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Previdência privada fechada ou aberta? Qual o sistema mais apropriado para a empresa adotar 
em seu leque de benefícios para auxiliar na complementação da aposentadoria de seu 
colaborador? Essas questões estão presentes no planejamento das ações de RH, como um 
benefício que costuma atrair e reter o quadro de funcionários.  
 
E agora, com a discussão em torno de mudanças na Previdência Social, a procura pelo sistema 
aumentou significativamente. Segundo dados da Associação Nacional de Previdência Privada 
(Anapp), desde o início dessa discussão, em janeiro - quando o presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva tomou posse -, a comercialização de planos de aposentadoria privada tem crescido acima 
dos 35% a 40% - média de crescimento anual do setor.  
 
A primeira questão considerada, quanto ao tipo de sistema – aberto ou fechado –, requer 
conhecer o funcionamento de ambos. Na previdência complementar fechada, as próprias 
empresas montam suas estruturas para constituir um fundo de pensão, geralmente fundações, 
com recursos que provêm das contribuições dos funcionários e da empresa patrocinadora. Essa 
modalidade não visa lucro e os rendimentos, após aplicados no mercado, são revertidos para os 
colaboradores.  
 
No sistema aberto, os fundos são administrados por entidades de previdência e seguradoras, 
mediante a cobrança de taxas de carregamento que em geral variam de 0,5% a 5% (cobradas a 
cada aplicação) e taxas administrativas, de 1% a 4% ao ano. A escolha entre ambos deve atender 
a estudos pormenorizados.  
 
O consultor Newton Cezar Conde, da Watson Wyatt Worldwide, explica que o plano de previdência 
privada fechada é feito sob medida, de acordo com o levantamento das expectativas da empresa.  
 
Segundo ele, o consultor vai modelar o plano levando em conta informações sobre a idade em que 
o funcionário vai se aposentar e a data prevista da aposentadoria, para que coincida com a da 
Previdência Social; o valor do benefício; as carências envolvidas; os benefícios por invalidez e por 
morte. “Com esses dados, ele faz a análise e projeção dos custos”, esclarece.  
 
Em geral, informa Conde, o custo total do plano gira em torno de 5% da folha de pagamento para 
o perfil etário de 20 a 30 anos e 15% para a faixa de 30 a 40 anos, sendo que a empresa, na 
maioria dos casos, paga a metade desse valor.  
 
 
Modelos de plano  
 
Benefício Definido e Contribuição Definida são os modelos de planos que se destacam na 
previdência complementar fechada. No primeiro, o benefício é pré-estabelecido e o funcionário já 
sabe quanto vai receber ao se aposentar.  
 
As atualizações são baseadas nos índices de reajustes salariais e os ganhos financeiros 
compartilhados com a patrocinadora. No caso da Contribuição Definida, estabelece-se um valor de 
contribuição e o benefício é individualizado e proporcional ao que o empregado acumulou.  
 
Na interpretação de Conde, a Contribuição Definida tem se mostrado atualmente mais 
interessante para a empresa, porque vincula os resultados ao volume de investimentos “Ao aderir 
a essa modalidade, a empresa se isenta dos rateios para compensar os eventuais déficits 
orçamentários”.  
 



A Supre- Fundação de Suplementação Previdenciária, ligada a Sercomtel (Serviços de 
Comunicação Telefônica), empresa de telefonia de Londrina (PR), oferece desde 1994 o plano de 
previdência privada fechada para seus funcionários, atendendo hoje 635 ativos e 141 assistidos 
(aposentados).  
 
No início da gestão do plano, vigorava a modalidade “Benefício Definido”, mas em 2001 a 
fundação implantou um plano misto de benefícios. Conforme o diretor-presidente da Supre, 
Wander Luiz França, o plano misto adota o modelo de Contribuição Definida na fase de 
composição de reservas – enquanto o participante está trabalhando – e o de Benefício Definido, 
quando o funcionário passa para a condição de assistido, com a remuneração corrigida pelo 
INPC/IBGE.  
 
A média de contribuição do funcionário é de 5,01% (limitado a R$ 5.900,07) distribuída em uma 
parcela fixa de 2,61%, outra parcela também fixa de 0,28% para as despesas administrativas e 
uma terceira parcela facultativa, com percentual de livre escolha do funcionário. Segundo França, 
o plano misto teve a adoção de 100% dos participantes. O benefício prevê também a cobertura 
para riscos de invalidez, auxílio-doença, pensão e pecúlio.  
 
Na opinião do professor Rio Nogueira, fundador e presidente da Stea – Serviços Técnicos de 
Estatísticas e Atuaria, as entidades fechadas de previdência privada estão perdendo o seu 
atrativo. Diz ele que o governo Fernando Henrique Cardoso foi muito favorável às entidades 
abertas, o que refletiu no crescimento das reservas do setor em 45,81%, em 2002, segundo a 
Anapp. No caso das entidades privadas fechadas, o crescimento foi de 9% nesse mesmo período, 
conforme as estatísticas da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp).  
 
Além disso, diz Nogueira – que integrou a equipe que assessorou a formação da Petros (Fundação 
Petrobras), Fapes (Fundação BNDES), Sistel (Fundação Telebras) entre outras –, na década de 
70, as empresas que adotavam a previdência privada fechada tinham isenção de impostos.  
 
Em 1983, no entanto, com o Decreto-Lei n.º 2065/83, essa imunidade tributária foi retirada, 
acarretando prejuízo anual estimado em 3,4% do patrimônio acumulado pelas instituições, 
desestimulando o interesse. “Sem as vantagens, as empresas acabam rescindindo ou solicitando a 
liquidação extrajudicial e posteriormente transferem o capital para as entidades do sistema 
aberto.”  
 
  
 
Sistema aberto  
 
O mercado de previdência privada aberta trabalha hoje com três tipos de planos. O PGBL(Plano 
Gerador de Benefício Livre), o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) e o PGM (Plano de Garantia 
Mínima). No PGBL a contribuição é definida e a totalidade do rendimento é repassada ao 
investidor, permitindo o abatimento de 12% no imposto de renda.  
 
O VGBL é indicado para os trabalhadores informais, ou para quem declara o Imposto de Renda 
simplificado. E o PGM, considerado o mais tradicional, garante ao aplicador a rentabilidade mínima 
de 6% ao ano mais a variação do IGP-M.  
 
Na opinião do diretor-executivo do Unibanco AIG Previdência, Miguel Leôncio Pereira, há muita 
discussão sobre as vantagens e desvantagens de cada um desses modelos. Segundo ele, o plano 
de benefício definido proporciona mais informação prévia sobre o benefício final, mas também 
implica um risco de custo maior, caso as projeções de rentabilidade dos investimentos, 
crescimento do salário real ou do benefício da previdência oficial não se materializarem.  
 



Esse risco de custo, diz Pereira, é geralmente assumido pela empresa. “A decisão entre um ou 
outro modelo deve ser feita pelo exame desses fatores”. Atualmente o modelo de benefício 
definido está sendo muito pouco adotado pelas empresas, conforme o executivo, pelas variações 
de custo apresentadas ao longo do tempo.  
 
A Agroceres – empresa nacional com 1.300 funcionários, que atua nos negócios de aves, suínos, 
nutrição animal, iscas formicidas, palmito e sementes de milho e sorgo –, oferece a seus 
funcionários o plano de previdência complementar no sistema aberto desde 1995. “Quando não 
tínhamos esse benefício, o funcionário de maior salário, ao se aposentar, tinha sua renda 
achatada”, explica o gerente de RH, Antônio Paulo Golim. Muitos deles, segundo Golim, adiavam o 
pedido da aposentadoria para não prejudicar a sua qualidade de vida. “Por outro lado, em alguns 
casos era interessante para a empresa renovar o seu quadro de colaboradores, criando-se assim 
um impasse”.  
 
Diante desse cenário, a Agroceres decidiu instituir um plano de previdência complementar do 
modelo aberto, para que o funcionário pudesse se aposentar dispondo de uma reserva financeira 
que lhe trouxesse segurança. Inicialmente a opção foi pelo FGB- Fundo Gerador de Benefícios 
Livres, com benefício definido em 60%. Em 2001 houve mudança para o PGBL - Programa 
Gerador de Benefícios Livres, com contribuição definida.  
 
Nesse plano o funcionário participa com 5% de seu salário e a empresa contribui com o mesmo 
valor. “Esse percentual não varia, embora o funcionário possa fazer contribuições voluntárias a 
qualquer tempo”, esclarece Golim. Durante a implantação do plano a empresa fez uma campanha 
de divulgação com palestras, distribuição de cartilhas e informativos, reportagens no jornal 
interno e plantão telefônico para o esclarecimento de dúvidas dos funcionários.  
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