
Trabalho em família 
Guilherme Meirelles 
 
Visão de longo prazo e benefícios fiscais levam os pais a comprar planos privados para os 
filhos cada vez mais cedo. 
 

 
Renato Russo, da Fenaprevi: plano está ligado diretamente ao conceito de educação financeira, com diferenciais. 

 
Já foi o tempo em que falar de previdência era conversa de velho. Preocupados com o futuro 
de seus descendentes em uma época em que os ciclos de instabilidade econômica se tornam 
mais frequentes, famílias buscam nos planos de previdência privada alternativas seguras para 
garantir a educação dos filhos. Lançados no fim da década de 90, os chamados planos para 
menores de idade crescem a olhos vistos e hoje ganham espaço na carteira de investimentos 
dos brasileiros, não apenas por sua finalidade, como também pelos benefícios fiscais e 
tributários na hora de acertar as contas com o Leão. 
  
De acordo com dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), os 
planos voltados para jovens crescem em média 20% ao ano. E já representam 3,27% do total 
de depósitos realizados nos primeiros meses de 2011. Pode parecer pouco em um universo 
onde predominam os planos individuais voltados para aposentadoria e os planos empresariais. 
Mas, há que se considerar que o "boom" dos planos começou apenas por volta de oito anos 
atrás, quando entraram em vigor as regras que criaram os produtos Vida Gerador de Benefício 
Livre (VGBL) e Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL). O primeiro, indicado para quem faz a 
declaração simplificada ou é isento do Imposto de Renda, e o segundo, opção melhor para 
quem faz a declaração completa, sendo dedutível em até 12% da base tributável. 
  
Assim, passou a ser interessante ao pai que é contribuinte incluir o filho como beneficiário de 
um plano de previdência ou até mesmo abrir um plano em nome do menor, o que garante um 
desconto na declaração até ele completar 21 anos, ou até mesmo 24 anos, caso esteja 
cursando uma faculdade. "Este benefício, aliado aos objetivos do plano, proporcionaram um 
apelo de marketing forte por parte das instituições financeiras", afirma Renato Russo, vice-
presidente da Fenaprevi. 
  
Para o executivo, o plano está ligado diretamente ao conceito de educação financeira, na 
medida em que o objetivo primordial é garantir a formação educacional. E com um diferencial 
dos planos convencionais de aposentadoria. "Nos planos para jovens, você pode agregar 
outros produtos de cobertura de risco, como pecúlio (pagamento do benefício em caso de 
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morte do responsável) ou uma pensão mensal até a data prevista para encerramento das 
contribuições do plano, em caso de falecimento do pai", diz. 
  
No momento da contratação de um plano para o filho, o pai deve ter bem claro o período em 
que estará fazendo os seus aportes e a data de concessão do benefício (chamado período de 
diferimento). Por exemplo, um pai decide abrir um plano para o filho que nasceu em 
9/11/2011, e fixa como data de recebimento do benefício o ano de 2032, quando ele tiver 21 
anos. 
  
O valor almejado para a época é de R$ 250 mil, com rendimento anual de 9%. Para alcançar 
este objetivo, ele terá de fazer aportes mensais médios de R$ 368,00, sendo que estes valores 
podem sofrer alteração conforme o plano escolhido. Sim, por que os planos de previdência são 
atrelados a fundos de investimentos geridos pelas próprias instituições. Esses fundos podem 
ser conservadores (compostos por 100% de renda fixa), moderados (em torno de 15% de 
renda variável) ou agressivos (com até 49% de renda fixa, conforme a instituição). "Mas a 
maior concentração fica nos planos apoiados por renda fixa. Na hora de administrar os 
recursos dos filhos, os pais são mais conservadores", afirma Edson Lara, diretor de seguros do 
HSBC. 
  
A mesma situação se observa junto aos clientes do plano Crescer, da Caixa Seguros. "Mais de 
70% dos clientes estão em produtos de renda fixa", afirma Juvêncio Braga, diretor de 
previdência. 
  
Empenhados em conquistar novos clientes, os bancos não economizam em soluções criativas. 
Com uma carteira de aproximadamente 400 mil planos para menores, o Itaú desenvolveu um 
produto batizado como Fases da Vida, no qual a composição dos recursos é alocada em renda 
fixa e variável conforme vai se aproximando a data final do plano. "Como é um investimento 
de longo prazo, você sempre tem tempo de recuperar eventuais perdas no meio do caminho", 
afirma Osvaldo Nascimento, diretor executivo de produtos de investimento e previdência do 
Itaú-Unibanco. 
  
Disposto a investir nesse nicho, o Icatu vai lançar em dezembro o plano Prev Junior, com duas 
modalidades de fundos, visando atingir o público capaz de pagar um tíquete mensal de R$ 
150. Segundo Plínio Sales, diretor de previdência do Icatu, estudos feitos pela companhia 
apontam que a tendência dos pais é abrir um plano a partir da idade de 3 anos, o que garante 
para a instituição a manutenção do cliente por pelo menos 20 anos. 
  
Segundo Carolina de Molla, diretora de pessoas e previdência da SulAmérica, a idade média 
das crianças para contratação do plano Educaprev gira em torno de 7 anos. Lançado em 2008, 
o plano teve crescimento de 53% entre janeiro e agosto, comparado com igual período de 
2010. Entre os diferenciais, diz Carolina, está o serviço agregado Escola On Line, que fornece 
conteúdo interativo na internet para diversas idades, até o período pré-vestibular. 
  
Todas as instituições enfatizam que se trata de um investimento de longo prazo. No caso dos 
planos de previdência, não compensa fazer retiradas em curto ou médio prazo, por conta da 
tributação. 
 
Setor tem arrecadação recorde e planos para jovens já movimentam R$ 1 bi 
 
Os planos para menores tiveram expansão de 20,43% e registraram depósitos de R$ 1 bilhão. 
Mas, quem puxou a alta foram os planos individuais, que receberam aportes de R$ 27,7 
bilhões no período, o que significou crescimento de 22,17% no ano. Já os planos corporativos 
arrecadaram R$ 4,2 bilhões, registrando alta de 20,52%. 
  
A maior preocupação com o dia de amanhã, aliada ao aumento do emprego formal em 2011 - 
mais de 2 milhões de novas vagas até setembro, segundo o Ministério do Trabalho - 
contribuem para um ano excepcional no setor de previdência privada. Nos oito primeiros 
meses do ano, segundo a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), foram 
arrecadados R$ 33,07 bilhões, uma alta de 21,9% no volume de depósitos comparado ao 
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mesmo período de 2010. É a maior arrecadação registrada em três anos. s oito primeiros 
meses de 2011. 
 

 
  
Para Renato Russo, vice-presidente da Fenaprevi, as perspectivas para os próximos meses são 
bem favoráveis. "As condições gerais da economia são animadoras e como não há risco de 
desemprego os números devem continuar em patamar positivo". O volume de arrecadações 
até agosto já é superior ao total obtido em 2008, que foi de R$ 31, 85 bilhões. No ano 
passado, as 64 seguradoras e as 15 entidades abertas de previdência complementar filiadas à 
Fenaprevi registraram aportes de R$ 46,07 bilhões, volume que poderá superado antes mesmo 
de dezembro, caso seja mantido o mesmo ritmo de crescimento. Apenas em agosto, foram R$ 
4,28 bilhões, volume 9,12% maior que o registrado em igual período do ano passado. 
  
Conforme tendência de anos anteriores, a preferência do brasileiro recai sobre os planos da 
modalidade Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL). Os aportes nesta modalidade cresceram 
25,56% no ano com depósitos de R$ 26,8 bilhões, representando 81,25% da receita. Já o 
PGBL teve arrecadação de R$ 4 bilhões, alta de 13,48%. Os planos tradicionais (anteriores ao 
lançamento dos produtos VGBL e PGBL) registraram depósitos de R$ 2,1 bilhões, o que 
representou uma pequena queda de 0,31%. 
  
No ranking geral da Fenaprevi, de acordo com a receita acumulada no ano, a liderança 
pertence à Bradesco Vida e Previdência, com 31,8% do mercado. A posição se deve ao forte 
volume na área de planos empresariais, onde tem folgada liderança de 56,24% (o Itaú, 
segundo colocado tem 19,7%) e no segmento de planos individuais - 28,69% contra 24,2% da 
Brasilprev. 
  
A vice-liderança do ranking geral é ocupada pela Brasilprev (23,16%), vindo em seguida o Itaú 
(22,35%), Caixa Vida e Previdência (7,61%), Santander (5,2%), seguido pela HSBC (4,02%), 
Icatu (0,9%) e SulAmérica, com 0,85% das receitas acumuladas no ano. Nos planos para 
menores, a Brasilprev lidera, com 47,2% das receitas acumuladas no ano. 
 
Investimento cria a cultura poupadora 
Luiz Sérgio Guimarães 
 
Progressivo envelhecimento da população deve ser acompanhado por regras menos 
favoráveis. 

 
Álvaro Modernell: "Nos momentos de estabilidade, há uma grita contra as taxas. Mas, durante as crises, omite-se a 

relevância da administração técnica". 
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Em que momento da vida vale a pena fazer um plano de previdência privada? Os especialistas 
são unânimes em garantir que quanto mais cedo melhor. A aposentadoria pode ser um evento 
distante, nem por isso a preocupação em assegurar tranquilidade material na velhice deve ser 
postergada. Trata-se de um investimento que, embora vise o futuro, tem consequências 
importantes no presente. A principal é de criar a cultura da poupança. Não só a de guardar 
todo mês pelo menos um mínimo previamente comprometido. Mas sobretudo a de não fazer 
saques por qualquer motivo. Os planos de previdência privada só se tornam um bom negócio 
no longo prazo. 
  
As vantagens tributárias concedidas a eles por um governo preocupado em aliviar o pesado 
farto da Previdência Social são auferidas apenas se o investidor tiver uma visão de longo 
prazo. Eles são atraentes também porque não se pode ficar dependente da aposentadoria 
oficial. 
  
Seguindo a trilha internacional, a tendência é de o progressivo envelhecimento da população 
brasileira ser acompanhado de regras cada vez menos favoráveis aos novos contingentes de 
aposentados. 
  
O Censo 2010 do IBGE mostrou que o peso dos jovens - faixas etárias até 25 anos - vem 
diminuindo no conjunto da população, enquanto cresce a participação do demais grupos. A 
fatia das pessoas com mais de 65 anos aumentou de 5,9% no ano 2000 para 7,4% em 2010. 
O IBGE estima que a quantidade de idosos proporcionalmente ao restante da população dobre 
em 30 anos. Por causa da menor taxa de natalidade, do baixo crescimento populacional e da 
maior expectativa de vida, a equação da Previdência não fecha: o rombo se alarga porque há 
menos jovens contribuindo para que mais idosos se aposentem. O resultado é que o valor do 
benefício ficará sempre abaixo do último salário. 
  
Não é por causa disso que será decisão sábia não contribuir para o INSS. Quem for empregado 
com registro em carteira não terá opção: o desconto será obrigatório. Mas os autônomos 
devem fazê-lo, alerta o advogado especializado em questões previdenciárias Hilário Bocchi 
Júnior, sócio do escritório Bocchi Advogados, nem que seja apenas para garantir para si ou sua 
família assistência nos momentos de doença, invalidez, idade avançada ou morte. "A pessoa 
pode contribuir durante apenas um mês com o mínimo de R$ 60,00 e se vier a falecer no mês 
seguinte a sua família terá direito a um salário mínimo mensal pelo resto da vida. Isso não 
existe em lugar nenhum do mundo", diz. 
  
Ao contrário do sistema vigente na previdência social, segundo o qual quem trabalha paga 
pelos aposentados, nos planos privados é o próprio contribuinte quem investe para ele mesmo 
usufruir no futuro. Por isso, quanto mais cedo começar a capitalização, maior será o bolo no 
futuro. Existem dois tempos nesses planos: a fase de acumulação e a de usufruto dos 
benefícios. Quem, aos 20 anos, projeta se aposentar aos 60 com R$ 1 milhão no bolso, deve 
poupar um pouco mais de R$ 2 mil ao ano, supondo-se uma rentabilidade do plano de 10% ao 
ano. Mas quem só toma essa decisão aos 50 anos, precisará economizar quase R$ 63 mil a 
cada um dos 10 anos seguintes. 
  
O professor de finanças da FGV-SP, Samy Dana, diz que a principal virtude dos planos é a de 
criar quase coercitivamente o hábito de poupar no longo prazo. Como para usufruir dos 
benefícios fiscais os saques são desestimulados, acabam forjando no investidor a cultura de 
formulação de objetivos de longo prazo. 
  
A desvantagem mais evidente dos planos privados, como o PGBL e o VGBL, são as altas taxas 
de carregamento e administração cobradas pelas instituições. Elas costumam variar de 1% a 
3,5%, mas podem chegar em alguns casos em até 5%. São elevadas porque, no entender de 
Dana, a competição entre os bancos ainda é baixa e porque, por serem muito altos, os juros 
nominais formam uma gordura que camufla o impacto das tarifas sobre o rendimento final, 
inibindo descontentamentos por parte dos investidores. Tanto é que, no longo prazo, apesar de 
gozar de vantagens fiscais, pelas suas contas a previdência privada não consegue ser muito 
mais compensadora do que uma aplicação similar em papéis federais via Tesouro Direto. 
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O educador financeiro Álvaro Modernell, sócio-fundador da Mais Ativos, diz que a gestão 
profissional dos recursos confiados aos planos de previdência compensa largamente o ônus das 
taxas cobradas. "Nos momentos de estabilidade, há uma grita geral contra as taxas. Mas, 
durante as crises, frequentemente omite-se a relevância da administração técnica em reduzir o 
impacto das turbulências sobre as carteiras. Sobretudo em aplicações nas bolsas de valores, 
todos se vangloriam dos ganhos obtidos em épocas de bonança, mas ninguém conta os 
tombos que levou na crise", diz. 
 
Aplicador pode alterar o perfil de sua carteira 
 
O planejamento financeiro destinado a assegurar uma aposentadoria confortável não deve 
escorar-se unicamente nos planos de previdência. Uma ampla diversificação de carteira deve 
ser feita para o atendimento dos objetivos de curto e médio prazo, de tal forma que se torne 
desnecessário mexer nos investimentos de longo prazo. "O investidor não pode ficar com o seu 
portfólio travado no longo prazo. Precisa, para cobrir despesas emergenciais, de ativos com 
liquidez, como a poupança, o CDB e os fundos de investimento", recomenda o superintendente 
de previdência do Santander, Alessandro Andrade. 
  
O planejamento financeiro tem hoje nos fundos de previdência uma de suas peças 
fundamentais também porque não servem apenas à aposentadoria. Os pais podem montar 
planos de emancipação de seus filhos desde a mais tenra idade. No Santander, com depósitos 
mensais a partir de R$ 70,00, garantem que em idade pré-determinada o jovem poderá 
resgatar o dinheiro aplicado, seja para custear a universidade, para uma viagem de estudos ao 
exterior ou a compra de um carro. O plano permite também, ao invés do resgate total, a 
programação de saques mensais destinados ao pagamento das mensalidades escolares. "A 
flexibilidade dos planos de previdência torna possível efetuar um planejamento ao longo do 
tempo com base na mudança do perfil do investidor. Muitas vezes, ele inicia o plano com um 
perfil mais agressivo, aceita e pede ativos mais sujeitos a risco, mas com o passar do tempo 
sua disposição torna-se mais conservadora. E será possível mudar o plano sem perder as 
vantagens fiscais", diz Andrade. 
 

 
  
Gustavo Lendmuth, superintendente-executivo da HSBC Seguros, diz que será possível aos 
pais planejar o futuro financeiro dos filhos desde o nascimento deles. E com a segurança das 
coberturas por morte ou invalidez. Se um pai faz um plano que prevê o resgate de R$ 100 mil 
quando o filho fizer 18 anos, mas ele vier a falecer quanto a fase de acumulação ainda estiver 
pela metade, ou seja, R$ 50 mil, a outra metade será aportada pelo próprio plano, 
assegurando que o jovem receba os mesmos R$ 100 mil na idade combinada. E tal plano 
poderá ser um PGBL ou um VGBL com regime tributário progressivo ou regressivo. 
  
O professor de finanças da FGV-SP, Samy Dana, diz que o primeiro passo na elaboração do 
planejamento financeiro que permitirá o que chama de "envelhecimento saudável" - o conforto 
financeiro na velhice muitas vezes pode ser a condição básica para o bem-estar físico e mental 
- é ter consciência precisa do quanto se ganha e do quanto se gasta. "A maioria das pessoas 
sabe quanto ganha, mas poucas têm conhecimento de quais são seus gastos", diz Dana. 
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O hábito de poupar se inicia com a elaboração de um orçamento doméstico. E a divisão ideal 
da receita deve ocorrer igualmente em três partes iguais: um terço deve ser empenhado na 
cobertura das despesas essenciais com moradia, alimentação e educação; um terço pode ser 
gasto com supérfluos, como roupa e entretenimento; o terço restante deve ser poupado. 
Atualmente, o professor só aconselha investimentos no plano de previdência privada e no 
Tesouro Direto. Descarta tanto os fundos de investimentos tradicionais (cujos custos muito 
altos não são compensados por uma rentabilidade superior ao Tesouro Direto), as carteiras de 
ações (por embutirem riscos gigantescos) e os imóveis (por exibirem preços típicos de uma 
bolha especulativa). 
  
Para o educador financeiro Álvaro Modernell, a escolha das aplicações mais adequadas para 
cada perfil de investidor está vinculada diretamente aos seus objetivos. Dependendo da meta 
almejada, até mesmo investimentos de retornos historicamente acanhados, com os fundos 
cambiais, são indicados. Se a intenção é poupar para, no prazo de dois anos, cursar um MBA 
no exterior ou fazer uma grande viagem internacional, tais fundos e a compra programada e 
gradual de moedas como dólar e euro fornecem o hedge que evitará a frustração se no 
momento planejado, por causa da irrupção de uma crise, acontecer uma súbita desvalorização 
do real. Se o objetivo for de médio prazo, como bancar o custo de um casamento, Modernell 
recomenda a montagem de uma carteira de ações. Para os fins de complementação de renda 
na aposentadoria, os PGBLs e os VGBLs são imbatíveis por causa das isenções fiscais. Para 
alvos de curto prazo, como as férias anuais, e os imprevistos, a melhor alternativa ainda é a 
caderneta de poupança, por sua simplicidade e ausência de risco. 
  
Para Lendmuth, do HSBC, as orientações gerais para o planejamento financeiro não dispensam 
entrevistas frequentes com consultores e gerentes. "Não existem aplicações melhores que as 
outras. Existem necessidades e expectativas diferentes. As particularidades e objetivos de 
cada pessoa é que irão determinar o conjunto adequado de ativos", diz. 
 
Filhos aprendem cedo a administrar os recursos 
Denise Ramiro 
 

 
Quando os filhos nasceram, a psicóloga Juliana Davini abriu uma poupança para eles e depois migrou para o PGBL. 

  
A psicóloga Juliana Davini, de 46 anos, aprendeu em casa a importância de poupar. Quando 
nasceu, a mãe abriu uma caderneta de poupança para ela e fez, junto com os avós, depósitos 
mensais na conta da filha. Uma reserva para quando se tornasse gente grande. E foi assim 
que Juliana, já adulta, conseguiu dar entrada em um apartamento para a família. A lição de 
casa promete atravessar gerações nessa família paulistana. 
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Quando os filhos nasceram, Gabriel, hoje com 19 anos, e Luiza, 17 anos, Juliana seguiu os 
passos de sua mãe e abriu uma poupança para os dois. Ao longo de 10 anos fez aportes 
mensais de cerca de um salário mínimo na conta dos filhos. Com uma quantia razoável 
acumulada, foi chamada pelo gerente do banco para rediscutir a aplicação. Foi convencida a 
migrar da poupança para um Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL). O contratante foi o 
marido, Fernando, 52 anos, declarante do imposto de renda pelo modelo completo - Juliana, 
autônoma, não conseguiria aproveitar os benefícios fiscais oferecidas pelo produto. 
  
Não foi fácil convencê-la. O gerente teve que responder a várias questões antes de fechar o 
negócio. Juliana só se convenceu quando calculou que o rendimento da poupança, na época, 
dava metade do retorno do PGBL. Além de saber que o come-cotas só seria pago no final do 
ciclo de contribuição, assim como também achou razoável a taxa de administração (1,5% ao 
ano), os benefícios tributários, com a opção de dedução de 12% do investimento no Imposto 
de Renda e, ainda, se certificar de que a taxa de carregamento era razoável. 
  
Mesmo assim, a cada seis meses, Juliana reunia a família e iam todos ao banco rediscutir o 
investimento. "Meus filhos acompanhavam tudo, davam palpite e enchiam a gerente de 
perguntas, como foram orientados a fazer", conta. Os dois aprenderam a importância de 
poupar. "Parte do dinheirinho que ganhavam dos avós ou parentes nos aniversários e no Natal 
era separado e guardado no banco", lembra. 
  
Quando o filho completou 18 anos e o benefício fiscal da dedução do IR expirou, Juliana abriu 
uma nova aplicação para o filho, um fundo de investimento em renda fixa. "O Gabriel é 
conservador, não suporta riscos", diz Juliana. Luiza, a mais nova, prestes a entrar na 
maioridade, também ganhou um fundo de investimento, contratado em nome da mãe. "Ela é 
mais ousada, aguenta bem as instabilidades da Bolsa de Valores e preferiu um multimercado." 
  
Com isso, Juliana deixou de fazer aportes no PGBL dos filhos, que está, rendendo. "Eles 
queriam ter mais liberdade para movimentar o dinheiro", diz a psicóloga. Ela tem um Vida 
Gerador de Benefício Livre (VGBL). "Com o tempo, ficamos menos tolerantes ao risco", diz. O 
marido tem um plano de previdência atrelado à empresa para a qual trabalha. 
  
Dentro de poucos anos, quando terminarem os estudos, Gabriel e Luiza terão uma boa 
poupança nas mãos. O PGBL de Gabriel poderá ser sacado quando completar 25 anos, o de 
Luiza, aos 22. O que farão com a reserva? Ainda não sabem. Mas Juliana está certa de que vão 
usá-la de forma consciente. "Eles sabem dar valor ao dinheiro", orgulha-se a mãe. 
 
Análise tributária completa escolha entre PGBL e VGBL  
Luiz Sérgio Guimarães 
 
A rentabilidade dos planos pode ser comprometida por um planejamento inadequado. 
 
Para quem não dispõe de um fundo de previdência fechado, bancado solidariamente pelo 
funcionário e a empresa, o caminho é o ingresso em um dos planos privados abertos. Eles são 
mais do que um fundo de investimento com outro nome. Só eles oferecem vantagens fiscais e 
uma gama de serviços e soluções voltados principalmente para atender ao objetivo da 
aposentadoria. 
  
Por causa de seus diferentes alvos, os fundos comuns e os de previdência não são 
concorrentes diretos, no sentido de que se pode fazer um ou outro. Os comuns - sejam de 
renda fixa, DI, multimercado, ações ou cambiais - proporcionam uma gestão de investimento 
profissionalizada e, para tanto, cobram uma taxa de administração. Os previdenciários se 
propõem também a gerir suas aplicações, mas oferecem adicionalmente serviço de 
planejamento financeiro e tributário de longo prazo. E, por essa peculiaridade adicional, 
exigem o pagamento de uma taxa de carregamento. 
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Como o participante sabe que o investimento será de longa maturação, o gestor comprará 
ativos que proporcionem sólida e segura rentabilidade em largos períodos. E, tecnicamente, 
quanto maior for o prazo de um papel, maior o seu retorno. Feita a opção pelo plano de 
previdência privada, o trabalho ainda não estará concluído. Restará escolher entre quatro 
modalidades distintas. As duas básicas são o Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL) e o 
Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL). Mas tanto em um caso como no outro, será possível 
escolher o regime tributário, se a incidência do imposto será progressiva ou regressiva. A 
tomada de decisão não é complicada se o investidor analisar as suas condições presentes e os 
seus objetivos. 
  
Antes de fechar o negócio, o investidor precisa conhecer um detalhe operacional importante 
dos fundos de previdência: além da taxa de administração cobrada anualmente durante toda a 
vigência do plano, ao efetuar cada depósito incidirá sobre ele uma taxa de carregamento. Esta 
é única e recolhida na entrada, variando entre 1% e 5%. O imposto incidirá somente no 
momento do resgate, e a sua mordida dependerá do regime tributário escolhido e do montante 
sacado. Às vezes, é mais interessante sacar todo o valor acumulado de uma tacada só, em 
outras o mais aconselhável é efetuar pequenos saques das aplicações feitas lá no início ou, 
então, desfrutar de uma renda mensal pré-combinada com o gestor. 
 

 
  
Os planos permitem que, em caso de morte ou invalidez do investidor, os recursos sejam 
sacados pelos beneficiários sem a necessidade de inventário. No caso de herança, não é 
cobrado IR, nem o imposto de transmissão de 15%. "Em 20 dias o dinheiro estará na conta do 
beneficiário, sem a burocracia e os custos do inventário", diz o superintendente do Santander, 
Alessandro Andrade. 
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O PGBL, ao permitir abater ou restituir 12% da renda anual tributável, é indicado para quem 
contribui ao INSS e preenche o formulário completo da declaração de IR. Sem o PGBL, parte 
do valor de sua restituição ficaria com a Receita Federal. Mas, na verdade, como no resgate do 
plano há a cobrança de imposto sobre o total resgatado, e não sobre o rendimento, muitos 
especialistas advertem que o abatimento dos 12% não é uma isenção fiscal de um Leão 
benévolo, mas uma mera postergação de cobrança. De qualquer forma, permite que a 
remuneração recaia sobre um volume maior de recursos, já que não há impostos no meio do 
caminho, melhorando os ganhos nominais. Essa vantagem da postergação não é 
proporcionada pelo VGBL. Trata-se de plano mais adequado a profissionais liberais e 
empresários que não pagam IR na pessoa física. Mas isso torna interessante a eles investir 
mais do que os 12% da renda anual. No resgate, o imposto considera apenas o lucro ganho e 
não a totalidade do saque, como no PGBL. O sistema tributário do VGBL é melhor do que o 
"come-cotas" dos fundos de investimento de renda fixa e multimercados. Nestes, tendo havido 
ou não saque, o imposto é cobrado por meio da diminuição do número de cotas detidas pelo 
aplicador. 
 

 
 

Após a decisão entre o PGBL e o VGBL, é a hora de escolher entre a tributação regressiva e a 
progressiva. Pela primeira, quanto mais tempo o dinheiro permanecer no fundo, menor será a 
alíquota. Esta vai caindo de 35% sobre saques realizados em períodos menores que dois anos 
para até 10% se o aporte não for mexido por 10 anos ou mais. Mas, atenção: cada nova 
aplicação contará seu prazo específico. Por isso, convém sacar apenas as mais antigas. No 
regime progressivo, o dinheiro não sofrerá qualquer retenção de imposto na fase de 
acumulação e, no resgate, respeitará a tabela progressiva do IR. E os rendimentos a serem 
sacados podem estar na faixa de isenção da tabela. Dependendo das despesas que o 
contribuinte terá a deduzir em seu IR, a renda tributável poderá, com o VGBL, ficar próxima da 
faixa de isenção. 
  
Embora se deva fazer uma análise caso-a-caso, há dicas gerais fornecidas pelo 
superintendente de produtos de previdência do Santander, Richard Seegerer. A primeira é de 
optar pelo PGBL até o limite de diferimento dos 12%. O que exceder poderá ir para um VGBL. 
A segunda: se o contratante pretende sacar o dinheiro em um prazo de até quatro anos, o 
melhor é o regime progressivo. A terceira: se no futuro a renda aumentar acima das previsões 
iniciais, será interessante fazer a transferência dos recursos de um plano progressivo para 
outro regressivo. Na mudança, não haverá incidência de imposto, mas será iniciada uma nova 
contagem de tempo. 
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Brincadeira ensina como administrar o dinheiro  
Chris Martinez  
 
 

 
Aquiles Mosca, do Santander Asset: "As crianças formam a base da sua educação financeira entre os 7 e 8 anos". 

  
Depois de investir em assessoria financeira para seus clientes, os bancos agora estão de olho 
no público mirim. Bradesco, Itaú-Unibanco, Santander, Caixa e outras instituições vêm 
investindo na formação de crianças e adolescentes. A ideia é explorar o mundo lúdico das 
crianças pela interatividade eletrônica. 
  
O Santander desenvolveu o site Brincando na Rede (www.brincandonarede.com.br), com seis 
divertidos personagens e um punhado de atividades associadas às finanças. O sortimento é 
variado e em todas elas há interatividade por parte da criançada que envia as suas 
colaborações ou participa das enviadas pelos amigos virtuais: pode ser uma simples charada, 
como solucionar um "probleminha" matemático, ou tentar achar uma imagem escondida num 
desenho na tela ou, até mesmo, soltar a imaginação e criar um produto. Esse cardápio de 
alternativas está distribuído em ícones e, para conhecê-los, é preciso um passeio pelo site. 
  
Em setembro, numa parceria com a Editora Globo, a agência Talent desenvolveu uma nova 
ação para o site Brincando na Rede: o "Mundo Sítio". É um jogo onde a criança aprende como 
administrar uma loja, usando os conceitos de empreendedorismo, gestão e sustentabilidade. 
Os personagens são os mesmos do site e, além disso, o jogo conta com uma turma de mais 
seis atendentes e fregueses, cada um com uma personalidade diferente. Entre as atividades 
oferecidas estão: montar o brinquedo que o cliente escolheu, empacotar o presente e ainda 
arrumar o brinquedo antigo. 
  
Para Fernando Byington Egydio Martins, vice-presidente de marca, marketing, comunicação e 
interatividade do Santander, as crianças de hoje aprendem naturalmente por meio dos jogos e 
videogames. "Elas se interessam, querem ver". 
  
Em quatro anos, até hoje, o site pulou de 30 mil para 300 mil usuários cadastrados. Em igual 
período, o crescimento foi de 2 mil para 20,5 mil colaborações em média - de baixinhos que 
mandam seus desenhos, charadas e criações de produtos. Outra ação importante do banco foi 
promover um vídeo-chat de orientações financeiras para crianças. Mas o maior número de 
participantes (400 mil acessos em duas horas) foi de pais. Afinal, como e quando se deve falar 
sobre o tema com os filhos? 
  
No Itaú, sob o chapéu do Itaú Social, há em curso um grande projeto sobre o uso consciente 
do dinheiro. É um projeto educativo, que nasceu em 2004, voltado para clientes e que se 
espicha para a sociedade, com comerciais, distribuição de cartilhas (mais de um milhão), 
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orientação sobre orçamento familiar, como sair do vermelho e, principalmente como falar 
sobre dinheiro com os filhos. "O uso consciente é importante, às vezes as pessoas contam com 
o cheque especial como extensão do próprio salário, o que não é saudável para o banco 
também", diz a superintendente de sustentabilidade do Itaú, Maria Eugênia Sosa. 
  
Para montar essas ações, o Itaú conta com a ajuda de profissionais especializados, a exemplo 
da consultora Cássia D'Aquino, autora dos livros "Educação Financeira: 20 dicas para ajudar 
você a educar seu filho" e "Educação Financeira: 20 dicas para ajudar você a administrar sua 
mesada." 
  
Familiarizado com o tema, Aquiles Mosca, superintendente executivo da Santander Asset 
Management, acredita em algumas táticas inteligentes para ensinar a meninada. A primeira é 
fazer a relação entre esforço e recompensa. "Vários estudos mostram que as crianças formam 
a base de sua educação financeira entre 7 e 8 anos, e os que recebem melhor orientação nesta 
idade se tornam adultos mais comprometidos". 
  
Outra dica, segundo ele, é relativizar o valor do dinheiro ao bem material que a criança gosta - 
pois assim, ela é capaz de entender o custo e o significado do dinheiro. Ele acrescenta que 
ensinar aos pequenos que com paciência de juntar eles tendem a ser recompensados na frente 
é também uma forma de mostrar que poupar está associado à felicidade. 
  
Para ensinar o valor do dinheiro brincado, a BM&FBovespa lançou o seu programa educativo 
Teatro Turma da Bolsa, que teve a estreia com a peça "O Porco e o Magro". A dupla de 
personagens, o Porco (um professor formado em Harvard) e o Magro (um aluno consumista) 
leva aos espectadores mirins os principais conceitos de educação financeira. 
 
Pequenos controlam a mesada 
 
Um dos maiores bancos privados do Brasil, o Bradesco, apostou firme no público infanto-
juvenil, entre 11 e 17 anos. Há cinco anos, criou um produto modelado especificamente para 
eles: a Clickconta. Trata-se de uma conta corrente muito parecida com as contas 
convencionais. 
  
Nela, o correntista mirim recebe um cartão de débito com saque diário de valor limitado pelo 
responsável. Os maiores de 16 anos podem ter talões de cheque. A sacada é que ele pode 
receber sua mesada direto na conta - que está vinculada a uma poupança. Tudo sem tarifa. E 
por quê? "A ideia é trabalhar a consciência de futuros correntistas", diz Marcos Daré, diretor de 
investimentos do banco. 
  
Quando faz 18 anos o cliente é convidado a ser um correntista Bradesco Universitário, onde se 
cobram algumas tarifas de valor baixo. A página da Clickconta na internet tem um simulador 
de sonhos. "O jovem coloca o quer comprar, o valor, e a ferramenta mostra quanto ela deve 
guardar e por quanto tempo para realizar seu sonho", diz o executivo. 
  
Já no Santander há o Prev Educar, um plano que permite formar uma reserva para pagar a 
faculdade, curso no exterior ou mesmo os primeiros passos da vida profissional dos 
dependentes. O valor mensal é de R$ 70. "Desenvolvemos o Prev Educar como uma opção 
rentável para quem deseja adquirir o hábito de poupar e investir na formação profissional de 
seus filhos", informa Gilberto Abreu, diretor executivo de previdência, seguros e capitalização 
do banco. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11, 12 e 13 nov. 2011, Especial Previdência, p. 
G1-G4. 
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