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RESUMO 

CRIST, Renan Dearo. ESTUDO COMPARATIVO ENTRE PREVIDÊNCIA E OUTRAS 
OPÇÕES DE INVESTIMENTO NO MERCADO BRASILEIRO. Monografia 
(Graduação em Ciências Atuariais) – Universidade Federal de São Paulo, Osasco, 
2022. 

Nos últimos anos o Brasil vem passando por incertezas político-econômicas que 

geraram mudanças principalmente no âmbito econômico-financeiro da população 

brasileira. Além disso, cabe dizer que outro ponto de incerteza se dá pela insegurança 

quanto a aposentadoria. Considerando is'so, é desejável entender como é possível 

complementar a renda futura através de investimentos presentes. Tendo isso em 

vista, o presente estudo tem como objetivo: analisar e realizar comparativo entre 

alternativas de investimento para a pessoa física brasileira com as diversas formas de 

previdência complementar. Com vistas a cumprir o objetivo, foi desenvolvida uma 

pesquisa de caráter exploratório descritivo. Quanto à natureza foi realizada pesquisa 

com abordagem quantitativa; e com relação aos procedimentos técnicos, foram 

realizadas pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Para delimitar o estudo 

utilizou-se o período de 2015 a 2019, e investimentos de renda fixa (LCI, LCA e Títulos 

Públicos), renda variável (Fundos de Investimento Imobiliário e Ações) e dois 

investimentos em previdência privada (VGBL e PGBL). Como resultado, observou-se 

que se nega a hipótese de que a previdência privada aberta pode ser considerada 

uma das melhores alternativas para obtenção de renda futura, quando comparada a 

outros tipos de investimento.  

Palavras-chave: Previdência Complementar; previdência privada; renda futura; 

investimento; aposentadoria. 

  



ABSTRACT 

CRIST, Renan Dearo. COMPARATIVE STUDY BETWEEN PENSION AND OTHER 
FORMS OF INVESTMENT IN BRAZILIAN MARKET. Monograph (Graduation in 
Actuarial Sciences) - Federal University of São Paulo, Osasco, 2022. 

In recent years Brazil has been going through political and economic uncertainties that 

have generated changes, especially in the economic-financial sphere of the Brazilian 

population. Moreover, it is worth mentioning that another point of uncertainty is the 

insecurity about retirement. Considering this, it is desirable to understand how it is 

possible to complement future income through present investments. With this in mind, 

the present study has as its objective: to analyze and compare investment alternatives 

for the Brazilian individual with the various forms of complementary pension plans. As 

to the nature, research was carried out with a quantitative approach; and as to the 

technical procedures, bibliographical research and documental research were carried 

out. To delimit the study the period from 2015 to 2019 was used, and fixed income 

investments (LCI, LCA and Government Bonds), variable income (Real Estate 

Investment Funds and Shares) and two investments in private pensions (VGBL and 

PGBL). As a result, it was observed that the hypothesis that open private pension plans 

can be considered one of the best alternatives for obtaining future income, when 

compared to other types of investments, is denied.  

Keywords: Supplementary Pension; private pension; future income; investment; 

retirement. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos o Brasil vem passando por incertezas político-econômicas 

que geraram mudanças principalmente no âmbito econômico-financeiro da população 

brasileira. Como exemplo, tem-se a taxa SELIC, que em dezembro de 2015 era de 

14,15% ao ano, e em 2020 alcançou o valor médio de 2,0% ao ano (BACEN, 2022). 

Destaca-se que a baixa dessa taxa representa uma forte tendência de alta na inflação, 

trazendo ao consumidor final preços mais elevados em itens de cesta básica. É 

importante ressaltar que, essas mudanças econômico-financeiras trouxeram, 

consequentemente, uma maior necessidade de planejamento futuro e de 

investimentos de forma consciente por parte de cada cidadão (GRANEMANN, 2021).  

Além disso, cabe dizer que outro ponto de incerteza se dá pela insegurança 

quanto a aposentadoria. Atualmente, o sistema de Previdência Social faz com que a 

população economicamente ativa - aquela devidamente registrada como trabalhadora 

-, custeie os gastos com previdência da população aposentada, por meio do regime 

de repartição simples (HOLLAND e MALAGA, 2018). Contudo, esse tipo de 

previdência tem se tornado uma preocupação, uma vez que é esperada que a 

população idosa aumente com o passar dos anos, sendo a população predominante 

no país, e não mais a população de pessoas economicamente ativas (IBGE, 2022).  

Por sua vez, a aposentadoria complementar também serve para mitigar o risco 

de contar somente com a Social e como o próprio nome sugere é considerada um  

meio adicional para o acumulo de capital, costumeiramente incentivada por empresas 

com aportes nas mesmas (PINTO, 2021). 

Considerando o que fora exposto, é desejável entender como é possível 

complementar a renda futura através de investimentos presentes. Para isso, o 

presente trabalho tem como objeto principal o estudo da Previdência Privada - que é 

um tipo de alocação complementar à previdência social -, realizando um comparativo 

com o rendimento de investimentos de renda fixa (LCI, LCA e títulos públicos) e renda 

variável (Fundos de Investimento Imobiliário e Ações). Pretende-se com isso, elucidar 

a seguinte questão: qual a melhor alternativa para complementar a renda pós-

aposentadoria, considerando o histórico de alternativas no mercado brasileiro? 

Historicamente, o brasileiro, de modo geral, não tem um perfil investidor bem 

definido, tendo em vista que sua principal escolha na hora de investir consiste na 

caderneta de poupança. Contudo, apesar de ser o produto de investimento mais 



popular e tradicional no Brasil, a caderneta de poupança não é um dos mais 

recomendáveis quando o assunto é rentabilidade, uma vez que, é um dos produtos 

que traz menor lucratividade para o investidor brasileiro (BATISTA, 2020). 

Para isso e, bem como, para responder o questionamento principal do estudo, tem-

se como objetivo, analisar e realizar comparativo entre alternativas de investimento 

para a pessoa física brasileira com as diversas formas de previdência complementar. 

Além dessa introdução, o presente estudo se divide na seguinte estrutura: 

referencial teórico com a contextualização do perfil do investidor brasileiro; as 

conceituações e os tipos de previdência privada; renda fixa com foco principalmente 

em letras de crédito e títulos públicos; renda variável focando nos fundos de 

investimento imobiliário e ações; e, estudos empíricos relacionados ao tema. 

Ademais, será apresentado o detalhamento da metodologia, seguido da apresentação 

da pesquisa e seus resultados e a conclusão do estudo.   



2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1 O Perfil do Investidor Brasileiro 

Inicialmente, cabe dizer que o principal motivo para o brasileiro investir é: a 

priorização por segurança em quanto o seu dinheiro irá render. Embora com menor 

expressão, há outro motivo, sendo esse, o interesse pela educação financeira - antes 

sendo prioridade somente de pessoas com maior nível de instrução e estudiosos da 

área de economia e afins -, o que enaltece o controle e o planejamento financeiro para 

a construção de uma vida mais digna.  

Grande parte dos brasileiros que investem optam por investimentos de baixo 

risco, sendo aproximadamente 94% em investimentos seguros. Cerca de 88% dos 

brasileiros investem na caderneta de poupança e apenas 6% na previdência. Com 

isso, se constata que, de maneira geral, o perfil do investidor brasileiro é conservador 

e esse opta preferencialmente por investimentos com baixo risco, priorizando a 

segurança(CARDOZO, MODESTO, MAGALHÃES, FONSECA e POLICARPO, 2019). 

O perfil conservador se mostra de formas diferentes, sendo possível verificar 

isso também dentro dos brasileiros que já investem. Isso é visto, principalmente, 

quando apurasse que apenas 23% da população que investe na poupança também 

investe em outros investimentos. Espera-se que com o conhecimento sobre o próprio 

perfil de investimento e a busca por informações sobre finanças, os investidores 

mudem esse panorama gradativamente (AMARAL, 2020). 

2.2 Previdência Complementar No Brasil 

A previdência complementar tem como objetivo, como o próprio nome sugere, 

complementar o valor que será recebido em período de concessão pela previdência 

social, ou seja, acrescentar a renda de direito oriunda do governo através do acúmulo 

de capital, visando, por fim, a melhoria na qualidade de vida quando não se estiver 

mais apto ao trabalho.  

O acúmulo deste capital é feito através do regime de capitalização, que nada 

mais é do que todas as contribuições que ficam acumuladas sendo usadas como base 

pelo benefício de aposentadoria de cada participante, ou seja, enquanto contribuir, o 

próprio trabalhador em fase laboral compõe uma espécie de poupança que na 

aposentadoria será convertido em renda passiva como benefício futuro. 



A Previdência Complementar pode ser subdividida em dois grandes grupos. O 

primeiro é referente as entidades fechadas, cujo objetivo é unicamente administrar 

planos de previdência criados por empresas, e seus usuários são exclusivamente 

seus próprios funcionários, não tendo como objetivo o lucro. O outro grupo é composto 

por entidades abertas de previdência complementar, que tem fins lucrativos e 

costumeiramente são ofertados por bancos e/ou seguradoras. Para o presente estudo 

serão abordadas apenas a previdência complementar aberta, uma vez que essa 

destina-se a qualquer tipo de usuário. 

2.2.1 Tipos de Planos Previdenciários 

Os principais produtos da previdência complementar aberta são o Plano 

Gerador de Benefício Livre (PGBL) e o Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL). Os 

dois podem ser considerados ferramentas para o acúmulo de recursos com a 

finalidade de obter uma renda passiva no futuro. No entanto, eles se classificam de 

forma diferente: o PGBL tem a características de uma previdência propriamente dita 

e se utiliza de benefícios fiscais que serão abordados posteriormente; já o VGBL é 

tratado como um seguro e pode ser caracterizado como plano sucessório, ou seja, a 

reserva acumulada não passa por inventário caso o dono dos recursos venha a falecer 

(PINTO, 2021). Dessa forma é possível poupar com honorários advocatórios e, além 

disso, dispor de forma imediata os recursos aos beneficiários atrelados ao plano 

(BURDA, 2011). 

 A principal diferença entre os dois planos é vista pelo benefício fiscal que lhes 

é concedido, no qual o PGBL possui o abatimento de até 12% da renda tributável, 

base para o cálculo do Imposto de Renda (IR), desde que o investidor também 

contribua com a previdência social, ou regime próprio de previdência. Já o VGBL, por 

sua vez, é mais indicado para quem não tem como se beneficiar do proveito do PGBL 

e realiza a declaração do IR de forma simplificada, ou se já fez uso do benefício 

tributário de 12% da renda, base do cálculo do IR (PINTO, 2021). Embora esse último 

não tenha o benefício fiscal da dedução do IR, no momento do resgate o imposto é 

incindido apenas sobre a rentabilidade acumulada. 



2.2.2 Tributação 

Como a maioria das formas de investimento, apesar do benefício fiscal, a 

previdência não se diferencia quando se trata de tributação e há incidência de imposto 

de renda. Contudo, uma diferença vantajosa é que se pode escolher qual a forma de 

ser tributado. Para isso, existem dois modelos de tributação, sendo: tributação 

progressiva e tributação regressiva. 

2.2.2.1 Tributação Progressiva 

A tributação progressiva se diferencia principalmente pela regra que a define, 

sendo o valor acumulado a base para a alíquota e o cálculo do imposto incidente, em 

outras palavras, independente do tempo em que os recursos ficarem investidos a 

alíquota aplicada considerará somente o valor resultante da aplicação.  Esse tipo de 

tributação é indicado para quem não pretende investir durante muito tempo nela, visto 

que a outra tributação beneficia o investidor com o passar do tempo. 

As Tabelas 1 e 2, abaixo, são familiares por parte da população, sobretudo 

aquela que declara o Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), pois utiliza as 

mesmas alíquotas. Cabe dizer que existem duas tabelas, uma considera os valores 

anuais e a outra os valores mensais. 

Tabela 1 - Tributação Mensal do Imposto de Renda 

Base de Cálculo Anual Alíquota de IR 
Parcela a deduzir do 

IRPF 

Até R$ 1.903,98 Isento -  

De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 7,5% R$ 142,80  

De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 15,5% R$ 354,80  

De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 22,5% R$ 636,13  

Acima de R$ 4.664,68 27,5% R$ 869,36  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Neves (UFPEL, 2022).  

Tabela 2 - Tributação Anual do Imposto de Renda 

Base de Cálculo Anual Alíquota de IR 
Parcela a deduzir do 

IRPF 

Até R$ 22.847,76 Isento -  

De R$ 22.847,77 até R$ 33.919,80 7,5% R$ 1.713,58  

De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 15,5% R$ 4.257,57  

De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 22,5% R$ 7.633,51  

Acima de R$ 55.976,16 27,5% R$ 10.432,32  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Neves (UFPEL, 2022).  



2.2.2.2 Tributação Regressiva 

A tributação regressiva é a forma de imposto cobrado com base no período em 

que os recursos são acumulados e independem do valor que é arrecadado. Nessa 

forma de encargo o percentual diminui gradativamente conforme o tempo passa, 

assim dizendo, quanto maior o período em que os recursos permanecerem investidos 

menor será o percentual de tributo (PINTO, 2021). Essa tributação pode ser vista na 

Tabela 3, a seguir, iniciando com uma alíquota de 35% com redução gradual, podendo 

chegar em seu limite de 10%. 

Tabela 3 - Tributação Regressiva do IR para Previdência 

Prazo de Investimento Alíquota de IR 

Até 2 anos 35% 

A partir de 2 anos até 4 anos 30% 

A partir de 4 anos até 6 anos 25% 

A partir de 6 anos até 8 anos 20% 

A partir de 8 anos até 10 anos 15% 

Acima de 10 anos 10% 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Neves (UFPEL, 2022). 

O racional desta forma de tributo é parecido com o de outros investimentos de 

renda fixa, o que os difere é o limite de tributação que chega à 15%, já em previdência 

o percentual é menor e pode chegar a 10% e, por isso, é indicada a quem pretende 

investir os recursos durante um período maior para usufruir deste benefício 

(CAMPANI, NASCIMENTO, MARTINS e AZAMBUJA, 2020). 

2.3 Renda Fixa 

Investimentos caracterizados por renda fixa são aqueles cujo rendimentos reais 

são recebidos em tempo determinado e indexados a taxas flutuantes ou nominais, 

com todos esses atributos pré-definidos em documentos formais (NETO, SANTOS E 

MELLO, 2019). De maneira simples, é possível explicar que no momento da aplicação 

o investidor já sabe qual será o seu rendimento, seja ele pela variação de um 

indexador ou em valor nominal. Os critérios que diferenciam os investimentos de 

renda fixa podem ser do tipo de emissor - público ou privado -; a forma de rentabilidade 

do título - prefixados ou pós-fixados -; o prazo; e, o valor mínimo de investimento inicial 

- normalmente é proporcional à taxa de rentabilidade a ser recebida pelo título 

(ALMEIDA e CUNHA, 2017). 



2.3.1 Letras de Crédito Imobiliário 

As Letras de Crédito Imobiliário (LCI) é a forma de investimento no qual o 

investidor compra títulos de empresas privadas que as ajudam a financiar o crédito no 

setor imobiliário. A LCI “é um título emitido pelas instituições financeiras e possuem 

como base empréstimos do ramo imobiliário, ou seja, operações de créditos feitas 

para o mercado imobiliário” (ALMEIDA e CUNHA, 2017).  

Além do apoio ao setor imobiliário, pode-se destacar algumas vantagens no 

investimento em LCI. A princípio, pelo benefício fiscal cedido a pessoas físicas, no 

qual o investimento é livre de imposto de renda e o Imposto sobre Operações 

Financeiras (IOF), além de também ter rendimentos maiores que a poupança com um 

risco bem parecido.  

As letras de crédito podem ter sua rentabilidade pré ou pós-fixadas. No caso 

da LCI, cuja rentabilidade é pós-fixada, o investidor receberá um percentual estipulado 

pela instituição que emitiu seu título baseado no Certificado de Depósito Interbancário 

(CDI). Resumidamente, sua rentabilidade é a partir de 80% do CDI, com taxas pré-

estabelecidas cotadas no dia da aplicação (ADVFN, 2022). 

Esses títulos são uma boa opção de investimento, já que tem seu risco baixo e 

um retorno que não deixa a desejar, porém ele tem o seu ponto negativo que o 

balanceia, sendo ele o valor mínimo para aplicação, que faz com que a liquidez seja 

baixa e o torne um bom negócio para quem não tem pressa em resgatá-lo (FERRARI 

2015). 

2.3.2 Letras de Crédito Agrícola 

As Letras de Crédito Agrícola (LCA) assim como o nome sugere é da mesma 

família da LCI, e por isso tem características bem semelhantes quanto produto de 

investimento. Eles se diferem na razão econômica de existirem, enquanto a LCI tem 

por objetivo financiar o setor imobiliário contribuindo com o crédito, a LCA contribui 

para o crescimento e desenvolvimento do setor agrícola. Ajuda o setor na produção, 

comercialização, industrialização e até melhorias relacionadas a produtos, insumos 

ou maquinários. 

As LCAs também possuem incentivo fiscal para o desenvolvimento econômico 

nacional e não incidem IR e IOF, além disso, também têm seus rendimentos atrelados 

ao CDI (DIAS, 2016). O que difere a LCA da LCI são: a taxa de custódia de 0,30% ao 



ano sobre o valor do título e sua rentabilidade que varia entre 90% e 95% do CDI, com 

taxas pré-estabelecidas e sem alteraçoes, cotadas na data da contrataçao do 

investimento (ADVFN, 2022). 

Cabe dizer também que tanto a LCA, quanto a LCI, são investimentos 

garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), com limite até R$ 250.000,00. Ou 

seja, caso a instituição financeira onde foi realizado o investimento quebre, ou 

apresente problemas com sua saúde financeira, o FGC garante até esse limite 

aplicado.  

2.3.3 Títulos Públicos 

Outra opção de investimento em renda fixa são os Títulos Públicos, que são 

papéis emitidos pelo Tesouro Nacional e simbolizam um meio de financiar a dívida 

pública e atividades governamentais, e em troca, o investidor recebe uma determinada 

rentabilidade (PORTAL DO INVESTIDOR, 2022). Para a realização da venda desses 

títulos foi lançado em 2002 um programa do Tesouro Nacional em parceria com a B3, 

de forma totalmente online, conhecido como Tesouro Direto. “O Programa surgiu com 

o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos, permitindo aplicações a partir 

de R$ 30,00” (TESOURO DIRETO, 2022).  

Os títulos do tesouro possuem diferentes tipos de rentabilidade podendo ser 

prefixada, ligada à variação da inflação (Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo - IPCA) ou à variação da taxa básica de juros da economia (SELIC). Além disso, 

possui alternativas de prazos de vencimento e fluxos de remuneração (TESOURO 

DIRETO, 2022). Cabe destacar também que, os impostos cobrados para esse tipo de 

investimento são o IR regressivo e o IOF regressivo (para aplicações com prazo 

inferior a 30 dias).  

O potencial deste investimento é altíssimo e tem diversos motivos que o 

justificam, como:  

• Historicamente os brasileiros tem grande preferência por investimentos 

de baixo risco;  

• A aquisição desses títulos gera valor agregado a economia nacional 

transferindo recursos de agentes superavitários para os deficitários; 

•  Tratando-se do seu devedor ser a federação, isso torna os títulos 

extremamente confiáveis; e, 



• A liquidez é relativamente curta apesar de não ser imediata (SILVA, 

2017). 

2.4 Renda Variável 

Os investimentos em renda variável são apontados como aqueles cuja a 

remuneração não é conhecida no momento da aplicação, com seus fluxos de caixa e 

prazo da operação sendo conhecidos apenas futuramente, no final da operação 

(BRUNI, 2005). São investimentos mais arriscados, uma vez que suas aplicações 

estão constantemente variando, sem possuir garantia de rentabilidade.  

2.4.1 Ações  

As ações são pequenas parcelas do capital de uma empresa, são títulos que 

representam uma menor fração do capital social da empresa, podendo essa ser uma 

sociedade anônima (S.A.), sociedade por ações ou companhia. O acionista, aquele 

cujo detêm a ação, é um coproprietário da empresa que possui direito à participação 

de seus resultados (ASSAF NETO, 2003). Esse tipo de título não tem prazo definido 

e pode ser adquirido ou resgatado a qualquer a momento, sendo convertido em 

dinheiro mediante negociação no mercado.  

Após a emissão das ações, as sociedades que as emitiram devem cadastrá-

las na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e emitir informações financeiras, 

econômicas e de caráter econômico periodicamente (ASSAF NETO, 2003). A CVM é 

a autarquia em regime especial vinculada ao Ministério da Economia criada em 1976, 

tem como objetivo fiscalizar, disciplinar, normatizar o mercado de valores mobiliários 

no Brasil e também o desenvolve-lo. 

A B3 é a instituição responsável pelo sistema de negociações de ações. Além 

delas, são negociados derivativos de ações, títulos de renda fixa, títulos públicos 

federais, derivativos financeiros, moedas à vista e commodities agropecuárias. Essa 

empresa é o resultado da fusão entre as antigas BM&F, Bovespa e Cetip. 

É com o investimento em ações que também pode se verificar que o risco é 

proporcional ao retorno, já que o investimento com ações tem como característica ser 

um dos mais arriscados. Para investir em ações é preciso ao menos saber como 

funciona todo esse sistema, analisar tudo o que o envolve e se conhecer, saber o 

próprio perfil no momento da aplicação, conhecer as empresas que disputam o seu 



investimento e ao longo de todo o processo monitorar as informações que tangem o 

destino do seu investimento (PASSOS, 2018). 

2.4.2 Fundos de Investimento 

Conforme o Banco Central (2022), fundos de Investimento são “uma comunhão 

de recursos, constituída sob forma de condomínio, destinado à aplicação em ativos 

financeiros no mercado financeiro e de capitais”. Paralelamente, Assaf Neto (2003) 

relata que os fundos de Investimento  

[...] representam grupos de investidores (condomínios) e oferecem a 
comodidade de administrar seus recursos monetários de maneira 
profissional, sem necessidade de os participantes dominarem técnicas de 
análise mais sofisticadas e manter grande fluxo de informações relativas ao 
mercado de capitais. Ao operarem com alto volume de recursos provenientes 
de diversos investidores, os fundos podem ainda obter, em conjunto, 
condições mais favoráveis de negociação do que se cada cotista fosse atuar 
isoladamente no mercado (ASSAF NETO, 2003, p. 386) 

Os fundos de investimento são opções promissoras de investimentos, eles 

proporcionam ao investidor benefícios como o acesso a negócios que individualmente 

seriam dificilmente acessados. Além disso, proporciona a diversificação do risco e 

uma gestão profissional dos ativos que a ele pertencem, ajudando principalmente 

investidores iniciantes (SILVA, ROMA e IQUIAPAZA, 2018).  

O investimento feito em fundos é realizado através da compra de certa 

quantidade de cotas; em todas as operações são cobradas a taxa de administração 

pela instituição responsável por gerenciar o fundo. Ressalta-se que há incidência de 

IR no momento do resgate e cabe a CVM supervisionar esses fundos. Destaca-se 

ainda, que existem quatro classes de fundos, sendo: Fundos de Renda Fixa, Fundos 

de Ações, Fundos Multimercado e Fundos Cambiais, sendo as três primeiras as mais 

comuns.  

Os fundos de investimento em 2018 apuraram um crescimento de patrimônio 

líquido de 7,3% em termos reais, considerando a inflação medida pelo IPCA/IBGE. 

Crescimento expressivo esse já que a expansão da economia alcançou apenas 1% 

no mesmo período (YOSHINAGA, ROCHMAN E JUNIOR, 2019). 

2.5 Estudos Empíricos  

 

Comparaçoes entre as formas de investimento sao essenciais para que a 

populaçao se informe das caracteristicas e também das vantagens e desvantagens  



de cada uma das formas de investir os recursos poupados. Como produtos de 

previdência ainda nao sao a maior preferencia dos investidores, é completamente 

relevante colocá-los a prova, os confrontando com as outras formas concorrentes, 

neste estudo foi realizado a comparação entre as rentabilidade desses produtos e 

ainda para ser mais informativo, dispos sobre as taxas de administração e 

carregamento consideradas neles e o quanto essas taxas impactam no fim dos 

planos, na hora mais esperada pelo contribuinte, o resgate (SOUZA NETO, 2013). 

Silva (2016) constatou o crescimento médio abaixo da média do mercado para 

Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) 

de 2003 a 2014. O autor comparou os planos de entre si, e com outros produtos no 

mercado, além de analisar a quantidade, em reais, do valor transferido entre 

entidades. O que Silva (2016) encontrou estava em linha com os consultores 

independentes, tendo os autores também identificado uma oportunidade no mercado 

de reavaliação, por parte dos consultores, das opções oferecidas aos clientes. 

Através de análise de séries temporais, o intuito de Souza (2017) foi verificar 

se houve um crescimento substancial nas receitas das empresas de previdência 

complementar nos anos de 2002 a 2017, sobretudo por conta das recentes mudanças 

na legislação da previdência social e com as incertezas trazidas por ela. Tais 

incertezas essas são comprovadas pelos dados do aumento das bases de clientes de 

entidades de previdência complementar (Souza, 2017).  

Utilizando-se de uma comparação com investimentos de renda fixa e expondo 

os benefícios do investimento no fundo de previdência, Wanzeller (2018) apurou uma 

maior rentabilidade para o fundo de previdência quando comparado com renda fixa, 

considerando como um benefício a portabilidade. Para o perfil que a autora investigou, 

ela sugere que seja feito o investimento em previdência. 

Carpizo e Garcia (2019) realizaram um estudo sobre a ineficácia da regulação 

para forçar o alongamento da previdência complementar no Brasil, em que foi feita 

uma análise sobre o comportamento dos riscos de investimentos dada a variação da 

taxa básica de juros, constatando, através da modelo Vector Autoregression (VAR) 

que a gestão dos fundos de previdência é consideravelmente sensível a taxa de juros 

de curto prazo. 

Outra forma de comparar os investimentos, neste caso os títulos públicos e 

produtos de previdência é através de uma pesquisa de seus documentos analisando 

a variação de seus valores e assim apurando as respectivas rentabilidades, além 



disso, também pode ser apurado com essas rentabilidades algumas expectativas de 

ganhos, considerando um aporte inicial, que neste caso foi de R$100.000,00 e que 

com a metodologia aplicada por ANTAZENA, CARVALHO, PAIM e DUARTE (2020) 

no estudo  retornou um montante maior nos títulos públicos, alvo do estudo em 

questão. 

Também com uma comparação entre diversos tipos de investimento, e 

utilizando a renda fixa como maior objeto de estudo por aparentar ser a preferência 

do brasileiro, Ody realizou uma comparação entre essas formas e nela ficou 

constatado que a famosa “caderneta de poupança” sofre uma ameaça com 

investimentos que tem o risco tão baixo quanto o seu e com rendimentos melhores 

(ODY, 2021). 

Outro método também utilizado para mensurar o desempenho dos fundos de 

previdência é analisando sua performance, neste caso, Porto (2022) fez um 

comparativo entre os fundos de previdência complementar e da previdência social, já 

que após as recentes mudanças legislativas sobre a estatal, muito se fala a respeito 

das eficiências dos fundos. Para dar forma ao estudo, foram trazidos os aspectos 

teórico-práticos do método de precificação de ativos, dos índices de performance, e 

além disso, a razão de Sharpe, e a razão de Treynor. 



3 METODOLOGIA 

Com vistas a cumprir o que fora disposto como objetivo principal do presente 

estudo, foi desenvolvida uma pesquisa de caráter exploratório descritivo. Quanto à 

natureza da pesquisa, entende-se que essa possui abordagem quantitativa, 

considerando que foram levantados dados históricos sobre as informações de 

rentabilidade dos produtos estudados (LCI, LCA, Títulos do Tesouro, FII, Ações, 

Previdência do tipo VGBL e PGBL), afim de realizar análise desses e realizar um 

comparativo.  

No que tange aos procedimentos técnicos, foram escolhidos alguns 

investimentos de renda fixa e variável para a comparação com os dois tipos de 

previdência privada aberta. Para tal, foi utilizada a seguinte amostra:  

Tabela 4 - Levantamento dos Dados da Amostra 

Investimento Variável 

Previdência Privada Rentabilidade de dois fundos de previdência privada renda 
fixa com aplicação nos dois tipos de previdência, PGBL e 
VGBL. 

LCI e LCA  Valor mínimo de rendimento de 80% e 90% do CDI, 
respectivamente. 

Títulos Públicos Rentabilidade de dois títulos do Tesouro, sendo um 
prefixado (Tesouro Prefixado 2021) e um pós-fixado 
(Tesouro SELIC). 

Fundo de Investimento  Rentabilidade anual de dois tipos de fundos imobiliários 
referentes aos segmentos de agências bancárias (BB 
Progressivo  - BBFI11B) e shopping centers (Shopping 
Pátio Higienópolis - SHPH11). 

Ações Rentabilidade anual do Índice Ibovespa.  
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

Como mostrado na Tabela 4, os dados de previdência privada se referem a 

dois fundos de previdência renda fixa, sendo: Bradesco Fundo de investimento em 

cotas de fundos de investimento de renda fixa Athenas PGBL/VGBL e Itaú Flexprev 

High Yield Renda Fixa Crédito Privado Fundo de investimento em cotas de fundo de 

investimento. A escolha dos dois fundos foi dada a partir da classificação mais alta do 

ranking do Guia de Previdência Valor/FGV (2022). 

Já para os dados dos produtos de renda fixa, LCI e LCA, foram consideradas 

como base para o cálculo de rendimento, o valor mínimo de rendimento de 80% e 

90% do CDI (ADVFN, 2022), respectivamente, esses valores foram considerados 



pensando na mínima rentabilidade que o investidor poderia obter nesses tipos de 

investimentos. 

Os títulos públicos tiveram como base de cálculo a rentabilidade anual dos 

títulos do Tesouro Direto Prefixado 2021 e o pós-fixado, Tesouro SELIC, esses foram 

escolhidos pois abrangiam o período do estudo. 

Para os produtos de renda variável, foram considerados os dois Fundos de 

Investimento Imobiliário presentes na Tabela 4, através da rentabilidade anual de cada 

um. Para essa escolha foram considerados títulos que apresentaram rentabilidade 

positiva no momento do estudo, bem como, tivessem fundação antes de 2015 e todos 

os dados necessários para a série temporal escolhida. Para a rentabilidade das ações, 

escolheu-se o IBOVESPA, que é um indicador do desempenho médio das cotações 

dos ativos que possuem maior representatividade e negociabilidade na B3. 

Para a escolha de cada investimento foi considerada, principalmente, a 

disponibilidade de dados para o período escolhido, 2015 a 2021, para a análise. Esse 

período corresponde aos sete anos fiscais anteriores ao ano do estudo, 2022, período 

que engloba a pandemia da Covid-19 (2020 - até o momento presente), buscando 

com isso verificar os efeitos da crise pandêmica nos investimentos escolhidos. Não 

foram considerados os dados do ano presente, 2022, uma vez que se considerou anos 

fiscais finalizados. 

Para a análise dos dados, inicialmente, buscou-se tratar e armazenar as 

informações coletadas através do Excel, organizando os daods de rentabilidade para 

a realização dos cálculos. Após isso, foi realizada uma análise estatística descritiva 

dos dados, e adiante, realizou-se a construção de gráficos comparativos de cada 

investimento com os dois tipos de previdência privada escolhidos para análise.  

 



4 RESULTADOS 

Neste tópico serão apresentados os resultados encontrados no estudo. 

Inicialmente, serão discorridas as rentabilidades de maneira a comparar cada uma 

delas no período proposto (2015 a 2021). Adiante, para entender como cada 

investimento apresenta essas rentabilidades, serão realizadas análises gráficas com 

o objetivo de comparar cada uma com as rentabilidades das previdências escolhidas 

para o estudo. Para tanto, têm-se a Tabela 5 e 6 que apresentam as rentabilidades 

de cada investimento na série temporal proposta e a estatística descritiva dos dados 

de rentabilidade, respectivamente. 

 Tabela 5 - Resultados das Rentabilidades Anuais 

Investimentos  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Prev. - Bradesco 12,59% 13,09% 9,34% 5,62% 5,20% 1,85% 4,06% 

Prev. - Itaú  13,08% 13,61% 9,68% 5,98% 5,35% 1,26% 5,65% 

LCI 10,59% 11,20% 7,94% 5,14% 4,77% 2,21% 3,54% 

LCA 11,91% 12,60% 8,93% 5,78% 5,36% 2,48% 3,98% 

Tesouro Prefixado  13,24% 13,24% 13,24% 13,24% 13,24% 13,24% 13,24% 

Tesouro Selic 14,25% 13,75% 7,00% 6,50% 5,00% 2,00% 9,25% 

FII BBFI11B 10,61% 10,66% 10,52% 11,52% 12,62% 11,33% 14,29% 

FII SHPH11 8,02% 9,59% 9,29% 15,45% 12,45% 2,99% 4,11% 

IBOVESPA -13,31% 38,93% 26,86% 15,03% 31,58% 2,92% -11,93% 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022).  

Tabela 6 - Estatísticas descritivas das variáveis do estudo - 2017 a 2021 

Investimento  Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 

Prev. – Bradesco 7,39% 5,62% 4,34% 1,85% 13,09% 

Prev. – Itaú 7,80% 5,98% 4,51% 1,26% 13,61% 

LCI 6,48% 5,14% 3,49% 2,21% 11,20% 

LCA 7,29% 5,78% 3,92% 2,48% 12,60% 

Tesouro Prefixado 2021 13,24% 13,24% 0,00% 13,24% 13,24% 

Tesouro Selic 8,25% 7,00% 4,50% 2,00% 14,25% 

FII BBFI11B 11,65% 11,33% 1,38% 10,52% 14,29% 

FII SHPH11 8,84% 9,29% 4,37% 2,99% 15,45% 

IBOVESPA 12,87% 15,03% 20,93% -13,30% 38,93% 

 
 

 Nas Tabelas 5 e 6 é possível observar que os investimentos possuem 

rentabilidades bastante contrastantes entre si, como exemplo, ao analisar os 

investimentos propostos, observa-se que o investimento que possui maior Desvio 

Padrão (DP) - ações -, é também o que apresenta o maior risco, já os demais 



investimentos possuem um DP em sua média de 4% - salvo o tesouro prefixado e o 

FI BB progressivo -, representando um risco menor que os investimentos em ações 

 Como visto na tabela 5, as previdências privadas escolhidas para análise 

apresentaram rentabilidade média de 10% para os primeiros dois anos do estudo e 

depois apresentam queda acentuada com índicios de melhora no último ano apurado 

em 2021. Tal fator pode ser justificado pela queda acentuada na taxa básica de juros 

e pelo aumento de resgastes nos fundos privados (BRONZATI, 2019). Ainda assim, 

de maneira geral, essas previdências apresentaram rentabilidade média de 7% como 

pode ser visto na Tabela 6. 

 Com relação aos demais investimentos, destaca-se o fundo imobiliário que BB 

Progressivo - BBFI11b -, que apresentou números crescentes ao longo do período, 

mostrando ao todo um crescimento de 34,68%. Outro investimento que também 

chama atenção é o índice IBOVESPA, que apresentou consideráveis oscilações, 

partindo de um percentual negativo, -13,31%, atingindo 31,58% em 2015 e novamente 

apresentando percentual negativo no último ano, -11,93%.  

De maneira geral, os títulos de renda fixa - salvo o tesouro prefixado -, 

apresentaram queda até o ano de 2020 e melhora em 2021, bem como, uma 

rentabilidade semelhante aos dois títulos de e rentabilidade semelhantes aos dois 

títulos de previdência. Já os títulos de renda variável apresentaram maiores 

rentabilidades, resultado esperado uma vez que, quanto maior o risco maior o retorno. 

De modo a aprofundar a análise, a seguir, serão expostos os gráficos comparativos 

de cada um dos investimentos versus as previdências privadas escolhidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Gráfico 1 - Rentabilidade - LCI/LCA x Previdência 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

Como pôde ser observado no Gráfico 1, os títulos de previdência que contém 

PGBL e VGBL em sua composiçao, ao serem comparados com as letras de crédito, 

apresentaram um maior desempenho, principalmente a previdência Itaú Flexprev, que 

mesmo apresentando a maior queda em 2020, com -76,44% em relação ao ano 

anterior, também apresentou o melhor percentual no ano seguinte, 2021. Contudo, de 

maneira geral, vê-se que tanto as letras de crédito, quanto os produtos de previdência 

sofreram quedas em suas rentabilidades ao longo do período. Uma das causas mais 

prováveis para o ocorrido foi a crise econômica que teve seu início ainda no ano de 

2015 e acentuou nos anos posteriores (KASTNER, 2019), além da pandemia iniciada 

em 2020 que acentuou a queda nos investimentos. (OLIVEIRA, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bradesco FI  Athenas 12,59% 13,09% 9,34% 5,62% 5,20% 1,85% 4,06%

Itaú Flexprev High Yield 13,08% 13,61% 9,68% 5,98% 5,35% 1,26% 5,65%

LCI 10,59% 11,20% 7,94% 5,14% 4,77% 2,21% 3,54%

LCA 11,91% 12,60% 8,93% 5,78% 5,36% 2,48% 3,98%
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Gráfico 2 - Rentabilidade - Tesouro Direto x Previdência 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

No Gráfico 2 os investimentos em previdência privada mantiveram suas 

rentabilidades abaixo dos títulos do tesouro. Cabe dizer que o título do Tesouro 

prefixado, de maneira esperada, se manteve com a mesma rentabilidade, de 13,24%, 

por todo o período proposto; já o título Tesouro Selic, apresentou uma queda 

acentuada em 2017 e 2020, em virtude da queda da taxa básica de juros, mas também 

apresentou aumento de mais de 300% em 2021. No Gráfico 2 é possível observar que 

dos investimentos analisados, o Tesouro prefixado foi o que melhor rentabilizou 

durante o período analisado. Esse resultado é paralelo ao apresentado por 

ANTAZENA, CARVALHO, PAIM e DUARTE (2020), que apresentou como resultado 

de seu estudo os títulos do Tesouro Direto como mais vantajosos com relação aos 

planos de previdência privada.  
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Bradesco FI  Athenas 12,59% 13,09% 9,34% 5,62% 5,20% 1,85% 4,06%

Itaú Flexprev High Yield 13,08% 13,61% 9,68% 5,98% 5,35% 1,26% 5,65%

Tesouro Prefixado 13,24% 13,24% 13,24% 13,24% 13,24% 13,24% 13,24%

Tesouro Selic 14,25% 13,75% 7,00% 6,50% 5,00% 2,00% 9,25%
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Gráfico 3 - Rentabilidade - Fundos Imobiliários x Previdência 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

No comparativo entre as previdências e os fundos imobiliários, pode-se notar, 

no Gráfico 3, que de maneira oposta, as rentabilidades dos FII cresceram ao longo do 

período, tendo seu maior pico de rendimento em 2018, para o fundo SHPH11, com 

15,45%. Esse valor é 13,52% maior do que a maior rentabilidade apresentada pelo 

investimento de previdência Itaú Flexprev, que foi de 13,61%, em 2016. Vale ressaltar 

que mesmo com a queda de -76,98% do FII SHPH1, ainda assim, as previdências 

ficaram com rentabilidade abaixo dos FIIs a partir de 2017. 

Para esse comparativo, o melhor investimento foi o Fundo Imobiliário BB 

Progressivo (BBFI11B), que apresentou sua rentabilidade acima da previdência a 

partir de 2017 e demais anos do período analisado.  
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Gráfico 4 - Rentabilidade - IBOVESPA x Previdência 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2022). 

Ao comparar o índice IBOVESPA com os investimentos em previdência 

privada, observa-se, no Gráfico 4, as oscilações das ações ao longo do período, 

demonstrando a volatilidade e os riscos de investimentos em renda variável. Contudo, 

ainda que maior risco, salvo o ano de 2015 e 2021, o índice IBOVESPA apresentou 

rentabilidade maior, com larga diferença, se comparado às previdências privadas, 

mesmo em 2020, que apesar de menor, com 2,92%, ainda assim os investimentos em 

ações foram maiores que a previdência privada analisada. Esse resultado conversa 

com o resultado apresentado por Pinto (2021), no qual os investimentos em fundo de 

ações apresentaram melhor rentabilidade que a previdência. 

Cabe dizer que, para os comparativos, tanto geral (Tabela 5), quanto 

individualmente para cada investimento através dos gráficos, foram consideradas 

apenas as rentabilidades, não considerando as tributações de imposto de renda e 

demais impostos, caso aplicados, e também taxas - administrativas, performance 

dentre outros. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo analisar e realizar comparativo entre 

alternativas de investimento para a pessoa física brasileira com as diversas formas de 

previdência complementar, ao que diz respeitos as rentabilidades de investimentos de 

renda fixa (LCI, LCA e Tesouro Direto) e renda variável (Fundos Imobiliário e Ações) 

com as Previdências Privadas Abertas (VGBL e PGBL), no período de 2015 a 2021.  

Através do que fora citado, constatou-se, inicialmente, que os investimentos de 

renda fixa, salvo o título prefixado, quando comparados aos investimentos em 

previdência, possuem uma tendência bastante semelhante, apresentando queda em 

suas rentabilidades ao longo do período. Já os investimentos de renda variável, no 

que diz respeito aos Fundos de Investimento Imobiliários, vão na contramão das duas 

previdências e apresentaram crescimento da rentabilidade na maior parte do período 

estudado.  

Com relação à queda nos valores de previdência, LCI, LCA e Tesouro Selic, as 

principais justificativas se dão pela queda na taxa de juros da economia (BERTÃO, 

2019), bem como, as oscilações e incertezas político-econômicas que estiveram 

presentes no período proposto, além da pandemia da COVID-19 (CONSOLARO e 

DOLLE, 2022). Para o comparativo realizado com o índice IBOVESPA, nota-se a 

visível variação da rentabilidade das ações e traz como resultado a confirmação da 

premissa de que, quanto maior o risco, maior o retorno esperado. 

 Dessa forma é possível afirmar que os produtos de previdência analisados, 

principalmente por tratarem-se de produtos de renda fixa, podem ser uma boa 

alternativa para complementar a aposentadoria, se comparados a outros produtos de 

renda fixa, pois além de serem formas rentáveis e seguras conforme demostrado pela 

relaçao de risco considerando o desvio padrao, também contam com incentivos fiscais 

aos investidores sendo assim a melhor opçao, de acordo com os dados obtidos pela 

pesquisa. Assim como Pinto (2021) onde em seus resultados obteve a conclusão que 

indica que a previdência é de fato uma boa alternativa para investimentos a longo 

prazo. 

Contudo, quando comparados aos produtos de renda variável, não 

apresentaram maiores vantagens no aspecto rentabilidade, no entanto, pelo baixo 

risco, já que a aposentadoria é um objetivo a longo prazo  e considerando o apoio 

tributário que os produtos de previdência proporcionam aos seus investidores o 



investimento em previdência é a melhor opção para quem nao está disposto a tomar 

um risco maior, todavia, cabe a avaliação de um período maior de tempo e para o 

perfil de cada pessoa que investe, pois só é possível afirmar qual a melhor forma de 

investimento para complementar a aposentadoria quando, além das informações de 

rentabilidade, se obter informações do perfil do investidor, sua condição financeira-

social, as fontes de sua renda, idade, expectativas futuras de rendimento, projetos, 

prazos maiores de análise, dentre outros fatores.  
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