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Diz o dicionário que previdente é
a pessoa cautelosa, que antecipa
o futuro e se prepara adequada-
mente. Na horade planejara apo-
sentadoria, porém, a previdência
privada está longe de ser a única
alternativa. Especialistas em fi-
nanças pessoais mostram que o
poupador que gerencia suas eco-
nomias por conta própria pode
ter resultados até melhores do
que os obtidos com previdência
privada, com outras formas de in-
vestimento.

O primeiro desafio é aprender a
pouparsozinho.“Éprecisoencon-
trar um porcentual da renda que
possa poupar mesmo com esfor-
ço”, diz o diretor técnico da Apo-
geo Investimentos, Paulo Bitten-
court. Para manter a regularida-
de, o ideal é separar essa parcela
antes mesmo das despesas diá-
rias, e não deixar para o fim do
mês. “Se você deixar para poupar
apenas a sobra, não vai conse-
guir”,frisaopresidentedoInstitu-
to DSOP de Educação Financeira,
Reinaldo Domingos.

Quantomaiscedocomeçarapou-
par, mais agressiva pode ser a es-
tratégia – incluindo até mesmo
ações, que estão sujeitas a oscila-
ções maiores, mas tendem a ren-
der mais no longo prazo. “Quem
está na casa dos 20 anos pode for-
mar 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 ad-
ministrador de investimentos Fá-
bio Colombo. “Numa faixa etária
intermediária, em torno dos 40
anos, uma vez formada a reserva,
de 20% a 30% do volume restante
podeirparaações.Quemtemida-
de mais avançada deve ficar ape-
nas com aplicações a juros, como
poupança, fundos de renda fixa e
CDBs”, aconselha.

Bittencourt sugere dividir as
economiasemtrêsgrupos:neces-
sidades de curto, médio e longo
prazo.Oprimeiromontante,para
emergências ou oportunidades,
deveserinvestidoemumaaplica-
ção com liquidez imediata. Para
movimentação no médio prazo,
entram em cena investimentos
com carência entre 3 e 5 anos, co-
mo 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 ingle-
sa Lola Arovonich, de 44 anos, ge-
renciasuaaposentadoriaporcon-
ta própria, desde 1998. Ela faz um
planejamento financeiro anual,

anota todas as despesas e guarda
50% do que ganha. “Previdência
só serve para pessoas desregra-
das, que precisam que alguém ti-
re o dinheiro da conta por elas”,
diz. Lola começou com uma ca-
dernetadepoupança,depoisdes-
cobriu os fundos DI e os CDBs e,
noanopassado,aplicounoTesou-
roDireto.“Osfundosrendiamen-
tre 6% e 7% ao ano, e agora consi-
go ganhar mais”, compara. Com
auxílio do site Firecalc (www.fire-
calc.com), ela descobriu que po-
derá parar de trabalhar em dez
anos.“Nãoprecisodemuito:con-
sigo viver com R$ 2 mil por mês.”

Como a atratividade de cada ti-
po de investimento varia com o
tempo, os especialistas aconse-
lhamopoupadorareveraestraté-
gia adotada a cada quatro ou seis
meses.Alémdeeventuaismudan-
ças na conjuntura econômica,
tambémpodemsurgirboasopor-
tunidades. “Seu banco pode lan-
çar novos produtos, como fundos
inteligentes,oumesmofazeruma
oferta interessante de CDBs”, ex-
plica Marcos Crivelaro, professor
de finanças da Fundação Institu-

to de Administração Paulista
(Fiap).

Enquanto nos planos de previ-
dência é feita uma simulação que
define o valor dos depósitos men-
saiseprojetaovalordaremunera-
ção no futuro, quem poupa sozi-
nho tem total liberdade para apli-
car quanto e quando bem enten-
der.Comotraçarmetasquegaran-
tamumaeconomia suficiente pa-
ra custear a aposentadoria? Se-
gundo Domingos, para não ter
sustos, o poupador deve acumu-

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.Sesuaaposentadoriacomple-
mentar lhe pagar apenas R$ 2 mil
pormês,umdiaodinheirovaiaca-
bar.Mas,seos investimentosren-
derem 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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Épossívelguardardinheiroeplanejarofuturoaplicandoemfundos,CDBeaténomercadodeações.Especialistas
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PGBL
>> OPlanoGeradordeBenefício
Livreémaisindicadosevocê
declaraoImpostodeRenda(IR)
noformuláriocompleto.Neste
plano,vocêpoderádeduziros
aportesatéolimitede12%da
suarendaanualtributável.Ao
resgatarodinheiro,vocêpagará
oIRsobreovalortotalrecebido

VGBL
>> OVidaGeradordeBenefício
Livreéamelhoropçãose
vocêdeclaraoIRpeloformulário
simplificadooujáatingiu
olimitede12%,noformulário
completo,comoutrasdeduções
(comeducaçãoesaúde,
porexemplo).Nessescasos,
aoresgatarodinheiro,vocêpaga-
ráoImpostodeRendasomente
sobreosrendimentosdo
seuplanodeprevidência

REGIMESTRIBUTÁRIOS
>> Aescolhadoregimede
tributaçãodoplanotambémé
fundamentalparagarantirbons
resultadosnahoradoresgate.

Hádoisregimesdisponíveis:o
regressivoeoprogressivo

REGRESSIVO
>> Sevocêplanejadeixaros
recursosaplicadospormuitos
anoseresgatá-losapenasna
aposentadoria,esseéoregime
ideal.Porele,quantomaistempo
seudinheiroficaraplicado,
menoresserãoosimpostospa-
gosnomomentodoresgate.
Casovocêsaqueodinheiro
antesdedoisanos,por
exemplo,aalíquotadoImposto
deRendaseráde35%.No
prazoentre2e4anos,aporcen-
tagemcaipara30%;de4a6
anos,para25%;entre6e8
anos,para20%;entre8e10
anos,para15%;eapartirde10
anos,para10%

PROGRESSIVO
>> Maisindicadoparaquem
pretenderesgatarodinheirono
curtoprazoouestápróximode
seaposentar.Seforoseucaso,
vocêpagará15%deimpostono
atodoresgateeestarásujeitoa

umajustenadeclaraçãodeIR

TAXADEADMINISTRAÇÃO
>> Écobradaanualmentesobreo
valortotaldaaplicação

TAXADECARREGAMENTO
>> Éataxacobradasobreovalor
aplicadomensalmente

CERTIFICADOSDEDEPÓSITOS
BANCÁRIOS(CDB)
>> Documentopormeiodoqual
osbancoscaptamrecursos
medianteopagamentodejuros

TÍTULOSDERENDAFIXA
>> Tipodeaplicaçãocujo
rendimentoédefinidoparaum
determinadoperíodo,semque
aquelevalorsofraalgumtipode
variação

TÍTULOSDOGOVERNO
>> Sãotítulospormeiodos
quaisogovernofinanciaseus
gastos.OTesouroNacional
vendeospapéisainvestidores
comapromessaderecomprá-los
pagandojuros
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Éprecisoencontrar
umporcentual
darendaque
possapoupar
mesmocom
esforço”
PAULOBITTENCOURT,
DIRETORTÉCNICODA
APOGEOINVESTIMENTOS

Planoparaaposentadoria
nãoésóprevidênciaprivada

Quanto mais cedo começar a
poupar,mais agressiva pode
sera estratégia para investir

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