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Seu Bolso

Ocartãodecréditoé
apontadopelo
consumidorcomooprincipal
meiodepagamentoqueolevou
aocalote.Nomêspassado,31%
dosinadimplentesoindicaram
comoovilãodacrisedesuas
finançaspessoais,revela
pesquisadaBoaVista
Serviços,queadministrao
ServiçoCentraldeProteçãoao
Crédito(SCPC).Emmarço,
esseindicadorparacartões
estavaem29%e,seismeses
antes,23%.Ocartãosupera
carnêseboletosbancários
(22%)echeques(24%)como
vilõesdainadimplência.

Aindústriavoltouaoníveldecincoanosatrás,eas
projeçõespara2012sãodequedanaprodução
dasfábricasbrasileiras.Emmaiode2012,aproduçãoindustrialmedidapeloInstitutoBrasileirode
GeografiaeEstatística(IBGE)foiidênticaàde
agostode2007,einferioradeoutubrode2007.
Emambososcasos,acomparaçãoéfeitanasérie
livredeinfluênciassazonais.Para2012,asprojeçõesdaproduçãoindustrialdeseteinstituiçõesconsultadaspeloJT,incluindoosdepartamentoseconômicosdosdoismaioresbancosprivados,
ItaúeBradesco,indiéaprevisãomais
camquedasquevariamdemenos0,5%a otimistadequedana
produçãodaindústria
menos2,2%.

-0,5%

Governopode
darincentivoa
citricultores
Ogovernofederalestuda
prorrogarporumano
todasasdívidasdecusteioe
investimentodoscitricultores,
segundoosecretárioexecutivo
doMinistériodaAgricultura,
JoséCarlosVaz.Estima-seque
8milhõesdecaixasde40,8kg
delaranjasjáseperderamnos
pomarespaulistasporfaltade
compradoresparaasfrutas.O
tamanhodaperdapodeser
maior,casoosetornão
encontreumaalternativapara
escoaraproduçãodelaranja
queexcedeàcapacidade
armazenamentodesucopor
partedaindústria.

Planoparaaposentadoria
nãoésóprevidênciaprivada
Épossívelguardardinheiroe planejar o futuro aplicando em fundos, CDB e até no mercado de ações. Especialistas
aconselham disciplina ao poupar sozinho e análise dos investimentos a cada 4 ou 6 meses para ampliar rendimentos
ARQUIVO PESSOAL
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Diz o dicionário que previdente é
a pessoa cautelosa, que antecipa
o futuro e se prepara adequadamente. Na hora de planejar a aposentadoria, porém, a previdência
privada está longe de ser a única
alternativa. Especialistas em finanças pessoais mostram que o
poupador que gerencia suas economias por conta própria pode
ter resultados até melhores do
que os obtidos com previdência
privada, com outras formas de investimento.
O primeiro desafio é aprender a
pouparsozinho.“Éprecisoencontrar um porcentual da renda que
possa poupar mesmo com esforço”, diz o diretor técnico da Apogeo Investimentos, Paulo Bittencourt. Para manter a regularidade, o ideal é separar essa parcela
antes mesmo das despesas diárias, e não deixar para o fim do
mês. “Se você deixar para poupar
apenas a sobra, não vai conseguir”,frisaopresidentedoInstituto DSOP de Educação Financeira,
Reinaldo Domingos.

Quanto mais cedo começar a
poupar, mais agressiva pode
ser a estratégia para investir
Quantomaiscedocomeçarapoupar, mais agressiva pode ser a estratégia – incluindo até mesmo
ações, que estão sujeitas a oscilações maiores, mas tendem a render mais no longo prazo. “Quem
está na casa dos 20 anos pode formar uma reserva de emergência
entre 6 a 12 meses de salário, e a
partir daí investir todo o resto do
dinheiro em ações”, sugere o administrador de investimentos Fábio Colombo. “Numa faixa etária
intermediária, em torno dos 40
anos, uma vez formada a reserva,
de 20% a 30% do volume restante
podeirparaações.Quemtemidade mais avançada deve ficar apenas com aplicações a juros, como
poupança, fundos de renda fixa e
CDBs”, aconselha.
Bittencourt sugere dividir as
economiasemtrêsgrupos:necessidades de curto, médio e longo
prazo.O primeiro montante, para
emergências ou oportunidades,
deveser investido em uma aplicação com liquidez imediata. Para
movimentação no médio prazo,
entram em cena investimentos
com carência entre 3 e 5 anos, como os títulos do Tesouro Direto
comvencimentoem2015.“Parao
longo prazo, dá para pensar em
ações ou aplicações com prazo
maior, em que se pode ganhar de
2 a 5 vezes o valor investido.”
A professora de literatura inglesa Lola Arovonich, de 44 anos, gerenciasuaaposentadoriaporconta própria, desde 1998. Ela faz um
planejamento financeiro anual,

SAIBAMAIS

Éprecisoencontrar
umporcentual
darendaque
possapoupar
mesmocom
esforço”
PAULOBITTENCOURT,
DIRETORTÉCNICODA
APOGEOINVESTIMENTOS

anota todas as despesas e guarda
50% do que ganha. “Previdência
só serve para pessoas desregradas, que precisam que alguém tire o dinheiro da conta por elas”,
diz. Lola começou com uma cadernetadepoupança,depoisdescobriu os fundos DI e os CDBs e,
noanopassado,aplicounoTesouroDireto.“Osfundosrendiamentre 6% e 7% ao ano, e agora consigo ganhar mais”, compara. Com
auxílio do site Firecalc (www.firecalc.com), ela descobriu que poderá parar de trabalhar em dez
anos.“Não precisodemuito: consigo viver com R$ 2 mil por mês.”
Como a atratividade de cada tipo de investimento varia com o
tempo, os especialistas aconselhamopoupadorareveraestratégia adotada a cada quatro ou seis
meses.Alémdeeventuaismudanças na conjuntura econômica,
tambémpodem surgirboas oportunidades. “Seu banco pode lançar novos produtos, como fundos
inteligentes,ou mesmo fazer uma
oferta interessante de CDBs”, explica Marcos Crivelaro, professor
de finanças da Fundação Institu-

PGBL
>> O PlanoGerador deBenefício
Livreémaisindicado sevocê
declarao Imposto deRenda (IR)
noformulário completo.Neste
plano,você poderádeduziros
aportesatéo limitede 12%da
suarenda anualtributável.Ao
resgatarodinheiro, vocêpagará
oIR sobreo valor totalrecebido
VGBL
>> O VidaGeradorde Benefício
Livreéamelhoropção se
vocêdeclarao IR peloformulário
simplificadoou já atingiu
olimite de12%, no formulário
completo,comoutrasdeduções
(comeducaçãoesaúde,
porexemplo). Nessescasos,
aoresgataro dinheiro,vocêpagaráo Imposto de Rendasomente
sobreos rendimentosdo
seuplanodeprevidência
REGIMESTRIBUTÁRIOS
>> A escolhado regimede
tributaçãodo planotambém é
fundamentalparagarantir bons
resultadosnahorado resgate.

to de Administração Paulista
(Fiap).
Enquanto nos planos de previdência é feita uma simulação que
define o valor dos depósitos mensaiseprojetaovalordaremuneração no futuro, quem poupa sozinho tem total liberdade para aplicar quanto e quando bem entender.Comotraçarmetasquegarantam uma economia suficiente para custear a aposentadoria? Segundo Domingos, para não ter
sustos, o poupador deve acumu-

Hádois regimesdisponíveis:o
regressivoeo progressivo
REGRESSIVO
>> Sevocê planejadeixar os
recursosaplicados por muitos
anoseresgatá-losapenasna
aposentadoria,esse éo regime
ideal.Porele, quanto maistempo
seudinheiroficaraplicado,
menoresserão os impostospagosno momento do resgate.
Casovocê saqueo dinheiro
antesde doisanos, por
exemplo,a alíquotado Imposto
deRendaserá de35%. No
prazoentre2 e4 anos, aporcentagemcai para30%;de 4a6
anos,para 25%;entre6 e8
anos,para 20%;entre8e 10
anos,para 15%;e apartirde 10
anos,para 10%

umajustenadeclaraçãode IR
TAXADEADMINISTRAÇÃO
>> É cobradaanualmente sobreo
valortotal daaplicação
TAXADECARREGAMENTO
>> É ataxacobrada sobreo valor
aplicadomensalmente
CERTIFICADOSDEDEPÓSITOS
BANCÁRIOS(CDB)
>> Documento por meiodo qual
osbancos captamrecursos
medianteo pagamentode juros
TÍTULOSDERENDA FIXA
>> Tipodeaplicação cujo
rendimentoédefinidoparaum
determinadoperíodo, sem que
aquelevalor sofraalgum tipo de
variação

PROGRESSIVO
>> Maisindicado paraquem
pretenderesgataro dinheirono
curtoprazo ou estápróximo de
seaposentar.Sefor o seucaso,
vocêpagará 15%deimposto no
atodo resgatee estarásujeitoa

TÍTULOSDOGOVERNO
>> Sãotítulos por meiodos
quaiso governo financiaseus
gastos.O TesouroNacional
vendeos papéisainvestidores
comapromessade recomprá-los
pagandojuros

lar um capital que renda o dobro
do que ele precisa.
“Vamos supor que você ganha
um salário de R$ 4 mil e terá uma
aposentadoria pública de R$ 2
mil.Sesuaaposentadoriacomplementar lhe pagar apenas R$ 2 mil
pormês,umdiaodinheirovaiacabar. Mas, se os investimentos renderem R$ 4 mil, você saca metade
e deixa a outra metade rendendo.
Assim, o dinheiro se recapitaliza e
se preserva”, explica Domingos.::
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PORCENTO
Dovalorseparadopara
investirpodeserdestinado
àsaçõesquandoo
poupadorestivernafaixa
etáriade40anosejátiver
algumareserva

Lola
Arovonich
prefere
investir o
próprio
dinheiro em
vez de manter
um plano de
previdência
privada

