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FINANÇAS PESSOAIS

Empresas começam a educar
o ‘b o l s o’ dos funcionários
Serviço de planejamento financeiro para empregados passa a fazer parte da est rat é g i a
dos departamentos de recursos humanos. Por Luciana Seabra, de São Paulo

RUY BARON/VALOR

Poliana e o marido, Fábio, aprenderam a organizar as contas com o Sabin

Quando bateu na porta do de-
partamento de Recursos Huma-
nos da empresa em que traba-
lha, Poliana Torres, de 24 anos,
tinha a carteira recheada de car-
tões de crédito de bancos, super-
mercados, lojas de roupas e de
eletrodomésticos. “Estava estou-
rada e pedi um empréstimo con-
s i g n a d o”, diz a supervisora do
Laboratório Sabin. A empresa de
diagnósticos sugeriu que a fun-
cionária participasse de um pro-
grama de educação financeira.
Ciente de que precisava mudar
os hábitos, Poliana pediu que o
marido participasse. A resposta
foi positiva. Nos últimos quatro
meses, a família renegociou to-
das as dívidas, reduziu à metade
a taxa de juros paga mensal-
mente e se prepara para iniciar
em julho uma poupança, rumo
ao sonho da casa própria.

A atitude de Poliana faz parte
da rotina dos departamentos de
RH. Já a reação do Laboratório
Sabin ainda é rara nas empresas
brasileiras. “Os programas são
pouco comuns. A educação fi-
nanceira é um assunto novo,
que começa a ser discutido por
algumas organizações”, diz
Glaucy Bocci, gerente da área de
liderança e talentos da consulto-
ria Hay Group no Brasil.

Glaucy afirma que algumas
empresas começam a entender
que a educação financeira pode
ser uma ferramenta importante
para melhorar a percepção do
funcionário em relação à sua re-
muneração. Se a companhia pa-
ga mais do que a média de mer-

cado aos empregados e eles con-
tinuam insatisfeitos com a remu-
neração, a possibilidade de que
eles não saibam gastar o dinhei-
ro deve entrar no radar.

Nas empresas em que a educa-
ção financeira já está presente,
ela surge muitas vezes como uma
tentativa de remediar alguns sin-
tomas — um grande número de
funcionários procura o RH para
vender férias, retirar dinheiro da
previdência privada e até com
um pedido para ser demitido, a
fim de usar a rescisão para pagar
dívidas. No Sabin, esses são moti-
vos para uma conversa. “O fun-
cionário acaba confessando que
está com dificuldades financei-
ras”, afirma Juliana Alcântara, ge-
rente de RH do laboratório.

O empregado é, então, convi-
dado a participar de um progra-
ma educacional. Se topar, tudo
começa com uma planilha de
custos, em que ele compara ga-
nhos e gastos mensais. Identifi-
cadas as dívidas, a empresa ensi-
na o funcionário a negociá-las.
“No cartão de crédito, por exem-
plo, é possível conseguir de 60% a
70% de desconto”, diz Juliana.

Reduzida a dívida, o Sabin an-
tecipa benefícios, como décimo
terceiro salário e participação
nos resultados. Se não for possí-
vel quitar tudo, é hora de trocar
juros altos por baixos. A dívida
vira pequenas parcelas, descon-
tadas mensalmente no salário.
No caso de Poliana, os juros mé-
dios passaram de 7% para 3,5%
ao mês. “Hoje essa é uma preo-
cupação a menos. Minha ansie-

dade diminuiu e a produtivida-
de até aumentou”, diz Poliana.

Foi um levantamento sobre a
saúde dos funcionários que levou
o Grupo Fleur y, de medicina diag-
nóstica, a criar também um pro-
grama de educação financeira. Na
pesquisa, 35% dos empregados in-
dicaram as finanças pessoais co-
mo um motivo de estresse no dia
a dia. O programa começou com
um piloto, em que contadores
atuavam em apenas uma unidade
da rede. “Percebemos que o mo-
delo presencial era interessante,
mas não compatível com a expan-
são da empresa. Optamos por lan-
çar mão de uma ferramenta on-li-
n e”, diz Alexandre Toscano, geren-
te de saúde e segurança ocupacio-
nal do Grupo Fleury.

Hoje 228 funcionários da em-
presa participam de forma ativa
do programa, com uso das plani-
lhas orçamentárias disponíveis
no site, por exemplo. “Dependen -
do da demanda, fazemos a abor-
dagem presencial”, diz Toscano.

Um bom programa de educa-
ção financeira não exige grandes
investimentos, segundo Fabiana
Bertuzzi, gerente de responsabi-
lidade social da Drogaria São
Pa u l o. Além do atendimento in-
dividual a quem precisa, a droga-
ria organiza cursos mensais, para
grupos de 30 pessoas. A ideia pa-
ra este ano é dobrar a frequência.
Nos encontros, os empregados
aprendem de forma lúdica, por
meio de blocos coloridos, a orga-
nizar o orçamento. “Já atende-
mos funcionários de cargo de ge-
rência que diziam: faço o balan-

ço da loja, mas o meu balanço
mesmo nunca fiz”, diz Fabiana.

Rodrigo Ventre, sócio da Vita -
denarium, que oferece consulto-
ria em educação financeira a em-
presas há oito anos, diz que o
programa deve custar de R$ 5 mil
a R$ 30 mil, com variações de
acordo com o projeto e o número
de funcionários. “Se o treina-
mento evita um pedido de de-
missão desnecessário, está pago
o investimento. Se gera mais mo-
tivação do funcionário, o retorno
é muito maior”, diz Ventre. A de-
manda pelo serviço, segundo ele,
dobrou nos últimos três anos.

Para ser eficaz, Ventre conside-
ra que um programa de educação
financeira deve ter três elementos
— uma ferramenta simples para
organizar as finanças, como uma
planilha para anotações diárias,
uma abordagem comportamen-
tal da relação pessoal com o di-
nheiro e, por fim, uma projeção
de sonhos e prioridades, como
uma viagem ou a casa própria.

Ventre recomenda que o pro-
grama seja oferecido a todos os
funcionários da empresa, dos sa-
lários mais baixos aos mais al-
tos. Foi o que fez a Pinacoteca do
Estado de São Paulo em um pro-
grama de educação financeira
iniciado no ano passado. “Quan -
to maior a remuneração, maior
a capacidade de se endividar”,
diz Marcia Regina Guiote, gesto-
ra de RH do museu. Ela decidiu
procurar ajuda diante do gran-
de número de pedidos de em-
préstimo que chegava ao depar-
tamento e dos prejuízos à rotina

da empresa. “O endividado fica
mais distraído e com frequência
têm que resolver questões fora
no horário de trabalho”, diz.

Ainda que a empresa resolva
atender à demanda por emprés-
timos, Reinaldo Domingos, pre-
sidente do Instituto DSOP de
Educação Financeira, recomen-
da que ela venha acompanhada
de um projeto educativo. “Nun -
ca se deve entrar com crédito
consignado em uma empresa
sem uma palestra de preparação
para o seu uso”, diz Domingos,
para quem o consignado deve fi-
gurar aos funcionários como
uma estratégia para sair das dí-

vidas, nunca como um caminho
para entrar nelas.

“Tínhamos um hábito muito
forte de emprestar e começamos
a perceber que isso contribuía
para fomentar o endividamen-
t o”, diz Luiza Nizoli, presidente
da Apdata, especialista em recur-
sos humanos. Ela considera que
os funcionários com dívidas têm
dificuldade de trabalhar em gru-
po e são menos produtivos. Foi o
que levou a empresa a preparar
um programa de educação fi-
nanceira. Em maio a Apdata pas-
sa a integrar o seleto grupo de
companhias que não só pagam o
salário como ensinam a gastá-lo.

PREVIDÊNCIA PRIVADA

Fundos com renda
variável seguem
com resgates
Alessandra Bellotto
De São Paulo

Os resgates nos fundos de pre-
vidência privada com ações di-
minuíram 47,8% em fevereiro na
comparação com o mês ante-
rior, chegando a R$ 252,7 mi-
lhões. Trata-se do menor valor
dos últimos 12 meses, aponta le-
vantamento das consultorias
NetQuant e Towers Watson que
envolveu 612 carteiras. Especia-
listas afirmam, no entanto, que
não há sinais de recuperação do
apetite por risco.

Na contramão, as carteiras de
renda fixa, incluindo multimer-
cados sem ações, atraíram R$ 2,2
bilhões. No total, o setor de fun-
dos de previdência captou
R$ 2 bilhões em fevereiro.

Os planos que aplicam parte
dos recursos em renda variável
vêm registrando saques há pelo
menos um ano, como reflexo da
performance sofrível da bolsa —
em 2011, o Ibovespa amargou

queda de 18,11% — associada à
alta de juro para conter pressões
inflacionárias na primeira meta-
de do ano e à piora da crise inter-
nacional. O pico foi registrado
em agosto, com saques de R$
1,620 bilhão, o que coincidiu
com a taxa Selic máxima alcança-
da durante o ciclo de aperto, de
12,5% ao ano.

No fim daquele mês, no entan-
to, o Banco Central (BC) surpreen-
deu o mercado ao reverter o movi-
mento de alta do juro. A Selic vem
caindo desde então, sendo que na
última reunião, na semana passa-
da, o ritmo foi acelerado com o
corte de 0,75 ponto na taxa, para
9,75% ao ano. A percepção de que o
país iria conviver com juro mais
baixo por mais tempo e o ambien-
te externo mais positivo deram gás
para a bolsa reagir neste início do
ano. Desde janeiro, o Ibovespa acu-
mula ganho acima de 20%.

Na previdência privada, com a
melhora das perspectivas, os res-
gates dos fundos de previdência

com ações vêm diminuindo. Mas
as incertezas na cena externa ain-
da devem impedir uma mudança
mais significativa de comporta-
mento, segundo os especialistas.

Na B r a s i l p r e v, líder em capta-
ção líquida, com R$ 1,8 bilhão no
primeiro bimestre, o diretor fi-
nanceiro, Augusto Braúna Pi-
nheiro, conta que 98% dos recur-
sos aplicados foram para a renda
fixa, percentual que supera ligei-
ramente a média histórica.

“O brasileiro não é confortável
com a aplicação em ações”, diz. E
isso ajuda a explicar, na visão do
executivo, a distância que existe
entre teoria e prática no país
quando o tema é bolsa. Segundo
Braúna, há inúmeros fatores que
deveriam levar o investidor a mi-

grar para a renda variável em
busca de retorno. No ambiente
internacional, o principal ponto
de preocupação, o endividamen-
to grego, foi solucionado. Por
aqui, a taxa Selic caiu abaixo de
dois dígitos e, segundo pesquisa
Focus desta semana, deve encer-
rar o ano em 9%.

Mas a prática é outra. “Espera -
va que acontecesse o contrário,
que tivesse aumento de captação
de fundos com ações”, diz Braú-
na. Para ele, além do perfil mais
conservador do brasileiro, o in-
vestidor apanhou muito no ano
passado. “Ele está ressabiado, em
compasso de espera, não quer
entrar com força na bolsa em
2012, pelo menos neste início de
a n o”, acredita o diretor da Brasil-

prev. “Em resumo, os números
não mostram a beleza da teoria.”

Para o superintendente comer-
cial da Icatu Seguros, Sergio Prates
Nogueira Filho, o comportamento
do investidor é compreensível
quando se considera que ainda há
uma fase importante a ser supera-
da no mercado internacional. A
crise na Europa ainda está longe de
ser resolvida. Além disso, destaca o
executivo, não há mais tanto fun-
damento para a bolsa brasileira
continuar subindo olhando um
horizonte curto de tempo e o juro
real no país ainda é alto.

Prates conta que, apesar de os
fundos com ações na Icatu conti-
nuarem atraindo recursos — da -
do o perfil mais sofisticado do
cliente —, a maior demanda tem

sido por carteiras atreladas ao IP-
CA e ao IGP-M. Além do excelente
resultado dos fundos, o executi-
vo ressalta que a queda do juro
favorece títulos de inflação não
só pelo lado do recuo dos prê-
mios como pelo risco de alta de
inflação. Uma alternativa inte-
ressante para os investidores de
previdência hoje são os fundos
que combinam ações com
NTN-Bs, afirma o executivo.

Ao fim do primeiro bimestre, o
patrimônio da previdência alcan-
çou R$ 232,6 bilhões, crescimento
de 25% em um ano. Os fundos de
renda fixa registraram aumento
de 36% no patrimônio, para R$
197,7 bilhões. Já o saldo aplicado
em carteiras com renda variável di-
minuiu 10%, para R$ 39,9 bilhões.

Fundações trocam ‘papelada’ por programa de ensino
De São Paulo

Investir em um programa de
educação financeira eficiente em
vez de imprimir um calhamaço
de papel anualmente para pres-
tar contas aos participantes. A
troca é uma das ferramentas usa-
das pela Superintendência Na-
cional de Previdência Comple-
mentar (Previc) para incentivar
fundos de pensão a ensinar fi-
nanças aos associados. Em 2009,
ano seguinte à criação dos meca-
nismos de incentivo, oito entida-
des tiveram o programa de edu-

cação financeira aprovado. No
ano passado já foram 39.

Em 2012, as entidades de pre-
vidência complementar vão dei-
xar de imprimir juntas 1,5 mi-
lhão de relatórios, segundo o di-
retor de assuntos atuariais, con-
tábeis e econômicos da Previc,
Edevaldo Fernandes. É o caso da
Fundação Cesp, que administra o
plano dos funcionários de dez
empresas de energia elétrica do
Estado de São Paulo, um patri-
mônio de R$ 20 bilhões.

Os cerca de R$ 150 mil usados
para imprimir os balanços anuais

da fundação foram revertidos pa-
ra um programa de educação fi-
nanceira. São cerca de 1,05 mi-
lhão de folhas recheadas de nú-
meros que deixam de ser impres-
sas. “Muitas pessoas sequer enten-
diam o que estava ali”, diz Marcia
Locachevic, gerente de comunica-
ção e marketing institucional da
Fundação Cesp. Ainda é possível
acessar o relatório na internet e,
se o programa atender aos objeti-
vos, agora sim compreendê-lo.

O projeto da Fundação Cesp in-
clui um site, palestras e consulto-
rias individuais. Os temas não se li-

mitam à aposentadoria. “Não
adianta dar educação previdenciá-
ria se não sobra dinheiro para a
pessoa investir nela”, afirma Mar-
cia Locachevic. O retorno é muito
maior do que a liberação de im-
pressão do relatório. Houve um
aumento do percentual do salário
revertido em contribuição e tam-
bém mais adesões ao plano de pre-
vidência. Hoje 60% dos funcioná-
rios das empresas de energia elé-
trica e seus familiares são partici-
pantes. A meta é chegar a 85%.

Outro impacto , segundo Mar-
cia, é sobre a retenção dos parti-

cipantes, que podem continuar a
contribuir ainda que deixem a
empresa. “A falta de educação
previdenciária faz com que o di-
nheiro da previdência seja usado
nesses momentos para trocar de
carro ou algo parecido”, diz. Ago-
ra, quando o participante pede
um saque, um consultor finan-
ceiro entra em cena.

Para entender a demanda dos
associados, a consultoria Towers
Watson realizou em julho e agosto
do ano passado uma pesquisa com
62 empresas que têm fundo de
pensão. Dos 37 mil entrevistados,

40% disseram não ter acesso a fer-
ramentas de planejamento finan-
ceiro. Em uma questão aberta, eles
apontaram com frequência pro-
gramas de educação financeira co-
mo caminhos para melhorar sua
relação com os patrocinadores.

Para que o programa funcione,
entretanto, Ednei Delfim, consul-
tor da Towers Watson no Brasil,
afirma que as ferramentas devem
ser modernas. Palestras descon-
traídas, vídeos lúdicos e planilhas
interativas são boas opções para
o cardápio. Cartilha em preto e
branco nem pensar. (LS)
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Fonte: NetQuant e Towers Watson

Ações, estou fora!
Evolução mensal da captação líquida dos fundos de previdência privada por categoria (R$ milhões)

Fundos com renda variável Fundos sem renda variável 

Total

Mar

2011

Abr MaI Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan

2012

Fev

1.864 1.640 2.390 2.118 1.482 2.025 2.043 2.130 2.925 4.858 1.538 2.014
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 mar. 2012, Eu & Investimento, p. D3.




