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2016: 24%
2017: 27,2%

Previdência



PANORAMA DO SETOR



MUDANÇA DEMOGRÁFICA E SOCIOECONÔMICA

Longevidade e Envelhecimento

 O Brasil ainda é jovem, mas gasta com previdência 

o que  países envelhecidos gastam.

 O Brasil passa por uma rápida transição 

demográfica
 Aumento da expectativa de vida ao nascer de 8,8 em 

22 anos: 93 (66,6)  2013 (75,4)

 Redução Taxa fecundidade  De 6,3 filhos nos anos 

60 para 1,72 em 2015

 A mortalidade infantil reduziu de 51,6 em 1990 para 
13,8 / mil em 2015

 Isso significa que a população vai começar a 

encolher e a  fração dos idosos irá aumentar.

 Razão de dependência da população idosa (mais de 

65 anos / 14 a 64 anos) passará de 10% em 2000 

para 60% em 2075 (+50 pp). 

 Esse fenômeno ocorreu nos demais países e 

resultou na  reforma das regras da previdência 

social para garantir a sua  sustentabilidade.

 Aumento dos gastos com saúde per capta em mais 

de 5 vezes em 10 anos:

• 2002: USD 203

• 2012: USD 1.056

População Sub-protegida

 Grande parte da População sub-protegida:

• Estudo da Swiss Re, Mortality Protection
GAP  USD 2.4 trilhões;

 Income ProtectionGap (estudo Zurich / 
Oxford)  riscos de perda de renda

• ¾ não tem reservas para + 6 meses. 
• Nível + baixo entre 11 países
• 78% não tem conhecimento (educação 

financeira)

 Desajustes da Previdência Social
• País jovem com gasto elevado
• Incentivos inadequados (elegibilidade, valor 

e acumulação de benefícios)

Brasil está envelhecendo sem ter enriquecido.
Teremos menos tempo para nos adaptar ao processo de 
envelhecimento tanto social (transporte, acessibilidade, 
mercado de trabalho, preconceitos culturais) como 
economicamente  a saúde pública e a insustentabilidade 
do sistema de seguridade social 
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MUDANÇA DEMOGRÁFICA E SOCIOECONÔMICA

Elegibilidade: A idade média de aposentadoria para esse grupo 

de países é: 64,9 anos para  homens e 64 anos para  mulheres

Elegibilidade: No Brasil a idade média é menor que 54 anos. 

Aposentadorias por TC  25%  do total e +45%  dos gastos

País jovem com gasto elevado

Acumulação de Benefícios



 Desde 2001: RGPS e RPPS - Federal tem déficit em todos os anos. A soma desses déficits é de R$ 

2,47 trilhões (R$ 1,08 trilhão RGPS e R$ 1,39 trilhão RPPS-Federal). 

 O déficit da previdência (RGPS + RPPS total) em 2016 foi de R$ 305 bilhões, esse valor é superior a 

tudo que foi gasto com bolsa família desde sua criação até hoje, em valores atualizados. 

 Aposentadoria por TC em 2016 (R$135 bi) ~ 13x Orçamento de Transportes

 Aposentadoria por Idade Rural (R$ 66 bi) ~ 50 x Despesa com Saneamento

 Total de Pensão por Morte (R$106 bi) ~ TODA a Despesa com Saúde 

 O Rombo do RPPS Federal, que atende a menos de 1 milhão de pessoas em 2015 foi 50% maior 

que os orçamentos da: Segurança Pública, Habitação, Saneamento, Ciência e Tecnologia, 

Comunicações, Energia, Transporte, Desporto e Lazer, Cultura, Indústria, Organização agrária, 

Comércio e Serviços, Gestão Ambiental e Bolsa Família, SOMADOS. 
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MUDANÇA DEMOGRÁFICA E SOCIOECONÔMICA

A Previdência em números

Fontes: Paulo Tafner e Estudo da Opus Consultoria



• “Se resolvermos o problema do déficit do setor público resolvemos o problema da previdência” 
É verdade que hoje os déficits são equivalentes em termos absolutos e atingem uma quantidade desproporcional de pessoas e que existe uma enorme 

injustiça social e concentração de renda entre as diferenças dos sistemas de aposentadoria público (RPPS) e privado (RGPS) mas a longo prazo o maior 

problema no desequilíbrio das contas da seguridade social decorre do envelhecimento populacional que vai alterar o perfil demográfico da população 

brasileira. O problema está na projeção do futuro e não na foto de hoje.

• “Se cobrassem os devedores da previdência não haveria déficit” 
Dívida da ativa de créditos previdenciários era de R$ 375 bilhões (R$ 236,8 bilhões classificados). Apenas 4% tinha chance alta de recuperação. Do total 

da dívida ativa da União de créditos previdenciários classificados, em 2015, 82,4% desse valor era de empresas que não existiam mais. 

Alguns dos nomes entre as 10 primeiras: VARIG -R$3,7 bi, VASP -R$ 1.7 bi, TRANSBRASIL -R$ 1,2 bi, MARFRIG R$ 0,8 bi, JBS S/A -R$1,8 bi...

• “Trabalhar até morrer” 
Apesar da expectativa de vida de alguns estados ser baixa, isso se deve a alta taxa de mortalidade infantil. A taxa de sobrevida é o fator relevante a se olhar 

na previdência. No NE a sobrevida aos 65 é 17,42 e no SE é de 19,97. 

• “Idade mínima prejudica os pobres” 
Grande parte dos que se aposentam com 1 salário mínimo já o fazem na aposentadoria por idade. 

• “ Problema da previdência é o desemprego muito alto” 
De 2011 (auge do emprego) para 2016 a receita do RGPS aumentou de 5,62% do PIB para 5,7%. Nesse mesmo período a despesa de 6,4% para 8,1% (ou 

7% para 8,9% se incluirmos LOAS). 

• “A reforma compara os dados com os países mais ricos quando a demografia é muito diferente” 
A expectativa de um homem no Brasil é 5,1 anos menor que a média da OCDE. Porém a expectativa de sobrevida aos 65 anos, indicador relevante, é 

menos de 1 ano menor. 

• “Não há problema na previdência porque a previdência faz parte da seguridade social.”

• “ A DRU causa o déficit da seguridade social” 
A perda da seguridade social com DRU foi 91,7 bilhões em 2016. Muito abaixo dos déficit da previdência (R$ 149,7 bilhões) e da seguridade social (R$ 

258,7 bilhões ). Nos últimos 12 anos o governo “tirou” da SS R$ 831 bilhões e “devolveu”, para cobrir o déficit, R$ 1,35 trilhão, ambos em valores atuais. 

A análise do déficit apresenta uma visão apenas parcial do problema. O problema maior está no elevado custo com seguridade social (RGPS, RPPS e 

LOAS) que já representa cerca de 45% do total de gastos da União (registrando alta de 4 pontos percentuais comparado ao ano 2000). Mantendo-se a 

tendência de crescimento o orçamento de outras pastas terá que ser reduzido para compensar o aumento dos gastos de SS.

MUDANÇA DEMOGRÁFICA E SOCIOECONÔMICA

Alguns dos mitos e falácias da Previdência

“Uma mentira fácil tem mais força que uma verdade complexa” - Alexis de Tocqueville

Fontes: Estudo da Opus Consultoria



A Reforma Previdenciária

A Reforma Paramétrica 

 Nível mínimo de renda e princípio de 

equilíbrio atuarial. Distribuição de Renda 
sem transferência de ônus entre gerações

 Reforma Paramétrica urgente e necessária
 Simplicidade e Transparência

 Debate intelectualmente honesto e 
apartidário 

 Questão de Estado e não de Governo

 Previdência: Perda dos Pobres

 Teto dos gastos primários federais não é 
viável sem a reforma

 Despesas RGPS + RPPS em 2017 serão 

50,4% dos gastos e em 2026 71,6%
 Crise de confiança

 Relação divida/PIB passaria facilmente os 
90%  insolvência

 Emissão de dinheiro  inflação

 Aumento desigualdade 

A Reforma Estrutural – 4 Pilares

 Estabilidade Financeira, Sustentabilidade e Senso 

de Justiça Social, Universalidade, Equidade

 Revisão da divisão da responsabilidade entre 
Estado, Empresa e Indivíduo

 PILAR I: renda básica aos idosos com situação 
socioeconômica comprovadamente desfavorecida. 

Benefício assistencial não relacionado a 
contribuições financiado por impostos

 PILAR II: similar ao INSS, tem uma característica de 

redistribuição de renda, financiada por contribuições 
dos indivíduos e das empresas em sistema de 

repartição

 PILAR III: contribuições mandatórias, do indivíduo e 
da Empresa acumuladas em contas individuais em 

regime de capitalização e parte direcionada para 
cobertura de risco (morte prematura e invalidez).

 PILAR IV: Previdência complementar voluntária, 
empresarial ou individual como os nossos PGBL e 
VGBL ou as entidades fechadas de previdência 

complementar
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A Reforma e seus impactos Fiscais

Fontes: Paulo Tafner

A Reforma Previdenciária



10

A Reforma e seus impactos Fiscais

Fontes: Paulo Tafner

A Reforma Previdenciária

?



AGENDA ESTRATÉGICA 

FENAPREVI



• Visão: Ser uma instituição independente, reconhecida e valorizada pelos 

associados, mercado e comunidade, contribuindo para o desenvolvimento 

dos segmentos de seguros de pessoas e de previdência privada.

• Missão: Contribuir para o desenvolvimento dos seguros de pessoas e de 

previdência privada representando institucionalmente seus associados 

junto aos órgãos reguladores, mercado e comunidade

– Nos apropriarmos da responsabilidade  de aumentar o nível de conscientização dos 

consumidores em relação a importância de proteção da renda e contra a mortalidade. 

– Contribuir para o desenvolvimento da economia por meio do papel de investidor 

institucional e provedores de investimento de longo prazo

– Ajudar a endereçar as necessidades e o desafio estrutural de uma população em 
processo de envelhecimento

– Atuar como agente de melhora da sustentabilidade do sistema de seguridade social, 
otimizando a distribuição da responsabilidade individual, mútua e pública na formação de 

uma sociedade onde as futuras gerações possam viver com tranquilidade e segurança 
financeira.

12

VISÃO E MISSÃO



1. Desenvolvimento de novos produtos trazendo e adaptando as 

melhores práticas internacionais

2. Modernização dos modelos de distribuição, suitability e 

educação financeira

3. Evolução do arcabouço regulatório para refletir                              

a própria evolução do mercado e suas demandas

PRIORIDADES PARA OS PRÓXIMOS 3 ANOS



PRIORIDADE 1 - PRODUTOS

 Nova geração de planos: 

• Adicionar as ofertas adicionais 

produtos tipificados que favorecem 

ainda mais a permanência dos 

recursos por período mais longos

 Desenvolvimento do Mercado de 

Rendas 
 Annuites Flexíveis  

 Annuites Variáveis 

 Annuities Diferidas

 Transferência de Riscos de entidades 

Fechadas para Seguradoras

 Planos para empresas PME – lucro 

presumido

 Prev Saúde

NATUREZA PREVIDENCIÁRIA

 Evolução dos produtos de Risco

 Universal Life: 

• Seguro de vida que mescla 

acumulação e recursos para o futuro 

(sobrevivência do cliente) e 

indenização para a família (morte 

prematura do segurado). 

 Seguro Viagem e Funeral como seguro 

e não como uma cobertura/assistência.

 Simplicidade na cadeia de valor.

 Transferência de Riscos de entidades 

Fechadas para Seguradoras

SEGURO DE PESSOAS



PRIORIDADE 2 - DISTRIBUIÇÃO

SUITABILITY
 Garantir a adequação da oferta à necessidade 

do cliente. Produto certo para pessoa certa 

pelo canal certo

FORMAÇÃO
 Apoiar a indústria na formação de agentes de 

Vida e Previdência para uma venda mais 

consultiva

 Apoiar a Certificação CNSEG: complementar a 

certificação da Susep, não obrigatório.

CONSULTORIA
 Apoio consultivo ao longo de todas as etapas 

do plano (em parceria com as empresas em 

planos corporativos).



PRIORIDADE 3 - REGULAMENTAÇÃO

Regulamentação das Recentes 

Mudanças em Investimentos

Acompanhar a evolução do cenário 

regulatório das práticas globais

 Participante Qualificado: Criar condições para 

que permitam investimentos com limites de 
alocação diferenciados em renda variável, 
cambial e imóveis.

 Investimento no exterior: Criar condições 
regulatórias e operacionais para incluir esses 

ativos no portfólio de fundos de investimento já 
existente.

 Equilíbrio entre prudência e custo ao avaliar a 

implementação de uma nova legislação.

 Desproporcionalidade do requerimento 

financeiro x benefício das evoluções 
regulatórias.

Patrimônio de afetação Evolução das regras de investimentos

 Patrimônio de afetação é um projeto da 

federação, que necessita de aprovação de Lei, 
que garanta que os recursos de provisões de 
uma seguradora eventualmente insolvente 

sejam, prioritariamente, destinados a suportar 
as obrigações do negócio (antes de outras 

obrigações).

 Ondas futuras que ampliem paulatinamente 

as classes de ativos e flexibilizem, ainda 
mais, a alocação em renda variável.

 Fortalecer papel da indústria como 
financiadora dos investimentos de longo 

prazo.



OBRIGADO!


