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A escolha de um plano de previdência deve ser feita com cuidado e planejamento para que
as contribuições a serem pagas sejam suficientes para atingir as metas da aposentadoria

Q
uem poupa, tem. O velho
ditado continua valendo, e é
cada vez mais verdadeiro
em tempos de transforma-
ções econômicas globais,
reformulação de modelos

sociais e de reformas do sistema previden-
ciário em todo mundo, com promessas
para mudanças breves também no Brasil.
Ter um plano de previdência privada está
deixando de ser um luxo ou um objetivo
inalcançável para se tornar a maneira mais
eficiente para todos que buscam uma apo-
sentadoria tranquila. Pois, se o investi-
mento em tais planos pode parecer alto,
ficar sem eles representa, na maioria dos
casos, uma queda significativa no padrão
de vida, se tivermos em vista apenas os
baixos valores pagos pelo INSS.

A escolha de um plano de previdência
privada, entre os inúmeros produtos exis-
tentes no mercado, deve ser feita com cui-
dado e planejamento para que as contri-
buições a serem pagas hoje sejam sufi-
cientes para atingir as metas de sua apo-
sentadoria. Não há uma receita geral a ser
aplicada quando o gerente do banco ou o
seu corretor de seguros oferecerem o pla-
no da moda. O segredo é, para cada per-
gunta, procurar a resposta que mais se
adapte ao seu perfil de investidor. Uma di-
ca: avaliar o tempo que falta para sua apo-
sentadoria e o seu nível de aversão ao ris-
co. Quanto mais próximo da data para o
tão esperado descanso, menor deve ser a
exposição à renda variável, já que grandes
oscilações negativas podem atrapalhar o
planejamento. O tempo para eventuais re-
cuperações seria relativamente curto, e o
investidor perderia dinheiro.

Escolher uma empresa confiável para
cuidar de suas aplicações é sempre mais
indicado do que guardar o dinheiro por
iniciativa própria. A maioria das pessoas
não é disciplinada o bastante para lem-
brar de todo mês fazer depósitos em in-
vestimentos tradicionais. Existem inú-
meras formas de você programar a sua
aposentadoria, seja com investimentos
em poupança, CDBs, renda fixa, mercado
de ações ou até mesmo o investimento em
imóveis. Contudo, um plano de previ-
dência é a opção que certamente lhe aju-
dará na disciplina, que é o fator chave
para uma programação que, é bom lem-
brar, durará por várias décadas.

E se os juros mudarem, a economia en-
trar em crise ou crescer vigorosamente?
O mais prudente é que você possa contar
com um profissional do mercado para lhe
orientar sempre que necessário sobre as
melhores escolhas para o seu plano de
previdência. Consultores das empresas
de previdência ou corretores de seguros
certamente irão lhe auxiliar nesta tarefa.
Afinal, a sua satisfação é a garantia que
você não irá transferir o seu plano para
outra empresa gestora de planos de previ-
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dência que possua este serviço. Procure
escolher uma entidade confiável para ad-
ministrar o seu plano de previdência. Uma
consulta à Superintendência de Seguros
Privados (Susep) pode ajudar nessa hora.
Verifique há quanto tempo a empresa
existe, quantos clientes possui, se está
presente em outros países. Lembre, seu
dinheiro só voltará daqui a vinte ou trinta
anos, é bom que fique em boas mãos.

Muita gente se complica na hora de es-
colher os modelos do plano de previdên-
cia: PGBL ou VGBL? As letras, que podem
intimidar, identificam seu perfil de in-
vestidor. O PGBL (Plano Gerador de Be-
nefício Livre) é recomendado para quem
deseja obter uma vantagem fiscal, pois
com ele é possível abater até 12% da renda
tributável anual, porém na hora do resga-
te ou do recebimento da aposentadoria
você pagará o imposto sobre todo o mon-
tante. O VGBL (Vida Gerador de Benefício
Livre), por sua vez, é indicado para quem
faz a declaração simplificada do IR, para
profissionais liberais, para quem quer
aplicar além dos 12% investidos no PGBL
ou ainda para quem quer deixar o dinhei-
ro como herança, visando um planeja-
mento tributário, pois não há pagamento
de imposto quando os recursos são trans-
feridos aos beneficiários. Nesse plano,
não há abatimento de imposto de renda,
mas você só pagará o tributo sobre o ren-
dimento nos resgates ou no momento do
recebimento de sua aposentadoria.

Para impulsionar seus rendimentos
mensais, você pode escolher os planos de
renda fixa, com poucos riscos e rendi-
mentos comedidos, ou os produtos que
utilizam a remuneração de renda variá-
vel, que aplicam parte dos recursos em
ações e outros produtos do mercado, que
prometem um retorno maior, mas tam-
bém são mais arriscados.

Temos que considerar também aspec-
tos como o regime tributário, os opcionais
(benefícios de risco, seguros de vida e para
casos de invalidez) e, finalmente, e talvez
o mais importante, o preço a pagar pelos
planos. Para avaliar este item, é bom se-
guir sempre a lógica de todas as compras,
avaliando o custo e o benefício. No caso
dos planos de previdência, reparando es-
pecialmente nas taxas de carregamento
(de entrada ou saída), que variam de 0% a
5% sobre o valor das contribuições men-
sais, e a taxa de administração (ou gestão
financeira), que costuma ficar ao redor de
1,5% ao ano, dependendo dos valores de
suas contribuições ou saldo já acumulado.

Outros aspectos técnicos também são
importantes, como taxa de juros na fase
da aposentadoria e tábua de mortalidade
utilizada pela seguradora. Um bom plano
é um misto saudável entre essas taxas,
características técnicas e rentabilidade,
garantindo ganhos justos e também pro-
teção ao investidor.

Keyton Pedreira
Economista especializado em previdência
e diretor executivo da corretora Nunes & Grossi

Quanto mais próximo da data
para o tão esperado descanso,
menor deve ser a exposição
à renda variável, já que
grandes oscilações negativas
podem atrapalhar o
planejamento da aposentadoria

Escolher uma empresa confiável
para cuidar de suas aplicações
é sempre mais indicado
do que guardar o dinheiro
por iniciativa própria
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