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MILTON CARVALHO / DIVULGAÇÃO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO

JOÃO CARLOS BORDIGNON disse
que é preciso buscar orientação antes
de fechar um plano

Quanto investir para
ter mais renda?
O
De acordo com o consultor de
investimentos da EuQueroInvestir.com, Juliano Custódio, o depósito mensal pode ser no valor que o
investidor quiser, mas normalmente há instituições que colocam
um mínimo de R$ 30 ou R$ 50.
Ele disse, porém, que o mais comum são investimentos de R$ 100
a R$ 200, em um período que varia
entre 10, 20 e 30 anos.
Custódio explicou ainda que a
rentabilidade alcançada pelo investidor vai depender do tipo de
plano escolhido, da tributação que
vai incidir sobre o investimento,
além das taxas administrativas cobradas pela instituição, entre outros fatores. “Dependendo do plano escolhido, um investidor que
depositar R$ 200, durante 30 anos,
pode chegar a ter um resultado de
R$ 1,5 milhão, com rendimento
mensal de R$ 7.739,73.
Para o consultor de investimentos da Uniletra Corretora de Valores, João Carlos Bordignon, tanto
o valor que será pago num plano
de previdência privada quanto o
período são definidos durante a

sonho de muitas pessoas é
chegar na época da aposentadoria com um benefício
que possa suprir suas necessidades e ainda proporcionar qualidade de vida e tranquilidade.
Para que esse desejo se torne
realidade, os trabalhadores têm
recorrido, cada vez mais, à previdência privada, que é uma aposentadoria que não está ligada ao sistema do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). E funciona como um “bônus” complementar à
previdência pública.
Mas, quanto é necessário investir para alcançar um bom valor,
que será complementado ao benefício pago pelo governo?

Um depósito de
R$ 200, por 30
anos, pode chegar a
render R$ 1,5 milhão,
dependendo do plano

“

”

Juliano Custódio, analista de
investimento da EuQueroInvestir.com

contratação do serviço, mas ele
contou que, quanto mais cedo o
pagamento for iniciado e quanto
mais disciplinado for o investidor
durante os anos de investimento,
maior será o benefício durante a

INVESTIMENTO EM PLANO TIPO VGBL

RENTABILIDADE

15% ao ano

DEDUÇÃO DE IMPOSTO

REGRESSIVO

Alíquota
10%
IR
R$ 18.414,61
Sobre o capital 7,93%

PROGRESSIVO

27,5%
R$ 50.640,19
21,81%

VGBL regressivo

INVESTIMENTO EM PLANO TIPO PGBL
DEDUÇÃO DE IMPOSTO

REGRESSIVO

Alíquota
10%
IR
R$ 19.734,61
Sobre o capital 8,04%

Previdência complementar

PROGRESSIVO

No Espírito Santo, os investimentos com fundo de previdência complementar chegam a aproximadamente

27,5%
R$ 54.270,19
22,12%

PGBL regressivo

FINAL BRUTO:

R$ 232.146,13

FINAL BRUTO:

R$ 232.146,13

FINAL LÍQUIDO:

R$ 213.731,52

FINAL LÍQUIDO:

R$ 225.611,52

R$ 66.642,50

*VALOR PRESENTE:

*VALOR PRESENTE:

R$ 70.346,74

TAXA DE ADM

1% ao ano

“É importante que uma pessoa
que não tem conhecimento sobre
previdência busque orientações
antes de fechar um plano, para que
possa escolher a melhor opção, de
acordo com o perfil”.

Raio X dos fundos

SIMULAÇÃO
Aplicação de
R$ 200 ao
mês, feita pelo trabalhador durante
20 anos.

aposentadoria.
Bordignon disse ainda que as
pessoas que decidirem por fazer
uma previdência privada devem
pesquisar bastante os planos e
analisar as taxas cobradas.

PGBL progressivo

VGBL progressivo
FINAL BRUTO:

R$ 232.146,13

FINAL BRUTO:

R$ 232.146,13

FINAL LÍQUIDO:

R$ 181.505,94

FINAL LÍQUIDO:

R$ 191.075,94

R$ 2,5 bilhões.
O valor é referente a empresas que estão sediadas no Estado, como ArcelorMittal, Garoto, Cesan, Banestes, além
da Preves, do governo do Espírito Santo.

INFLAÇÃO

6% ao ano

*VALOR PRESENTE:

R$ 56.594,41

*VALOR PRESENTE:

* Valor presente significa o poder de compra que o dinheiro vai ter em 20 anos.

R$ 59.578,38
Fonte: EuQueroInvestir.com

PREVIDÊNCIA PRIVADA
DIVULGAÇÃO

No Estado são cinco fundações de empresas
que administram planos de previdência privada

tre eles a advogada Lígia Nunes dos
Santos Nogueira, além da assistente social Eliete Fanti Ferrari, ambas
aposentadas.
Também colaborou o analista de
saneamento, que continua na ativa
e hoje é presidente da instituição,
Luiz Carlos Cotta.

versas áreas, como portos e mineração.
NO PAÍS, apenas 3,4%

da população de trabalhadores regulares trabalham em empresas que
oferecem plano de previdência complementar.

Fonte: Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp).

taxas cobradas, pois são elas que
vão fazer toda a diferença na hora
da rentabilidade do investimento.
De acordo com o diretor regional da Associação Brasileira das
Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), Luiz
Carlos Cotta, os investidores têm
DIVULGAÇÃO

A criação da Fundação Assistencial dos Empregados da Cesan
(Faeces) — que começou em 1994
e oferece previdência complementar, entre outros benefícios, aos
trabalhadores da instituição —
contou com a colaboração dos próprios empregados da empresa, en-

É O VALOR DE INVESTIMENTO NO PAÍS, em di-

É possível fazer portabilidade
Como muitas pessoas apostam
todas as fichas da aposentadoria no
plano de previdência complementar, é preciso avaliar com muito
cuidado se ele é vantajoso ou não.
Por isso, é de extrema importância analisar as condições que o
fundo oferece, principalmente as

Fundação para empregados

700 bilhões

JULIANO
CUSTÓDIO
afirmou que
a portabilidade
de fundos é
feita da mesma
forma como
funciona nas
operadoras
de telefonia
celular

sido penalizados pelos altos custos
praticados pelas instituições financeiras, mas ele disse que é possível transferir o investimento para fundos mais rentáveis.
Ele explicou ainda que quem se
desliga de uma empresa que tem
plano de previdência também pode fazer a portabilidade, levando
100% da reserva constituída sem a
dedução de Imposto de Renda.
“A portabilidade é feita por meio
de transferência eletrônica de valores”, afirmou Cotta.
Para o consultor financeiro da
EuQueroInvestir.com, Juliano
Custódio, o investidor não precisa
ficar preso ao fundo que está investindo, pois, assim como foi feito
com a telefonia celular, onde é possível trocar de operadora sem mudar de número, o governo criou
uma lei que obriga os fundos de
previdência a permitir a portabilidade.

