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RESUMO 

PALUDO, A. W. Planejamento Financeiro para lndependencia na 
Aposentadoria. 

0 tema do presente estudo e 0 planejamento financeiro para a aposentadoria, que 

parte de uma abordagem explorat6ria bibliografica sobre o assunto, buscando 

contextualizar o leitor sobre a evolugao, desenvolvimento e circunstancias atuais 

quanto a questao financeira acerca da aposentadoria. Busca-se informar as 

possibilidades de acesso a previdencia, alem de relatar as inovagoes que o mercado 

financeiro tern oferecido tais como os pianos de previdencia costumizados, ou os 

pianos de ciclo de vida, ou os pianos para saude e educagao. 0 Institute Brasileiro 

de Geografia e Estatfstica - IBGE tern divulgado frequentemente dados sobre a 

projegao da populagao brasileira indicando urn significative aumento da expectativa 

de vida, o que preocupa o Estado, especialmente no que tange as condigoes 

financeiras do Institute Nacional de Seguro Social- INSS para manter o pagamento 

dos beneffcios. Esse envelhecimento da populagao e consequencia da melhoria da 

qualidade de vida, tais como saude e estabilidade economica. Mas nao e mais s6 o 

Governo que procura uma safda para os sucessivos aumentos de deficits de caixa 

da previdencia oficial. Os brasileiros estao procurando preparar-se para a 

aposentadoria, pois percebem cada vez mais o desafio de manter o padrao de vida 

na aposentadoria. Tendo em vista essa constatagao o prop6sito desta pesquisa e 

descrever as possibilidades de planejamento financeiro para aposentadoria. Para 

verificar como alguns brasileiros preparam-se, foi realizado urn levantamento em 

uma empresa publica do estado de Santa Catarina, procurando identificar o perfil e 

comportamento dos funcionarios dessa empresa. A partir desse levantamento faz-se 

urn estudo dos dados coletados demonstrados atraves de graficos e interpretagoes 

relacionando-as com o planejamento financeiro da aposentadoria. 

Palavras-chave: previdencia, planejamento, finangas, aposentadoria, independencia 
financeira. 
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1 INTRODUCAO 

Os meios de comunicactao tern divulgado frequentemente assuntos sabre 

financtas pessoais e economia familiar. Sao temas que certamente chamam muita 

atenctao, pais o bern estar financeiro repercute em varios aspectos da vida pessoal. 

Alem disso, como ninguem sabe ate que idade ira viver e razoavel e cada vez mais 

comum que as pessoas busquem uma preparactao para a aposentadoria. 

Normalmente ao falar em planejamento financeiro, pensa-se primeiro no 

projeto a curta prazo, nos pianos mais imediatos. Contudo nota-se que o 

planejamento da aposentadoria tern estado cada vez mais presente, especialmente 

na crescente participactao da classe media. E essa situactao s6 foi alcanctada 

recentemente, com a solidificactao da economia brasileira, sem surtos inflacionarios 

e com a mudancta do papel provedor do Estado. 

Esses podem ser os principais fatores que levaram a populactao em geral a 

preocupar-se com o futuro a Iongo prazo, sentindo que o Estado, atraves da 

Previdencia oficial nao tern capacidade de oferecer o mesmo nfvel de muitas faixas 

de renda. "Hoje e arriscado depender apenas da Previdencia Social, que deve 

fechar o a no com deficit de 38 bilhoes de rea is", I em bra Kenia, da Revista VOCE/SA 

(2008, p. 97) 

0 avancto da medicina e a melhoria na qualidade de vida tambem 

proporcionaram a expansao da longevidade, gerando a necessidade de urn bern 

elaborado projeto de independencia financeira. Kenia (2008), da revista Voce/SA 

informa que o aumento da expectativa de vida, segundo o IBGE, esta projetada em 

12% para os pr6ximos 30 anos. 

Contudo, muitas pessoas tern duvidas sabre como fazer essa programactao 

para a aposentadoria e independencia financeira. Este estudo apresenta 

esclarecimentos sabre a hist6ria da Previdencia, suas formas - publica e privada -, 

seu funcionamento, as possibilidades e ponderact6es sabre os investimentos, e 

ideias sabre a Previdencia, alem de uma pesquisa descritiva sabre o perfil e o 

comportamento quanta ao planejamento para a aposentadoria de funcionarios de 

uma empresa publica no estado de Santa Catarina. 



6 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Ao questionar pessoas sabre como esperam estar quando estiverem 

aposentados surgem inumeras respostas e, possivelmente, outras tantas perguntas 

sabre como atingir tal desejo. 

As pessoas estao cada vez mais conscientes das fragilidades e problemas 

da previdencia oficial. Agregado a esse fator, segundo Luquet (2001, p.1 0), o 

aumento da expectativa de vida e a estabilidade economica, fazem os brasileiros 

pensar mais cedo no desafio do planejamento financeiro, em busca de fruir do 

mesmo padrao de vida da fase ativa quando estiverem na melhor idade. 

Ao Iongo da hist6ria a sociedade foi criando meios de assegurar o futuro, 

como nos casas de doenga, invalidez, aposentadoria, morte, etc. No infcio a fungao 

do seguro social foi desempenhada essencialmente pelos governos. Mas no 

decorrer do tempo o sistema foi apresentando deficiencias e, paralelo ao modelo 

oficial do governo, surgiram alternativas de complementar a previdencia, atraves de 

pianos privados. Ainda assim, a princfpio, era uma alternativa que poucas pessoas, 

apenas as de maior renda, podiam custear. 

As mudangas no cenario economico do Brasil permitiram o aumento da 

renda, com mais qualidade de vida, e alavancaram a procura e o interesse de urn 

grupo crescente de pessoas pelos pianos de prevideneia, apesar da turbulencia a 

que o mercado financeiro esta constantemente submetido. 

Diante do exposto, a presente pesquisa objetiva responder a seguinte 

pergunta: quais as alternativas de planejamento pessoal para independencia 

financeira na aposentadoria? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Descrever as alternativas de planejamento para independencia financeira na 

aposentadoria. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

./ Descrever o funcionamento da Previdencia, nas suas diversas formas de 

prestagao de servigo; 

./ Relatar aspectos hist6ricos da Previdencia; 

./ Expor problemas da Previdencia Publica brasileira; 

./ Apresentar os mode los de Previdencia (Oficial, Privada, Fundos de Pensao ); 

./ Analisar possibilidades de investimentos para independencia financeira na 

aposentadoria. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Atualmente, encontram-se diversos livros, artigos, sites e outras publicac;oes 

falando sabre como enriquecer, au como garantir a independencia financeira na 

aposentadoria. Exemplo conhecido de livro e "Casais inteligentes enriquecem 

juntos", de Gustavo Gerbasi, que figura na lista dos mais vendidos da revista 

Voce/SA. Sites como da lnfoMoney\ Financente~ sao algumas das muitas 

possibilidades de acesso na Internet existente sabre o assunto. Varios deles contem 

indicac;oes interessantes e merecedoras de apreciac;ao e execuc;ao, estimulando o 

leitor em busca do sucesso financeiro. Mas percebe-se que a pratica ainda esta 

distante da teoria, pais aplicar esses ensinamentos no dia-a-dia nao parece tao 

simples, pais depende de orientac;ao correta e muita disciplina. 

Ate mesmo para pessoas com maior conhecimento sabre as quest5es 

financeiras e diffcil aplicar um planejamento financeiro, ainda mais com o apelo do 

mercado para o consumo e pelas facilidades de credito oferecidas, recentemente 

alcanc;adas em func;ao da sustentabilidade alcanc;ada pela economia brasileira 

(Luquet, 2001) 

A realizac;ao do presente estudo e motivada pela necessidade de informac;ao 

que o planejamento da aposentadoria suscita em todos as meios e grupos sociais. 

Contribuem para tal posicionamento a crescente expectativa de vida, procedente de 

melhores condic;oes de vida e da melhoria da saude e bem-estar ffsico dessa 

crescente massa de aposentados. 

Este trabalho busca apresentar a aposentadoria como uma fase agradavel e 

tranquila de vida, quebrando o paradigma de associac;ao entre aposentadoria e 

velhice, demonstrando as inumeras possibilidades de planejar a independencia 

financeira para desfrute agradavel, salutar edespreocupado dessa fase como forma 

de retribuic;ao pelo esforc;o e sacriffcio - financeiro, muitas vezes - despendido 

durante a fase ativa. 

1 www.infomoney.com.br 
2 www.fmancenter.com.br 
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Dinheiro pode, ou nao, trazer felicidade, mas a tranquilidade e seguran~ta 

financeira na aposentadoria sao fatores que contribuem para a concretiza~tao de 

bons momentos, cuja realiza~tao depende da dedica~tao e esfor~to individual. 
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2 LITERATURA PERTINENTE 

2.1 EVOLUQAO HISTORICA DA PREVIDENCIA 

Embora nao se perceba, a pratica da previdencia esta presente no dia-a-dia, 

assim como esteve na pre-hist6ria. "Previdencia" e a antecipac;ao de certo 

acontecimento, em preparac;ao para um fato futuro. 0 simples ato de cac;a no infcio 

da hist6ria do homem era um modo de previdencia, como meio de abastecer sua 

prole. Analogamente, a manutenc;ao e a seguranc;a de um grupo familiar, atraves da 

acumulac;ao de patrimonio tambem e um modo de precaver-se do futuro, segundo 

compara Follador (2007). 

Num primeiro memento, o sistema de assistencia aos necessitados por 

motive de doenc;a, invalidez, idade avanc;ada ou morte limitava-se ao grupo proximo, 

geralmente, a comunidade. Mais tarde desenvolveu-se a ideia de Previdencia do 

Estado. Na !dade Media, o surgimento das relac;oes de trabalho revelou aos poucos 

o problema com as pessoas idosas, doentes e incapazes de subsistencia, conforme 

revela Pereira (2005). 0 autor lembra que em 1601 a lnglaterra instituiu um 

pagamento as pessoas que nao tinham condic;oes mfnimas de manutenc;ao, atraves 

da cham ada "Lei dos Pobres". 

A lei londrina - Poor Relief Act - instituiu contribui9ao obrigat6ria 
determinando a nomea9ao, em cada par6quia, de dois ou mais "overseers 
of the poor" encarregados de recolher fundos de todos os que estivessem 
em condi96es de contribuir, destinados: a) viabilizar a obten9ao de emprego 
para as crian9as pobres por meio da aprendizagem, que poderia ser 
obrigat6ria ate os 24 anos para os varoes e ate 21 anos para as mulheres; 
b) ao ensinamento do trabalho para os pobres que nao tinham nenhuma 
especializa9ao; c) ao atendimento dos invalidos em geral. (PEREIRA, 2005) 

Essa e a primeira disciplina jurfdica em termos de assistencia social e 

precursora da previdencia social assim como e concebida atualmente. A edic;ao de 

tal norma e um marco legislative importante na hist6ria da previdencia social, pois 

atribui ao Estado a responsabilidade de administrar os servic;os de assistencia 

social. 
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Com a Revolugao Industrial o processo de consolidagao da previdencia 

social acelera seu processo evolutivo. Antes desse perlodo industrial, como 

sociedade agricola, os filhos eram responsaveis por conceder uma vida digna aos 

pais na velhice. Mas a urbanizagao da populagao gerava uma necessidade de 

assistir aquelas pessoas que ficavam de fora da atividade industrial, seja pela idade, 

ou por nao encontrarem emprego. 

Pereira (2005) cita a ineficiencia dos mecanismos de protegao social diante 

das novas estruturas economicas e sociais em fungao da industrializagao, como 

consequencia da pobreza da populagao e dos baixos salaries da classe 

trabalhadora. Por esse motivo, parses que passaram primeiro por esse processo de 

industrializagao foram pioneiros tambem na criagao de leis de previdencia social, 

buscando corrigir esse desequillbrio. 

0 autor prossegue revelando a seguinte situagao: 

Nota-se que a atuac;ao estatal no atendimento aos hipossuficientes no limiar 
dos institutos de protec;ao social, em nada alterou a base da relac;ao juridica 
instituida, marcada pela existencia univoca de unilateralidade na prestac;ao 
das obrigac;6es devidas, impingidas somente ao Estado e, ainda, sujeita aos 
caprichos dos governantes, ja que nao tinha instrumentos adequados e 
eficazes para sua realizac;ao. Tratava-se de uma epoca, em que pese os 
ordenamentos juridicos assegurarem algumas faculdades aos individuos, 
que os deveres prevaleciam. A propria noc;ao de direito subjetivo poderia 
ser colocada em duvida, pois nao havia tutela do individuo contra o Estado. 
(PEREIRA, 2005) 

Segundo Follador (2007, p. 19) "[ ... ] comega a desenvolver-se a ideia da 

necessidade da intervengao do Estado para corrigir os defeitos do desenvolvimento 

industrial e proteger os trabalhadores." Era o "Estado Previdenciario" que surgia 

como mantenedor do ensino, saude, seguranga e previdencia do cidadao, como o 

seu papel intervencionista. 

No final do seculo XIX, na Alemanha, o chance/er Otto von Bismarck 

aprovou a lei de seguros sociais, incumbindo o Estado de prover a protegao dos 

trabalhadores no infortunio (acidente, doengas, velhice, etc.). Para Pereira (2005), a 

intengao de Bismarck em ampliar a protegao previdenciaria aos trabalhadores 

justificava-se por ser menos oneroso oferecer o seguro social a correr os riscos de 

uma revolugao. 
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0 marco da universalizac;ao da Previdemcia Social, voltando os olhos sabre 

as quest6es sociais, especialmente na protec;ao ao trabalho, foi a assinatura do 

Tratado de Versalhes, em 1919, seguido pela criac;ao da Organizac;ao lnternacional 

do Trabalho (OIT). Nesse contexto surge o conceito de Estado de Bem-Estar Social. 

Follador (2007) resume a ideia de bem-estar social assim: intervenc;ao do 

Estado no mercado para evitar prejufzo; polftica de plena emprego com condic;oes 

de trabalho e renda para todos os cidadaos; criac;ao do sistema de protec;ao social, 

publico ou privado, para infortunios que o salario normal nao pagaria; e constituic;ao 

de mecanismos de ajuda para os que nao pudessem participar do mercado. 

Em 1935, nos Estados Unidos, foi aprovada a Social Security Act (Lei da 

Seguridade Social), mencionando pela primeira vez a expressao "seguridade social", 

com objetivo de amenizar os graves problemas sociais da crise de 1929, com a 

quebra da Balsa de Valores de Nova lorque. Pereira (2005) explica a importancia 

dessa fase: 

A partir desse ponto, a seguridade social passou a ser entendida como um 
conjunto de medidas que deveriam agregar, no mfnimo, os seguros sociais 
e a assistencia social, que deveriam ser organizadas e coordenadas 
publicamente, visando atender o desenvolvimento de toda a populagao, e 
nao s6 os trabalhadores, haveria o compromisso do Estado democratico 
com um nfvel de vida minimamente digno aos seus cidadaos. 

Em 1942, o economista William Beveridge, a pedido do governo ingles, 

propos um modelo de atendimento a toda populac;ao e nao somente os 

trabalhadores, protegendo-a dos riscos sociais. Previa um pagamento mfnimo para 

subsistencia, financiado atraves de impastos. A concepc;ao dos pianos de Beveridge 

baseava-se na ideia que o Estado devia assegurar protec;ao eficaz do povo, nao 

limitando sua abrangencia somente aos trabalhadores. 

Follador (2007, p. 21-22) descreve uma fase de desequilfbrio do sistema: 

No final do sEkulo XIX e infcio do seculo XX, o Estado de Bem-Estar Social 
comegou a apresentar desequilfbrios estruturais, devido a generosidade do 
sistema, que socialmente assegurava protegao crescenta, porem 
economicamente, era insustentavel, devido ao crescimento da demanda, 
principalmente por conta de fatores demograficos. 
Alem disso, ele anulou as responsabilidades individuais, por jogar somente 
nas costas do Estado o onus de encontrar solug6es para corrigir 
desequilfbrios crescentes. 
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0 autor prossegue explicando que da ideia de Estado de Bem-Estar Social 

surgiram duas correntes polfticas como modelos de Previdencia, que sao a base dos 

Sistemas de Previdencia existentes atualmente: a corrente do servigo social e a do 

seguro social. 

A corrente do servi~o social, inspirada no modelo de Beveridge, adota o 

princfpio da protegao social universal para todos os cidadaos, financiada por 

impastos, cobrindo eventos de previdencia, saude, educagao, etc. E urn modelo 

adotado por pafses n6rdicos como a Suecia, Noruega e Finlandia, conforme cita 

Follador (2007, p. 22). 

A protegao social aos trabalhadores, com objetivo de suprir eventos de 

incapacidade para o trabalho, doenga, invalidez ou morte deu origem ao seguro 

social, com base no modelo alemao de Bismarck, financiado pelas contribuigoes 

sociais subtrafdas da remuneragao. Follador (2001, p.22) explica tratar-se de urn 

modelo seguido pela Alemanha, Franga, Holanda, ltalia, por exemplo. 

Esses modelos evolufram para os seguintes modelos institucionais de 

seguridade, de acordo com Follador (2007): 

• Previdencia/Seguro Social: segue o modelo de Bismarck, de custeio trfplice, 

financiado, em geral, por contribuigoes do Estado, empregado e 

empregador, cujos beneffcios sao estendidos aos dependentes. A 

contribuigao e compuls6ria para os segurados. E o sistema que predomina 

no mundo. 

• Servi~o Publico: sistema mantido por recursos provenientes do servigo 

publico, da cobertura a todos os cidadaos, nao apenas aos trabalhadores, e 

os beneffcios incluem alem das aposentadorias, saude, educagao e outros 

servigos. 

• Assistencia Social: geralmente financiado pelo Estado, esse modelo 

restringe a concessao de beneffcios as pessoas necessitadas ou de baixa 

rend a. 

No Brasil, para Follador (2007) nao ha uma delimitagao clara quanta ao 

modelo adotado. Predomina o modelo de Segura Social, mas a Assistencia Social 

tambem e adotada pelo sistema previdenciario brasileiro. 
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2.2 EVOLUQAO HISTORICA DA PREVIDENCIA NO BRASIL 

A Previdencia Social do Brasil sofreu diversas transformac;oes conceituais e 

estruturais, desde as condigoes de cobertura, o elenco de beneffcios proporcionados 

e a configurac;ao do sistema de financiamento. Conhecer a hist6ria do Seguro Social 

importa em avaliar a evoluc;ao realizada durante sua existencia. Na sequencia sao 

citados os principais acontecimentos que sintetizam a evoluc;ao hist6rica da 

previdencia oficial brasileira, conforme informac;oes obtidas no site do Ministerio da 

Previdencia Social (2008). 

Em 1821 um decreta de Dom Pedro I faz menc;ao ao tema Previdencia. 

Antes desse primeiro registro oficial, em 1793, havia um plano de protec;ao aos 

oficiais da Marinha. 

Em 1888 o Decreta n° 9.912-A disciplinou a aposentadoria dos empregados 

dos Correios, estabelecendo em 30 anos de efetivo servic;o e idade minima de 60 

anos para concessao da aposentadoria. Ainda nesse ano a Lei n° 3.397 criou a 

Caixa de Socorros ligada as Estradas de Ferro do Imperio. 

Em 1911, foi institufda a Caixa de Pensoes dos Operarios da Casa da 

Moeda. Ja em 24 de janeiro de 1923, 0 Decreta n° 4.682 marcou o infcio da 

regulamentac;ao e institucionalizac;ao do seguro social. Conhecida por Lei El6i 

Chaves, que foi o autor do projeto, esse decreta determinava a criagao da Caixa de 

Aposentadoria e Pensoes dos Ferroviarios. Nos anos seguintes essa Caixa de 

Aposentadoria e Pensoes foi aberta para outros grupos como, por exemplo, 

portuarios, servidores publicos, telegraficos, etc. Outro institute constitufdo nesse 

ano foi o Conselho Nacional do Trabalho, com desfgnio de pensar na questao dos 

trabalhadores. 

Follador (2007, p.26), sobre esse perfodo, escreve o seguinte: 

Curiosamente, a previdencia nasceu no Brasil de forma corretfssima. A 
legislac;:ao acolheu dais princfpios universais dos sistemas previdencic:kios: o 
carater contributive e o limite de idade (50 anos, superior a expectativa de 
vida ao nascer do brasileiro na decada de 20). Alem disso, as CAP's 
(Caixas de Aposentadorias e Pensoes) eram financiadas par capitalizac;:ao. 
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0 Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio surgiu em 1930, atraves de 

urn Decreta que dentre as inumeras atribuig6es tinha a responsabilidade de orientar 

e supervisionar a Previdencia Social. 

Em 1943 o Decreta-Lei n° 5.452 sancionou a Consolidagao das Leis do 

Trabalho, organizado pelo Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio e preparau 

tambem o primeira prajeto de Consolidagao das Leis de Previdencia Social. 

Na era do presidente Vargas, as CAP's foram substitufdas por lnstitutos de 

Aposentadorias e Pens6es (lAP's), vinculadas ao genera ou categoria prafissional, 

estruturados sob o regime de capitalizagao3 e urn tanto avangadas para aquela 

epoca, segundo Follador (2007). 

Em 1966, para administrar as diversas instituig6es de seguro social, o 

Decreta n° 72 criou o 6rgao do lnstituto Nacional da Previdencia Social (INPS), 

extinguindo o criteria de idade mfnima para aposentadoria. 

Ate entao, toda a legislagao existente prategia apenas o trabalhador urbana. 

Em 1971 foi institufdo o Pro-Rural, para assistencia ao trabalhador rural (antigo 

Funrural). E em 197 4 foi criado o Ministerio da Previdencia e Assistencia Social 

(MPAS), atual Ministerio da Previdencia Social (MPS). 

0 conceito de Seguridade Social somente foi positivado na Constituigao 

Federal de 1988, tambem dita "Constituigao Cidada". No Tftulo VIII - Da Ordem 

Social, Capitulo II, o constituinte criou o sistema de protegao social, a Seguridade 

Social, com escopo de conceder ampara a todos em relagao a Saude, Previdencia 

Social e Assistencia Social. 

Em 1990 o INPS passou a denominar-se lnstituto Nacional do Segura Social 

(INSS), tal como e conhecido atualmente. E desde entao o INSS tern sofrido 

constantes adaptag6es e mudangas de acordo com as circunstancias hist6ricas. 

3 "Capitalizac;:ao: e o processo de aplicac;:ao de uma importiincia a uma determinada taxa de juros e de seu 
crescimento por forc;:a da incorporac;:ao desses juros a quantia inicialmente aplicada" (FOLLADOR, 2007, p. 26) 
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2.3 PENSANDO NA APOSENTADORIA 

Para planejar uma aposentadoria tranqOila e precise elaborar urn born 

programa de investimentos e escolher como e quando se aposentar. lnumeros 

auto res afirmam isso, a exemplo de Luquet (2001 ). 

Pensar na aposentadoria muitas vezes nos faz conceber a ideia de 

depender de outras pessoas, de urn perfodo de cuidar dos netos ou de viver com 

poucos recursos. A aposentadoria nao pode mais ser vista desse modo aviltante, 

porque deveriam, e podem, ser os melhores anos da vida de uma pessoa. 

Aposentadoria deveria vir acompanhada de independencia financeira. 

Luquet (2001) explica que nao e necessariamente a fase em que a pessoa sai do 

mercado de trabalho, mas pode ser urn tempo de fazer o que se gosta, com tempo, 

saude, dinheiro, etc. Pode ate mesmo desenvolver uma atividade que desejava fazer 

na fase em que estava trabalhando. 

Aposentar-se, em finangas pessoais, nao e deixar de trabalhar. Nao pense 
em parar completamente. Se sua cabega parar, seu corpo parara tambem. 
Aposentar-se significa obter renda suficiente para pagar suas contas 
mensais sem que se veja na obrigagao de trabalhar para paga-las. Ao se 
aposentar, voce tera tranquilidade para trabalhar no que gosta. (GERBASI, 
2003, p. 38) 

Mas tudo isso depende de urn born planejamento. Embora muitas pessoas 

nao gostem da ideia de investimentos, por nao terem disciplina para tal. Para OS 

objetivos mais imediatos como a compra de urn im6vel, ou autom6vel, viagens, 

estudos, pode-se ate nao precisar programagao antecipada. Mas o planejamento da 

aposentadoria deveria estar sempre presente nos pianos financeiros, visto que este 

pode ser o grande diferencial entre a pessoa que planeja e os aposentados que 

precisam continuar trabalhando para complementar a rend a, lembra Luquet (2001 ). 

Nao se pode esperar que a aposentadoria oficial, do governo, sustente o padrao de 

vida do perfodo ativo no mercado de trabalho. E o que inumeros analistas ja 

constataram e alertam constantemente. 
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Alem disso, o ser humano esta vivendo cada vez mais, embalado pela 

constante evolu9ao da medicina e pela melhoria das condi96es de vida. Em 2006, 

segundo IBGE (2008), a expectativa media de vida dos brasileiros e de 72,3 anos. E 

existem pesquisas que apontam para 2050 uma popula9ao de mais de urn milhao de 

pessoas com mais de 100 a nos. Pesquisas do IBGE (2008) estimam uma popula9ao 

em torno de 260 milh5es para 2050, com expectativa de vida de 82,3 anos. 0 estudo 

aponta ainda que o envelhecimento da popula9ao esteja se acentu_ando: em 2000, o 

grupo de 0 a 14 anos representava 30°/o da popula9ao brasileira e os maiores de 65 

anos eram menos de 5°/o; em 2050 os dais grupos ficarao em situa9ao de empate, 

com 18%. E possivel que em breve o brasileiro fique mais tempo aposentado do que 

trabalhando, de acordo com estudos do IBGE (2008). 

Na tabela a seguir e reproduzido o mais recente estudo Proje9ao da 

Popula9ao do Brasil realizado pelo IBGE (2008) sabre a "Participa9ao relativa 

percentual da popula9ao par grupos de idade na popula9ao total: 1980/2050." 

T~ela 13 
B R.AS IL: Paiicipa<;3:. relatiw peroertual da pop.~ I :ao~ per j:irupos de idad9 na.popula~ tQtal': 198JI3Jffi 

6-up:>s 
de 1990 199) 20:::0 2000 2010 4120 2:0;30 20&) 

I dade 

rota 

Oa·14 
15 a 24 
Oa24 

15·a64 

55ou mais 
SOou mais 
65·ou· mais 
70ou mais 
75ou rrais 
80ow mais 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas. Coordenay~ de Popuay~ e lndicadores Soc:iais. 
Gerenc:ia de Estudos e .Anillisesda Dinamica DemoQraica. Proie~ da Popula~ do Brasil por Sexo e ldade pcra o Periodo 1980-2000-
Re>.ts~2C03. 

100;tp j 

13,15] 
10,45J 

~.sol 

. 64 ,141 

36,~ 
. 29,751 

22,1,1j 
' 1_5 .. ~1 

10,53 

S~9j 

Segundo esse estudo, o "indice de envelhecimento aponta para mudan9as 

na estrutura etaria da popula9ao brasileira. Em 2008, para cad a grupo de 100 

crian9as de 0 a 14 anos existem 24,7 idosos de 65 anos ou mais. Em 2050, o 

quadro mud a e para cad a 100 crian9as de 0 a 14 a nos existirao 172, 7 idosos." 

(IBGE, 2008). 
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Os avanc;os da medicina e as melhorias nas condig6es gerais de vida da 
populac;ao repercutem no sentido de elevar a media de vida do brasileiro 
(expectativa de vida ao nascer) de 45,5 anos de idade, em 1940, para 72,7 
anos, em 2008, ou seja, mais 27,2 anos de vida. Segundo a projegao do 
IBGE, o pafs continuara galgando anos na vida media de sua populac;ao, 
alcanc;ando em 2050 o patamar de 81 ,29 anos, basicamente o mesmo nfvel 
atual da Islandia (81 ,80), Hong Kong, China (82,20) e Japao (82,60). 
Em 2008, a media de vida para mulheres chega a 76,6 anos e para os 
homens 69,0 anos, uma diferenc;a de 7,6 anos. Em escala mundial, a 
esperanc;a de vida ao nascer foi estimada, para 2008 (perfodo 2005-201 0), 
em 67,2 anos e, para 2045-2050, a ONU projeta uma vida media de 75,40 
anos. (IBGE, 2008) 

Para precaver-se desse cenario, quanto mais cedo comegar o planejamento 

da aposentadoria, mais favoravel os resultados obtidos para desfrutar 

tranquilamente a aposentadoria. Frankenberg (1999) lembra que a figura do "Estado 

paternalista" nao existe mais, exigindo das pessoas uma mudanga de postura e 

atitudes em relagao ao planejamento financeiro da aposentadoria. Mesmo para 

aqueles que ja estao pr6ximos da aposentadoria vale a pena fazer um plano de 

investimentos. 

E como iniciar um investimento? Qualquer quantia, mesmo que parega 

insignificante, contribui para a aposentadoria. "Jamais despreze os pequenos 

valores.", afirma Gerbasi (2003, p. 52). Para o autor, e uma questao de assumir um 

compromisso consigo mesmo. Esperar sobrar um dinheiro para aplicar nao e uma 

atitude muito eficaz, pois raramente essa situagao ocorrera. A sugestao e fazer 

aplicag6es contfnuas (trimestrais, mensais, quinzenais, etc.); aos poucos ja se 

comega a sentir a recompensa do sacriffcio na tranquilidade futura. A disciplina 

financeira e um fator decisivo para o sucesso do planejamento financeiro, como 

enfatizam inumeros autores e especialistas na area financeira. 

Gontudo, ha o "problema cultural" do brasileiro em relagao ao 

comportamento financeiro, discutido por Gerbasi (2003, p. 29): "A nogao de riqueza 

de nossa cultura latina esta, antes de tudo, associada a bens materiais ou algo que 

possa ser mostrado - ou melhor, exibido - aos nossos amigos e parentes [ ... ]". 0 

autor chama atengao para o patrim6nio que a maioria dos brasileiros deseja obter, 

uma casa, um carro, etc. e as consequencias desse materialismo. 
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0 materialismo associado a nossa cultura acaba par gerar problemas no 
final de uma carreira bem-sucedida. Ao se aposentar, o profissional bem
sucedido que depara com centenas de contas a pagar percebe que sua 
realidade financeira esta muito Ionge dos compromissos, e entao comega a 
se desfazer dos bens. Usando um dialogo enlatado e preconcebido, alega 
que, para se aposentar, nao e preciso mais que um minima para se manter 
e estar com a familia. Eo que se observa e um verdadeiro rebaixamento do 
padrao de vida da familia. (CERBASI, 2003, p.33) 

0 predicado cultural brasileiro de ostenta9ao faz as pessoas construirem urn 

patrimonio que nao condiz com a sua renda e, quando se depara com a perda do 

nivel de Vida e precise ter for(faS para superar a sitUa(faO. 

Quanta ao momenta para aposentadoria, Luquet (2001) afirma que a melhor 

idade e aquela em que a pessoa tenha acumulado condi96es financeiras de manter 

o padrao de vida confortavel, condizente com as suas expectativas. Frankenberg 

(1999, p. 255) complementa esse pensamento afirmando ser "fundamental" que a 

pessoa tenha "capital e/ou rendimento apropriado para ter a livre escolha sabre se 

deseja ou nao continuar trabalhando". 

Para o governo, o fator determinante para concessao da aposentadoria 

oficial e a idade. E depender dessa aposentadoria certamente nao garante o mesmo 

nivel de renda. lnumeros especialistas da area lembram esse problema da 

previdencia oficial. 

A questao aposentadoria, para Frankenberg (1999, p. 257), e delineada da 

seguinte maneira: 

No passado, aposentar-se bem e comodamente par alguma das entidades 
oficiais existentes em nosso pais era relativamente facil. Naquele tempo, o 
Estado brasileiro era todo-poderoso e ao mesmo tempo o maior 
empregador, sendo a iniciativa privada fraca e inteiramente dependente 
desse mesmo Estado. A populagao do pais era muito menor e para cada 
cinco pessoas que trabalhavam e contribuiam, recolhendo aos cofres dos 
diversos institutos previdenciarios, havia um aposentado vivendo a custa do 
Estado. Todos podiam esperar uma aposentadoria relativamente tranqOila e 
confortavel. 

Nessas circunstancias, resta as pessoas fazer urn planejamento para, no 

minima, ter recursos suficientes para manter-se com dignidade na velhice. 

\ 



20 

Ap6s estimar o padrao financeiro que se deseja obter na aposentadoria e 

preciso analisar duas premissas importantes para o sucesso do planejamento 

financeiro: tempo e dinheiro. Segundo Luquet (2001, p. 13), "quanta mais voce tiver 

um, menos precisara do outro.". Significa dizer que quanta mais jovem iniciar um 

investimento para a aposentadoria mais tempo tera para se preparar. 

Par outro lado, Luquet prossegue (2001) lembrando que se o tempo 

disponfvel para a aposentadoria for pouco, maior sera a necessidade de 

investimento para atingir a renda desejada. Aposentando-se mais jovem tambem e 

preciso considerar a expectativa de vida, pais o capital para manter a renda par um 

perfodo mais Iongo e maior do que no caso de se aposentar aos 60 anos, par 

exemplo. 

0 tipo de investimento tambem depende da idade. Quando mais jovem, as 

aplicac;oes podem ser mais arrojadas, investindo mais em aplicac;oes de risco, como 

os fundos de renda variavel, pais o tempo e favoravel no caso de uma eventual 

perda. Mas quando se esta proximo da aposentadoria e preciso ser mais comedido, 

equilibrando as aplicac;oes, com aplicac;oes maiores em renda fixa, par exemplo. 

Para Luquet (200 1 , p. 14 ), segundo especialistas, ao se aposentar o valor 

necessaria para manter o padrao de vida e 70% a 80% da renda que se esta 

recebendo na ativa. lsso ocorre porque depois de aposentado nao ha mais gastos 

com filhos, financiamentos de im6veis e outras despesas decorrentes do trabalho e 

manutenc;ao da famflia. Alem disso, ja havera um patrimonio constitufdo, embora 

possa haver um aumento com despesas de remedios, pianos de saude, viagens e 

hobbies. 

Luquet (2001, p. 16) propoe um passo-a-passo para planejar a 

aposentadoria, avaliando a situac;ao e visualizando a posic;ao almejada: 

• Fac;a um inventario de sua vida financeira: calcule quanta e com que esta 

gastando; avalie o patrimonio lfquido, somando aplicac;oes financeiras e bens e 

diminuindo as obrigac;oes (dfvidas). 

• Cheque suas ap61ices de seguro: verifique a seguranc;a e protec;ao do seu 

patrimonio e da sua famflia. 
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• Escreva seus objetivos de investimentos: ao Iongo do planejamento financeiro 

voce estara guardando dinheiro para aposentadoria, comprando casa, 

Viajando, pagando escolha para OS filhos, etc.; por iSSO, 0 planejamento e 
indispensavel. 

• Imagine uma aposentadoria perfeita: visualize o Iugar onde quer estar, o estilo 

de vida que deseja. 

• Acompanhe de perto a evoluc;ao de sua carteira de investimentos: e importante 

fazer uma avaliac;ao periodica das aplicac;oes, para verificar a sua evoluc;ao. 

• Troque suas aplicac;oes sempre que necessaria: se os rendimentos estao 

sendo insuficientes para atingir o planejado e preciso fazer uma redefinic;ao de 

seu portfolio, talvez investindo em aplicac;oes de mais risco, com mais potencial 

de retorno. 

A disciplina e a chave do sucesso na acumulac;ao de capital. Conforme o 

padrao de vida desejado, o esforc;o e os sacriffcios serao menores ou maiores. 

Enfim, e preciso determinac;ao para economizar, lembra Luquet (2001 ). 

2.3.1 Fontes de renda na aposentadoria 

A fonte primaria da aposentadoria e o beneffcio da previdencia oficial, de 

acordo com Luquet (2001 ). Quanto maior for a rend a antes de se aposentar maior a 

complementac;ao necessaria para manter o padrao. 0 adicional da renda pode vir do 

aluguel de imoveis, sociedade em alguma empresa, ganhos com dividendos de 

ac;oes. 

Alternativas com maior liquidez, que podem ser convertidos em dinheiro 

mais rapidamente sao: constituir uma carteira propria de investimentos, urn plano de 

aposentadoria aberto ou beneffcio de urn fundo de pensao da empresa em que se 

esta trabalhando. 



22 

A renda do aluguel de im6veis deve ser avaliada com cuidado pais, embora 

seja uma forma de complementar a renda, implica em uma serie de gastos com 

manutengao peri6dica para manter o valor de mercado. Quando desocupado, ainda 

tera que arcar com taxas de condominia e IPTU. Halfeld (2007, p.26-43) trata com 

mais detalhe os riscos de investimentos em im6veis, abordando o assunto num 

capitulo especial do seu livro. 

2.3.2 Planejamento da Aposentadoria no tempo 

De acordo com a idade o planejamento da aposentadoria deve variar. Para 

Luquet (2001 ), dos 20 aos 30 anos de idade o tempo e o fator mais favoravel, pais 

ha urn periodo Iongo para construir o capital da aposentadoria e e passive! ser mais 

arrojado nos investimentos. Mesmo que o valor seja pequeno, ou que parega 

insignificante, se houver disciplina para realizar aplicag6es, esse pequeno valor 

certamente contribuira imensamente para formar o montante desejado. 

A sugestao de especialistas, de acordo com a edigao extra da revista Voce I 

SA, Especial Previdencia (2008), e de que nessa fase se aplique em torno de 20% 

da rend a mensa! em urn plano de· aposentadoria, mas lembram que o mais 

importante e gastar menos do que se ganha. Par isso a orientagao de Gerbasi 

(2003, p.98): "Se vivermos alem de nossas posses, em algum momenta pagaremos 

par isso." A sugestao do autor e eliminar "perdas displicentes [ ... ] nao desprezando 

pequenos valores nem uma boa negociagao em cada compra." Outra dica de 

Gerbasi (2003, p.98) e "reduzir gastos desnecessarios enquadrando seu padrao de 

vida em suas possibilidades de ganho.", e nao o contrario. A revista Voce/SA, 

Especial Previdencia (2008) corrobora com o autor afirmando que numa eventual 

promogao na carreira nao se deve mudar o padrao de vida, e sim aplicar o aumento 

da renda. Outra dica e pagar o investimento antes de consumi-lo em despesas 

pessoais. 

Dos 30 aos 40 anos de idade, as despesas estao no seu limite maior, 

exigindo muita habilidade e organizagao para distribuir a renda adequadamente. Sao 

despesas de compra ou aluguel de im6vel, manutengao dos filhos, da familia, da 

casa, do trabalho, dos estudos, etc. Portanto, o ideal e pagar primeiro o investimento 

na aposentadoria, seja atraves de urn plano ou de uma carteira propria. 
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A revista Voce I SA, Especial Previdencia (2008) recomenda que nessa fase 

e importante investir na carreira, vista que esse e o meio de melhorar a renda do 

trabalho. No caso de trabalhar numa empresa que oferega plano de previdencia, a 

revista sugere fazer contribuigoes pelo valor maximo permitido. 

Para quem e casado e interessante acrescentar o(a) parceiro(a) como 

beneficiario(a) do plano, como meio de protegao para a famflia. E recomendavel 

fazer urn plano para os filhos, para os estudos. Entre os 40 e 50 anos a revista Voce 

I SA, Especial Previdencia (2008) indica reduzir as investimentos em renda variavel 

a urn limite de 40%, em papeis de menos risco. Qualquer bonificagao au renda extra 

deve ser aplicada na previdencia. Contudo, se o im6vel ainda nao estiver pago a 

sugestao e quitar preferencialmente esse investimento. Mesmo para quem ainda 

nao fez urn plano de aposentadoria, ha tempo para faze-lo, com boa orientagao e 

determinagao. 

Ap6s os 50 anos e mais diffcil iniciar urn planejamento para a aposentadoria, 

vista que havera pouco tempo para aplicagao. Mas, refazendo o orgamento e 

cortando 0 maximo possfvel das despesas ainda e possfvel formar urn capital para 

aposentadoria. lsso exigira sacriffcios redobrados, mas que ajudarao a manter a 

qualidade de vida ap6s a aposentadoria, ensina Luquet (2001 ). 

Para contribuir nessa fase cabe uma analise do patrimonio. Se houver 2 

carros, talvez seja possfvel desfazer-se de urn deles e investir o dinheiro. Urn im6vel 

na praia au no campo, que e pouco frequentado tambem pode ser vendido. A renda 

dessa venda pode ser aplicada. Nas eventuais idas a praia e vantajoso alugar uma 

casalapartamento ou hospedar-se em hoteis fazenda, pais a manutengao de urn 

im6vel na praia ou no campo e extremamente oneroso no orgamento familiar. 

Para as pessoas que planejaram a aposentadoria com antecedencia, depois 

dos 50 anos e hora de pensar na forma que se ira aposentar. Mais adiante esta 

pesquisa trata destas possibilidades. As aplicag6es em renda variavel nao devem 

passar de 25%, segundo especialistas. 
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No mais, e s6 atualizar as projetos da aposentadoria: analisar a necessidade 

au possibilidade de continuar trabalhando, avaliar as fontes de renda extra. Luquet 

(2001) afirma que existem algumas fontes de rend a que podem agregar-se ao 

planejamento da aposentadoria e reforgar o capital. 0 FGTS e uma possibilidade, no 

caso de nao ter sido utilizado na compra de urn im6vel au numa demissao. Aplicar 

esse recurso e uma 6tima alavanca para impulsionar o crescimento da 

aposentadoria. Bonus e gratificag6es do trabalho tambem podem ser direcionados 

para suplemento da aposentadoria. 0 decimo terceiro salario e outra fonte 

importante, que embora recebido uma vez no ana contribua para aumentar a renda 

da aposentadoria. 

2.3.3 Aposentadoria dos filhos 

Luquet (2001) afirma que as pais nao sao responsaveis pela aposentadoria 

dos filhos. 0 papel dos pais e a formagao dos filhos, dando-lhes capacidade e 

habilidade para se desenvolver e construir eles mesmos sua fonte de renda. Alem 

disso, as pais cuidam da educagao dos filhos, investem bastante para seu 

crescimento e tern inumeras outras atribuig6es que pesam no seu orgamento. A 

educagao financeira e urn valor importante que as pais devem transmitir aos filhos. 

E clara que se as pais tiverem boas condig6es financeiras eles podem criar 

uma carteira de investimentos para as filhos. Contudo, recentemente tern surgido 

pianos alternatives de poupanga para criangas. E o que a edigao especial da Voce I 

SA, Especial Previdencia (2008, p. 48) apresenta. Ela lembra que no passado era 

comum as pais e avos presentearem as criangas com uma caderneta de poupanga. 

Hoje, a alternativa sao as pianos de previdencia, usado ate pelos padrinhos das 

criangas, para contribuir para o futuro do afilhado. 

Gerbasi (2008, p. 235) indica o seguinte: 

Considers [ ... ] a possibilidade de fazer pianos em nome dos filhos, para 
obter com grande dose de certeza a isenc;ao tributaria no momenta da 
faculdade. Se voce ja tern filhos, mas ainda nao tern uma reserva financeira 
de pelo menos vinte vezes os gastos mensais da familia, nao descarte a 
ideia de contratar um VGBL 4 somado a um seguro, para garantir que a 
faculdade dos filhos esteja assegurada mesmo em caso de sua falta. 

4 VGBL: Vida Gerador de Beneficio Livre; e urn tipo de Plano de Previdencia Privada que sera estudado mais a 
frente. 
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2.3.4 Onde desfrutar a aposentadoria 

Campo, praia, Ionge dos grandes centros, etc. Depende de cada um. 

Contudo e importante conhecer bern o Iugar que se pretende passar a 

aposentadoria. Uma ideia e escolher algumas cidades e passar terias ou finais de 

semana para conhecer o Iugar. A escolha deve considerar o custo mensal de 

manuten<;ao da casa, que normalmente, pode ser menor, pais nao ha filhos morando 

junto; custo de vida na cidade; qualidade dos servi<;os de saude e atendimento 

medico-hospitalar; distancia de familiares e amigos. E 0 que sugere Luquet (2001' 

p.27). 

2.3.5 Problemas no Planejamento 

No decorrer da vida ha uma serie de acontecimentos que pod em interferir no 

planejamento financeiro. E possfvel chegar o momenta da aposentadoria e nao 

existir capital suficiente investido para manter o padrao de vida. lmportante e buscar 

realizar mais acertos que erros. 

Luquet (2001) aponta alguns erros comuns: 

• Falta de disciplina para economizar o dinheiro da aposentadoria: o apelo ao 

consumo e muito forte e e diffcil privar-se. 

• Deixar-se seduzir par investimentos que prometem rendimentos mirabolantes 

com baixo risco: propagandas muito atraentes e perigosas. 

• Desistir no meio do caminho: a falta de exito em certas aplica<;5es pode 

decepciona-lo e levar a desistencia do plano. 

• Concentrar os investimentos numa (mica aplica<;ao: a recomenda<;ao e de 

alocar OS investimentos em varios tipos de aplica<;6es. 

• Ser excessivamente conservador nas aplica<;5es: normalmente, o rendimento 

tende a ser menor e pode nao alcan<;ar o planejado. 

• Calcular o rendimento de modo incorreto: o rendimento real, considerando a 

infla<;ao, deve ser considerado no calculo e revisado periodicamente. 
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• Entrar em panico em momentos de crise: a oscilac;ao do mercado pode leva-lo 

a tomar decis6es precipitadas como a desistencia do investimento e urn 

consequente prejufzo. 

Para evitar esses erros Luquet (2001) continua listando alguns fatores 

determinantes para o sucesso do planejamento financeiro. E preciso ter disciplina, 

perseveranc;a, diversificac;ao dos investimentos, acompanhamento e reavaliac;ao 

continua da carteira, conhecimento das aplicac;6es, dos seus riscos, rendimentos, e 

confianc;a e paciencia. 

2.4 PREVIDENCIA OFICIAL 

0 sistema oficial da previdencia brasileira ou seguro social e executado pelo 

lnstituto Nacional de Segura Social (INSS), 6rgao autarquico subordinado ao 

Ministerio da Previdencia Social (MPS). 

0 INSS, amparado pela Constituic;ao Federal de 1988 num capitulo especial, 

sobre a Seguridade Social (arts. 194 a 204), abrange atividades que assegurem 

saude publica, previdencia e assistencia social. 0 artigo 194, alterado pela Emenda 

Constitucional n° 20 de 1998, define a abrangencia e os objetivos da Seguridade 

Social: 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ag6es 
de iniciativa dos poderes publicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
OS direitos relatives a saude, a previdencia e a assistencia SOcial. 

Par<3grafo unico. Compete ao poder publico, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 

I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalencia dos beneffcios e servigos as populag6es 
urbanas e rurais; 
Ill- seletividade e distributividade na prestagao dos beneffcios e servigos; 
IV- irredutibilidade do valor dos beneffcios; 
V - equidade na forma de participagao no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII- carater democratico e descentralizado da gestao administrativa, com a 
participagao da comunidade, em especial de trabalhadores, empresarios e 
aposentados. 
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De acordo com a CF/88 (art. 196 e 203), Saude e Assistencia Social sao 

garantias constitucionais, que independem de contribui9ao para sua frui9ao. A 

Saude e direito de todos e dever do Estado, realizada atraves do SUS (Sistema 

Unico de Saude). A Assistencia Social e concedida a quem dela precisar (idosos, 

deficientes, etc.), desde que comprovem a incapacidade de prover o sustento 

mfnimo seu ou da familia. 

0 art. 201 da CF/88 trata da organiza9ao da Previdencia Social que deve ser 

realizada atraves de contribui96es, com filia9ao obrigat6ria. Todos os trabalhadores 

brasileiros estao sujeitos a colaborar para o sistema de previdencia e tern direito a 

usufruir dos beneffcios oferecidos, quando necessitar de algum deles. 

Sabre a Previdencia Social o artigo 201, alterado pela EC n° 20 de 1998, da 

Carta Magna apresenta o seguinte: 

Art. 201. A previdencia social sera organizada sob a forma de regime geral, 
de carater contributivo e de filiacao obrigat6ria, observados criterios que 
preservem o equilibria financeiro e atuarial, e atendera, nos termos da lei, a: 

I - cobertura dos eventos de doen9a, invalidez, morte e idade avangada; 
II- protegao a maternidade, especialmente a gestante; 
Ill - protegao ao trabalhador em situagao de desemprego involuntario; 
IV - salario-famflia e auxflio-reclusao para os dependentes dos segurados 
de baixa renda; 
V - pensao por morte do segurado, homem ou mulher, ao conjuge ou 
companheiro e dependents[ ... ]. (sem grifo no original) 

0 INSS e uma autarquia, o qual cabe as fun96es relativas ao pagamento de 

beneffcios. A arrecada9ao e fiscaliza9ao das contribui96es sociais e uma atribui9ao 

da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), criada pela Lei n° 11.457, de 

16/03/2007, decorrente da unifica9ao da Receita Federal e da Receita 

Previdenciaria. 

A defini9ao sabre a fun9ao da Previdencia Social esta claramente 

enunciada no site do Ministerio da Previdencia Social (2008): 

A Previdencia Social eo seguro social para a pessoa que contribui. E uma 
instituigao publica que tem como objetivo reconhecer e conceder direitos 
aos seus segurados. A renda transferida pela Previdencia Social e utilizada 
para substituir a renda do trabalhador contribuinte, quando ele perde a 
capacidade de trabalho, seja pela doenga, invalidez, idade avangada, morte 
e desemprego involuntario, ou mesmo a maternidade e a reclusao. 
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A Lei n° 8.212/91, que trata da organiza<;ao da Seguridade Social e institui o 

Plano de Custeio define a finalidade e os princfpios da Previdencia Social. Essa 

seria a missao da Previdencia Social, descrita no seu artigo 3°: 

Art. 3° A Previdencia Social tem por fim assegurar aos seus beneficiarios 
meios indispensaveis de manuten<{ao, por motivo de incapacidade, idade 
avan9ada, desemprego involuntario, encargos de famflia e reclusao ou 
morte daqueles de quem dependiam economicamente. 

Paragrafo unico. A organiza9ao da Previdencia Social obedecera aos 
seguintes princfpios e diretrizes: 

a) universalidade de participa9ao nos pianos previdenciarios, mediante 
contribui9ao; 

b) valor da renda mensal dos beneffcios, substitutos do salario-de
contribui<{ao ou do rendimento do trabalho do segurado, nao inferior ao do 
salario mfnimo; 

c) calculo dos beneffcios considerando-se os salarios-de-contribui9ao, 
corrigidos monetariamente; 

d) preserva9ao do valor real dos beneffcios; 
e) previdencia complementar facultativa, custeada por contribui<{ao 

adicional. 

Quanta as fontes legais do Direito Previdenciario ha ainda a Lei n° 

8.213/1991, que dispoe sabre os Pianos de Beneffcios da Previdencia Social. 0 

Decreta-Lei 3.048/1999 e o regulamento da Previdencia Social, dispondo sabre todo 

o funcionamento do sistema. 

Ha duas normas basicas que orientam a atua<;ao do lnstituto Nacional de 

Segura Social: a lnstru<;ao Normativa/PRES n° 20 de 10 de outubro de 2007, que 

disciplina os procedimentos internos a serem adotados pela area de beneffcios; e a 

lnstru<;ao Normativa MPS/SRP n° 3 de 14 de julho de 2005, que dispoe sabre 

normas gerais de tributa<;ao previdenciaria e de arrecada<;ao das contribui<;6es 

sociais administradas pela Secretaria da Receita Previdenciaria- SRP. 

2.4.1 Estrutura do Sistema da Previdencia Social 

0 sistema brasileiro esta apoiado em duas bases: o Regime Geral da 

Previdencia Social (RGPS) cuja base legal e o art. 201 da CF/88, e o Regime 

Proprio de Previdencia dos servidores publicos e militares (RPPS), fundamentada no 

art. 40 da CF/88. 
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0 art. 40 da CF, com redac;ao da Emenda Constitucional n° 41 de 2003, diz 

que aos servidores titulares de cargos efetivos da Uniao, Estados, Distrito Federal e 

Municipios, suas autarquias e fundac;oes e garantido o regime proprio de previdencia 

de carc~ter contributivo e solidario, com contribuic;ao do ente publico, dos servidores 

(ativos e inativos) e pensionistas. 

0 Regime Proprio da Previdencia Social, como o RGPS, e de filiac;ao 

obrigatoria para os servidores publicos e militares e tambem se utiliza do modelo de 

repartic;ao simples. 

Diferentemente do RGPS, nao ha um teto para os beneficios, mas a 

contribuic;ao incide sabre o total do salario do servidor. E importante lembrar que os 

funcionarios publicos das empresas publicas e sociedades de economia mista sao 

segurados do Regime Geral de Previdencia Social, isto e, sao regidos pela CL T. 

0 regime previdenciario compreende as normas regulamentadoras, que 

compreendem um conjunto de pessoas, assegurando a esse grupo, no minima, os 

beneficios contemplados pelo sistema de seguro social ( saude, previdencia e 

assistencia social). 

A estrutura basica do sistema previdenciario no Brasil e basicamente a 

demonstrada na Figura 1: 
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Figura 1 - ESTRUTURA DO SISTEMA PREVIDENCIARIO BRASILEIRO 

Fonte: elaborac;ao da autora. 
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0 sistema de previdencia oficial do Brasil e realizado atraves do Institute 

Nacional de Seguro Social - INSS, cuja contribuic;ao e obrigat6ria para todos os 

trabalhadores. 

0 sistema de previdencia esta dividido em dois regimes: de repartic;ao e de 

capitalizac;ao. A diferenc;a esta na forma de gerar recursos para o pagamento dos 

beneffcios. A previdencia publica oficial adota o modelo de repartic;ao simples. 

Nesse modelo as contribuic;6es da fase ativa, enquanto se esta trabalhando 

sao a fonte de recurso para pagamento dos beneffcios de quem ja esta aposentado. 

Follador (2007, p.45) chama esse regime de "solidariedade intergeracional". A 

duvida e se quando chegar a hora do atual contribuinte se aposentar havera alguem 

trabalhando para pagar a seu beneffcio. 

No regime de capitalizac;ao, Luquet (2001) explica que so mente as pessoas 

que contribuem para o sistema recebem o beneffcio. Essas contribuic;6es ficam 

guardadas numa conta de investimentos para rendimento. Quanto ao valor da 

contribuic;ao para definir o beneffcio, pode-se adotar a contribuic;ao definida ou o 

beneffcio definido. 

Luquet (2001) prossegue o estudo esclarecendo que os pianos de beneffcio 

definido sao aqueles em que a previdencia e responsavel por pagar beneffcios 

predefinidos e o participante contribui com uma mensalidade determinada por certo 

tempo para ganhar o direito de receber o beneffcio. 

No caso dos pianos de contribuic;ao definida, como o nome indica as 

contribuic;6es sao definidas. 0 contribuinte entrega ao administrador (governo ou 

entidade privada fechada ou aberta) os recursos para que sejam por ele geridos de 

forma que a capitalizac;ao das contribuic;6es apresente born retorno financeiro na 

aposentadoria. 

0 sistema de previdencia social do Brasil e composto por urn programa de 

pagamentos as pessoas em casos de perda de capacidade de trabalho, como por 

idade, invalidez ou morte. A func;ao do seguro social e assegurar rendimento mfnimo 

para os trabalhadores idosos. 

0 site oficial do Ministerio da Previdencia Social (www.mps.gov.br) 

apresenta todas as informac;6es sobre a estrutura do seguro social do Brasil. 
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Para os trabalhadores a contribuic;ao e obrigat6ria. Mas ha o caso de 

segurados facultativos, que sao os maiores de 16 anos, sem renda propria, que 

queiram contribuir voluntariamente para o INSS, como a dona-de-casa, estudantes e 

desempregados. 

Entre os segurados obrigat6rios o INSS apresenta as seguintes 

possibilidades: empregado (com carteira assinada), empregado domestico, 

trabalhador avulso (aquele que presta servic;o a varias empresas, contratado por 

sindicato e gestores de mao-de-obra), contribuinte individual (autonomos, sem 

vinculo empregaticio) e segurado especial (trabalhadores rurais e pescador 

artesanal). 0 segurado possui tambem dependentes, divididos em classes que 

indicam a ordem de preferencia no caso de repasse de beneficios. A Figura 2 abaixo 

demonstra a estrutura de beneficiaries do RGPS. 
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Figura 2 - ESTRUTURA DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL NO BRASIL 

Fonte: elabora<;ao da autora 
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2.4.2 Problemas da previdencia publica brasileira 

Quanta as alternativas entre o regin1e de reparti<;ao ou de capitaliza<;ao que 

podem ser adotados, o problema do regime de reparti~ao adotado no Brasil e a 

inviabilidade desse modelo em fun<;ao da grande mudan<;a na piramide demografica. 

Ha cerca de 50 anos a base dessa piramide era ampla, pais havia um grupo 

consideravel de pessoas jovens, atuando no mercado de trabalho e contribuindo 

para o sistema. Nessa fase o Brasil apresentava altas taxas de natalidade, 

custeando os beneficios do grupo de pessoas no topo da piramide, que nao 

contribuem mais para o sistema previdenciario. Atualmente a taxa de natalidade e 

de mortalidade tem caido, reduzindo a base - grupo de pessoas economicamente 

ativas - e aumentado o topo da piramide - grupo de aposentados. Com menos 

gente trabalhando para pagar os beneficios a previdencia oficial tem enfrentado 

serios desafios (IBGE, 2008). 

E demonstrado nas Figuras 3, 4 e 5 abaixo a piramide etaria do Brasil, 

segundo o IBGE (2008), dos anos de1980, 2010 e 2050. Note a mudan<;a na 

estrutura e o alargamento do topo, demonstrando o envelhecimento da popula<;ao 

Figura 3- BRASIL: Piramide etaria em 1980 

Fonte: IBGE, 2008. (http http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/ projecao_da_populacao/piramide/piramide.shtm) 



33 

Figura 4 - BRASIL: Pi ram ide eta ria em 201 0 

Fonte: IBGE, 2008. (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/piramide/piramide.shtm) 

Figura 5 -BRASIL: Piramide etaria em 2050 

Fonte: IBGE, 2008. (http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/piramide/piramide.shtm) 
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2.5 PREVIDENCIA COMPLEMENTAR 

Embora a Seguridade Social seja uma obriga<;ao constitucional do Estado . 

Brasileiro, outros 6rgaos (entidades filantr6picas ou com objetivo de lucre, no case 

da iniciativa privada) tambem podem atuar como agentes de seguro social, tais 

como no setor privado, atraves da Previdencia Privada, de pianos particulares de 

saude, ou com entidades assistenciais. E o que informa o site no Ministerio da 

Previdencia Social (2008). 

~esse case os 6rgaos podem firmar convenios com os entes publicos e 

seguirem leis gerais para que possam atuar com uniformidade e responsabilidade. 

0 regime de previdencia complementar e facultative, permitindo as pessoas 

ampliarem sua renda na aposentadoria, alem da previdencia oficial. Contudo, a 

participa<;ao desse regime nao dispensa a obrigatoriedade de filia<;ao ao RGPS. 

A Previdencia Privada e uma alternativa para complementar a renda futura, 

pois os beneffcios do INSS certamente nao garantirao o nfvel de renda da fase ativa. 

Alem disso, o deficit da previdencia oficial do Brasil s6 tern aumentado o que nos 

obriga a planejar de modo premente nossa seguran<;a e futuro financeiro atraves da 

Previdencia Privada. 

Segundo Luquet (2001 ), enquanto se e crian<;a ou jovem sao os pais que 

proveem todos os gastos dos filhos, tais como, alimenta<;ao, moradia, educa<;ao, 

saude, entre outros. Na medida em que se chega a idade adulta, com forma<;ao em 

nfvel superior, a expectativa e de que essa pessoa esteja preparada para encarar o 

mercado de trabalho e produzir sua propria renda. 

Futuramente, quando essas pessoas estiverem fora do mercado de trabalho 

(nao necessariamente), ha duas possibilidades para a subsistencia. Ou ap6iam-se 

da previdencia oficial, que no case do Brasil e de responsabilidade do Institute 

Nacional do Seguro Social (INSS), com uma renda que vai depender de diversos 

fatores (idade, tempo de contribui<;ao, expectativa de sobrevida, etc.) e que, 

normalmente, fica abaixo da renda de quando se estava trabalhando. Ou preparam

se com agentes privados, atraves de companhias seguradoras, fundos de pensao, 

ou empresas abertas de previdencia complementar. 
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Para Gerbasi (2008), os Pianos de Previdencia Privada nao sao alternativas 

de investimento, mas um pacote de servic;os e soluc;oes que utilizam investimentos. 

Nesse tipo de aplicac;ao financeira, alem da gestae de investimento que a instituic;ao 

contratada faz mediante uma taxa de administrac;ao5
, ha uma taxa de 

carregamento6
, contrapartida do servic;o de planejamento financeiro e tributario 

oferecidos. Nesse tipo de servic;o a empresa contratada selecionara os 

investimentos e a estrategia de administrac;ao. Semelhantes aos demais fundos que 

os bancos oferecem, os fundos de previdencia sao especfficos para esse fim e, por 

isso, sao mais seguros, ja que as pessoas que investem nesse tipo de aplicac;ao tern 

objetivos de Iongo prazo, permitindo ao gestor fazer escolhas mais adequadas para 

esse perfil. 

Alem das vantagens matematicas que os pianos de previdencia podem 
trazer, existem tambem vantagens estrategicas para a prote9ao da familia. 
Os recursos totais acumulados sao disponibilizados imediatamente aos 
beneficiaries declarados pelo poupador em caso de sua morte ou invalidez, 
sem entrar no inventario. Alem disso, os beneficiaries ficam isentos do 
Impasto de Renda, em caso de heran9a. Essas caracteristicas fazem com 
que os pianos de previdencia sejam encarados tambem como uma especie 
de seguro de vida. (GERBASI, 2008, p.226) 

2.5.1 Previdencia Privada - Previdencia Aberta Complementar 

A Previdencia Privada e uma alternativa para complementar a renda futura. 

Os agentes privados sao as companhias seguradoras, os fundos de pensao ou as 

empresas privadas de previdencia complementar, ensina Luquet (2001 ). 

0 plano de Previdencia Privada e altamente recomendavel para as pessoas 

que recebem acima do teto da previdencia oficial. Nao s6 para esses, pois, em geral, 

a Previdencia Oficial paga menos do que se recebe quando esta trabalhando. 

As vantagens de aderir a um plano de Previdencia Privada sao, em primeiro 

Iugar, os beneffcios fiscais. 0 impasto e adiado para ser pago no resgate da 

aplicac;ao. 

Gerbasi, num artigo da Voce/SA- Especial Previdencia (2008, p. 57) afirma: 

5 Taxa de administrac;:ao: eo percentual incidente sabre o valor da reserva constitulda, com o objetivo de 
remunerar o administrador dos ativos pela prestac;;ao de seus servic;:os (Dicionario do site Dr. Previdencia). 
6 Taxa de carregamento: e o percentual incidente sobre as contribui;;;6es pagas para atender as despesas 
administrativas, de corretagem e coloca;;;ao do plano (Dicionario do site Dr. Previdencia). 
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Previdencia Privada e a maneira mais simples e segura de enriquecer, nao 
a mais rapida. Se voce se considera um investidor ativo, conhecedor do 
mercado, nao precisa pagar taxas de servigo para construir sua riqueza, e 
sua rentabilidade diferenciada pode ate superar o beneficia fiscal obtido 
pela previdencia. Mas, com certeza, para a maioria das pessoas, um plano 
de previdencia e a solugao mais eficaz para garantir o futuro. 

Diversos autores da area financeira lembram que os cuidados no momenta 

de fazer urn investimento em urn plano de Previdencia Privada devem comegar pela 

escolha criteriosa da instituigao financeira que ira gerenciar os recursos aplicados, 

passando pelos custos da taxa de administragao e da taxa de carregamento que 

voce paga pelo plano. 

A taxa de administragao e urn percentual cobrado sabre o patrim6nio lfquido. 

A taxa de carregamento e cobrada sabre as contribuigoes feitas para o plano, 

conforme o glossario da SUSEP (2008). 

De acordo com a SUSEP o percentual maximo de carregamento aceito pela 

legislagao vigente e de 1 0% para os pianos de contribuigao variavel e 30% para a 

modalidade de beneffcio definido. 

Ao contratar urn plano de previdencia e importante avaliar a empresa que 

vendeu o plano na sua atuagao no mercado, sua saude financeira e os antecedentes 

hist6ricos. Durante toda a vigencia do contrato, tanto no perfodo de aplicagao de 

recursos, quanta na etapa de recebimento de beneffcios deve-se acompanhar a 

evolugao da empresa, lembra Luquet (2001 ). 

Gerbasi (2008) elenca uma serie de cuidados na hora da negociagao de urn 

Plano de Previdencia. Nao escolher o plano sozinho e a primeira recomendagao, 

sugerindo procurar a orientagao de urn corretor de seguros e previdencia; analisar 

criteriosamente o contrato antes assina-lo, verificando penalidades para resgates, 

restrigoes a mudangas e condigoes de taxas; par ultimo, pesquisar e avaliar taxas de 

administragao e carregamento. 

0 6rgao competente para fiscalizar o cumprimento das normas de 

funcionamento do mercado de seguros, Previdencia Privada aberta, capitalizagao e 

resseguro e a SUSEP, Superintendencia de Seguros Privados. E uma autarquia 

vinculada ao Ministerio da Fazenda, cuja Missao, nos termos encontrados no site do 

6rgao e a seguinte: "Atuar na regulagao, supervisao, fiscalizagao e incentivo das 

atividades de seguros, previdencia complementar aberta e capitalizagao, de forma 
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agil, eficiente, etica e transparente, protegendo OS direitos dos consumidores e OS 

interesses da sociedade em geral." 

Quando houver algum problema em relac;ao ao plano contratado a SUSEP 

e 6rgao ao qual devemos recorrer. 

As entidades abertas de previdencia complementar sao sempre constitufdas 

sob a forma de sociedades anonimas e tem como escopo instituir e operar pianos de 

beneffcios de carater previdenciario concedidos em forma de renda continuada ou 

pagamento unico, acessfveis a quaisquer pessoas ffsicas. 

A base legal e o Decreta-Lei 73/1966 e a Lei Complementar 109/2001. 0 

6rgao regulador e o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e o fiscalizador 

e a Superintendencia de Seguros Privados (SUSEP), ambos subordinadas ao 

Ministerio da Fazenda. 

0 site da SUSEP (2008) disp6e sabre os tipos basicos de beneffcios 

previdenciarios que as entidades de previdencia complementar aberta podem 

oferecer: 

• Renda par sobrevivencia: paga ao participante do plano que sobreviver ao prazo 

de contratado, chamada de aposentadoria. 

• Renda par invalidez: paga ao participante nos casas de invalidez total e 

, permanente ocorrida durante o perfodo de cobertura e ap6s o perfodo de 

carencia determinado no plano. 

• Pensao par morte: paga ao(s) beneficiario(s) indicado(s) na proposta de 

inscric;ao em func;ao da morte do participante durante a vigencia da cobertura e 

ap6s 0 perfodo de carencia. 

• Peculia par morte: pagamento em dinheiro de uma s6 vez ao(s) beneficiario(s) 

indicado(s) na proposta de inscric;ao em func;ao da morte do participante durante 

a vigencia da cobertura e ap6s o perfodo de carencia. 

• Peculia par invalidez: pagamento em dinheiro de uma s6 vez ao proprio 

participante, motivada pela sua invalidez total e permanente ocorrida durante o 

perfodo de cobertura e ap6s o perfodo de carencia determinado no plano. 
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Os pianos de previdencia mais conhecidos sao o Plano Gerador de 

Beneffcio Livre- PGBL - e o Vida Gerador de Beneffcio Livre- VGBL. Ha tambem a 

alternativa de fundos de investimentos7
• 

No Iongo prazo o rendimento dos fundos de previdencia e superior ao 

rendimento dos fundos de investimento, segundo varios analistas financeiros. Alem 

disso, tanto o Plano Gerador de Beneffcio Livre (PGBL), quanta o plano Vida 

Gerador de Beneffcio Livre (VGBL) tem beneffcios fiscais, como o fato do impasto s6 

incidir no momenta do resgate. 

Ja os fund as de investimento sao tributados pel a conhecido "come-cotas", 

em que o Impasto de Renda (IR) e recolhido a cada seis meses sabre a aplicac;ao, 

no ultimo dia util dos meses de maio e novembro. A revista VOCE/SA- "Especial 

Previdencia" (2008) contempla uma reportagem sabre o assunto. 

Os fundos de previdencia tem tambem a vantagem de ser uma forma de 

manter a disciplina de poupar, pais a aplicac;ao mensal pode ser descontada 

automaticamente da conta corrente do cliente. 

Contudo, se a previsao for de um investimento de curta prazo, o PGBL e o 

VGBL tem taxas de administrac;ao e carregamento superiores aos fundos de 

investimento segundo a revista VOCE/SA, Especial Previdencia (2008). 

Como nao conhecemos nosso futuro a escolha de um plano de previdencia 

deve ser muito bem avaliado, ensina Gerbasi (2003). 

Quanta ao PGBL e VGBL, ambos sao semelhantes, segundo a revista 

VOCE/SA, Especial Previdencia (2008). Eles nao tem garantia de rentabilidade 

futura, tem riscos, e permitem a escolha da composic;ao da carteira de investimento. 

Tambem pod em ser transferidos para outra operadora. 

0 Plano Gerador de Beneffcios Livres e um plano de Previdencia Privada 

criado em 1997, em que o investidor escolhe o valor e a frequencia da contribuic;ao. 

Nao ha nenhuma exigencia quanta a interrupc;ao das contribuic;oes. Os depositos 

efetuados rendem juros e 0 plano e administrado pelas instituic;oes financeiras. 

7 Fundos de Investimento: servi<;o de sele<;ao de ativos e gestao de uma carteira de investimentos segundo 
criterios defmidos previamente em regulamento. (CERBASI, 2008, p. 207) 
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E um sistema de contribuigao definida, em que nao ha garantia minima de 

rentabilidade, mas existe o retorno das aplicagoes financeiras realizadas que 

aumentam o patrimonio. A carteira de investimentos pode center parcela das 

aplicagoes em renda fixa e outra parte em agoes, limitado a 49% do total. 

E uma aplicagao cujos valores podem ser resgatados a qualquer memento, 

desde que cumprido o prazo mfnimo de resgate de 60 dias, sem nenhuma 

penalidade. 

As aplicagoes em PGBL tem beneffcio fiscal de abatimento do Impasto de 

Renda de ate 12% da renda tributavel. 0 rendimento dessas aplicagoes sera 

tributado no resgate. 

Para Follador (2007, p. 83), o PGBL e "bom para quem tem carteira 

assinada com renda declarada, e utiliza o formulario complete do Impasto de 

Renda." 0 autor prossegue sua consideragao: 

Esse plano e uma alternativa de constituic;ao de poupanc;a previdenciaria 
com vies financeiro, pais na pratica funciona como um fundo de 
investimento tradicional que permite, inclusive, o resgate nao condicionado 
a carencias, antes do momenta da aposentadoria, o que nao e 
recomendavel em um plano de previdencia. 

A diferenga principal entre esses pianos e o incentive tributario. Especialistas 

do setor de previdencia recomendam que para as pessoas que fazem Declaragao de 

Impasto de Renda no modo complete optem pelo PGBL. Nesse plano, as aplicagoes 

realizadas podem ser deduzidas do IR observado o limite de 12% do total da renda 

bruta tributada. 

No memento do resgate o IR incide sobre todo o patrimonio, nao apenas 

sobre o lucro. Esse beneffcio s6 tem validade para quem contribui para o INSS. 

Criado recentemente, em 2001, o plano Vida Gerador de Beneffcio Livre 

inova em alguns itens. A diferenga maior entre o PGBL e o VGBL e que esse ultimo 

nao conta com o beneffcio de dedugao de 12% da renda. Nesse caso as aplicagoes 

sofrem tributagao apenas sobre o ganho das mesmas no memento do resgate, 

esclarece Luquet (2001 ). 
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Para quem faz Declara<;ao de Impasto de Renda no formulario simplificado 

ou e isento a melhor op<;ao e o VGBL. Nesse plano apenas o Iuera e tributado, e nao 

ha abatimento das contribui<;5es no IR. 

Ap6s definir o modelo de plano de previdencia e preciso escolher o regime 

de tributa<;ao: tabela progressiva ou regressiva. No caso de tributa<;ao regressiva o 

fator determinante e o tempo. A revista VOCE/SA, Especial Previdencia (2008) 

explica essa rela<;ao. As alfquotas reduzem na medida inversa do tempo; quanta 

mais tempo tiver o investimento, menor a alfquota, que pode variar entre 35°/o e 

1 0°/o, diminuindo a cad a do is a nos. 

Follador (2007, p. 96) esclarece que as alfquotas da Tabela Regressiva que 

incidirao sabre o valor do beneficia ou do resgate sao estabelecidas em fun<;ao do 

prazo de acumula<;ao (tempo de investimento) dos recursos, conforme segue: 

TABELA REGRESSIVA 
Tempo de lnvestimento Aliquota de IR 

0 a 2 anos 35°/o 
2 a 4 anos 30°/o 
4 a 6 anos 25°/o 
6 a 8 anos 20°/o 
8a10anos 15°/o 

Mais de 1 0 a nos 10°/o 
Fonte: Receita Federal, 2008 

TABELA 1- TABELA REGRESSIVA DO IMPOSTO DE RENDA 

Para quem optar por esse regime de tributa<;ao Cerbasi (2008, p. 228) 

lembra que deve-se considerar que a "tributa<;ao e na fonte e definitiva, dependendo 

exclusivamente do prazo de aplica<;ao, nao podendo ser deduzido das futuras 

declara<;5es anuais de IR." 

Esse modelo de tributa<;ao foi criada em 2005, para estimular a poupan<;a de 

Iongo prazo, atraves da Lei 11.196/2005, que alterou a Lei 11 .053/2004. E 
apropriado para quem planeja um investimento para mais de oito anos, com renda 

mensal de aposentadoria superior a 4.000 reais, segundo analistas da revista 

VOCE/SA, Especial Previdencia (2008). 
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Segundo Follador (2007), no caso de tributacao progressiva, e prevista 

uma alfquota unica de 15°/o para os resgates efetuados nos pianos de previdencia 

complementar. Se o plano for convertido em renda mensal, o percentual varia de 

acordo com a tabela progressiva incidente sobre os salarios. Especialistas da area 

financeira indicam essa escolha para as pessoas de menor renda, abaixo do teto do 

INSS, conforme menciona a revista VOCE/SA, Especial Previdencia (2008). 

TABELA PROGRESSIVA 

Base de calculo mensal em R$ Aliquota 0/o Pa~cela atdeduzRir$do 
1mpos o em 

Ate 1.372,81 
De 1.372,82 ate 2. 7 43,25 15,0 205,92 
Acima de 2.743,25 27,5 548,82 

Fonte: Receita Federal, 2008. 

TABELA 2- TABELA PROGRESSIVA DO IMPOSTO DE RENDA 

Ao optar por este regime, os recursos aplicados se acumularao sem 
qualquer reten<;ao de impostos - como no Regressive - e, ao resgatar, a 
alfquota incidente sobre os lucros, no caso do VGBL, ou sobre o total 
resgatado, no caso do PGBL, seguira a tabela progressiva vigente de 
lmposto de Renda. 
Apesar da reten<;ao do tribute ser na fonte e no memento do resgate, ela 
nao e definitiva, pois pode ser deduzida ate seu valor total na declara<;ao 
anual de IR, se o total de rendimentos, incluindo os saques do plano de 
previdencia no regime progressive, estiverem na faixa de isen<;ao da tabela 
da Receita Federal. (GERBASI, 2008, p. 229) 

Na escolha do plano e preciso considerar as taxas incidentes. Segundo a 

revista VoceS/A, na edigao Especial Previdencia, a taxa de administragao variam de 

0,85°/o a 5°/o e sao usadas para pagar despesas de administragao, tais como os 

vendedores do plano. Quanta maior for a parcela investida em renda variavel, maior 

a taxa. Existe ainda a taxa de carregamento que recai sabre todos os depositos 

feitos no plano, variando entre 0,3°/o e 1 0°/o. Essa taxa diminui quando a aplicagao 

au menta. 

Anualmente, a empresa deve enviar urn extrato com todas as informag6es 

necessarias para avaliar o andamento do plano (PGBL ou VGBL). A qualquer 

momenta o participante pode solicitar informagoes sobre o plano, afirma Luquet 

(2001 ). 
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Escolher o melhor plano de previdencia depende de urn estudo cuidadoso, 

das empresas que oferecem tais pianos, das taxas cobradas, da credibilidade da 

instituigao vendedora, etc. 

E importante ler o regulamento do plano de previdencia complementar para 

conhecer o seu funcionamento, verificar na SUSEP (que e o 6rgao regulador) se 

esta aprovado, avaliar as datas de criagao e patrimonio de cada plano. Em geral, 

quanta maior o patrimonio, mais seguro o fundo. Conhecer a instituigao e sua 

atuagao no mercado tambem sao bons referenciais. 

0 Anexo I desta pesquisa reproduz uma lista dos 170 melhores fundos de 

previdencia privada do Brasil, segundo o Centro de Estudos em Finangas da 

Fundagao GetUiio Vargas de Sao Paulo, retirado da revista VOCE/SA (2008). Esse 

levantamento considerou os pianos de aposentadoria das 50 maiores seguradoras 

do Brasil que estao operando ha pelo menos tres anos. Segundo a revista VOCE/SA 

(2008, p.114 ): 

Depois, foi criado urn criteria de classificagao desses pianos com base na 
taxa interna de retorno, usando uma projegao de investimento para dez 
anos. Os fundos cinco estrelas foram os 10% melhores deste ranking, os 
que receberam quatro estrelas foram os 15% seguintes, e os fundos com 
tres, duas e uma estrela formam os 25%, cada urn, do bloco seguinte. A 
rentabilidade passada nao e garantia de Iueras no futuro, mas e urn born 
indicador do desempenho dos fundos. 

2.5.2 Fundos de Pensao - Entidades fechadas de Previdemcia Privada 

Sao entidades fechadas de Previdencia Privada, com a finalidade oferecer 

uma alternativa de complemento da renda de aposentadoria. Sao organizados por 

uma ou mais empresas e disponfveis para os empregados que desejarem aderir ao 

plano voluntariamente. 

Essas entidades fechadas nao tern finalidade de obter Iuera e nao podem 

distribuir os Iueras das suas aplicag6es. Formam "reservas tecnicas" por meio de urn 

processo continuo de capitalizagao das contribuig6es dos participantes e das 

empresas patrocinadoras. As contribuigoes constituem urn fundo que e aplicado em 

ag6es, renda fixa, im6veis. 
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Pianos empresariais, conhecidos tambem par fundos de pensao au pianos 
fechados pelo fato de terem seu acesso limitado a pessoas vinculadas a 
uma empresa, associa<;ao au entidade associativa, tendem a ser uma das 
mais interessantes e seguras alternativas de constru<;ao de riqueza. Em 
essencia, sao pianos de previdencia com algumas caracterfsticas 
vantajosas para o participante, cujos investimentos costumam ser regulares 
e automaticos {desconto em folha, cobran<;a em mensalidade au 
similares).(CERBASI, 2008, p. 236) 

Os recursos acumulados durante a vida do trabalhador financiarao o 

beneficia que ira complementar a renda da aposentadoria. 

Para participar de urn fundo de pensao e preciso que o interessado trabalhe 

numa empresa que ofere<;a esse plano. A empresa e dita patrocinadora e, 

normalmente, tambem faz contribui<;6es ao fundo. Os ajustes atuariais em fun<;ao da 

idade avan<;ada de alguns funcionarios sao suportados pela empresa. 

0 gestor do fundo e urn profissional ou uma equipe contratada para 

desenvolver a estrategia dos investimentos efetuados pelo fundo. Esse gestor pode 

ser interno ou terceirizado e as decis6es podem ser tomadas isoladamente ou par 

urn conselho que aceitara ou nao as sugest6es do gestor. 

A vantagem de participar de urn fundo de pensao e a possibilidade de 

deduzir ate 12% da renda tributavel. A empresa que contribuir pode descontar ate 

20% da folha de pagamento bruta anual. 

Para o investidor pouco disciplinado e uma forma de poupan<;a for<;ada, ja 

que as contribui<;6es sao descontadas do salario. 

0 fundo de pensao pode ser resgatado ou transferido. No caso de resgate 

sofre tributa<;ao do Impasto de Renda. Se transferir para urn fundo de Previdencia 

Privada, aberto ou fechado, mantem o beneficia fiscal. Essa ultima alternativa e 

chamada de portabilidade. 

Ao ingressar num fundo de pensao e necessaria definir qual a renda que se 

deseja obter na aposentadoria. Em fun<;ao dessa variavel e da idade e calculado o 

valor das contribui<;6es para o plano 

Algumas caracterfsitcas que distinguem os pianos fechados dos abertos sao 

lembradas par Gerbasi (2008): 
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• Taxas de administragao normalmente menores, pois a administragao e 

simplificada e para urn grande numero de participantes. 

• Taxa de carregamento em geral nao e cobrada, mas quando ocorre e bern 

inferior a dos pianos abertos. 

• Carteira de investimentos bastante conservadoras, investindo em renda fixa, 

oferecendo maior seguranga quanto a rentabilidade. 

• Contrapartida da empresa sobre o investimento do funcionario, limitada a urn 

percentual do salario do funcionario. 

• Quanto maior a contrapartida da empresa, maior tende a ser a exigencia para 

que o funcionario permanega na empresa por urn prazo mfnimo, para ter direito 

a resgatar a proporgao equivalente ao que a empresa contribuiu (esse prazo e 

chamado carencia). 

Trimestralmente, os participantes do fundo devem receber urn demonstrative 

dos investimentos. A fiscalizagao e feita pela Secretaria de Previdencia 

Complementar (SPC). Uma forma de averiguar a gestao do fundo e acessar o site 

do Ministerio da Previdencia Social (www.mps.gov.br) e verificar se o fundo nao 

esta sob intervengao da SPC, significando que ha alguma razao para averiguar a 

gestao do patrimonio e capacidade de solvencia. 

Desconfiando ou constatando qualquer irregularidade na gestao do fundo o 

cliente deve fazer uma denuncia a SPC. E recomendavel acompanhar de perto os 

investimentos e averiguar as projegoes dos analistas. 

A Secretaria de Previdencia Complementar e urn 6rgao do Ministerio da 

Previdencia Social cuja competencia e fiscalizar as atividades das Entidades 

Fechadas de Previdencia Complementar (fundos de pensao). 

0 site do Banco Central informa que a SPC esta ligada aos 6rgaos 

normativos do sistema financeiro (Banco Central) na observagao das exigencias 

legais de aplicagao das reservas tecnicas, fundos especiais e provisoes que as 

entidades sob sua jurisdigao sao obrigadas a constituir e quem tern diretrizes fixadas 

pelo Conselho Monetario Nacional. 

A competencia da Secretaria de Previdencia Complementar, segundo consta 

no site do Banco Central(2008): 
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• Propor orientac;oes basicas para o Sistema de Previdencia Complementar; 

• Conciliar as atividades das entidades fechadas de Previdencia Privada com as 

polfticas do Governo; 

• Fiscalizar, supervisionar, coordenar, orientar e controlar as atividades 

relacionadas com a previdencia complementar fechada; 

• Avaliar e autorizar os pedidos para constituic;ao, funcionamento, fusao, 

incorporac;ao, transferencia de controle das entidades fechadas de previdencia 

complementar; 

• Analisar e aprovar os convenios de adesao efetuados por patrocinadores e 

instituidores, alem de propor a intervenc;ao ou liquidac;ao de tais entidades. 

Os fundos de pensao sao organizados sob a forma de fundac;ao ou 

sociedade civil, sem fins lucrativos e sao abertos apenas aos empregados de uma 

empresa ou grupo de empresas ou aos servidores publicos (da Uniao, Estados, 

Distrito Federal e Municfpios), entes patrocinadores ou associados de pessoas 

jurfdicas de carater profissional, classista ou setorial, ditos instituidores. 

As entidades de previdencia fechada devem observas as normas do 

Conselho Moneta rio Nacional (CMN), por meio da Resoluc;ao 3.121/2003 quanta a 
aplicac;ao dos recursos dos pianos de beneffcios. A Lei Complementar 109 /2001 

tambem orienta os fundos de pensao. 

0 quadro a seguir evidencia o diferencial que a possibilidade de aderir a urn 

plano de previdencia faz na escolha de urn emprego. 

Previdencia nas empresas 
76°/o Oferecem o beneffcio da Previdencia Privada para seus funcionarios. 
62°/o Utilizam entidade fechada de Previdencia Privada (fundos de pen sao). 
38°/o Utilizam entidade aberta de Previdencia Privada (fundos comercializados no 

mercado). 
85°/o Adotam o modelo de contribuic;ao definida. 
Fonte: Voce/SA Especial Previdencia (2008, p. 15) 

TABELA 3- SITUAyAO DA PREVIDENCIA PRIVADA NAS EMPRESAS. 



0 10 plano certo 
Cada ccmpan!h:ia pode o ferecer tJis tipos d!· aposentador[a c.omplementa.r: 

Fundo 
d e p:e:n:sa.o 

multip.atllo~ci,n,ado· 

sao fundos de pre..nd~ncia oferecidos pelos banoos que 
re£inem vartas empresas. ~o conslderados o intermedi~rio 
mtre o fundo de pensiCJ, e a pre.litd@noia aberta. 

Fonte: Revista VOCE/SA. Na conta da empresa (2008, p.11 0). 

2.5.3 Pianos de aposentadoria customizados 
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Uma edigao extra da revista VOCE/SA- "Especial Previdencia", apresenta 

uma nova proposta, os pianos de aposentadoria customizados. 0 gerente comercial 

da lcatu Hartford, empresa que atua no ramo de previdencia, afirma que cad a setor 

do mercado pode atualmente oferecer um plano especifico de acordo com o tipo de 

corporagao e dos profissionais envolvidos. 

Essa necessidade surgiu em fungao da necessidade manter ou repelir os 

funcionarios de algumas empresas, conforme seu interesse. Por exemplo, em 

setores quimico e farmaceutico, onde os funcionarios fazem carreira numa unica 

industria, e a mao-de-obra e escassa e especializada e importante para as 

empresas reter esses talentos. 

Ja num setor de alta rotatividade de pessoal, como no caso de publicidade e 

marketing ou tecnologia de informagao, a parcela de participagao da empresa e 

menor. Nesse tipo de empresa a preferencia e por profissionais mais jovens, que 

nao apreciam muito essas vantagens. 

Ha possibilidade ate de diferenciar os pianos de acordo com o cargo. 



47 

A elaboragao desse tipo de plano depende de urn grande trabalho de 

avaliagao do perfil do cliente, tais como faixa etaria'e renda, rotatividade de pessoal 

e os custos para a empresa bancar a sua parcela da previdencia. Como todos os 

pianos de previdencia, sao supervisionados pela SUSEP. 

2.5.4 Pianos de Previdencia Cicio de Vida 

Esse tipo de plano e uma novidade das instituigaes, afetando, principal mente 

a composic;ao da carteira do fundo de previdencia. E uma tendencia esse mercado 

oferecer pianos cada vez mais detalhados e especfficos para se ajustar as 

necessidades dos clientes, segundo a revista Voce I SA, Especial Previdencia 

(2008). 

Os chamados fundo de previdencia Cicio de Vida sao pianos cuja 

composigao da carteira se adequa ao tempo que o investidor tern para fazer a 

poupanga da aposentadoria, nos termos da revista. 

C.onforme o momenta da vida o plano e adaptado. Quando mais jovem, a 

carteira tern uma composigao mais agressiva, com grande parcela das aplicag5es 

em renda variavel. Na medida em que o investidor vai envelhecendo a distribuigao 

das aplicag5es vai ficando mais conservadora, com redugao do investimento em 

ag5es. Por esse motive sao chamados Cicio de Vida, pois acompanham a evolugao 

do tempo disponfvel para formar o montante da aposentadoria. 

Esses pianos simplificam para o investidor a questao de acompanhar o 

desempenho da sua carteira de investimentos. 0 cliente s6 precisa definir quando 

quer se aposentar. Quem administra o risco das aplicag5es, escolhe onde investir e 

faz as adaptag5es do plano sao OS profissionais das instituig5es financeiras. Nos 

Estados Unidos esse tipo de plano de previdencia e amplamente difundido, segundo 

a revista VOCE/SA, Especial Previdencia (2008). 

Os riscos desse plano, conforme destaca na revista o vice-presidente do 

Bradesco Vida e Previdencia e o fato da alocagao da carteira mudar apenas em 

fungao do tempo, sem considerar as condig5es do mercado. Pode acontecer, como 

ilustra a revista, de urn ciclo encerrar-se num momenta ruim do mercado acionario, 

vendendo as ag5es par urn prego muito baixo. Ou pode ocorrer de nao serem 
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aproveitadas as boas oportunidades do mercado financeiro, par causa do fim do 

prazo de aplicar em renda variavel. Para dissolver esse risco a sugestao e manter o 

plano ciclo de vida par um Iongo prazo. 

2.5.5 Alternativas de resgate dos pianos de previdencia complementar 

0 site da SUSEP (2008) informa as formas de resgate para a aposentadoria. 

Segundo a revista Voce I SA, Especial Previdencia (2008), ha sete alternativas para 

receber o beneficia da previdencia. Cinco transformam o montante acumulado em 

renda mensal e duas sao para o resgate total. A seguir, e reproduzido o quadro das 

modalidades de resgate elaborado pela revista, de forma simplificada e de mais facil 

compreensao. 

MODALIDADES DE RESGATE 
Como funciona Ponto forte Ponto fraco 

- Em caso de morte Renda mensa I por toda a vida. Seguranga. 0 dinheiro 
prematura, o dinheiro Renda vitaHcia 0 valor sera corrigido com sera pago mensalmente 
acumulado ficara no fndice estipulado no contrato. durante toda a vida 
caixa da seguradora. 

Renda mensa I por toda a vida. 
0 dinheiro podera ficar 

0 prego desse servigo e com a famflia, em caso Renda vitalicia com Se o segurado morrer antes do de morte do segurado, no mais caro. 0 valor da 
prazo minimo garantido prazo estipulado no contrato, a perfodo que varia entre 5 rend a sera menor do que 

famflia fica com o dinheiro. 
e 15 anos. a renda vitalfcia. 

0 segurado tera uma renda Uma boa alternativa para Tambem pode custar 
Renda vitaHcia mensal fixa. Em caso de morte, quem tern a mulher ou o caro. 0 valor ira 
reversivel ao conjuge o parceiro continuara a receber marido como depender da idade do 

o dinheiro. dependente. beneficiario. 

Renda vitaHcia Renda mensal vitalfcia, parecida A aposentadoria serve 0 valor da renda reduz com a anterior. Porem, na falta reversivel ao conjuge 
do companheiro, o dinheiro fica 

como protegao para toda ainda mais, Tambem 
com continuidade aos a famflia. Alternativa para varia conforme a idade de 
menores 

com os menores, com idade ate quem tern filhos menores. todos os dependentes. 
24 anos. 

0 valor e superior ao 
Se o segurado viver por 

Renda com prazo certo A renda sera paga apenas por 
pago pela renda vitalfcia 

um tempo superior ao 
um perfodo determinado. programado, corre o risco comum. 

de faltar dinheiro. 
Sao programadas retiradas Nao tern custo alto. E Quem nao tern outra 

Resgate programado 
periodicas. Saques, por possfvel fazer a propria fonte de renda pode ficar 
exemplo, apenas uma vez por gestao de curto prazo dos sem dinheiro no intervale 
a no. seus recursos. entre as retiradas. 

Nao tern custo. Ha Fazer a propria gestao 

Resgate total 
Todo dinheiro acumulado e chances de aumentar os dos recursos nao e 
sacado de uma so vez. rendimentos desse simples. Ha chances 

patrimonio. tambem de perdas. 
A A 

Fonte: Rev1sta Voce/SA- Espec1al Prev1denc1a (2008, p. 54) 

QUADRO 1- MODELOS DE RESGATE DE PLANOS DA PREVIDENCIA PRIVADA 
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2.5.6. Previdencia para Saude e Educac;ao 

A edigao Especial Previdencia da revista Voce/SA (2008) apresenta uma 

novidade no mercado de pianos de previdencia. A Federagao Nacional de 

Previdencia Privada e Vida (Fenaprevi), entidade que reune quase uma centena de 

empresas do setor, debate junto ao governo a criagao de dais novas produtos, o 

PrevSaude e o PrevEducagao. 

A proposta para o plano de saude e para garantir uma poupanga para as 

despesas medicas OU para OS pianos de saude do contribuinte. 0 investidor faz 

contribuig6es mensais e, ao optar pelo resgate para custear urn plano ou despesa, 

tera urn incentivo tributario. A estimativa das empresas que participam da Fenaprevi 

e de que o plano tenha alta adesao, pais o custo deve ser baixo e, 

consequentemente, acessfvel a grande parte da sociedade. 

0 produto para a educagao segue a mesma ideia, segundo a revista 

VOCE/SA, Especial Previdencia (2008). 0 contribuinte que usar o investimento para 

pagar despesas de educagao tambem tera beneficia fiscal. A tendencia de baixo 

valor deve atrair, como no plano de saude, inumeros adeptos. 

Esses pianos de previdencia para saude e educagao ja tern o apoio da 

Superintendencia de Seguros Privados (Susep ), 6rgao responsavel pel a fiscalizagao 

e regulamento do setor. Falta somente a aprovagao do governo, que determinara o 

limite da isengao de impastos para o participante. 
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3 METODOLOGIA 

Este capitulo demonstrara as caracterfsticas e procedimentos metodol6gicos 

empregados nesta pesquisa para atingir os objetivos propostos. 

3.1 CARACTERIZACAO DA PESQUISA 

Em relac;ao aos objetivos desta pesquisa, o presente estudo utiliza 

predominantemente a pesquisa explorat6ria, combinando estudo descritivo. 

Segundo Malhotra (2001, p. 1 06) "o objetivo da pesquisa explorat6ria e explorar urn 

problema ou uma situac;ao para prover criterios e compreensao." Esse tipo de 

pesquisa e empregado para formular urn problema ou defini-lo com maior precisao, 

identificar cursos alternatives de ac;ao, construir hip6teses, obter criterios para 

desenvolver uma abordagem do problema, dentre outras possibilidades. Ja a 

pesquisa descritiva segundo Malhotra (2001, p. 1 08) objetiva "descrever alguma 

coisa - normal mente caracterfsticas ou func;oes de mercado". Para o autor, esse tipo 

de pesquisa e usado para descrever caracterfsticas de grupos relevantes, como 

consumidores, vendedores, empresas, ou areas de mercado e estimar de 

comportamento de uma populac;ao, dentre outras aplicac;qes. 

Esta pesquisa parte da apresentac;ao da evoluc;ao hist6rica sabre 

previdencia social inserindo o leitor no contexto atual, e prossegue esclarecendo 

conceitos quanta ao planejamento financeiro da aposentadoria - oficial e 

complementar -, a partir de elementos textuais bibliograficos, e introduz dados 

descritivos atraves da coleta de dados. 

A abordagem do problema , quanta a natureza dos dados, envolve pesquisa 

quantitativa e qualitativa, pois apresenta a concepc;ao te6rica atual sabre o 

planejamento financeiro da aposentadoria e demonstra dados numericos sabre urn 

grupo de pesquisa. Apresenta-se sob a forma de pesquisa bibliogratica nao

experimental. 



51 

3.2 CO LET A DE DADOS 

A coleta de dados se da par meio de pesquisa bibliogratica e levantamento 

atraves de urn questionario. A bibliografia e composta principalmente de livros, 

revistas, artigos e sites oficiais da internet, especialmente voltados as financ;as e/ou 

a previdencia. 0 levantamento par meio de questionario sera estruturado com 

perguntas fechadas ou de multipla escolha, como intuito de obter informac;oes sabre 

o perfil, comportamento, intenc;oes, atitudes, percepc;ao e motivac;oes de urn 

determinado grupo acerca do presente objeto de pesquisa. 

3.2.1 Popula~ao e amostra 

0 levantamento sera efetuado atraves de questionario encaminhado aos 

empregados da EPAGRI I SA - Empresa de Pesquisa Agropecuaria e E:xtensao 

Rural de Santa Catarina S.A. A popula<;ao em questao abrange 2.230 pessoas. 0 

questionario sera enviado a todos os enderec;os de e-mail existentes na empresa e 

espera-se obter urn retorno mfnimo de 10% da populac;ao em questao. 

Sabre levantamento, Malhotra (2001, p.179) faz a seguinte considerac;ao: 

0 metodo de levantamento para a obtengao de informag6es se baseia no 
interrogat6rio dos participantes, aos quais se fazem varias perguntas, sabre 
seu comportamento, inteng6es, atitudes, percepgao, motivag6es, e 
caracterfsticas demograficas e de estilo de vida. [ ... ] Geralmente, o 
questiomirio e estruturado visando a uma certa padronizagao no processo 
de coleta de dados. 

0 questionario elaborado para esse estudo apresenta a maioria das 

quest6es com alternativas fixas, exigindo que o entrevistado escolha dentre urn 

conjunto predeterminado de respostas. 

Para Malhotra (2001, p.179) o metoda de levantamento apresenta diversas 

vantagens, tais como: aplicac;ao simplificada, dados confiaveis (vista que as 

res pastas sao limitadas as opc;oes pro pastas no questionario ). Alem disso, o usa de 

questionario padrao, de perguntas fechadas, minimiza a variac;ao nos resultados que 

a interferencia dos entrevistadores pode causar. Finalmente, a tabula<;ao, a analise e 

a interpreta<;ao dos dados sao relativamente simples. 
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A desvantagem do questionario e que OS entrevistados podem nao entender 

as perguntas au relutar em dar a informagao desejada. Par ultimo, nao e facil 

elaborar adequadamente as perguntas. 

3.3 SISTEMATIZAQAO E ANALISE DOS RESULTADOS 

Com o termino da fase de levantamento dos dados sera feita uma analise 

dos dados coletados, contextualizando-os com suas abordagens no Planejamento 

Financeiro da Aposentadoria. Essa avaliagao subsidia a construgao da analise 

estatfstica dos dados e inferencias e interpretagoes das informagoes obtidas. 
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4 ANALISE DE RESULTADOS 

Para efeito comparativo e descritivo da aplicagao pratica desta monografia, 

· partiu-se para a pesquisa descritiva em busca de fatos e dados sabre uma 

populagao determinada. No caso, os funcionarios de uma empresa publica do 

estado de Santa Catarina: Empresa de Pesquisa Agropecuaria e Extensao Rural de 

Santa Catarina S.A. - EPAGRI S.A., com cerca de 2.300 (dais mil e trezentas 

pessoas), das quais 304 atenderam ao pedido formulado via e-mail. 

As respostas foram recebidas em e-mail, atraves do preenchimento de texto 

no formato Word (Microsoft). Como exemplo do questionario aplicado, ao final sera 

apresentado como ANEXO I. Os dados foram tabulados pela analise individual de 

todas as repostas e langamento dos dados em planilha eletr6nica Excel (Microsoft). 

Estes dados estarao dispostos como ANEXO II. 

A seguir e na ordem como as perguntas foram apresentadas a populagao 

pesquisada, serao mostrados os graticos atinentes as respostas, com breves 

consideragoes que estabelecerao certa dialetica entre o texto da literatura pertinente 

desta pesquisa e o conteudo da pesquisa. Em sfntese introdut6ria da analise dos 

graficos abaixo, vislumbra-se a riecessidade crescente de preparagao das pessoas 

para o planejamento da aposentadoria com foco na busca da independencia, que 

passa, par exemplo, pela necessidade de diversificagao das ferramentas de geragao 

e manutengao financeira de Iongo prazo, como os pianos de Previdencia Privada e 

fundos de pensao, alem dos investimentos mais comuns (poupanga, fundos de 

investimento, agoes, etc.), e conscientizagao da populagao quanta a disciplina e 

organizagao financeira. 
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4.1 FAIXA ETARIA 

Dentre a populac;ao pesquisada, observou-se uma predominancia da faixa 

de idade que vai dos 36 aos 55 anos, tendo em vista o perfil dos funcionarios da 

EPAGRI, que sao pesquisadores, engenheiros agronomos e medicos veterinaries, 

principalmente. Estas carreiras exigem longa carreira academica e maturidade na 

pesquisa, acessadas par concurso publico de provas e titulos. Disto decorre a media 

de idade do grupo em especial. E isso e relevante para o contexto do trabalho, pais, 

e faixa etaria que provavelmente mais preocupada deve estar com as questoes 

previdenciarias. 

65 ou mais 16a 20 

Grafico 1 - Faixa etaria 

4.2 SEXO 

Dos que responderam o questionario assim ficaram divididos, quanta ao 

genera: 

Grafico 2: Sexo 
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Apesar da influencia das relac;oes entre sexos em todas as organizac;oes e 

institutos criados pelo homem e do fato de que estas relac;oes estao em constante 

evoluc;ao, muitos extratos sociais ainda carregam resquicios de machismo 

exacerbado. Situac;ao esta que poderia influenciar no contexto do trabalho proposto. 

Na EPAGRI, parser empresa publica cujos cargos sao alcanc;ados par concurso, a 

questao dos sexos tem pouca diferenciac;ao para as proposic;oes sabre 

aposentadoria com independencia financeira. 

Em que pese esse fato da facilidade de acesso ao emprego publico, na 

EPAGRI, isolando-se a variavel "sexo" em contraposic;ao com a variavel renda, tem

se a seguinte situac;ao a titulo de comparac;ao: 

Homens: 

90 ~----------------------------------------------

80 +---------------------------------

70 +---------------------------------

60 +---------------------------------

50 +-------------------------

10 +--------------------------

0 +-------~----~--

Ate R$ 
500,00 

R$ 500,;00 a Acim a de R$ Acima de R$ Acrma de R$ Acrma de R$ 
R$ 1.000.,00 1.000 .. 00 a 1.600 .. 00 a 3.000,.00 a 5.000,00 

R$ 1.600,00 R$ 3.000,00 R$ 5.000,00 

Grafico 3: Faixa de renda X Hqmens 



Mulheres: 

5 +-----------------

0 -+-----.------

Ate R$ 
500,00 

R$ 500,00 a Acima de R$ Acim a de R$ Acima de R$ Acima de R$ 
H$ 1.ooo,oo 1.ooo,oo a l.GooJoo a 3.ooo .. oo a s.ooo,oo 

R$ 1.6001 00 R$ 3.000,00 R$ 5.000,00 

Grafico 4: Faixa de renda X Mulheres 
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Demonstrada fica a pouca varia<;ao do nfvel de renda, que os homens 

superam timidamente na faixa de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00. Em numeros gerais, a 

popula<;ao pesquisada tern renda compatfvel com urn born padrao de vida e se 

constata que as mulheres deixam de ser "do lar" e passam a ser provedoras na 

atualidade e no momenta da aposentadoria. 

4.3 ESTADO CIVIL 

Dos pesquisados, em nfvel de rela<;6es familiares, assim apresentaram-se 

as informa<;oes sabre a condi<;ao de solteiros e demais condi<;6es jurfdico-familiares: 

Separado{a) 

Grafico 5: Estado Civil 
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Os solteiros sao minoria quando isoladas das demais categorias que 

constituem organismos familiares. Representam apenas 17% dos pesquisados, fato 

este, que pode ter relagao direta com a faixa etaria pesquisada e cujos dados foram 

acima apresentados. 

4.4 ESCOLARIDADE 

Item que requer atengao e o alto n I vel de escolaridade do grupo que 

respondeu aos questionarios. Como se trata de empresa de pesquisa, nao poderia 

ser diferente. Sao em sua grande maioria portadores de ensino superior e com 

significativa parcela de mestres e doutores. A atividade da empresa demanda este 

tipo de formagao academica inerente a formagao de pesquisadores. 

Doutorado Doutorado 

8% 

12% 

Mestrado · · 

cursando ---------
0% 

En sino M edio 

Superior 
omp~eto 

ern curso 
3% 

80 ' .'tl 

Grafico 6: Escolaridade 

Quanta ao nlvel de escolaridade do grupo que atendeu ao questionario cabe 

ressaltar ainda que a empresa pesquisada oferece, em alguns casas, incentive para 

desenvolvimento e aperfeigoamento profissional. 
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4.5 HOBBIES 

Abaixo e apresentado o grafico com os numeros relativos aos hobbies. Essa 

questao carrega um pouco de subjetividade, pais nem sempre as propostas de lazer 

sugeridas no questionario satisfazem a todos os entrevistados e, alem disso, a 

escolha por um, outro ou mais de uma alternativa nao indica necessariamente 

condi<;ao financeira para desfrutar de uma ou outra op<;ao. Talvez o fator idade 

avaliado anteriormente explique o comportamento pacato abaixo demonstrado, 

apesar da renda dos respondentes demonstrar predomfnio da faixa de R$ 3.000,00 

a R$ 5.000,00. Mas, esta proposi<;ao nao pode ultrapassar o terreno da suposi<;ao 

tendo em vista que a constata<;ao demandaria considera<;oes de ordem sociol6gica 

e psicol6gica, as quais ultrapassam os limites da presente pesquisa. 

Ademais, verifica-se uma certa distribui<;ao quanta as preferencias dos 

entrevistados, ressaltando a op<;ao por "outros" hobbies (12°/o), indicando uma 

varia<;ao relevante quanta ao nfvel de abstra<;ao da questao. 

Fa.;o viagens mais 
longas, ind:usi'\te 

ao exterior .... 
5% 

Gosto de ncar em 
casa, lendo um 

U'iro ... 
16% 

Gridico 7: Hobbies 
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4.6 RENDA FAMILIAR 

A pesquisa constatou renda familiar per capita, sem grande distin9ao pelo 

sexo (vide item 4.2) da popula9ao pesquisada. Estes dados podem ser usados para 

pondera9ao e analise quando se observarem os dados nos pr6ximos graficos de 

Previdencia Privada, investimentos e freqOencia destes mesmos investimentos. 

Acimade R$ 
5 .. 000,00 

25% 

R$ 500,00 a R$ 
1.000,00 

1% 

AdmadeH$ 
3 .. 00'01 00a R$ 

s .. ooo,oo 

Grafico 8: Faixa de Renda 

Adma de R$ 
l.OOO,OO a R$ 

1.600,00 

Com este poder aquisitivo, os entrevistados podem usufruir dos beneficios 

do planejamento da previdencia complementar para alcan9ar independencia 

financeira. Ademais, a EPAGRI tern por beneficia o fomento a CERES (que e 

funda9ao de seguridade social sem fins lucrativos ), que mantem previdencia em 

regime fechado, em conjunto com a EMBRAPA (empresa que atua no mesmo setor, 

apenas em nfvel federal), EPAMIG, EMATER-MG e EMBRATER8
. 

8 www.ceres.org.br 



P:revidenda Prlvada .. adesao _ Previdencia 
Comp1ementar 

Prevldenda 
Comp!ementar 

Fechada 
91% 

Grafico 9: Adesao a Previdencia Privada 

Abert a 
9% 
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A empresa demonstra incentivar seus funcionarios a participarem do plano 

de previdencia fechada ( os chamados fun do de pen sao) atraves da contrata<;ao da 

CERES. Pequena parcela dos respondentes participa da Previdencia Privada 

aberta. 

4.7 INVESTIMENTOS E APLICA<;OES 

Outro ponto que demanda aten<;ao e o perfil dos pesquisados quantos aos 

seus investimentos. Em sua maioria buscam investimentos conservadores por 

natureza, notadamente, poupan<;a e im6veis. 0 investimento em poupan<;a ainda 

surge como uma alternativa amplamente procurada, haja vista o risco mfnimo e a 

seguran<;a atribufda a esse tipo de aplica<;ao, apesar da baixa rentabilidade. Ja o 

investimento em im6veis, apesar de ser um investimento de baixa liquidez, tambem 

aparece em destaque, possivelmente por ser relativamente seguro. 

Salvo OS 11 °/o que nao apontaram nenhum tipo de investimento ou 

aplica<;ao, os demais usam investimentos como COB, fundos e a<;oes nas 

propor<;oes abaixo dispostas em formato grafico: 



lnvestim entos 
9'% 

Outros 
2% 

Grafico 10: lnvestimentos e Aplica~oes 
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9% 

Tendo em vista a alta faixa de renda dos entrevistados poderia se esperar 

que o percentual de pessoas que nao realizam qualquer tipo de investimento fosse 

minima. Nao e o que se constata, pois 11 °/o e um numero relevante e que merece 

reflexao. 

Carece de atenc;ao o fato de que a freqOencia dos investimentos e 
determinada sem um regramento ou momenta definido, como percebe-se no grafico 

abaixo: 

Quando existe 
algum bonus ou 
e:<tra, como 139 
salariol partidpa
~ao nos :lucros .... 

18% 

Regularmen 
(men sal mente, 

trimestra!mente .. 
semest ra 1m ente, 

anualmente) 
24% 

Freq'i.ie1ncia de investimentos 

Grafico 11: Frequencia dos lnvestimentos 

Quando ex.iste 
alguma folga 
finan ceira no 
or~amento 

58% 
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A frequencia de investimentos vai depender muito do perfil de vida do 

poupador. Quanta mais cedo comegar o planejamento da aposentadoria, melhores 

serao os resultados obtidos para desfrutar da merecida tranquilidade financeira. Esta 

comodidade pode ser chamada de independencia financeira do sujeito em relagao 

aos inumeros custos para manter seu padrao de vida. Ao que convem samar as 

despesas com remedies e pianos de saude, que sao sabidamente acrescidos neste 

periodo da melhor idade, por decorrencia 16gica, seja da condigao de saude nesta 

fase da vida biol6gica do individuo, seja pelo risco maier para os pianos de 

previdencia em face de indices como sobrevida e as pr6prias incertezas da 

economia em planejamentos que envolvem decadas - como o caso das pensoes 

por idade. 

4.8 PENSANDO NA APOSENTADORIA 

Perguntados sabre o momenta em que pensaram na aposentadoria, assim 

restaram tabuladas as respostas dos funcionarios da EPAGRI que contribuiram para 

este trabalho: 

Acima de 60 Antes dos 20 
a·nos de ida de a nos de idade 

Grafico 12: Pensando em aposentadoria 
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E fica clara a pouca preocupac;ao com a previdencia para os filhos e netos. 

Esse fato pode indicar que esse tipo de investimento ainda e uma alternativa recente 

e pouco conhecida para muitas pessoas, ou, talvez, a concepc;ao de que esse 

investimento nao e prioridade. 

Previde:ncia para fllho, neto ... 
S:i :m 

Grafico 13: Previdencia de filhos, netos ... 

4.9 LEITURA SOBRE FINAN9AS 

Outro ponto importante ao se estudar a forma como as pessoas tern 

pensado seu futuro do ponto de vistas de financ;as pessoais para a aposentadoria e 
saber a forma que pesquisam, o que estudam sabre o tema. Ainda mais quando 

recordados os Indices de formac;ao academica dos mesmos (acima). Em assim 

sendo, perguntados, responderam em sua maioria que as vezes fazem leituras 

neste sentido e boa parte que nao faz. Sao os numeros percentuais: 



Naoi 
raram ente. Nao 

tenho esse 
habito. Fa~o 

meu 
planej ament o 
f inanceito sem 

:huscar essas 

As vezes. 
Quando t enho 

t empoou 
disposi~ao para 

ler. 
40% 

, . b , . Sim. Sempre 
:Le1tura so . re iF 1nan~as leio algo sobre 

Grafico 14: Leitura sobre Financ;as 

o assunto para 
aplkar no meu 

dia-a;.dia. 

30% 
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Ha grande terreno para que os consultados aumentem suas leituras sabre o 

tema da aposentadoria, com objetivo de manter a independencia financeira para si e 

a necessidade de ajudar os demais membros da familia ao inicio dessa atividade. 

A independencia financeira tern a outra face que e a desnecessidade de 

ajuda dos familiares, seja par respeito e considerac;ao atrelados aos lagos familiares, 

seja par ordens da Justic;a em ac;oes em que os genitores buscam garantias da 

pensao alimenticia. 

Outro ponto que se denota e a necessidade de que haja uma verdadeira 

disciplina no poupar, no planejar a Iongo prazo, com vistas a aposentadoria com 

independencia financeira. A preocupac;ao na populac;ao pesquisada e proporcional 

ao capital disponivel, tanto que se pode notar com facilidade que os que mais 

ganham tern variadas formas de aplicac;ao ou investimentos. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS E RECOMENDACOES 

Conclulda a pesquisa bibliogratica e o levantamento de dados, atraves de 

questionario e estudo descritivo, assim como a analise dos resultados o presente 

estudo encaminha-se normalmente para as consideragoes finais. 

Com esse estudo alcangou-se o conhecimento da evolugao hist6rica acerca 

da previdencia ate os dias de hoje, em que a previdencia publica encontra limitagao 

no teto do beneficia oferecido aos contribuintes e tambem problemas no sistema 

previdenciario, quanta ao deficit financeiro. 

Numa populagao como a pesquisada neste estudo, para uma aposentadoria 

com independencia financeira sera necessaria uma previdencia complementar e 

uma diversificagao dos investimentos e aplicagoes, como forma de minimizagao de 

riscos, diversificagao d_a rentabilidade e seguranga. 

A limitagao desta pesquisa reside no fato de que foi pesquisada a populagao 

de uma empresa e nao de urn municipio, estado ou do pals. Os dados sao de uma 

populagao relativamente homogenea. 

De toda forma na relagao entre os fatos verificados e a teoria pode-se 

constatar que e importante diversificar as aplicagoes, faze-las regularmente e 

incorporar esse habito no planejamento orgamentario familiar. 

Vale o dito popular: "Urn homem nao e rico pelo que ganha, mas sim pelo 

que economiza." lndependente da faixa de renda a pessoa precisa desenvolver o 

costume de preparar a sua aposentadoria tendo em vista que o tempo e urn fator 

que nao pode ser menosprezado e a poupanga adiada. 

Nessa relagao tempo versus investimento, quanta antes se iniciar as 

aplicagoes tendentes a gerar uma aposentadoria com independencia financeira, 

menor sera o dispendio mensal que precisara ser realizado. E esta realidade deve 

ser objeto de cuidado para o investidor e para a tranquilidade futura dos familiares. 

Como os gastos com assistencia social sao responsabilidade do Estado em 

caso de falta de recursos das pessoas, o investidor que esteja planejando seu futuro 

estara contribuindo para a melhoria da seguridade social como urn todo. 
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0 estudo dos fatores de manuten9ao dos nfveis de investimento e da forma 

de administrar as aplica96es pode aumentar a eficiencia e os resultados do 

planejamento financeiro da aposentadoria. Por exemplo, a aplica9ao em im6veis, em 

geral, apresenta baixa liquidez se comparada com outros tipos de investimento. 

Pesar as vantagens e desvantagens de cada tipo de investimento deve ser urn 

cuidado constante que o futuro aposentado precisa ter, ja que o tempo e inexoravel. 

Essa pesquisa motiva para em uma futura disserta9ao de mestrado analisar 

quais seriam as melhores ferramentas de investimento para a aposentadoria e 

aplicar uma pesquisa dentre urn contingente populacional maior e mais diversificado 

para enriquecer e aprofundar os resultados. 
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ANEXO 1- LISTA DOS 170 MELHORES FUNDOS DE PREVIDENCIA 



" "" ~..... 1'1: ';,. . • • 'iS • 

. '. ~~ ... '~ ~ 

Parte da : Retorno Retorro ; Aval,~lo Ava!i~ao Aporte Contn'bui~ ~ Tax.1 
apllc3~ em 12 em per por fnicial mensal ; mixima de 

Plano ema~e-s rmsu 3ano!l. : apl:wte aporto CR$) (R$) ·canegamontD 
(Ob) (lllo)" (Oro)"' ~ liriico rnemal : (<flo) 

-1.3 36,5 ** ** 150 50 

.. .. , . 
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Fonte: OS 170 MELHORES FUNDOS. Revista VOCE I SA. Sao Paulo, Abril, 2008. Disponivel em: < 
http://vocesa.abril.eom.br/edicoes/0125/aberto/materia/ mt_ 401 052.shtml>. Acesso em 29 nov. 2008. 
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ANEXO II - MODELO DE QUESTIONARIO APLICADO 



QUESTIONARIO SOBRE PREVIDENCIA 

1. Faixa etaria 

a) ( ) 16 a 25 anos 

b) ( ) 26 a 35 a nos 

c) ( ) 36 a 45 a nos 

d) ( x ) 46 a 55 anos 

e) ( ) 56 a 65 a nos 

f) ( ) 66 ou mais 

2.Sexo 

a) ( ) feminine 

3. Estado Civil: 

a) ( ) solteiro(a) 

b) ( x) casado(a) 

c) ( ) uniao estavel 

(x) masculine 

d) ( ) separado(a), divorciado(a) 

e) ( ) viuvo(a) 

4. Escolaridade: 

a) ( ) Ensino Fundamental (ate sa serie) 

b) ( ) Ensino Medio (antigo "segundo grau") 

c) ( ) Ensino Superior incomplete ou cursando 

d) ( ) Ensino Superior complete 

e) ( ) Especialista cursando 

f) ( ) Especialista complete 

g) ( ) Mestrado cursando 

h) ( x) Mestrado complete 

i) ( ) Doutorado cursando 

j) ( ) Doutorado complete 

k) ( ) P6s-doutorado 
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5. Hobbies. Considerando seu estilo de vida, em qual perfil voce se encaixa melhor, 

quanto ao habito mais frequente de lazer. 

a) (x) Levo uma vida simples, costume visitar meus familiares e amigos, passear 

no parque, fazer uma caminhada. 

b) ( ) Normalmente, costume ir ao shopping, fazer compras, ir ao clube ou 

associagao, fazer pequenas viagens. 

c) (x) Gosto de ficar em casa, lendo urn livro, assistindo urn filme. 

d) ( ) Fago viagens mais longas, inclusive ao exterior, vou ao teatro, ao cinema, 

assisto concertos de musica e outros eventos culturais e artlsticos. 

e) ( ) Outros. Qual? ___________________ _ 

6. Quantas pessoas contribuem para a renda familiar? 3 

[lnformar o numero de pessoas que comp6em o grupo familiar e contribuem para a 

rend a] 

7. Faixa de Renda Familiar. Considere a soma dos rendimentos liquidos* de todo 

o grupo familiar, inclusive decorrente de alugueis recebidos e outras rendas. (*Renda 

Liquida =Renda Bruta menos: /NSS, IRRF, Previdencia Privada, Plano de Sat1de, Pensao 

alimentfcia, financiamento em fo/ha do sa/aria) 

a) ( ) ate R$ 500,00 

b) ( ) R$ 500,00 a R$ 1.000,00 

~ c) ( ) acima de R$ 1.000,00 a R$ 1.600,00 

d) ( x ) acima de R$ 1.600 a R$ 3.000,00 

e) ( ) acima de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00 

f) ( ) acima de R$ 5.000,00 

8. Previdencia Privada (fundos de previdencia). Participa de urn ou ambos os 

seguintes pianos: (assinale os dois, se foro caso) 

a) ( ) Previdencia Complementar Aberta - plano de acesso aberto a 

qualquer pessoa, Normalmente, sao pianos contratados junto aos bancos, 

como PGBL, VGBL. 
~ 

b) (x ) Previdencia Complementar Fechada - conhecidos como "fundos de 

pensao", de acesso fechado/restrito aos funcionarios de uma empresa, em 

geral. (Como a CERES, que a Epagri oferece) 
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9. lnvestimentos/Aplica~oes. Possui algum investimento em outro tipo de 

aplicagao? (Assinale mais de um item, se foro caso) 

a) ( x ) poupanga 

b) ( ) COB I CDI I rend a fixa 

c) ( ) fundos de investimentos 

d) ( ) agoes 

e) ( x ) im6veis I terrenos 

f) ( ) nenhum 

g) ( ) outros. Qual(is)? _____________ _ 

10. Frequencia dos investimentos. Os investimentos que voce faz, sao realizados 

com que freqOencia? 

a) ( ) quando existe alguma folga financeira no orgamento 

b) (x) regularmente (mensalmente, trimestralmente, semestralmente, 

anualmente) 

c) ( x ) quando existe algum bonus ou extra, como 13° salario, FGTS, ferias, 

participagao nos Iueras ... 

11. Pensando na Aposentadoria. Com que idade, aproximadamente, voce 

comegou a pensarlorganizar sua aposentadoria? 25 

12. Previdencia de filho, neto... Possui algum plano de previdencia ou outro 

investimento para seu filho, neto, afilhado ou sobrinho? 

a) ( ) sim b) ( x) nao 

13. Leitura sobre Finan~as. Tern o habito de ler algum material (revistas, jornais, 

livros) sabre finanga? 

a) (X) Sim. Sempre leio alga sabre o assunto para aplicar no meu dia-a-dia. 

b) ( ) As vezes. Quando tenho tempo ou disposigao para ler. 

c) ( ) Nao I raramente. Nao tenho esse habito. Fago meu planejamento 

financeiro sem buscar essas informagoes. 
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ANEXO Ill- TABULACAO DOS DADOS COLETADOS 



OJ ...... 

Frequ~ncia des 
lnvestimentos 
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