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O Programa

Discussões sobre envelhecimento da população e reforma dos sistemas de previdência social têm sido 
frequentes em fóruns do mundo todo. Isso chama a atenção de todos sobre a necessidade de constituir 
uma reserva financeira para a aposentadoria.

Neste contexto, existem dúvidas de sobra sobre este espinhoso assunto para grande parte dos 
participantes dos planos de previdência atualmente oferecidos. A constatação não é novidade, pois, o 
tema não desperta muita a atenção e o envolvimento do Participante, por se tratar de algo remoto e não 
palpável. Pelo grande número de pessoas cobertas é que podemos perceber a importância desta matéria 
e o impacto que poderá trazer ao sistema.

As constantes discussões sobre o tema refletiu na Recomendação n° 1 do Conselho Nacional de 
Previdência Complementar (CNPC) de 28 de abril de 2008, que dispõe sobre as ações de educação 
previdenciária no âmbito do regime de previdência complementar. Já no artigo 1° da referida recomendação, 
o CNPC recomenda que a PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) elabore 
um programa de educação previdenciária, de caráter plurianual, compreendendo ações e atividades 
desenvolvidas isolada ou conjuntamente com outros órgãos governamentais. O CNPC recomenda ainda, 
que as ações de educação previdenciária no âmbito do regime de previdência complementar operado 
pelas entidades fechadas de previdência complementar sejam desenvolvidas em três níveis de atuação:

I – informação: diz respeito ao fornecimento de fatos, dados e conhecimentos específicos;

II –  instrução: corresponde ao desenvolvimento das habilidades necessárias para a compreensão de 
termos e conceitos, mediante treinamentos; e

III – orientação: trata do provimento de orientações gerais e específicas.

Neste sentido, o Planejamento Estratégico 2011/2014 do SEBRAE PREVIDÊNCIA, em sua Diretriz 
de Sustentabilidade da Entidade, tem como um dos Objetivos Estratégicos “Fomentar a Cultura 
Previdenciária e Financeira”, o que será feito por meio deste Programa de Educação Financeira e 
Previdenciária.

O Programa de Educação Financeira e Previdenciária do SEBRAE PREVIDÊNCIA – Planejar tem 
como foco orientar as pessoas para que tomem melhores decisões relacionadas às suas finanças e sua 
aposentadoria.

Com intuito de incentivar o desenvolvimento do Programa de Educação Financeira e Previdenciária 
nos fundos de pensão, em 04 de setembro de 2009 foi publicada a Instrução Normativa SPC Nº 32, onde 
se dispensa o envio, por meio impresso, do relatório anual de informações para os participantes, no caso 
das Entidades que têm o seu programa aprovado pela PREVIC.
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O Guia PREVIC – Melhores Práticas em Fundos de Pensão (manual do Ministério da Previdência/Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar com a finalidade de orientar dirigentes, Participantes, Assistidos, 
Patrocinadores e Instituidores quanto à gestão dos fundos de pensão) faz as seguintes orientações:

Item nº 13 –  Os programas de educação financeira e previdenciária executados pelas entidades complementam 
os esforços na busca da excelência da gestão. Participantes e assistidos, devidamente educados e 
informados, apresentam-se como aqueles que demandam qualidade no gerenciamento de seus planos 
de benefícios.

Item nº 31 –  Um programa de educação financeira e previdenciária dedicado a dirigentes, empregados, 
patrocinadores, instituidores, participantes e assistidos tem efeitos positivos na qualidade da gestão. 
Dirigentes e empregados passam a deter habilidades e conhecimentos necessários ao desempenho de 
suas funções. Participantes e assistidos adquirem ferramentas úteis para o planejamento e o controle de 
sua vida econômica e financeira e se capacitam para o exercício da fiscalização e acompanhamento do 
seu patrimônio previdenciário.

Item nº 32 –  Com a implementação de programas de educação, os dirigentes podem se assegurar de que os benefícios 
e os serviços ofertados ou recomendados serão adequados às necessidades, interesses e objetivos dos 
participantes dos planos de benefícios.

Item nº 79 –  Os programas de educação financeira e previdenciária e a devida comunicação aos participantes, 
assistidos, patrocinadores e instituidores são importantes para a mitigação dos riscos.

Estamos convencidos que um Programa de Educação Financeira e Previdenciária deve ser um processo de educação 
continuada que precisa estar relacionado ao planejamento da vida. Um tema de interesse de pessoas de todas as 
idades, sendo de suma importância que a abordagem seja feita desde ao trabalhador mais jovem que ingressa no 
mercado de trabalho, até aquele que está próximo da aposentadoria.
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Seu futuro depende de você. Como a 
maioria das pessoas, você já deve ter 

ouvido isso. Mas por que será que, apesar de 
acreditar nisso, muitos ainda tratam o próprio 
futuro como algo muito remoto, como se 
não lhe pertencesse? Como se o amanhã e a 
velhice, por exemplo, nunca fossem chegar? 
A cada instante, o futuro está mais próximo. 
E cada dia perdido pelo não aproveitamento 
da ação dos juros compostos, em um plano 
de previdência, é um dia a menos para a 
preparação do futuro para que você possa 
viver a vida do jeito que merece.

Vivemos uma nova era, com expectativa de 
vida diferente à das gerações anteriores. Viver 
até os 70, 80, 90 anos não é mais um privilégio 
de poucos. Muitos que estão lendo este texto 
devem ultrapassar os 100 anos de idade, 
mas a maioria ainda não está se preparando 
financeiramente para isso. 

Há quem se assuste com essa perspectiva 
de viver tanto. Isso porque conhecem pessoas 
que viveram muito, mas sem qualidade de 
vida, em situações precárias de saúde, solidão 
e condições financeiras 
desfavoráveis. Muitas 
vezes, dependendo de 
filhos ou parentes. 

Porém, não há dúvidas 
de que todos querem 
viver melhor. Com 
mais qualidade de vida, 
inclusive  acesso às boas 
coisas que o dinheiro pode proporcionar. Com 
condições adequadas de habitação, alimentação, 
saúde, assistência e lazer, a longevidade passa 
a ser vista como uma benção. Todos querem, 
mas nem todos se preparam.

Surge, então, a Educação Previdenciária. 
Um ramo da Educação Financeira que se 
propõe a esclarecer e orientar sobre aspectos 

Apresentação
previdenciários, aqueles 
ligados à aposentadoria, à 
poupança de longo prazo 
e à necessidade de boas 
práticas financeiras durante 
as fases que antecedem 
a aposentadoria. São 
informações úteis que 
servem de esteio para que 
a melhor idade seja vista, 
sob todos os aspectos, 
inclusive o financeiro.

A ideia é informar e estimular as pessoas a 
conhecer mais os instrumentos de previdência 
e boas práticas de finanças pessoais que  
podem adotar ao longo da vida. Assim, no 
futuro, vão colher os frutos e desfrutar de uma 
aposentadoria tranquila e melhor amparada 
financeiramente.

Esta cartilha tem esses objetivos. 
Apresentar informações, questionamentos e 
convites à reflexão que produzam melhorias 
na maneira que as pessoas se preparam, ou 
deveriam se preparar, para o amanhã. 

No aspecto financeiro, 
as entidades e os produtos 
de previdência são os 
principais instrumentos 
e parceiros nesse desafio. 
Cientes desse papel, o 
SEBRAE PREVIDÊNCIA 
e a Mais Ativos Educação 
Financeira prepararam 

este material, no âmbito do Programa de 
Educação Financeira e Previdenciária do 
SEBRAEPREV - PLANEJAR, para que você 
possa planejar melhor o seu futuro e sentir-se 
bem acompanhado nesta caminhada.

Votos de boa leitura e prosperidade. 

“Este material visa apresentar 
informações, questionamentos 
e convites à reflexão que 
produzam melhorias na 
maneira que as pessoas se 
preparam, ou deveriam se 
preparar, para o futuro.”
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Muito tem se falado em 
educação financeira nos 

últimos tempos. Nas escolas, 
na mídia, nas empresas e nas 
rodas de amigos. Mas nem 
todos têm clareza do que isso 
realmente significa. Por vezes, 
inclusive, a forma com que 
certas empresas e profissionais 
abordam o assunto contribui 
para aumentar a confusão 
sobre o verdadeiro significado 
de educação financeira.

Há quem pense que 
educação financeira diz 
respeito a investir em ações, 
ou estudar o mercado 
financeiro, ou economizar e deixar de gastar 
com supérfluos ou simplesmente fazer um 
controle rigoroso das finanças pessoais para 
manter-se afastado de dívidas. Um pouco 
disso até faz sentido. Mas educação financeira 
é mais do que isso. E mais simples. 

Os princípios básicos visam ajudar as 
pessoas a adquirir bons hábitos financeiros 
para que possam conquistar tranquilidade 
financeira e melhores condições de vida. O 
foco não deve ser na busca de conhecimentos, 
mas na adoção de atitudes e posturas que 
ajudem a fazer o dinheiro render mais, 
para que proporcione mais segurança, mais 
conforto e mais prazer às pessoas.

Pesquisar preços, pedir descontos, 
comparar produtos e serviços, pagar à vista, 
controlar despesas, evitar desperdícios, 
preservar o meio ambiente e conhecer direitos 
do consumidor são atitudes simples que, 
quando adotadas por rotina, podem resultar 
em economias e ganhos financeiros relevantes. 

Educação Financeira
“Conjunto amplo de orientações sobre posturas e atitudes adequadas 

no planejamento e uso dos recursos financeiros pessoais.” 
(Álvaro Modernell)

Outras, como pensar 
no futuro, manter reservas 
financeiras, preservar bens e 
o patrimônio, evitar compras 
por impulso, exigir nota fiscal, 
informar-se sobre condições 
contratuais, sobre prestadores 
de serviços, guardar termos de 
garantia, ser previdente e pensar 
em rendas passivas, também são 
reflexos de educação financeira. 

Podemos citar como 
bons exemplos de educação 
financeira as ações que geram 
economia de água e energia. 
Você ajuda o planeta e isso 
reflete diretamente no seu 

bolso. Assim como o hábito de manter 
orçamento pessoal e doméstico (controle 
sobre receitas e despesas), de conferir 
extratos e demonstrativos bancários, leitura 
prévia de contratos e condições de garantia, 
valorização da ética nas questões financeiras 
e a prática de falar sobre o assunto em família, 
visando compartilhar informações, decisões 
e comprometimento. Atitudes simples que 
ajudam a aliviar o orçamento.

Por tudo isso, educação financeira deve ser 
vista como um conjunto de hábitos saudáveis 
que contribuem para melhorar a situação, o 
proveito e as perspectivas financeiras das pessoas. 
O consumo consciente e responsável ajuda a 
proporcionar prazeres no presente e segurança 
para o futuro. Saber dosar adequadamente o 
quanto deve ser gasto hoje e o quanto deve 
ser poupado e investido em previdência, 
proporcionando equilíbrio a essas necessidades, 
é uma das maiores demonstrações de educação 
financeira que uma pessoa pode dar a si mesma.
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Educação Previdenciária

A educação previdenciária é um dos 
componentes mais importantes da 

educação financeira. Como diferencial está 
o fato de focar em assuntos relacionados à 
aposentadoria, à previdência do futuro, à 
formação de poupança de longo prazo, aos 
estímulos sobre reflexões, necessidades futuras, 
orientações e esclarecimentos dos produtos e 
da realidade previdenciária ao alcance de todos.

De maneira simplificada, é importante o 
cidadão saber que existem pelo menos três 
pilares previdenciários, os quais ele pode 
(e deveria) aceder:

Previdência oficial ou básica – Aquela 
provida pelo Estado, cujo gestor é o INSS, 
chamada de primeiro pilar. São regras com 
parâmetros, obrigações e direitos definidos por 
leis, baseadas no sistema de repartição simples, 
no qual as aposentadorias e pensões são pagas 
pelas contribuições dos trabalhadores na 
ativa. Independentemente do nível de renda 
do contribuinte durante a vida laboral, há um 
teto mensal para contribuição que se reflete 
em outro teto para remuneração, ou seja, um 
limitador que estabelece o valor máximo que 
poderá ser recebido a título de aposentadoria, 
atualmente de R$ 3.916,20, equivalente a pouco 
mais de 6 salários mínimos.

O simples fato de o trabalhador possuir  
renda acima desse valor deveria servir como 
indicador para a necessidade de contribuir, 
também, para algum plano de previdência 
complementar, visando preservar pelo menos 
parte maior de renda quando da aposentadoria.

Previdência complementar fechada – 
Também chamada de segundo pilar, é gerida por 
instituições de previdência sem fins lucrativos, 
geralmente organizadas por entidades patronais 
(patrocinadoras) ou de classe (instituidoras). Há 
regras e parâmetros definidos contratualmente 
nos planos de benefícios administrados por 
essas instituições.  Tais planos contam com a 
participação restrita de pessoas relacionadas 
às patrocinadoras (seus empregados) ou 
relacionadas ao instituidor (seus associados).  

Via de regra, e como principal atrativo, 
para cada real aportado pelo participante, a 
patrocinadora efetua aporte de igual valor, até 
o limite definido no regulamento do plano. Os 
participantes se beneficiam porque terão uma 
contribuição dobrada para sua aposentadoria e 
ainda podem abater suas próprias contribuições, 
até o limite legal, na Declaração de Ajuste Anual 
do Imposto de Renda. As patrocinadoras, por 
seu lado, além dos benefícios fiscais, utilizam 
isso como argumento para retenção e atração 
de talentos. É o tipo de relação que se chama de 
“ganha-ganha”.

Como as contribuições são feitas a 
partir de percentuais da remuneração dos 
participantes, cada um contribui com valores 
que ajudarão a manter sua renda no futuro, 
pós-aposentadoria, mais próxima da média 
percebida ao longo da carreira.

Basicamente há três tipos de planos de 
benefícios: os chamados Benefícios Definidos 
(BD), aqueles nos quais os participantes 
têm clara noção do quanto vão receber ao se 
aposentar, mas as contribuições podem variar 
no tempo exatamente para garantir o benefício 
definido; os de Contribuição Definida (CD), 
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nos quais os participantes definem os valores 
das próprias contribuições ao longo do período 
de acúmulo e, somente quando se aposentarem 
e passarem de participantes a assistidos, 
saberão os valores dos benefícios a serem 
percebidos, em consequência do acúmulo das 
contribuições e do desempenho das aplicações 
financeiras até aquela data; e, por fim, um 
modelo que é o misto dos anteriores, chamado 
de Contribuição Variável (CV).

A tendência atual é o crescimento dos 
planos CD, cujos riscos e comprometimento 
das decisões são compartilhados entre os 
gestores dos fundos e os participantes, o que 
ressalta a necessidade de os participantes 
receberem educação previdenciária, para 
que sejam cada vez mais assertivos em suas 
decisões.

Nestes planos, os participantes definem 
mais ativamente o nível de contribuições e o 
perfil de risco dos investimentos. Isso refletirá 
diretamente nos saldos acumulados em sua 
própria conta de previdência, resultando 
em maiores ou menores benefícios futuros 
conforme as decisões tomadas ao longo do 
período de contribuição, ou seja, de acúmulo 
de reservas.

Previdência complementar aberta – Este 
é o terceiro pilar da previdência. Acessível a 
qualquer pessoa que procure uma instituição 
financeira que comercialize esse tipo de 
produto. É uma modalidade de investimento 
com visão de longo prazo que pode ser 
associada a diferentes objetivos, desde o custeio 
da educação dos filhos até o de simples acúmulo 
de recursos para realização de sonhos.

Funciona de maneira similar a alguns 
fundos de investimento, mas com regras 
próprias, inclusive de tributação e resgate. 

Como são oferecidas por instituições 
financeiras que visam lucro, fatores como taxas 
de administração, tarifas e taxas de performance 
influenciam diretamente nos resultados e 
assumem mais relevância, por vezes até maior 
do que o desempenho das aplicações. 

Neste caso em particular, um erro comum 
é minimizar a importância das taxas cobradas. 
Diferenças aparentemente irrisórias sobre as 
contribuições, como as apuradas entre taxas 
de administração de 2,0% ou 2,5%, além de 
representar 25% de diferença nominal entre 
elas, terão reflexos imensos ao longo do 
período de acumulação, que pode ser de 10, 20, 
30 anos ou mais.

No Brasil, existe ainda o regime próprio dos servidores  públicos, o qual não é objeto desta cartilha. 

Estrutura da 
Previdência no 
Setor Privado

Previdência
Complementar

FECHADA

Previdência 
Complementar

ABERTA

Obrigatória para todos 
trabalhadores e 

servidores celetistas.
Regime de Caixa.

Benefício Definido - BD.

Facultativa.
Acesso livre.

Regime de Capitalização.
Contribuição Definida –
CD (BD em extinção).

Facultativa.
Acesso restrito.
Organizada por 

empresas e 
entidades de classe.

BD ou CD

raliPº3raliPº2raliPº1

Regime Geral
(INSS)
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Como definir os valores das contribuições para os pilares 2 e 3 da previdência:

1 –  Apure o valor da sua renda na ativa, na atualidade, ou projetado para quando da sua 
aposentadoria (A).

  Exemplo: R$ 8 mil por mês (A).

2 –  Desconte 20% a 25% do valor encontrado em (A), pois geralmente as necessidades financeiras 
podem ser reduzidas nessa ordem quando a pessoa para de trabalhar, sem que haja queda 
sensível no padrão de vida (B).

 Exemplo: R$ 8 mil – 25% (R$ 2 mil) = R$ 6 mil (B).

3 – Apure o valor previsto para a sua aposentadoria oficial, lembrando que existe um teto. 
 Exemplo: R$ 3 mil (C).

4 –  Se (B) e (C) forem equivalentes, não há indicação absoluta de contratar previdência 
complementar. Mas, se o fizer, poderá contar com renda e padrão de vida melhores na 
aposentadoria.

5 –  Se (B) for maior do que (C), essa diferença (D) deverá ser contemplada por previdência 
complementar, seja ela aberta ou fechada.

 Exemplo: R$ 6 mil (B) – R$ 3 mil (C) = R$ 3 mil (D)

6 –  Se você tiver condições de fazer aportes 
adicionais, regulares ou eventuais na sua 
conta de previdência, aproveite o tempo a 
seu favor. O nível de renda indicado em 
(B) é o mínimo desejável para que você 
possa manter o atual padrão de vida no 
futuro. Então, você deverá buscar um 
benefício na previdência complementar 
para completar essa renda (D). 

 Exemplo: R$ 3 mil (D)

O céu é o limite. 
Quanto maiores os saldos das 

reservas para previdência, maior 
segurança e melhores condições 
financeiras você terá no futuro.
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Dizem que os sábios aprendem 
com erros e acertos dos 

outros. E, observando o passado, 
pode-se planejar melhor o futuro. 
Partindo desses ensinamentos, 
vamos conhecer um pouquinho da 
história da previdência, no Brasil e 
no mundo, e colher subsídios para 
melhor planejar nosso futuro.

A história da previdência 
remonta ao início da Era Industrial, 
na Europa, quando trabalhadores 
se sensibilizavam por situações 
de necessidades repentinas de 
colegas que paravam de trabalhar 
(por acidente, idade, incapacidade, 
demissão ou morte) e deixavam a 
família sem condições de sustento. 
Então, colegas faziam coletas entre 
eles – vaquinhas emergenciais – 
para ajudar quem necessitava. Com 
o tempo, passaram a fazer vaquinhas 
preventivas, juntando pouco a 
pouco algum dinheiro e criando 
reservas que lançavam mão quando alguém 
precisava.

A constância levou à evolução, com 
regulamentação, contribuição patronal e 
com as primeiras estimativas baseadas no 
histórico dos grupos – sementes do que 
hoje se chamam de cálculos atuariais.  A 
partir do século XIX, nos Estados Unidos, os 
fundos de previdência assumiram estruturas 
bem definidas e foi constituído o primeiro 
sistema de aposentadoria institucional que 
se tem notícia, o fundo da American Express 
Company.

No Brasil, ainda no Império, encontramos 
registro de estrutura de previdência para a 
categoria de professores, à época chamada 
de jubilação. Ainda no século XIX, 
proliferaram os montepios, instituições que 
as pessoas podiam aderir voluntariamente, 

Um pouco de história da previdência

faziam o pagamento de cotas e estipulavam 
beneficiários para serem pensionistas na 
falta do titular. Uma forma de deixar algum 
dinheiro para assistir quem dependia do 
provimento de outros.

Em 1888, os empregados dos Correios 
conquistaram o direito à aposentadoria, um 
marco no mercado de trabalho brasileiro. 
Havia dois critérios alternativos: por tempo 
de serviço (30 anos) ou idade (60 anos). E, na 
mesma época, proliferaram outros fundos de 
pensão. Em 1904, foi criada por um grupo de 
funcionários do Banco do Brasil a PREVI, hoje 
o maior fundo de pensão da América Latina, 
com mais de R$ 150 bilhões de ativos. Juntos, 
os fundos de pensão acumulam recursos 
que equivalem a aproximadamente 20% do 
PIB nacional. Essa informação é relevante 
para mostrar a importância e o potencial 
dos fundos de pensão, inclusive para o País. 
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Isso não é um fenômeno apenas 
no Brasil. Nos Estados Unidos, 
país mais rico do mundo, os 
fundos de pensão são também 
grandes expoentes do mercado 
financeiro, a exemplo do fundo 
de pensão dos professores 
da Califórnia, tido como um 
dos maiores investidores 
institucionais do mundo.

Em 1923, por meio de um 
Decreto, foi criada a Previdência 
Social no Brasil, bem como 
as caixas de aposentadorias e 
pensão, chamadas de CAP´s. 
Anos depois, estas foram 
substituídas pelos Institutos de 
Aposentadoria e Pensão (IAP´s), 
que agrupavam trabalhadores 
por categorias profissionais, posteriormente 
reunidos em um único instituto. 

Em 1943, no dia 1º de maio, junto com 
a aprovação da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), foi  aprovada a Consolidação 
das Leis da Previdência Social (CLPS). E, em 
1960, foi criada a Lei Orgânica da Previdência, 
unificando a legislação e as normas dos 
institutos de aposentadorias e de pensão.

Após a promulgação da Constituição 
Federal, foram estabelecidos os principais 
critérios e parâmetros vigentes, por meio da 
Emenda Constitucional nº 20/1998 e várias 
leis e normas infralegais que se seguiram.

Nos últimos anos, ficou mais evidente 
a necessidade de ajustes no modelo que se 
mostrou insuficiente para garantir aquilo que 
era esperado em termos de remuneração dos 
aposentados e pensionistas. Isso, em razão 
do aumento da formalização da economia, 
maior longevidade da população, conquista 
de novos direitos trabalhistas e abrangência 
de mais cidadãos, além da percepção de que o 
modelo vigente de repartição simples, no qual 
as aposentadorias e pensões são pagas pelas 
contribuições dos trabalhadores ativos não é, 
hoje, o mais adequado. Dada a situação, além 
da necessidade de o Estado agir, também fica 

evidente a importância de cada cidadão fazer a 
sua parte, pensando no próprio futuro.

Paralelamente, o sistema financeiro 
nacional consolidou-se. Está havendo evolução 
no nível de educação financeira da população. 
As instituições e os produtos de previdência 
privada complementar – abertas e fechadas – 
vêm ganhando espaço e adesão da população. 
Os números ainda são tímidos. Poucos 
brasileiros possuem produtos de previdência 
complementar. Mas o crescimento tem sido 
sustentado pela adesão de maior percentual 
de pessoas que ingressam no mercado de 
trabalho, bem como trabalhadores que têm 
percebido que precisam planejar melhor e de 
prevenir-se em relação ao futuro financeiro.

Se você está lendo esta cartilha, há boas 
chances de ser um dos privilegiados que já tem 
acesso à previdência complementar. Associe a 
isso um pouco mais de educação financeira 
e educação previdenciária, e poderá dormir 
mais tranquilo.

Tenha a certeza de que isso 
fará diferença positiva 

para seu futuro! 
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Em se tratando de previdência e futuro, 
os dois. Importante ser previdente e ter 

previdência, inclusive reservas financeiras. 
Isso é a base para ter tranquilidade financeira 
e pré-requisito para boa qualidade de vida, no 
presente e no futuro.

É praticamente consenso entre especialistas 
que todos deveriam iniciar a escalada rumo 
à prosperidade pela formação de reservas, 
sendo uma para emergências a primeira a ser 
formada. O princípio é simples. Como dívidas 
consomem a renda e corroem o patrimônio, 
o ideal é vacinar-se, prevenir-se contra elas.  
O nome dessa vacina chama-se reserva para 
emergências ou, de maneira ampla, poupança.

Como ao longo da vida surgem imprevistos 
- eventos difíceis de prever, mas que sabemos 
que acontecem - é razoável pensar que 
estar preparado é a melhor estratégia para 
enfrentá-los. E muitos dos problemas têm 
origem ou relação com finanças. Doenças, 
acidentes, falhas, perdas e fraudes são alguns 
dos problemas que demandam dinheiro. Por 
vezes, quando falta dinheiro para enfrentá-
los, parecem mais graves do que realmente são 
ou demoram mais a serem solucionados. Sem 
contar as demandas da rotina, cujo sustento 
fica ameaçado quando desaparecem partes ou 
a totalidade da renda familiar, como nos casos 
de desemprego ou crises econômicas. 

Mesmo que a renda diminua 
temporariamente, e por mais que sejam 
reduzidas as despesas, ainda continuará a 
necessidade de dinheiro para alimentação, 
moradia, vestuário, educação, saúde e um 
sem número de demandas. Não havendo 
renda suficiente ou surgindo necessidade 
extraordinária, restam três alternativas 
clássicas: recorrer ao crédito (e pagar juros, 
por vezes elevados), desmobilizar (vender 
bens) ou valer-se de reservas previamente 
constituídas para momentos como esses. 

Reservas e Investimentos
Ser ou ter? Eis a questão!

A diferença entre as alternativas é 
óbvia: a primeira leva ao endividamento, 
mais gastos, preocupações, consumo de 
energia, estresse e agravamento dos demais 
problemas. A segunda geralmente resulta 
em prejuízos, por causa da pressa, além de 
ser solução temporária. Já a terceira permite 
enfrentamento rápido do problema ou 
adequação gradual que permita manutenção 
da tranquilidade e melhor capacidade para 
enfrentar e adaptar-se à situação.

Como regra geral, apurar o volume 
da reserva de emergências adequado vai 
depender do perfil de cada família, aí incluídos 
o tipo de renda ou atividade profissional, as 
idades, as personalidades, o padrão de vida e 
outras variáveis que devem ser ponderadas. 
Para a maioria dos casos, um valor razoável 
situa-se entre três e nove vezes o valor das 
despesas mensais da família. Seis vezes é o 
parâmetro geralmente recomendado. Assim, 
se uma família tem despesa mensal da ordem 
de R$ 3 mil, seria razoável ter uma reserva 
para emergências entre 4 a 6 vezes esse valor, 
ou seja, algo entre R$ 12 e R$ 18 mil.

Pessoas com empregos e rendas menos 
estáveis devem ser mais conservadoras e 
possuir reservas maiores. O mesmo vale 
quando apenas um membro da família 
trabalha ou quando não possuem seguros e 
plano de saúde.

Há quem questione esses montantes, 
achando muito, como se esse dinheiro fosse 
apartado do patrimônio. Mas é justamente 
o contrário! Esse tipo de reserva evita que o 
patrimônio seja dilapidado, pois quando 
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surgem imprevistos que geram despesas e 
não existem reservas, as pessoas precisam 
recorrer a empréstimos, pagam juros e esses, 
sim, são corrosivos do patrimônio. Havendo, 
ainda, a garantia dessa reserva, outros 
valores disponíveis podem ser investidos 
com mais arrojo, como no mercado de ações 
ou em negócios próprios, assumindo mais 
riscos e buscando maiores rentabilidades e 
crescimento do patrimônio.

Portanto, ter reservas para emergência 
não é necessariamente uma atitude 
conservadora. Pode ser visto também 
como ponto de partida para uma estratégia 
agressiva em outros investimentos.

Sendo essa reserva inicial constituída para 
enfrentamento de eventuais emergências, deve 
ser alocada em ativos de baixo risco e de alta 
liquidez, como contas de poupança, Tesouro 
Direto e fundos de investimento conservadores.

Vencida a primeira etapa, após 
completada a reserva de emergências, é hora 
de novos voos, maiores, mais interessantes. 
Quem ultrapassa essa primeira barreira 
demonstra capacidade de geração de renda, 
formação de poupança, disciplina financeira 

e visão de futuro, elementos básicos para o 
sucesso financeiro.

Deve continuar a fazer poupança e 
investimentos, mas é hora de pensar em 
diversificação, em novas alternativas, em 
perseguir novos objetivos. Isso, claro, 
sem esquecer o dia a dia. Não é razoável 
sacrificar o presente em demasia, em nome 
de um futuro tranquilo. É preciso equilíbrio. 
Consumir, gastar, faz bem. É prazeroso. Mas 
é preciso consciência de que o ideal é fazer 
isso com parcimônia. Pensar no futuro, sem 
esquecer o presente.

Ao visar objetivos de longo prazo que 
dependam de recursos financeiros (e a 
maioria depende), como uma aposentadoria 
tranquila, aquisição de imóveis, cursos no 
exterior, faculdade dos filhos, geração de 
rendas passivas, é fundamental que seja 
traçada uma estratégia compatível com os 
sonhos e objetivos escolhidos. 

Um dos maiores equívocos que 
investidores não profissionais cometem é 
fazer investimentos incompatíveis com seus 
perfis ou com seus sonhos. Evitar isso é 
fundamental. Ser perseverante também.

A título de exemplo, para fins didáticos, observe o quadro abaixo como referência, 
considerando situações vigentes em 2012:

Objetivo Ativos mais compatíveis Ativos menos compatíveis

Aposentadoria

Previdência complementar
Tesouro Direto
Mercado de ações
Mercado imobiliário 

Poupança
Moedas estrangeiras 

Aquisição de imóveis
Fundos imobiliários
Consórcios imobiliários
Imóveis menores

Poupança
Moedas estrangeiras
Fundos agressivos

Cursos e viagens ao exterior  
no curto prazo

Moeda estrangeira
Tesouro Direto
Fundos cambiais

Mercado de ações
Fundos agressivos
Previdência complementar

Estudo dos filhos – longo prazo
Previdência complementar
Tesouro Direto
Mercado de ações

Poupança
Mercado imobiliário
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Vale observar as seguintes dicas:

•	 Buscar	informações	e	assessoria	qualificadas.

•	 Conhecer	seu	próprio	perfil.	Respeitar	suas	características	e	valores.

•	 Fazer	estratégias	de	longo	prazo,	revisá-las	periodicamente	e	respeitá-las	sempre.

•	 Acompanhar	os	investimentos	–	fazer	ajustes	quando	necessário.

•	 Evitar	mercados	desconhecidos.

•	 Diversificar	investimentos	e	ponderar	diferentes	alternativas.

•	 Limitar	a	exposição	significativa	a	mercados	arriscados.

•	 Manter	constância	de	propósitos.

•	 	Ficar	atento	aos	aspectos	tributários	e	aos	custos	operacionais.	

•	 Fazer	estratégias	de	otimização.

•	 	Mercado	imobiliário	–	Baixa	liquidez,	boa	rentabilidade,	média	volatilidade,	altos	
custos operacionais, diretamente proporcionais ao prazo.

•	 	Tesouro	Direto	–	Alta	liquidez,	boa	rentabilidade,	média	volatilidade,	baixos	custos	
operacionais.

•	 	Previdência	complementar	–	Média	liquidez,	boa	rentabilidade,	média	volatilidade,	
custos operacionais e tributários consideráveis, inversamente proporcionais ao prazo.

•	 Moedas	estrangeiras	–	Boa	liquidez,	alto	risco	e	alta	volatilidade.

•	 Mercado	de	ações	–	Boa	liquidez,	bom	histórico	de	rentabilidade,	alta	volatilidade.
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Mudanças nos ventos!

Sabemos que crises em outras partes 
do mundo podem afetar a vida e os 

investimentos dos brasileiros. Ainda que 
pareça estranho, é a realidade que vivemos. 
O melhor a fazer é estar bem informado.  
Tão difícil quanto revogar a lei da gravidade 
seria tentar escapar da lei da oferta e da 
procura. Qualquer análise de investimento 
leva isso em consideração. Quanto maior a 
percepção de risco, mais o investidor exigirá 
como possibilidade de retorno. 

Fazendo comparação com jogos de azar, 
apenas como ilustração, quanto menor a chance 
de acertar, maior deverá ser o prêmio, para 
ser atrativo. Em outras palavras, quanto mais 
arriscado for um investimento, maior deverá 
ser a expectativa de remuneração.  O princípio 
é o mesmo. A diferença está na capacidade de 
minimizar o fator sorte, compensando com o 
uso de técnicas e informações.   

Como os mercados são livres, em 
princípio, todos têm (ou deveriam ter) 
oportunidades semelhantes. Se determinado 
ativo (investimento) passa a ter muita 
atratividade, acaba atraindo mais investidores. 
Aumentando a procura, sobem os preços. 
Subindo os preços, diminui a atratividade. 
Surge um novo ponto de equilíbrio. É um 
ciclo contínuo de acomodação.

O grande fascínio é que o risco, em grande 
parte, é uma questão subjetiva, relacionada à 
percepção de cada pessoa. Logo, as expectativas 
de retorno também são. O mercado propicia 
a aproximação e o distanciamento do ponto 
de equilíbrio, conforme as expectativas vão 
se modificando. Surgem variações de preços, 
resultando em novas percepções e novas 
expectativas. Nessa ciranda, alguns realizam 
lucros e outros amargam prejuízos. 

Cada investidor pode analisar variáveis 
diferentes. Muitas vezes, o resultado da 
análise das mesmas variáveis, por diferentes 
investidores, inclusive profissionais, também 
pode ser distinto. Sempre existirá alguém 
pensando que o valor de determinado 
bem pode se valorizar ou se desvalorizar. 
Basta encontrar outro alguém que pense 
de outra forma, ou pelo menos com certeza 
ou intensidade diferentes, que surgirá uma 
oportunidade de negócio. Quanto mais 
perfeito e desenvolvido o mercado, mais 
frequentes serão essas oportunidades. A 
percepção de risco é algo tão subjetivo que 
uma simples informação pode provocar 
reações surpreendestes no mercado.

Não dá para controlar todas variáveis. 
Entretanto, é possível minimizar impactos 
negativos, qualquer que seja o tipo de crise.  
Diversificar investimentos é o caminho mais 
tradicional. Muitas vezes, as perdas em um 
investimento podem ser compensadas, pelo 
menos em parte, por ganhos em outros, ou as 
perdas podem ter diferentes intensidades.    

•	 Priorizar	investimentos	tradicionais.		
•	 	Limitar	investimentos	arriscados,	como	o	
mercado	de	ações.			

•	 	Buscar	preservação	do	capital	antes	de	pensar	
em	acertar	“grandes	tacadas”.	

•	 	Trabalhar	com	investimentos	de	longo	prazo	
para	buscar	elevação	da	rentabilidade.		

•	 	Manter	disponibilidades	compatíveis	com	as	
necessidades	mensais	da	família.

•	 	Somente	imobilizar	capitais	(fazer	aplicações	
de	longo	prazo)	após	constituir	reservas	para	
compromissos	de	curto	prazo.	
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No que tange à diversificação, o objetivo principal deve ser o de buscar melhor alocação dos 
recursos, de maneira que resulte em redução de riscos e otimização dos ganhos. Mas diversificar 
não significa apenas distribuir os recursos aleatoriamente. Alguns critérios devem ser observados:

-  Na bolsa, procure compor a carteira com ações de empresas de diferentes segmentos. 
-  Ao observar prazos, busque distribuir investimentos com visão de curto, médio e longo 

prazo, conforme seus objetivos.
- Renda fixa ou renda variável? As duas, adequando a composição ao seu perfil de investidor.
-  Pré-fixado ou pós-fixado? Pós-fixado é mais seguro. Pré-fixado é mais caro. Depende da 

sua percepção sobre o futuro das taxas de juros.
- A diversificação deve considerar mais de uma instituição financeira.

Salvar a Amazônia e outras florestas é 
louvável, mas cuidar das plantas no 

quintal de casa é obrigação de cada um.                                   
Se possível, também das árvores na pracinha. 
O mesmo vale para as finanças. Não adianta 
ficar preocupado com o que pode acontecer 
com o mundo, com a economia asiática, com 
as taxas de juros internacionais ou com a 
situação no Oriente Médio e descuidar-se da 
situação doméstica, das receitas, despesas e 
investimentos da família. 

Seu quintal é mais importante do que a Amazônia!
O mundo não vai acabar. Preocupe-se com 

o que está ao seu alcance. Mantenha a situação 
financeira pessoal sob controle. Da mesma 
forma com que devem ser acompanhados os 
investimentos pessoais diretos, o mesmo deve 
acontecer com os recursos investidos em sua 
previdência privada, seja aberta ou fechada. O 
contribuinte ou participante tem o direito de 
receber informações regulares sobre a gestão e 
os resultados. Aqui também vale o velho ditado: 
“o olho do dono engorda os bois”.
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O mercado de previdência privada vem 
evoluindo nos últimos anos, felizmente. 

A sociedade ficou mais exigente e a gestão dos 
fundos mais profissional. Como consequência,  
os participantes dos fundos de previdência, de 
acordo com cada regulamento do plano de 
benefícios, passaram a ter a opção de escolher 
como querem que seus recursos sejam 
investidos, se da maneira mais conservadora, 
ou mais arrojada.

Isso foi uma conquista importante para 
todos, pois, em um plano de previdência 
complementar, com milhares de participantes, 
obviamente existem pessoas com diferentes 
perfis, personalidades, objetivos, sonhos, 
interesses, além de diferentes níveis de 
ambição e de tolerância a riscos. Com mais 
de uma opção de perfil de investimento, cada 
participante pode escolher aquele que mais se 
aproxima do seu perfil de investidor.

Então, os gestores dos recursos dos planos 
criaram alternativas de escolhas, chamadas de 
perfis, cujas principais diferenças estão nos 
percentuais do volume de recursos que será 
investido em renda fixa ou renda variável. Os 
perfis mais arrojados investem percentuais 
maiores em renda variável do que os perfis 
mais conservadores, que, por sua vez, focam 
mais nos investimentos de renda fixa, com 
destaque para títulos públicos. Os percentuais 
de cada perfil são estabelecidos por faixas e 
variam em cada instituição, até mesmo em 
cada plano. E os resultados dependerão do 
desempenho desses mercados e das estratégias 
de investimento.

A tendência é que os fundos mais 
conservadores apresentem resultados anuais 
mais estáveis. Já os fundos mais arrojados 
estão sujeitos a maiores variações, para cima 
ou para baixo, com possibilidades de mais 
ganhos a longo prazo, mas também a perdas 
em alguns períodos.

 Perfis de Investimento 

É bom lembrar aquela máxima: “se há risco 
de mais ganhos, há mais riscos de perdas”. E 
os riscos e resultados que incomodam não 
são apenas os ligados às perdas. Há também 
os relacionados a deixar de ganhar, de não 
aproveitar oportunidades. Todos precisam 
estar cientes disso.

É importante que cada participante analise 
as alternativas de perfis disponíveis e escolha 
aquela que mais lhe interessa. Não é uma 
escolha definitiva, pois de tempos em tempos, 
conforme o regulamento do plano, é possível 
fazer uma nova opção. Mas é bom esclarecer 
que essa troca só altera os resultados futuros. 
O que passou, passou.

Por isso, cada vez mais os fundos de 
pensão investem e incentivam os participantes 
a evoluírem em seus conhecimentos sobre 
educação financeira e previdenciária. É 
importante estar bem informado e esclarecido 
para fazer boas escolhas.

Eduque-se financeiramente. Eduque-se 
previdenciariamente. Exercite seus direitos. 
Escolha o perfil mais adequado aos seus 
objetivos. Acompanhe o desempenho do seu 
plano ao longo do período de acumulação e 
saiba como está evoluíndo o saldo das suas 
reservas.
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Os principais fatores para o sucesso nos 
planos de previdência, pela ótica dos 

participantes, são o tempo de contribuição 
e o desempenho dos investimentos. Mas há 
outro também relevante que, algumas vezes, é 
pouco considerado: o valor das contribuições.

Muitas pessoas começam a contribuir para 
o seu fundo de previdência complementar 
ainda  jovens, no início da carreira, e escolhem 
valores baixos de contribuição, geralmente 
baseados na renda, ainda baixa. O tempo passa, 
a renda aumenta, a família cresce, mas muitos 
se esquecem de reajustar as contribuições para 
valores compatíveis com o novo padrão de 
renda e de vida. 

Contribuições mensais e reforços ocasionais
Bastante comum, principalmente no 

público mais jovem, é a ilusão de que é cedo ou 
a falta de priorização da própria previdência, 
deixando as contribuições relegadas a segundo 
plano, por vezes fixadas nos valores mínimos 
admitidos pela entidade previdenciária.

Há, ainda, casos de pessoas que desperdiçam 
oportunidades, contribuindo com menos 
do que o limite ao qual a patrocinadora está 
disposta a acompanhar. Perdem a chance 
de engordar suas reservas pessoais tirando 
proveito da paridade contributiva, aquela que 
faz a empresa contribuir com o mesmo valor 
depositado pelo participante. 

Exemplo de paridade contributiva: 
A empresa patrocinadora se dispõe a acompanhar a 
contribuição do empregado de até 7% da remuneração dele, 
mas ele só contribui com 4% da remuneração. Significa que 
o empregado está abrindo mão de 3% a mais que a empresa 
poderia contribuir para o seu fundo de previdência. Isso é 
desperdício de tempo e de dinheiro. Isso se chama “rasgar 
dinheiro”, algo que a educação previdenciária espera 
contribuir para que não mais aconteça.

Desta forma, até o limite que as empresas 
patrocinadoras estão dispostas, por 
regulamento, a acompanhar as contribuições 
do participante não deveria haver dúvidas. 
Esse deveria ser o limite mínimo da 
contribuição individual, mas não o teto, nem 
a única contribuição.

Além do objetivo de preservação da renda 
para o período pós-aposentadoria, deveriam 
ser ponderadas outras necessidades futuras, 
como valores para custeio do plano de saúde, 
sonhos de viagem, da casa própria e outros 
fatores igualmente relevantes, dependendo do 
estilo de vida de cada um. E isso pode ser feito 

também por meio de planos de previdência, 
abertos ou fechados, seja com contribuições 
mensais adicionais ou eventuais, como 
no recebimento do 13º salário, de bônus, 
distribuição de lucros, comissões, heranças e 
outras rendas eventuais.

O importante é a consciência de que, 
quanto menos tempo falta para a data 
de aposentadoria, maiores deveriam ser 
as parcelas de contribuição, sejam elas 
mensais, anuais ou eventuais. Os valores 
não deveriam ser baseados naquilo que as 
pessoas dizem que podem, mas naquilo que 
elas acham que merecem.
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Você conhece esse ditado popular? 

A ideia é ressaltar que qualquer 
investimento terá melhor desempenho 
quando bem acompanhado pelas partes 
interessadas. Assim, podem agir para reduzir 
riscos, fazer ajustes, controlar gastos e decidir 
sobre o aproveitamento das oportunidades.

As Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (EFPC), assim como outras 
do setor, estão sendo estimuladas pelos 
reguladores a investir na educação financeira 
e previdenciária dos participantes, gestores, 
conselheiros, assistidos e demais membros 
de relacionamento. Isso é positivo. Melhor 
informadas, as pessoas participam mais, 
questionam e decidem melhor. É bom para o 
mercado de previdência. É bom para todos.

Os planos de previdência complementar 
são baseados em relações longas, de décadas. 
Há quem diga que são como casamentos. E, 
como em toda longa jornada, às vezes é preciso 
fazer pausas e reavaliações. É importante 
que isso seja feito à luz dos demonstrativos 
disponibilizados regularmente pelas 
instituições, tanto os obrigatórios, quanto 
outros produzidos para dar mais transparência 
à gestão e à relação com os participantes.

Há muito que ser avaliado: as taxas de 
rentabilidade, as taxas de administração, 
o relatório dos gestores, os pareceres do 
conselho fiscal, as regras do jogo. E por falar 
nisso, é bom lembrar que para participar 
de qualquer jogo é importante conhecer, 
entender e respeitar as regras. Assim, fica mais 
fácil avaliar e tomar decisões.

Além de acompanhar o desempenho do 
plano e fiscalizar a gestão, o participante precisa 
ter consciência da importância de suas próprias 
decisões, principalmente em relação ao valor 
das contribuições.

Acompanhe o desempenho do seu plano
“O olho do dono engorda o boi”

Quando alguém vai definir o valor da sua 
contribuição mensal, geralmente pensa no 
quanto pode contribuir agora, e, por vezes 
subestima sua capacidade de contribuição 
para si mesmo. Mas a questão mais importante 
não deveria ser essa, o quanto pode, e sim 
quanto acha que merece receber no futuro. E 
isso faz toda a diferença.

Além de acompanhar o desempenho 
do plano, pelo menos anualmente, os 
participantes deveriam fazer contas, projeções 
e avaliar se os valores das suas contribuições 
e os resultados dos investimentos estão 
compatíveis com suas metas e sonhos. 
Lembrando que, de todos os fatores, o tempo 
é o mais relevante para potencializar os 
resultados. Como disse Albert Einsten: 
“os juros compostos são a força mais poderosa 
que existe e uma das grandes maravilhas do 
nosso mundo”.

Planeje bem seu futuro previdenciário. 
Acompanhe e participe do desempenho do 
seu flano de previdência. Monitore e faça 
projeções sobre sua situação particular, suas 
reservas e as perspectivas financeiras que o 
aguardam. 
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Ao longo da vida, as pessoas mudam de 
endereço, de estado civil, de emprego. 

Trocam de telefone, e-mail, profissão. Alteram 
os relacionamentos conjugais, a quantidade 
de dependentes, o número da conta bancária 
e outras informações relevantes que precisam 
estar atualizadas nos registros das entidades 
de previdência com as quais se relacionam.

Com o passar dos anos, é comum também 
haver alterações na legislação, nas regras dos 
planos, nas estratégias de investimento e até 
nos benefícios e opções para os participantes, 
acarretando a necessidade de se levar 
informações relevantes a todos, para simples 
conhecimento ou voto. 

Sem falar nas oportunidades, nos 
convênios de benefícios, nas palestras, nos 
eventos, na distribuição de informativos e 
outras situações que exigem contato, consulta 
ou remessa de materiais para participantes 
ativos e aposentados.

Atualização de dados
Além disso, é preciso pensar no bem-

estar dos familiares e no atendimento da 
vontade dos participantes. Por isso, além da 
necessidade de manter atualizados os dados 
cadastrais, é fundamental atualizar também 
os dados dos dependentes ou beneficiários e 
demais informações solicitadas pela entidade 
que cuida do seu futuro previdenciário.

Outra questão relevante é o valor das 
contribuições. Algumas pessoas iniciam 
com contribuições modestas, progridem 
na carreira, conquistam aumentos salariais, 
elevam o padrão de vida, aumentam a família, 
mas esquecem de reajustar os valores das suas 
contribuições previdenciárias, incorrendo em 
riscos de defasagem entre os valores da renda 
atual e os valores previstos para a previdência 
complementar. É o tipo do esquecimento que 
pode ser cobrado pelo futuro.

Para evitar problemas e agilizar os contatos, lembre-se de:
-	Manter	seus	dados	cadastrais	atualizados.
-	Manter	atualizados	os	dados	dos	dependentes	e	beneficiários.
-	Manter	organizados	os	documentos	do	seu	fundo	de	Previdência.
-	Avaliar	periodicamente	os	valores	das	contribuições	e	das	projeções.
-	Informar	familiares	sobre	seu	plano	de	previdência	complementar.

DICAS:

•		Faça	 agora	 mesmo	 uma	 atualização	 completa	 de	 seus	 dados	 cadastrais.	
Acesse www.sebraeprev.com.br	e na área restrita atualize as informações 
do Termo de Atualização Cadastral.

•		Organize	uma	pasta	com	os	principais	documentos	do	seu	Plano	de	Previdência e 
informe seus familiares onde poderão encontrá-la, em caso de necessidade.
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Palestras    Cursos    Livros    Consultoria    Projetos    Assessoria

Promoção exclusiva para empregados do SEBRAE e

participantes do SEBRAE PREVIDÊNCIA

Ao comprar livros infantis para educação financeira no site www.maisativos.com.br 

informe o Código Promocional SEBRAEPREV e obtenha desconto de 15%, inclusive

sobre o valor dos kits promocionais já com desconto. Consulte. Informe-se.

Promoção válida até o dia das crianças (12/out/2012) 
ou até esgotar o estoque selecionado (200 exemplares).

Seus filhos merecem receber educação financeira humanizada.
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