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Os primeiros cinco meses deste ano presenciaram uma explosão do mercado de previdência 
complementar. Recentemente, a ANAPP divulgou o total de captações até maio de planos abertos 
de previdência complementar: R$ 5,2 bi, um vertiginoso crescimento de 72% em relação ao 
mesmo período do ano passado. Hoje, os planos abertos de previdência complementar respondem 
por aproximadamente R$ 40 bi em reservas técnicas, crescendo a uma taxa média de 37% ao 
ano. Valor considerável, mas diminuto quando comparado à previdência fechada, que, apesar de 
crescer a uma taxa média de 17% ao ano, contabiliza uma base total de ativos superior a R$ 200 
bi. 
 
O cenário tende a ficar mais perigoso para a previdência aberta. As mudanças recentes no 
mercado podem tornar os vencedores de crescimento do passado nos perdedores do futuro. Hoje, 
grande parte do crescimento da previdência aberta pode ser atribuída à visibilidade criada pela 
reforma da Previdência. Porém, essa mesma reforma - na sua versão atual - claramente favorece 
as empresas de previdência fechada.  
 
Assim, a questão estratégica fundamental é: qual será o modelo vencedor, previdência fechada ou 
aberta? 
 
Hoje existem aproximadamente 40 empresas entre bancos e seguradoras concorrendo no 
mercado de previdência complementar aberta, além de aproximadamente 80 fundos fechados 
públicos e 280 fundos de previdência fechada privada. Como escala é fundamental para garantir o 
crescimento rentável, a briga pelos clientes atrativos será cada vez mais intensa. Para o futuro, 
espera-se que três segmentos sustentem a maior parte do crescimento de mercado: 1) 
previdência empresarial, impulsionada principalmente pela descrença na previdência pública 
aliado ao lançamento de novos produtos devido a uma maior agressividade comercial por parte do 
mercado; 2) servidores públicos, estimulados pela redução do teto de aposentadoria para R$ 2,4 
mil; e, 3) entidades de classe e sindicatos, através de pequenas e médias empresas que devem 
optar pelos fundos de classe (o SPC estima que o contingente de participantes potenciais desses 
fundos seja próximo a 8 milhões de pessoas). 
 
Com essa briga pela escala, todos os players, tanto de previdência aberta como fechada, estão se 
movimentando para concorrer frontalmente em todos os segmentos: 1) atuais fundos fechados 
tornando-se multi-patrocinados e abrindo as portas para captação de novas aplicações de 
empresas, além de absorvendo transferências de fundos fechados menores já existentes; 2) 
novos fundos fechados concorrendo com a previdência aberta pelas aplicações de pessoas físicas 
e com os "velhos" fundos de previdência fechada pelos recursos oriundos das entidades de classe; 
3) planos de previdência aberta competindo agressivamente pela captação de novos planos 
empresariais, mas principalmente, tentando absorver os recursos de pequenos fundos fechados, 
que, devido ao baixo volume administrado, apresentam dificuldade de apresentar rentabilidades 
competitivas, e acabam transferindo recursos para a previdência aberta; 4) consultorias 
especializadas trabalhando e focando mais fortemente no mercado empresarial e do governo. 
 
Todavia, tudo indica que o governo pretende, realmente, com a reforma da previdência, favorecer 
os planos fechados. Para servidores públicos, a proposta atual estipula que a complementação das 
aposentadorias terá que ser feita através de fundos fechados. Por outro lado, para empregados do 
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setor privado, que historicamente são alvo dos planos abertos, o aumento do teto tenderá a 
reduzir significativamente sua demanda por planos complementares. Em resumo, as empresas de 
previdência fechada poderão explorar novas áreas de crescimento, enquanto as abertas terão que 
pedalar ainda mais, ampliando sua atuação na competição pela previdência complementar de 
empresas e criando novos produtos para a pessoa física. 
 
A este novo cenário de mercado repentinamente menos favorável para a previdência 
complementar aberta, somam-se os desafios já existentes aos planos abertos: 1) a histórica baixa 
fidelidade dos clientes; 2) maior volume de retiradas devido ao enfraquecimento da economia; 3) 
altos custos de distribuição, especialmente para as empresas carentes de um canal bancário; e 
finalmente, 4) saturação do mercado de PGBLs, que parecem estar próximos do teto de clientes 
com renda alta o suficiente para tornar a aplicação economicamente interessante. 
 
Qual será, então, o futuro das empresas de previdência complementar aberta?  
 
O cenário mais provável é uma forte consolidação no mercado. Qualquer plano com ativos 
administrados abaixo de aproximadamente R$ 1 a 1,5 bi (variável dado a diferença entre taxas 
cobradas e da estrutura de custos, especialmente distribuição) terá dificuldades para conseguir 
ser rentável. Em um cenário pós-consolidação permanecerão no máximo de 6 a 8 bancos, e de 2 
a 3 seguradoras no mercado. Assim, há apenas duas alternativas: 1) crescer agressivamente (via 
a rápida captação de ativos ou através da compra de outras empresas); ou 2) vender a carteira e 
sair do mercado. A situação do mercado não perdoará dúvidas ou estratégias mal definidas. Cada 
player terá que definir qual será seu papel: ser a caça, ou o caçador. 
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