,29% 0,13% 1,22% 

Desemprego 129 10,54% 11,40% 2,64% 5,90% 15,20% 

Inflação 129 0,49% 0,50% 0,40% -0,70% 1,60% 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Para corroborar com a análise econométrica, alinhado ao objetivo desse 

trabalho, é possível avaliar a Matriz de correlação de R-Pearson. Análises de 

correlação, segundo Garson (2009), são medidas de associação bivariada, que 

relacionam o quanto duas variáveis podem estar relacionadas. Os resultados do 

coeficiente de Pearson variam de -1 e 1 (Onde esses valores correspondem a 

uma correlação perfeita), quanto mais perto desses extremos, maior é a força da 

correlação. Por outro lado, valores que se aproximam de 0 indicam a não 

existência de correlação linear. O sinal indica se a relação é positiva ou negativa.  

Abaixo são apresentados os valores observados para as variáveis do 

estudo: 

Tabela 3: Matriz de correlação com coeficiente R de Pearson e p-valor 
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Variáveis Coeficiente Resgate PIB Selic Desemprego IPCA 

Resgate 

R de 
Pearson 

— 
        

p-value — 
        

PIB 

R de 
Pearson 

0.962*** — 
      

p-value < .001 — 
      

Selic 

R de 
Pearson 

-0.281** -0.241** — 
    

p-value 0.001 0.006 —     

Desemprego 

R de 
Pearson 

0.564*** 0.531*** 
-
0.476*** 

— 
  

p-value < .001 < .001 < .001 —   

IPCA 

R de 
Pearson 

0.048 0.034 0.009 -0.104 — 

p-value 0.588 0.704 0.922 0.240 — 

Fonte: elaborada pela autora através do software Jamovi. 

 

 De acordo com os resultados do teste de R de Pearson, aliados a análise 

do P-valor, temos indícios que existe uma relação significativa entre o Resgate 

e as variáveis PIB, Selic e Desemprego. O PIB apresenta uma correlação forte 

e positiva, a Selic uma correlação baixa e negativa e por fim, o Desemprego, que 

apresenta uma relação positiva e de força média. O IPCA, nesse teste, não 

demonstrou uma relação estatisticamente significativa de acordo com seu P-

valor. 

3.2 VETORES AUTO REGRESSIVOS (VAR) 

Conforme mencionado anteriormente, uma vez que desejamos 

correlacionar o resgate ao longo dos meses com o conjunto de variáveis 

econômicas do tópico anterior, foi escolhida a abordagem econométrica dos 

Vetores Auto regressivos (VAR), que é amplamente utilizada para fins de 

previsão e modelagem de séries macroeconômicas (ALVES e BACCHI, 2004). 

Ela surge como uma resposta ao descontentamento em relação a abordagem 

de modelos estruturais multiequacionais, tendo o início do desenvolvimento por 

Sims (1980) e Litterman (1979;1986) na década de 80. 
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Esse modelo de série temporal, segundo Matos (2000), permite que sejam 

empiricamente observadas as mudanças em uma determinada variável por 

decorrência de outras, e esse processo ocorre através da decomposição de 

variância. Outro meio de observar e relacionar duas variáveis dentro desse 

modelo é a avaliação de como o choque em uma variável produz resposta em 

outra, a qual chamamos de análise das funções resposta ao impulso (Bueno, 

2008). 

O modelo econométrico se dá pela formulação: 

𝑌𝑡 =  𝐴1 𝑌𝑡−1 +  𝐴2 𝑌𝑡−2 + ⋯ +  𝐴𝑛 𝑌𝑡−𝑛 + 𝐵𝑋𝑡 +  𝜀𝑡 

Onde,  

𝑌𝑡 – Vetor da variável endógena; 

𝑌𝑡−1 – Vetor da variável endógena do período anterior; 

𝑌𝑡−𝑛 – Vetor da variável endógena para n períodos anteriores; 

𝑋𝑡 – Vetor de variável exógena; 

 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑛  - Coeficientes resultantes da aplicação do modelo para 

variáveis endógenas; 

𝐵-  Coeficiente resultante da aplicação do modelo à variável exógena; 

𝜀𝑡 -  Erro aleatório ou ruído branco se os valores de 𝜀𝑡 tiverem média e 

autocorrelação igual a zero e variância constante (Bueno, 2008). 

 

3.2.1 TESTES E PRESSUPOSTOS 

No modelo VAR todas as variáveis podem ser consideradas endógenas, 

simplificando a execução do modelo. Entretanto, para a sua aplicação, é 

necessário a avaliação de pressupostos que são verificados por meio de testes 

estatísticos e análises.  

3.2.1.1 ESTACIONARIEDADE  

Em análises de séries temporais é importante verificar a estacionariedade 

das variáveis do estudo. Uma vez que são incluídas variáveis não estacionárias, 
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podemos gerar regressões espúrias ou duvidosas, que significam a inexistência 

de relação significativa entre variáveis que possuem um 𝑅2 elevado (HARRIS, 

1995).  

Como primeira verificação foi analisada a representação gráfica de cada 

variável, partindo do princípio de que em processos estacionários o 

comportamento dos dados não apresenta grandes alterações ao longo do 

tempo, ou seja, os valores se desenvolvem aleatoriamente ao redor da média, 

não causando picos nem abaixo ou acima da linha média do eixo y. 

Complementar a isso, é possível a aplicação do Teste de Raiz Unitária e/ou 

Teste Dickey-Fuller Aumentado (ADF). Nesse estudo optaremos pelo ADF para 

verificar a existência de raiz unitária nas séries. 

Para o Teste de Raiz Unitária temos a seguinte formulação para o modelo 

de passeio aleatório: 

𝑌𝑡 =  𝜌𝑌𝑡 − 1 +  𝑢𝑡                    − 1 ≤ 𝑝 ≤ 1 

 

Onde, de acordo com GUJARATI & PORTER (2011), temos: 

Se 𝑝 = 1, logo temos um problema de raiz unitária e constatamos que a 

variância de 𝑌𝑡 é não estacionária.  

Se |𝑝| < 1, isso significa que os valores absolutos de 𝑝 são menores que 

1 e isso indica estacionariedade na série de 𝑌𝑡. 

Se tratando do teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF), generalização 

realizada por Dickey e Fuller (1981) do teste de Dickey-Fuller (DF), que difere na 

consideração de existência de alguma correlação entre os erros da equação do 

teste, avaliam-se as hipóteses: 

𝐻0 ∶ 𝑝 = 1, a série analisada possui raiz unitária e é não estacionária; 

𝐻1: 𝑝 < 1,  a série analisada não possui raiz unitária e é estacionária. 

Na aplicação do ADF foram realizados testes com (i) constante e (ii) 

constante e tendência e avaliado os valores de p-valor assintótico para ambos. 
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Onde, se o coeficiente de p-valor assintótico for inferior ao nível de significância 

de 5%, é rejeitada a hipótese nula e constatamos uma série estacionária. 

Em caso de aceite de 𝐻0, temos dois meios de transformação das séries, 

a fim de causar estacionaridade nas mesmas:  

1. Cálculo de diferença; 

2. Aplicação de log para estabilizar as variâncias. 

Neste modelo utilizaremos o cálculo de diferença, tendo a primeira diferença da 

série formulada por: 

∇𝑦𝑡 = (1 − 𝐵)𝑦𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝐵 (𝑦𝑡) 

Onde, 

𝐵(𝑌𝑡) = 𝑦 − 1 . ∇𝑦𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1 

 

E consecutivamente, até a n-ésima diferença da série, dada por: 

     

∇𝑛𝑦𝑡 = (1 − 𝐵)𝑛𝑦𝑡 = ∑(−1)𝑟 (
𝑛

𝑟
)

𝑛

𝑟=0

𝑦𝑡−𝑟 

Onde,  

                   (𝑛
𝑟
) =  

𝑛!

𝑟!(𝑛−𝑟)!
     

3.2.2 ORDEM DE DEFASAGEM PARA APLICAÇÃO DO MODELO VAR 

Após checagem e transformação, se necessário, das variáveis não 

estacionárias para assintoticamente estacionárias, faz-se necessário definir a 

ordem de defasagem que será aplicada no modelo econométrico. A decisão 

pode ser tomada a partir da avaliação de critérios de seleção, podendo ser eles 

o Bayesiano de Schwarz (BIC), o de Informação de Akaike (AIC) e Critério de 

Informação de Hannan-Quinn (HQC), entre outros critérios.  

A interpretação para escolha da melhor defasagem é de acordo com o 

intervalo que abrange o maior número de critérios. De acordo com da Silva 
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Junior, J. C. A., Menezes, G., & Fernandez, R. N. (2011), um ponto importante é 

que a determinação de qual defasagem será utilizada deve considerar a 

parcimônia, embora o melhor indicativo sejam os menores critérios. 

 

3.2.3 Normalidade e Autocorrelação 

3.2.3.1 Teste de Pormanteau (Ljung-Box)  

Ljung-Box, segundo Burns, P. (2002), é um teste robusto que tem como 

objetivo avaliar as autocorrelações de uma série temporal, verificando a 

aleatoriedade do modelo.  

𝑄 = 𝑛(𝑛 + 2) ∑
�̂�𝑘

2

𝑛 − 𝑘

ℎ

𝑘=1

 

Onde, 

𝑛 – Tamanho da amostra; 

�̂�𝑘 – Autocorrelação das variáveis na lag; 

ℎ – Número de lags testadas. 

 E deve ser avaliado com base nas hipóteses: 

𝐻0 – Os dados estão distribuídos de maneira independente, possuem 

correlação residual igual a 0;  

𝐻1 – Os dados não são distribuídos de forma independente na série. 

.  

3.2.3.2 Teste de Doornik-Hansen 

Conforme Adkins (2009), o teste de Doornik-Hansen verifica a hipótese 

de normalidade do modelo através da estatística qui-quadrado. Nessa análise 

são avaliadas assimetria e curtose dos dados multivariados. E possui como 

hipótese: 
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𝐻0 − A distribuição dos resíduos se assemelha a uma distribuição normal 

com assimetria e curtose os resíduos iguais a zero. 

𝐻1 − A assimetria e curtose dos resíduos são diferentes de zero. 

 

3.2.3.3 Função Resposta ao Impulso e Análise das Decomposições das 

Variâncias 

 Segundo Enders (2010) a Função Resposta ao Impulso permite um olhar 

temporal em relação ao efeito de choque no VAR em uma variável. De acordo 

com Vartanian (2010), basicamente será possível analisar o impacto de um 

choque em uma serie temporal sobre outra serie temporal, isto é, como a 

alteração em uma delas reage em outra, considerando os meses de defasagem. 

De acordo com Vartanian (2010), as Análises das Decomposições das 

Variâncias possibilitam a observação de qual é a participação de determinada 

variável na composição da variância de outra variável do modelo.  

4 RESULTADOS 

 Inicialmente para verificação da estacionariedade foram analisados os 

gráficos de cada uma das variáveis, conforme demonstrado abaixo: 

Gráfico 2: Representação gráfica da variável Resgate 

 

Fonte: elaborada pela autora através do software Gretl. 
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Gráfico 3: Representação gráfica da variável PIB 

 

Fonte: elaborada pela autora através do software Gretl. 

 

Gráfico 4: Representação gráfica da variável SELIC 

 

Fonte: elaborada pela autora através do software Gretl. 

Gráfico 5: Representação gráfica da variável Desemprego

 

Fonte: elaborada pela autora através do software Gretl. 
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Gráfico 6: Representação gráfica da variável Inflação 

 

Fonte: elaborada pela autora através do software Gretl. 

 

 

No gráfico 2, na variável Resgate, temos uma representação gráfica 

apresenta tendência de crescimento, com estabilizações pontuais nos anos 

de 2014 até 2017. Sendo assim, contraria o esperado para uma série 

estacionária. 

A variável PIB, de acordo o gráfico 3, possui uma tendência de 

crescimento gradativo ao longo dos anos, onde os valores não se distribuem ao 

longo da média, contrariando o esperado para uma série estacionaria.  

Já em relação a evolução da série SELIC, com base na análise gráfica 

(gráfico 4), podemos notar que a tendência da linha não se mantém em torno da 

média, contrariando o pressuposto de uma série estacionaria.  

Os dados no gráfico 5 demonstram ausência de tendência de valores que se 

desenvolvem ao longo da média, de acordo com o comportamento de uma 

variável não estacionária, indicando a não estacionariedade da variável 

Desemprego. 

Por fim, no gráfico 6, A SELIC demonstra o esperado para uma variável 

estacionária, uma vez que apresentam pontos em torno da média. Sendo assim, 

é a única que através da análise gráfica tem indícios de ser estacionária. 
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 Dando sequência nas análises que avaliam a estacionariedade das 

séries, abaixo estão evidenciados os resultados do teste Dickey-Fuller 

Aumentado (ADF) para testes com constante e com constante e tendência. 

Tabela 4: Teste Dickey-Fuller 

ADF Resgate PIB Selic Desemprego IPCA 

p-valor 

constante 
1,38E-11 3,87E-12 0,001024 4,16E-16 1,09E-06 

p-valor 

constante e 

tendência 

1,97E-11 2,47E-11 0,006865 3,87E-16 1,15E-05 

Fonte: elaborada pela autora através do software Gretl 

A interpretação do p-valor assintótico a um nível de significância menor 

que 5% indicam que a série é estacionária, uma vez que temos a hipótese nula 

de que a raiz unitária existe rejeitada. Apenas a variável IPCA rejeitou 𝐻0 em 

nível para ambos os testes. As demais variáveis apresentaram raiz unitária, 

sendo no Resgate realizado o cálculo da primeira diferença e os demais (PIB, 

Selic e Desemprego) o cálculo da segunda diferença. 

Uma vez que obtivemos variáveis assintoticamente estacionárias, foi 

determinado o número de defasagens que será considerado no modelo. Essa 

análise foi realizada através dos critérios de seleção: Critério de Informação de 

Hannan-Quinn (HQC), o de Informação de Akaike (AIC), o Bayesiano de 

Schwarz (BIC). Quanto menores os valores dos critérios, melhor é o modelo 

VAR.  

Os resultados encontrados estão descritos na tabela abaixo, onde os 

asteriscos representam os mínimos valores dos critérios de seleção. O AIC 

indica seis defasagens, o BIC duas e por fim, o HQC, três. Embora o critério AIC 

tenha demonstrado menor valor, uma vez que precisamos realizar a 

determinação da defasagem com parcimônia, Mazerolle (2004), o BIC e HQC 

indicam uma melhor escolha, e para o desempate da decisão foi escolhido o 

HQC (Defasagem em três meses), que apresenta o segundo menor valor de 
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critério e por ser mais consistente em relação ao AIC que por sua definição 

padrão não é (Miche, Y., & Lendasse, A., 2009).  

 

Tabela 5: Output dos critérios de aceite Critério de Informação de Hannan-Quinn 

(HQC), Informação de Akaike (AIC) e Bayesiano de Schwarz (BIC) 

Defasagem log.L p(LR) AIC BIC HQC 

1 -2353,18356 
 

39,391464 40,084635 39,672987 

2 -2269,36255 0 38,419216 39,690030* 38,935342 

3 -2213,84421 0 37,91478 39,763237 38,665509* 

4 -2188,56734 0,00182 37,910204 40,336303 38,895535 

5 -2161,7168 0,00073 37,879617 40,883358 39,099551 

6 -2128,56659 0,00001 37,744902* 41,326287 39,199439 

Fonte: elaborada pela autora através do software Gretl 

 

Seguidamente, após o teste de raiz unitária e a escolha da defasagem, foi 

desenvolvida a regressão no modelo VAR com e sem dummies sazonais. No 

modelo avaliaremos como a variável Resgate é explicada pelo PIB, Selic, IPCA 

e Desemprego, através da análise dos coeficientes da equação, erros padrões, 

razão-t e p-valor. Os resultados da regressão, ao nível de significância estatístico 

de 10%, 5% e 1% são demonstrados na tabela abaixo: 

 

Tabela 6: Regressão da equação de Resgate sem dummies sazonais 

 Coeficiente erro padrão razão-t p-valor 

Constante −8,53262e+07 107.391.000,00 −0,7945 0,43 

resgate_1*** −0,564549 0,14 −4,083 0,00 

resgate_2 −0,237829 0,17 −1,426 0,16 

resgate_3*** −0,311570 0,10 −3,131 0,00 

inflacao_1* 31.557.700.000,00 17.899.600.000,00 1,76 0,08 

inflacao_2 −1,61040e+010 23.808.600.000,00 −0,6764 0,50 

inflacao_3 27.596.300.000,00 27.452.700.000,00 1,01 0,32 

desemprego_1 −1,02647e+09 11.471.900.000,00 −0,08948 0,93 
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desemprego_2 −6,98275e+09 14.129.700.000,00 −0,4942 0,62 

desemprego_3 11.098.200.000,00 13.652.500.000,00 0,81 0,42 

selic_1** −2,09979e+011 93.188.400.000,00 −2,253 0,03 

selic_2 −1,13404e+011 145.819.000.000,00 −0,7777 0,44 

selic_3 −1,24428e+010 101.547.000.000,00 −0,1225 0,90 

pib_1** 8.341,23 3.339,29 2,50 0,01 

pib_2 −671,247 3.879,12 −0,1730 0,86 

pib_3*** 7.283,83 2.577,36 2,83 0,01 

Nota: Um asterisco corresponde 10%, dois a 5% e um a 1%. 

Fonte: elaborada pela autora através do software Gretl 

 

Tabela 7: Regressão da equação de Resgate com dummies sazonais  

  Coeficiente erro padrão razão-t 
p-
valor 

Constante 116.411.000,00 206.626.000,00 0,56 0,57 

resgate_1*** −0,529077 0,12 −4,361 0,00 

resgate_2 −0,183449 0,13 −1,387 0,17 

resgate_3** −0,226127 0,10 −2,292 0,02 

inflacao_1 10.729.900.000,00 16.818.100.000,00 0,64 0,53 

inflacao_2 −2,06495e+09 24.663.200.000,00 −0,08373 0,93 

inflacao_3 25.133.400.000,00 27.612.400.000,00 0,91 0,37 

desemprego_1 −2,71320e+010 18.014.200.000,00 −1,506 0,14 

desemprego_2** −5,70545e+010 22.499.000.000,00 −2,536 0,01 

desemprego_3 −2,39464e+010 20.165.600.000,00 −1,187 0,24 

selic_1 −1,71895e+011 113.765.000.000,00 −1,511 0,13 

selic_2 −1,82365e+011 176.029.000.000,00 −1,036 0,30 

selic_3 −6,19134e+010 121.200.000.000,00 −0,5108 0,61 

pib_1* 7.748,30 4.607,46 1,68 0,10 

pib_2 3.602,83 5.427,69 0,66 0,51 

pib_3** 7.930,21 3.313,52 2,39 0,02 

Nota: Um asterisco corresponde 10%, dois a 5% e um a 1%. 

Fonte: elaborada pela autora através do software Gretl 

 

Para o resultado da regressão sem dummies ao grau de defasem 3, foi 

obtido P-valor (F) igual a 1,74e-08 e R-quadrado de 50,50% e com dummies P-

valor (F) de 2,22e-14 e R-quadrado de 58,25%. Podemos observar que a variável 

Resgate tem relação significativa e negativa consigo mesma no período um e 

três em ambos os modelos. Ou seja, quanto maior o resgate em um ou três 

meses atrás, menor o resgate hoje.  
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 O modelo sem dummies apresenta resultado significativo entre Resgate 

e IPCA e Resgate e Selic no período um e dois, respectivamente. O resultado 

sugere que uma mudança que ocorre no IPCA há um mês, reflete em um 

aumento no resgate hoje, por outro lado um aumento da Selic há dois meses 

gera uma redução do valor resgatado hoje, de acordo com os coeficientes das 

variáveis. Com dummies sazonais não foi resultante uma significância estatística 

para ambas as taxas.  

O Desemprego se mostra significante apenas no modelo com dummies 

sazonais e se relaciona negativamente com o Resgate. Isto é, um aumento no 

desemprego há dois meses, implica em uma diminuição do Resgate.  

 A variável PIB se mostrou estatisticamente significativa e positiva com o 

Resgate em ambas as abordagens do modelo, com e sem dummies sazonais, 

em um período de um e três meses.  

 O teste de autocorrelação de Portmanteau (Ljung-Box) apresentou os 

resultados da tabela abaixo para o modelo com e sem dummies sazonais. De 

acordo com o output do teste a hipótese nula não é rejeitada, isto é, a série não 

possui correlação residual. 

Tabela 8: Teste de autocorrelação de Portmanteau (Ljung-Box) 

  Sem dummies Com dummies 

LB(31) 978,81 874,46 

gl 700 700 

Resultado 0,00 0,00 

Fonte: elaborada pela autora através do software Gretl  

.  Sob outra perspectiva, verificando a normalidade dos resíduos, o teste de 

Doornik-Hansen apresentou para o modelo com e sem dummies sazonais os 

resultados abaixo. Sendo assim, não rejeitamos a hipótese nula, e temos 

evidências de que os resíduos seguem uma distribuição que se aproxima da 

normal.   

Tabela 9: Teste de Doornik-Hansen 
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Fonte: elaborada pela autora através do software Gretl  

  

A avalição a seguir é realizada através dos gráficos impulso-resposta que 

permitirá observar a resposta da variável Resgate em relação aos choques nas 

demais do modelo. Com um intervalo de significância de 95% analisaremos o 

intervalo dos próximos 12 meses. 

 

Gráfico 7: Choque na variável resgate  

 

Fonte: elaborada pela autora através do software Gretl. 

Gráfico 8: Choque na variável Inflação 

  Sem dummies Com dummies 

Qui-quadrado(10) 62,63 45,11 

Resultado 0,00 0,00 
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Fonte: elaborada pela autora através do software Gretl. 

Gráfico 9: Choque na variável desemprego

 

Fonte: elaborada pela autora através do software Gretl. 

 

Gráfico 10: Choque na variável Selic 
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Fonte: elaborada pela autora através do software Gretl. 

 

Gráfico 11: Choque na variável PIB 

 

Fonte: elaborada pela autora através do software Gretl. 

 

1. Resgate (Gráfico 7): O gráfico abaixo demonstra o choque na variável 

resgate com ela mesma em um intervalo de doze meses. Podemos 

observar que um aumento no regaste produz uma queda considerável no 

mês seguinte, e nos períodos posteriores oscilação controlada, com 

variações de aumento seguido de queda nos meses cinco e sete. Todavia, 
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os momentos da série com significância, pois estão fora do intervalo de 

confiança, são apenas o um e seis. 

 

2. Inflação (Gráfico 8): A demonstração gráfica do choque de Inflação na 

variável Resgate apresenta uma resposta de aumento no período 

seguinte, ou seja, após um aumento de inflação, há evidências de que o 

valor resgatado também irá subir. No período dois há uma queda, seguida 

de um aumento semelhante ao do mês um, porém esse ponto está dento 

do intervalo de confiança, demonstrando a não existência de relação ao 

choque. Os demais períodos têm variações em torno do zero.  

 

 

3. Desemprego (Gráfico 9): Na representação gráfica podemos observar 

uma variação negativa de Resgate após o choque na variável 

desemprego no período subsequente, após o quinto mês os valores se 

dissipam. Entretanto não há evidências de relação estatística significativa 

uma vez que todos os pontos estão dentro do intervalo de confiança. 

 

4. Selic (Gráfico 10): Podemos notar que o choque na variável Selic frente 

ao resgate apresenta uma tendência de oscilação, gerando pontos 

significativos estatisticamente nos períodos quatro e cinco. Sendo assim, 

há evidências de que em um curto prazo o aumento da Selic produza uma 

redução no valor resgatado. 

 

 

5. PIB (Gráfico 11): A resposta do Resgate mediante ao choque na variável 

PIB, demonstra que em curto prazo, até o período quatro, temos influência 

estatisticamente significativa nas variações dos valores resgatados, e nos 

períodos subsequentes os valores se dissipam da influência do choque. 

No período um, após o choque, há um aumento no resgate, mas logo em 

seguida, no mês dois, temos uma queda considerável que antecede um 

último aumento significativo no período três. 
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 A análise de decomposição da variância auxilia na compreensão da 

variância do erro de previsão e atribui uma porcentagem a cada variável ao longo 

da série, com isso, quanto maior o percentual, maior é a influência de uma em 

relação a outra. Os resultados para o modelo são demonstrados na tabela 

abaixo, em um choque de 12 períodos. Ao final dos 12 meses, temos que o 

volume resgatado tem relação consigo mesmo a um nível de 71,11%. A variável 

resgate também pode ser explicada pelas demais variáveis do modelo, sendo, 

Selic (10,57%), PIB (10,16%), Inflação (7,09%) e Desemprego (1,08%).  

 

Tabela 10: Análise de decomposição da variância  

Período resgate inflacao desemprego selic pib 

1 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2 92,43% 3,77% 0,42% 1,03% 2,35% 

3 85,25% 5,85% 0,49% 1,08% 7,33% 

4 78,87% 7,84% 0,70% 2,91% 9,69% 

5 73,84% 7,37% 0,99% 7,64% 10,16% 

6 71,96% 7,12% 0,97% 9,94% 10,02% 

7 72,00% 6,96% 0,96% 10,23% 9,84% 

8 72,06% 6,93% 1,04% 10,17% 9,80% 

9 71,71% 7,00% 1,06% 10,32% 9,91% 

10 71,31% 7,04% 1,06% 10,52% 10,06% 

11 71,14% 7,08% 1,07% 10,57% 10,14% 

12 71,11% 7,09% 1,08% 10,57% 10,16% 

Fonte: elaborada pela autora através do software Gretl. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desse trabalho foi realizar um estudo da relação entre volume de 

resgate de produtos PGBL e VGBL ao longo dos anos com variáveis importantes 

da economia brasileira, em uma série de tempo de janeiro/2012 até 

setembro/2022. A avaliação foi realizada pelo método econométrico de Vetores 

Auto Regressivos (VAR), com análises de Decomposição de Variância e 

avaliação da Função Impulso-Resposta.  

Com base nos resultados do trabalho, temos evidências que a variável 

Resgate tem sua variação explicada principalmente pelo seu próprio 

comportamento em um período anterior. Entretanto, podemos concluir que as 

variáveis SELIC, PIB e Inflação também possuem importância significativa, 

indicando a existência de uma relação no que se refere o movimento do 

montante resgatado mensalmente. Por outro lado, a variável Desemprego se 

mostrou pouco explicativa. Em resumo, o modelo mostrou que as variáveis que 

foram relacionadas com o Resgate têm participação em 28,89% na explicação 

da variância dos seus valores. 

É importante ressaltar que as variáveis econômicas adicionadas ao modelo 

visam explicar uma outra variável que está diretamente ligada a escolhas 

pessoais do detentor do produto. A previdência privada no Brasil ainda é pouco 

explorada, e o entendimento de sua importância é limitado, podendo ser usada 

para fins que não o planejamento financeiro a longo prazo para velhice. Esses 

fatores não estão sendo modelados juntos aos demais, mas as variáveis 

escolhidas se relacionam com fatores que podem influenciar as motivações dos 

detentores de produtos PGBL e VGBL. 

 Sugere-se que em pesquisas futuras que visem explicar o comportamento 

do Resgate, que as variáveis sejam ampliadas para além do setor da economia, 

a fim de possibilitar modelar a influência de fatores como renda e grau de ensino 

dos donos do produto, podendo ser desenvolvidas em outros modelos. 
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