
Cartilha de 
Educação Financeira 
e Previdenciária 



Caro leitor,
A Seguros Unimed preparou esta cartilha para você!

Nesta cartilha, você contará com informações sobre Educação 
Financeira e Previdenciária, Investimentos e dicas valiosas para 
fazer seu planejamento financeiro. Vai ser muito mais fácil administrar 
seu dinheiro!

Desejamos uma boa leitura e bom proveito!

“Educação Financeira e Previdenciária: não é 
matemática, é comportamento.”
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A Educação Financeira tem por propósito auxiliar os consumidores na administração 
dos seus rendimentos, nas suas decisões de poupança e investimento, consumir de 
forma consciente e ajudar a prevenir situações de fraude. Essa educação ganha 
importância com o aumento progressivo da complexidade dos mercados financeiros 
e produtos financeiros, e de mudanças demográficas, econômicas e políticas.

Pode ser entendida como o conjunto de informações que auxilia as pessoas a 
lidarem com a sua renda, com a gestão do dinheiro, com gastos e empréstimos 
monetários, poupança e investimentos de curto e longo prazo.

A Educação Financeira surge como resposta para orientar a tomada de decisões, 
informando sobre os serviços financeiros ofertados, sobre necessidades e desejos de 
consumo, de necessidades de poupança, financiamento e juros, investimentos e 
rendimentos. 

    1.   Educação Financeira

Então o que é Educação Financeira? 
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O valor dos juros é definido por uma porcentagem, que se aplica por um período de 
tempo. 

Esses são os juros simples. Nesse caso, se você tomar o mesmo empréstimo, a juros 
simples, por dois meses, deverá pagar mais R$ 10,00 referentes aos juros do 
segundo mês, ou seja, R$ 1.020,00. Quando você deixa seu dinheiro no banco, 
aplicado, recebe os chamados juros compostos, conhecidos como “juros sobre 
juros”.
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Seja na hora de tomar um empréstimo, de escolher um investimento ou mesmo 
quando se paga um boleto em atraso, lá estão os juros fazendo toda a diferença nas 
contas pessoais e familiares.
Calculadoras e simuladores ajudam a fazer os cálculos, mas entender o conceito é 
fundamental para aprender a usar bem o dinheiro e manter o orçamento doméstico 
equilibrado.

Juro é o valor pago para usar um dinheiro que não é seu, como um “aluguel”. Se você 
pega uma quantia emprestada, deve devolver o mesmo valor e, também, uma 
quantia extra, como pagamento pelo uso do dinheiro. Esses são os juros. Da mesma 
maneira, se você deixa um dinheiro no banco, aplicado, deve receber juros pelo uso 
que o banco faz do seu dinheiro.

    1.1   Conceitos básicos
    1.1.1  Juros

Veja um exemplo:

Você toma emprestado R$ 1 mil, por um mês, a uma taxa de juros de 1% ao mês. 
Passados os 30 dias, deve devolver os R$ 1 mil iniciais e um valor de R$ 10,00 
referentes aos juros de 1% sobre o valor inicial. Ou seja, deve pagar R$ 1.010,00.

Como calcular os efeitos dos juros?



Apesar de a conta ser mais complicada, o conceito é simples. A cada mês, a taxa de 
juros se aplica não só ao valor inicial investido, mas ao valor total acumulado ao 
longo dos meses. É como se o rendimento de um mês fosse reinvestido no seguinte. 
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Confira um exemplo: 

Você aplica R$ 1 mil no banco, em um investimento que rende 1% ao mês. No 
primeiro mês, você terá, na aplicação, os mesmos R$ 1 mil e mais R$ 10,00 de 
rendimento, ou seja, R$ 1.010,00. No segundo mês, a taxa de 1% se aplica ao 
valor acumulado: R$ 1.010,00. Assim, ao final do segundo mês, você terá R$ 
1.010,00 mais R$ 10,10. Ou seja, R$ 1.020,10.

Dicas

Para saber o impacto dos juros sobre suas operações, verifique se está 
lidando com juros simples ou compostos.
Confira também se tarifas e taxas de correção monetária são aplicadas.
Ao fazer compras a prazo, não se esqueça de calcular os juros das 
parcelas.

Definição de taxa

Cada banco define as taxas de juros que vai praticar em cada operação. Essas taxas, 
porém, têm como base a taxa básica de juros do país, definida pelo Comitê de 
Política Monetária, o Copom, um órgão do Banco Central. Trata-se da chamada taxa 
SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), que é uma referência para o 
cálculo das demais taxas de juros de todo o crédito concedido na economia.

Taxas de juros podem ser negociadas em determinadas ocasiões – durante 
renegociações de dívida, por exemplo. É importante saber que, ao definir suas taxas, 
as instituições financeiras levam em conta diversos fatores, como risco, volume e 
prazo da operação.



Considerada um dos termômetros mais importantes da situação econômica de um 
país, a inflação está sempre presente no noticiário e tem influência direta nas 
operações financeiras.
Inflação é o aumento dos preços de produtos e serviços que causa a redução do 
nosso poder de compra.

As pesquisas que indicam essa alta ou baixa de preços são divulgadas por várias 
instituições, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). A mais 
utilizada pelo governo é a chamada Índice de Preços ao Consumidor Ampliado 
(IPCA), divulgada pelo IBGE.

Geralmente, essas pesquisas são montadas a partir da análise da variação de preços 
nas principais capitais do país.

A inflação afeta diretamente o valor do seu dinheiro, ou seja, o quanto você consegue 
comprar com a mesma quantia. Você lembra quantos pãezinhos comprava com R$ 
1,00 há dez anos? E quantos você compra hoje com o mesmo valor? Essa diferença é 
o reflexo da inflação.
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    1.1.2  Inflação

Veja alguns exemplos de como a inflação pode afetar seu orçamento:

• Serviços: diversos contratos preveem reajustes de acordo com índices de 
inflação. É o caso de planos de saúde, aluguel de imóveis, energia elétrica e até 
pedágios.
• Gastos domésticos: se o índice indica aumento geral de inflação, você 
provavelmente já notou um aumento semelhante – muitas vezes, maior – no dia 
a dia. Compare o quanto tem gastado no supermercado ou no cabeleireiro, por 
exemplo.
• Investimentos: a inflação afeta diretamente o valor real dos seus rendimentos, 
diminuindo o valor do seu dinheiro e exigindo correção nos valores investidos 
periodicamente. Os R$ 100 mil acumulados ao longo de anos não terão o 
mesmo valor de compra se não forem corrigidos pela inflação.

Como a inflação afeta a minha vida?



Do crediário na loja ao cartão de crédito, há diversas formas de crédito que fazem 
parte do dia a dia de todo mundo. Conheça as modalidades e aprenda a usá-las de 
modo consciente. Crédito é a oferta de uso de dinheiro por um determinado tempo.
A base do crédito é a confiança: empresta-se o dinheiro confiando que ele será 
devolvido, com juros. Assim, o risco é um dos fatores mais importantes para a 
definição das condições de crédito.

São várias as ofertas de crédito disponíveis. De acordo com o risco, o prazo e o 
volume das negociações, os juros mudam.
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    1.1.3  Crédito

Financiamento

É um empréstimo de longo prazo, geralmente utilizado para a compra de imóveis ou 
automóveis. Essa modalidade exige comprometimento por muitos meses. É 
importante planejar também os novos gastos que o bem adquirido trará para o 
orçamento.  

Penhor

É uma modalidade de empréstimo em que o cliente oferece um bem de valor (obras 
de arte ou joias, por exemplo) como garantia para o pagamento da dívida. Se ela não 
for quitada, o banco coloca o bem em leilão.

Quais são as modalidades de crédito?

O que é ?
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Cheque especial

É o limite da conta-corrente, uma espécie de empréstimo que o banco oferece de 
forma automática quando você usa mais dinheiro do que tem na conta e o saldo fica 
negativo. O valor devido é pago com altos juros. Por isso, recorra a essa modalidade 
apenas em caso de emergência, por poucos dias.

Compra Parcelada

O chamado crediário, comum em lojas, é a oferta de pagamento parcelado. Essa 
modalidade facilita a compra de produtos mais caros, mas geralmente prevê o 
pagamento de juros nas parcelas. Antes de adotar essa forma de pagamento, calcule 
o valor total do produto parcelado. Se possível, tente negociar um desconto e pagar 
à vista, pois quem tem dinheiro na mão tem maior poder de barganha.

Empréstimo

Os bancos oferecem várias modalidades de crédito pessoal aos seus correntistas. 
Eles podem servir tanto para realizar uma compra de valor alto, como para saldar 
dívidas de outras modalidades de crédito com juros mais altos. É importante se 
planejar para quitar as parcelas mensais no prazo e não se endividar.
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Crédito consignado

É uma modalidade de empréstimo em que as parcelas são descontadas diretamente 
da folha de pagamento, sem a necessidade de avalista. É um crédito com vantagens 
especiais e as melhores condições, para funcionários de empresas e órgãos 
conveniados, aposentados e pensionistas do INSS.

Cartão de Crédito

Com o cartão, é possível realizar compras e centralizar os gastos na fatura mensal. 
Por seu uso, o cliente paga uma anuidade. Se os gastos são planejados e a fatura é 
paga em dia, no valor integral, o uso do cartão traz facilidade no dia a dia. Quando 
falta planejamento e as faturas são pagas em atraso, os altos juros podem 
transformar o cartão em um vilão do orçamento doméstico.

Leasing

É uma modalidade de financiamento em que o bem é adquirido em nome do banco e 
arrendado para o cliente até que a dívida seja quitada.



 
Para realizar sonhos, é preciso poupar. Os investimentos são grandes aliados na hora 
de fazer o seu dinheiro poupado render juros ou lucros.

O objetivo não é apenas guardar dinheiro para acumular. O investimento deve fazer 
parte do seu planejamento financeiro e atender aos seus objetivos de vida. 
Você pode investir para garantir uma reserva para emergências, para ter uma 
aposentadoria e até mesmo para realizar uma viagem dos sonhos.

Investir é, basicamente, emprestar o seu dinheiro ao banco para receber os juros. Ou, 
ainda, aplicar o seu dinheiro em um negócio que vai render lucros e dividendos.
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Atenção

Compare os juros oferecidos pelas modalidades de crédito e evite 
endividamentos. Entrou no limite ou não vai conseguir pagar a fatura 
integral do cartão? Consulte seu gerente sobre as ofertas de crédito 
pessoal disponíveis e pague juros mais baixos.

    1.1.4  Investimentos
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Os investimentos feitos em instituições financeiras funcionam como empréstimos 
que você faz ao banco. Por sua vez, o banco aplica esse dinheiro e de outros clientes 
em outros ativos financeiros. Como o banco tem à disposição uma soma maior de 
dinheiro, consegue rendimentos melhores e devolve parte desse rendimento a 
você. 

Os investimentos devem atender aos seus objetivos de vida. Você pode começar 
prevendo dois tipos de reservas: uma para emergências e outra para projetos de vida.

Um exemplo simples, com valores fictícios:

Você aplica R$ 100,00 no banco. Assim como você, outros 500 clientes fazem o 
mesmo. 

Com R$ 50 mil disponíveis, o banco investe esse valor em um empreendimento 
imobiliário. Ao final do mês, o banco consegue receber de volta R$ 51 mil e 
repassar, a cada um dos 500 clientes, R$ 1,00 referente aos juros por ter usado 
o seu dinheiro.

Fique atento!

Saldar dívidas e ter um planejamento financeiro permitem que você reserve 
parte dos seus rendimentos para investir no futuro. Vale a pena aprender a 
lidar melhor com o seu dinheiro e realizar seus projetos de vida.

Por que investir ?

Como funciona?



É importante “carimbar” o seu dinheiro para cada projeto de vida. Quando o dinheiro 
de um plano é usado para outro objetivo, é o seu projeto de vida que está em risco. 
No caso da aposentadoria, é o seu futuro financeiro que está em jogo.

Tipos de modalidades de investimentos

Os bancos oferecem várias modalidades de investimentos. Você não precisa de 
muito para começar a investir. Conheça algumas das formas de investir:

• Poupança: uma das aplicações mais tradicionais, a poupança aceita valores baixos 
para que você comece a investir e permite retiradas imediatas. A poupança passa a 
render 70% da Selic mais a TR, sempre que essa taxa básica de juros estiver em 8,5% 
ao ano ou menos. Aplicações em Poupança realizadas por meio de depósito em 
cheque têm como data de aniversário o dia do DEPÓSITO, e não o dia da 
compensação do mesmo.  

• Previdência privada: é um investimento de longo prazo para complementar a 
aposentadoria recebida pelo INSS e para realizar um projeto de vida, como o 
pagamento da faculdade dos filhos ou investir em um negócio próprio.

• Fundos de investimento: é um condomínio de investidores. Cada investidor adquire 
uma cota desse fundo. São várias modalidades para vários perfis de investidores ou 
para que você consiga diversificar seus investimentos. 
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• Emergências: é o dinheiro que você vai poupar para situações de 
imprevistos financeiros. Mantendo essa reserva em dia, você evita ter de 
recorrer a ofertas de crédito com altos juros. O ideal é poupar o 
equivalente a doze meses de salário. Se não for possível, que seja o 
equivalente a sete meses, que é o tempo que uma pessoa leva para se 
recolocar profissionalmente em caso de desemprego, segundo o 
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese).

• Projetos de vida: essa é a reserva para a realização de sonhos e planos, 
como a compra de um imóvel, a troca do carro, uma viagem, o nascimento 
de um filho, a faculdade dos filhos ou a aposentadoria.



• Tesouro direto: é a compra de títulos públicos federais. Trata-se de um 
investimento seguro e de valor inicial baixo.

• Ações: são partes de uma companhia. É como se a empresa fosse um bolo. Ao 
comprar ações, você passa a ser dono de uma fatia desse bolo, um acionista. Os seus 
rendimentos variam de acordo com a oscilação do valor dessa empresa na bolsa de 
valores.

• CDBs: são títulos de renda fixa, depósitos a prazo utilizados pelos bancos para 
captar recursos. É uma modalidade de baixo risco.

Como escolher o tipo de investimento?

Antes de decidir pelo investimento no qual vai aplicar o seu dinheiro, estude cada 
possibilidade mais a fundo e veja qual casa mais com seu estilo de vida e com a 
função da reserva. Leve em conta:

• O valor inicial mínimo;
• O índice de rendimento acima da inflação;
• O prazo ideal de retirada em função de seus projetos de vida;
• A incidência de impostos;
• O valor de taxas: administração, carregamento, corretagem e performance.  
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Fique atento!

A inflação pode se tornar uma vilã do investidor. Ao escolher um 
investimento, lembre-se de considerar se ele prevê um rendimento acima 
da inflação. É importante, ainda, levar em conta a desvalorização do dinheiro 
quando calcular a renda para muitos anos à frente da aposentadoria, por 
exemplo. O que está planejado como renda vai manter os gastos que 
pretende fazer no futuro? E, por fim, lembre-se de considerar uma correção 
no valor que pretende investir por mês e que a rentabilidade no passado não 
é certeza de rentabilidade no futuro.
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Conheça os investimentos de curto, médio e longo prazo:

• Investimentos de curto prazo
Como funcionam

São as aplicações que você realiza para objetivos de até 2 anos, ou seja, é a reserva 
financeira que você aplica para resgatar quando precisar. Pode ser uma poupança 
para eventos inesperados ou para um objetivo predeterminado, como uma viagem 
de férias, troca do carro, do computador ou de um eletrodoméstico.

Os exemplos mais comuns desse tipo de investimento são: Caderneta de Poupança, 
CDBs e Letras Financeiras do Tesouro.

• Investimentos de médio prazo
Como funcionam

São aquelas aplicações financeiras que você faz para realizar projetos que exigem 
mais planejamento e tempo: entre 2 e 5 anos. Pode ser a viagem dos sonhos, a 
reforma da casa ou a compra de um imóvel. 

Os exemplos mais comuns desse tipo de investimento são: LTNs (Letras do Tesouro 
Nacional), CDBs (Certificados de Depósitos Bancários) e NTN-Bs (Notas do Tesouro 
Nacional – Série B).

• Investimentos de longo prazo
Como funcionam

São as aplicações financeiras que você realiza para alcançar objetivos que podem 
esperar mais tempo até o seu resgate (mais de 5 anos) e exigem maior rentabilidade: 
compra de imóveis, faculdade dos filhos, aposentadoria ou a abertura de um negócio 
próprio. Nesse caso, o cuidado com a sua aplicação deve ser redobrado, pois a 
rentabilidade é maior, e os riscos, também.

Os exemplos mais comuns desse tipo de investimento são: NTN-Bs Principal (Notas 
do Tesouro Nacional Série-B Principal), ações de boas e sólidas empresas com 
crescimento em vendas, lucros e com boa gestão de caixa. 
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Vamos falar agora sobre Imposto de Renda.

O Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) é a contribuição do cidadão aos cofres 
públicos, que retêm uma porcentagem dos salários e dos rendimentos anuais acima 
de R$ 16.754,34. A alíquota varia de acordo com a renda do contribuinte, seguindo 
tabela divulgada pela Receita Federal.

O IRPF afeta sua vida financeira em vários momentos. Conheça alguns deles:

• Se você é assalariado com carteira assinada, tem o imposto retido na fonte e deve 
prever isso na hora de calcular seus rendimentos.
• Se você é autônomo, deve prever o pagamento anual do imposto, de acordo com 
seus rendimentos.
• Se tem investimentos, deve declará-los no seu Imposto de Renda. Algumas
modalidades permitem deduções, como os planos de previdência complementar.

Ao retirar o dinheiro investido, verifique se haverá incidência de Imposto de Renda 
em função dos dias em que seu dinheiro permaneceu aplicado e inclua esse 
desconto em seus cálculos. Algumas modalidades de investimentos têm cobrança 
de IR periódica e automática, mesmo se não houver resgate. 

Como o Imposto de Renda afeta minhas finanças?
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    1.2   Administre seu dinheiro
    1.2.1  Conceitos de despesa e receita

Um bom planejamento financeiro faz toda a diferença.

Despesa é o que você gasta. Para calcular seus gastos, inclua as grandes despesas, 
como moradia, alimentação, transporte, saúde e lazer. Mas lembre-se de incluir 
também os pequenos gastos do dia a dia, que muitas vezes são deixados de lado.

Fazem parte de sua despesa:

• Gastos com aluguel ou parcela de imóvel;
• Passagem de ônibus ou combustível;
• Compras do mês e refeições;
• Ingressos para cinema, teatro ou passeios;
• Matrícula e mensalidade da escola dos filhos ou de uma faculdade;
• Mensalidade da academia;
• Mensalidades de serviços, como TV a cabo, energia elétrica, água e etc.

Receita é o que você ganha. Para calcular sua receita, lembre-se de considerar o seu 
salário líquido, descontados os impostos e os benefícios. Some também suas fontes 
alternativas de renda, se as tiver.

Fazem parte da sua receita:

• Salário líquido;
• Rendimento de investimentos;
• Pagamentos por trabalhos esporádicos;
• Rendimentos fixos de fontes diversas, como aposentadoria ou pensão;
• Rendimentos de aluguéis ou dividendos de ações.

O que é receita ?

O que é despesa?
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Para ter um planejamento financeiro eficiente, não basta ter uma ideia de quanto 
você ganha e de quanto gasta. 

Criar o hábito de manter um levantamento detalhado de suas finanças ajuda a 
identificar gastos desnecessários, enxugar despesas, encontrar possíveis 
alternativas de renda ou mudanças no estilo de vida que ajudem a deixar suas 
finanças no azul.

O melhor caminho é montar uma planilha de finanças pessoais. Há muito modelos 
disponíveis para download na internet, mas você pode montar uma, se preferir.

Importante!

O primeiro passo de seu planejamento financeiro é gastar menos do que se 
ganha. Parece óbvio, mas nem sempre é fácil aplicar esse conceito no dia a 
dia. Se a sua receita está quase toda comprometida com o pagamento de 
dívidas, talvez seja o caso de trocar de dívidas ou de renegociá-las. 

Como detalhar meu orçamento?



Como usar a planilha

Uma vez montada a planilha e abastecida de dados, identifique onde é possível 
melhorar suas finanças.
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O que anotar?

Tudo. Anote todas as fontes de receita e todas as despesas, mesmo as 
menores e eventuais. 

Algumas dicas:

• Quando listar as despesas, tenha o hábito de posicionar o depósito em 
investimentos logo no começo, para estimular o hábito de poupar como 
um compromisso em vez de investir só o que sobrar.

• Planeje os gastos futuros, como presentes em datas especiais para as 
pessoas mais queridas. Assim, fica mais fácil criar uma pequena poupança 
para fazer essas compras à vista. É interessante criar esse mesmo hábito 
para despesas como IPVA, DPVAT e IPTU.

Fique Atento!
Saiba para onde está indo seu dinheiro! Guarde as notas fiscais e os 
comprovantes de pagamentos feitos, para não se esquecer de nada.

Dicas!
Antes de olhar as somas da sua planilha, faça um exercício e liste os gastos 
que você imagina que tem no dia a dia. Depois, compare com a realidade e 
identifique os ajustes necessários.
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Confira algumas perguntas que podem ajudá-lo(a) nessa análise:

          Onde estou gastando mal?
          Onde posso reduzir os gastos?
      Posso sair para jantar fora duas vezes por mês, em vez de todos os fins de 
semana?
           Eu tenho tempo de ver televisão? Assisto só a cinco canais da TV por assinatura, 
enquanto tenho mais de cem disponíveis?
       Gasto demais com presentes para os outros? Meus filhos podem ir a menos 
festas de coleguinhas por mês?
            Estou comprando em liquidações, sem precisar do produto, só porque está mais 
barato?
           Estou desperdiçando energia elétrica em minha residência?
          Estou gastando demais com telefone? Posso trocar o plano por um mais ade-
quado às minhas necessidades?  Posso encontrar os amigos pessoalmente mais 
vezes em vez de bater papo por celular?

Se você gasta mais do que ganha, é hora de agir. Para mudar essa balança, nem 
sempre o melhor caminho é cortar todos os gastos possíveis. Às vezes, basta 
diminuir a frequência de determinado gasto, mudar uma rotina e aprender a gastar 
melhor de maneira consciente.

Aprender a gastar

Melhorar as finanças pessoais nem sempre significa cortar gastos. Aprender a gastar 
melhor pode fazer uma grande diferença no orçamento pessoal.

Para começar, adote o hábito de se fazer três perguntas-chaves antes de cada 
compra:

• Eu preciso disso?
• Eu preciso disso agora?
• Posso esperar e comprar à vista?

O que é uma boa compra?



Veja um exemplo de uma boa compra: 

Veja um exemplo de uma má compra: 

Lições para uma boa compra:

• Quando você faz uma compra por impulso, sem precisar do produto naquele 
momento, perde a oportunidade de guardar aquele dinheiro para outra compra 
necessária no futuro.
• Não é motivo de vergonha pedir desconto. As lojas já trabalham com uma margem 
de negociação e não farão a venda com prejuízo. Se for pagar à vista, sempre negocie.
• Pesquisar o preço na internet antes de ir às lojas ajuda na negociação.
• Tente sempre fazer a compra à vista. Recorra às compras parceladas apenas em 
último caso. 

Mais importante do que fazer a parcela “caber no bolso” é saber dar o melhor uso ao 
seu dinheiro.

Economize:

• No supermercado, faça a compra com uma lista e evite incluir novos itens por 
impulso (especialmente se você não tem o dinheiro para esses itens extras).
• Antes de ir ao mercado, alimente-se. Combine com as crianças o que poderá ser 
comprado e peça que ajudem na elaboração da lista de compras.
• Evite o desperdício e compre apenas os alimentos que irá consumir.

Você precisa trocar o notebook por um modelo mais atual e encontra o 
modelo perfeito em liquidação. Tem o dinheiro poupado na conta e 
pode pagar à vista. 

Você praticamente só usa o computador no trabalho e o notebook que 
tem em casa satisfaz suas necessidades. Mas o modelo novo em 
liquidação é irresistível e você compra mesmo sem ter o dinheiro 
poupado para isso.
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• Informe-se sobre os produtos de época e inove o cardápio.
• Em casa, evite o desperdício de energia elétrica. Troque as lâmpadas por modelos 
LED, aproveite a iluminação natural, acumule peças de roupa para lavar e passar de 
uma vez e evite banhos demorados.

Use as opções de crédito a seu favor

Toda modalidade de crédito oferece uma condição única de prazo, risco e juros. Para 
reduzir esses riscos e utilizar o crédito a seu favor, é importante aprender a usar cada 
opção:

• Ao utilizar o cartão de crédito, evite pagar apenas o valor mínimo da fatura. Quando 
você paga o mínimo, o valor restante vai ganhando altos juros e você pode acabar 
endividado. Por isso, leia com atenção a fatura, pague em dia o valor integral e tente 
negociar o valor da anuidade.

• Os carnês são oferecidos por algumas redes de lojas para pagamento parcelado. 
Com o carnê, as parcelas ficam menores e os juros aumentam muito. Por isso, o 
melhor mesmo é poupar o dinheiro, comprar à vista e ainda pedir um desconto.

• O crédito pessoal pode ajudar você a pagar outras dívidas que possuem juros 
maiores, mas é preciso planejamento para que as parcelas sejam pagas em dia.

• Antes de pedir um financiamento para comprar um automóvel, lembre-se de 
planejar as despesas relacionadas a essa aquisição como: combustível, IPVA, seguro, 
manutenção, entre outros.

Fique Atento!

Pense nas últimas compras que fez e identifique se você tem o perfil de 
comprar por impulso. Cultive o controle, a disciplina e crie novos hábitos 
saudáveis à sua vida financeira.
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• O limite oferecido pelo banco no cheque especial não deve ser considerado como 
parte de sua receita. Trata-se de um crédito com juros altos que só deve ser usado 
em casos de emergência.

• Na hora de usar um cheque pré-datado, lembre-se: o adiamento do pagamento só 
faz sentido se você tiver o dinheiro na conta, no dia de sua compensação. Como 
existe apenas um acordo informal entre você e quem recebe o cheque pré-datado, o 
cheque sempre poderá ser descontado à vista.

• O crédito consignado tem juros baixos e é útil para salvá-lo(a) de outras dívidas 
com juros maiores. As parcelas serão descontadas em folha de pagamento e é 
sempre respeitado o valor da margem no contracheque.

• O financiamento habitacional ajuda você a comprar seu imóvel, mas é um 
compromisso de longo prazo, que gera o pagamento de muitos juros. Antes de 
financiar, poupe o suficiente para dar uma boa entrada e realizar o sonho da casa 
própria sem acumular uma dívida extremamente alta. 

Os pequenos valores também podem contribuir para o endividamento. 

A qualidade de vida nem sempre está diretamente relacionada a um bom salário. 
Sem planejamento financeiro, até quem ganha bem pode acabar endividado. 

Por outro lado, um baixo salário pode render mais se a família souber cuidar bem do 
seu dinheiro. Com um pouco de paciência e determinação, é possível alcançar o 
equilíbrio financeiro.

Quer um exemplo? 

Aquele cafezinho no restaurante depois do almoço não custa muito e pode até 
parecer insignificante no dia a dia. Mas faça as contas e veja qual será o peso no 
seu orçamento mensal se você tomar esse cafezinho todos os dias.

1.2.2 Etapas do planejamento financeiro
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Como se preparar para os imprevistos

Para quem se planeja financeiramente, os chamados imprevistos são, de alguma 
forma, previstos no orçamento doméstico. Algumas ferramentas ajudam a manter 
suas finanças preparadas para situações inesperadas, como doenças na família, 
desemprego, gastos com o conserto do carro ou com a simples quebra de um 
eletrodoméstico.

ANOTE

O primeiro passo do 
planejamento financeiro é 
colocar tudo no papel e manter 
o controle de suas finanças. 
Dedique-se a criar e alimentar 
a sua planilha de orçamento 
doméstico diariamente.

AJUSTE

Depois, é preciso identificar os 
ajustes necessários para deixar 
suas contas no azul e fazer seu 
dinheiro render mais. É importante 
levar em conta o seu estilo de vida 
– o que importa realmente para 
você e para sua família, e não o que 
serve apenas para atender às 
expectativas dos outros.

Se você não vive sozinho, a análise 
do orçamento doméstico deve ser 
feita em família, senão você pode 
virar o chato controlador de gastos. 
Todos devem ter em mente que o 
objetivo é aumentar a qualidade de 
vida, gastando melhor o dinheiro, 
evitando desperdícios e sem pagar 
juros exorbitantes.

QUITE AS DÍVIDAS

É preciso diminuir o 
endividamento para que o 
dinheiro possa ser usado 
para a realização de seus 
projetos de vida.

INVISTA

Com as contas no azul, você 
pode começar suas reservas 
financeiras.
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Alguns “imprevistos” podem ser prevenidos. Multas de trânsito, carro na oficina por 
falta de manutenção ou até mesmo problemas de saúde por falta de cuidados 
médicos. Cuide-se!

Reserva de emergência

Quando investir, crie uma reserva para situações de emergência, com um valor 
equivalente a sete meses da receita familiar. 

Se a situação exigir ainda mais dinheiro, não hesite em usar também as outras 
reservas, mesmo que seja a da aposentadoria. É melhor usar esse dinheiro e se 
planejar para recompor a reserva, em parcelas mensais, do que recorrer a opções de 
crédito. Essas opções têm juros maiores que os que você deixará de ganhar nos 
investimentos.

Se não houver outras reservas, aí, sim, recorra aos empréstimos pessoais. Nesse 
caso, procure os menores juros e as melhores condições de pagamento. Por fim, se 
não houver reservas, nem crédito disponível com boas taxas, pode ser o momento de 
se desfazer de bens, como um segundo carro na garagem ou mesmo um terreno 
onde você não pretende construir num futuro próximo. Antes essa perda, que pode 
ser temporária, do que deixar as dívidas se transformarem numa “bola de neve”.

Seguros

A aquisição de seguros é uma das bases do planejamento financeiro. O objetivo é 
proteger o patrimônio que se tem hoje e que custou tanto construir.

Assegure o seu automóvel, o seu imóvel e você mesmo. O seguro de vida é uma 
garantia para a família, que depende de sua renda, e para você mesmo em caso de 
invalidez, por exemplo.
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Eduque seus filhos

Seus filhos começaram a pedir para que compre coisas para eles? Essa é a hora certa 
para investir na educação financeira dos pequenos. Quando as crianças são muito 
pequenas, elas ainda não entendem muito bem quanto vale o dinheiro. Poucos reais 
são o suficiente para se comprar muitos itens que, para elas, valem muito.
Nessa fase, ainda não dá para falar exatamente quanto os pais ganham e quanto têm 
investido no banco. Porém, é possível transmitir conceitos importantes:

• Para começar, ensine seus filhos a preservar os recursos naturais, como água e 
energia, evitando desperdício.

• É importante aproveitar cada oportunidade para fazer comentários educativos 
sobre as finanças domésticas. Juntaram dinheiro para comprar uma TV nova? Deixe 
que a criança saiba que não foi uma compra por impulso, e sim fruto de um 
planejamento.

• No supermercado, apresente os conceitos de “caro” e “barato”, do que é 
“necessário” e do que é “supérfluo”. Quando a criança já é um pouco maior, deixe um 
pouco de dinheiro para que ela escolha o que vai comprar – deixando claro que ela 
não poderá pedir mais nada.

• Sempre que tiver oportunidade, mostre que o cheque e o cartão de crédito não são 
o que efetivamente paga a compra, e sim o dinheiro que está no banco.



• Apresente jogos de tabuleiro que usam conceitos financeiros ou livros infantis que 
apresentem o tema.

É importante que a criança aprenda com leveza, ganhando interesse pelo assunto, e 
não aversão. Tudo deve ser apresentado com naturalidade, como parte da rotina da 
família planejada financeiramente.

Meu filho deve receber mesada?

Inicialmente, a criança pode pedir o dinheiro necessário para cada ocasião. Se vai a 
um passeio com os amigos, por exemplo: com o tempo, os pais podem decidir, junto 
com os filhos, a instituição de uma mesada, ou até de uma “semanada”.

O valor deve ser definido de acordo com a realidade familiar e com os gastos que a 
criança tem. Façam uma lista dessas despesas, semelhante à planilha de orçamento 
doméstico. Assim como a família pode ter decidido diminuir as idas ao restaurante 
para manter as contas em dia, o valor da mesada não precisa cobrir o gasto com 
guloseimas todos os dias.

É hora de negociar limites e deixar claro o que exatamente pode ser comprado com 
a mesada e o que continua como responsabilidade dos pais: roupas, cantina escolar, 
decoração para o quarto. Essa autonomia pode crescer com o tempo.
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É uma boa oportunidade para ensinar o filho a “carimbar” uma parte do dinheiro para 
cada gasto: quanto vai para a cantina, quando ele quer reservar para o gibi ou para o 
cinema. É uma lição de planejamento.

Cumpra os acordos e pague a mesada em dia. A mesada não deve ser um 
instrumento de punição. Quando a criança começa a receber mesada, você pode 
incentivar que ela mesma guarde uma parte desse dinheiro para compras maiores.

A noção de poupança pode começar com o acúmulo de dinheiro para pequenas 
compras. Quando a criança assimilar o conceito de espera, ela mesma pode ter a 
iniciativa de guardar mais para comprar algo mais caro. Oriente, mas resista a decidir 
por seu filho. A escolha do que fazer com o dinheiro é parte do aprendizado.

Adolescentes

O adolescente já pode participar das decisões sobre o orçamento doméstico, 
ajudando no planejamento da viagem de férias, por exemplo. Além disso, é 
importante rediscutir os valores da mesada e a autonomia do seu filho sobre os 
gastos. O objetivo é incentivar, cada vez mais, sua independência. O valor da mesada 
pode aumentar e ele mesmo pode fazer a compra de material escolar, por exemplo.

Seja um exemplo para os seus �lhos. De nada adianta ensinar que é preciso resistir às 
compras desnecessárias e aparecer em casa com um carro novo enquanto a família está 
com dívidas.
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Financiamento imobiliário

A realização do sonho da casa própria é um dos principais objetivos do brasileiro.
Porém, antes de comprometer a renda familiar em um financiamento, é preciso 
tomar alguns cuidados e se munir de informações.

Empreendimento novo

Tome alguns cuidados para ter uma negociação mais tranquila: 
• Consulte o cartório de imóveis antes de fechar o negócio com uma construtora.

Vai financiar?

Confira algumas dicas:

• Antes de financiar, poupe o dinheiro necessário para dar uma boa entrada.
• Não se esqueça de consultar e prever no orçamento todas as taxas 
relacionadas ao financiamento, à compra e à transferência de um novo 
imóvel.
• Lembre-se também de reservar um dinheiro para a troca de móveis e 
outras despesas relacionadas à mudança de casa.
• Mantenha uma reserva de emergência, para que as parcelas do 
financiamento sejam pagas em dia, mesmo em caso de imprevistos.
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• Tire uma matrícula do imóvel a ser adquirido para verificar se todos os registros 
estão em ordem. Há algum tipo de penhora, dívida ou locação? A incorporadora está 
registrada nessa matrícula?
• Guarde todas as propagandas impressas do imóvel para que sirvam como prova em 
caso de uma divulgação enganosa do empreendimento.
• Tire fotos do apartamento decorado, para salvaguardá-lo(a) em caso de descum-
primento do contrato.
• Verifique as dimensões do imóvel, inclusive da garagem.
• Consulte o memorial descritivo. É nele que estão listados todos os materiais a 
serem utilizados na construção do imóvel.

Financiar ou poupar

Financiar ou poupar para comprar à vista? Faça uma avaliação cuidadosa de acordo 
com o orçamento doméstico e o modo como a família lida com o dinheiro.
De acordo com a situação familiar, investir o dinheiro e adquirir o imóvel à vista é 
mais vantajoso, mesmo que a família more de aluguel.

Todo brasileiro sonha com a casa própria. Mas, antes de realizar esse sonho, você 
precisa ter certeza de que está no momento certo para comprar um imóvel. Para 
isso, responda às perguntas a seguir:

Tenho dívidas que preciso quitar?
Tenho estabilidade no meu emprego?
Possuo um valor para dar de entrada?



30

Sou disciplinado o suficiente para guardar dinheiro?
Ganho o suficiente para pagar as parcelas de um financiamento?
Já tenho reservas para pagar custos extras (documentação)?
Tenho certeza de que desejo me fixar na cidade onde pretendo comprar o 
imóvel?
O tamanho do imóvel que desejo comprar combina com o meu salário e estilo de 
vida?
Além da prestação do imóvel, vou ter outras prestações altas para pagar como 
faculdade dos filhos, financiamento do carro, etc.?

Se a maioria das suas respostas para as perguntas anteriores foi “SIM”, você pode 
estar no momento certo para comprar um imóvel. Agora, se respondeu “NÃO” para a 
maioria das perguntas, talvez você deva esperar mais um pouco antes de sair do alu-
guel. Depois de decidir se realmente quer comprar, defina se pretende pagar o 
imóvel à vista ou por meio de um financiamento, que pode gerar uma despesa fixa 
de até 30 anos.

Financiamento

O que devo fazer antes de pedir um financiamento para comprar um imóvel?

• Faça uma poupança, guarde um bom dinheiro para dar o máximo de entrada e 
diminuir o número de parcelas do financiamento;
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• Se possível, utilize o FGTS (Fundo Garantidor por Tempo de Serviço) para quitar o 
saldo devido, pois o FGTS tem rendimento inferior ao da caderneta de poupança e ao 
da inflação oficial do governo (IPCA).

Compra à vista

E se quiser pagar à vista?

Não existe nada melhor do que acumular os seus próprios recursos para comprar um 
imóvel, pois, além de não pagar taxas de juros, é possível conseguir um desconto na 
hora de pagar. O primeiro passo é definir o valor do imóvel que você deseja comprar 
e depois planejar como guardar o dinheiro que irá garantir a realização do seu sonho. 
Nesse momento, é importante anotar todos os gastos, inclusive o cafezinho que 
você toma na rua e o cinema do fim de semana.

Você também pode comprar um bem usando um consórcio, no qual você paga uma 
taxa de administração embutida nas parcelas juntamente com o seguro e a taxa de 
abertura de crédito. Apesar de o consórcio possuir valor inferior ao financiamento 
imobiliário, você fica condicionado aos sorteios para receber a carta de crédito ou a 
um lance com recursos próprios para antecipar a aquisição do bem.

Dicas

Não é todo dia que você adquire um imóvel, por isso, fique atento à 
documentação e à idoneidade da construtora ou da pessoa de quem 
você pretende comprar o bem.
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Imóvel pronto ou na planta?

Todo mundo procura um lugar para chamar de seu e, finalmente, parar de pagar 
aluguel. Mas, antes de começar esse projeto, é preciso escolher a forma de 
pagamento e o tipo de imóvel mais adequado ao seu estilo de vida: na planta ou 
pronto para morar.

Os cuidados na hora da compra são importantes em qualquer um dos casos, 
principalmente com a documentação do imóvel e do vendedor. Procure a assessoria 
de uma imobiliária ou corretor de imóveis habilitado pelo CRECI e guarde todas as 
certidões, as escrituras e os documentos referentes à compra. Veja a seguir os 
principais cuidados que você deve tomar e as vantagens de cada tipo de imóvel 
antes de fechar o negócio dos seus sonhos.

Imóvel pronto
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• A principal vantagem é que você pode se mudar rapidamente, já conhece o imóvel 
e evita surpresas desagradáveis;
• Diferente do imóvel alugado, você vai passar muito mais tempo no lugar que irá 
comprar. Por isso, pesquise bem o bairro, os meios de transporte e a vizinhança;
• Verifique se o prédio, as áreas comuns, a parte elétrica e os elevadores estão em 
bom estado. Procure por infiltrações, rachaduras e ferrugem;
• Veja o valor do condomínio e tudo que o prédio oferece: piscina, academia, 
estacionamento, segurança, câmeras, etc.;
• Faça visitas ao imóvel em diferentes períodos do dia para verificar temperatura, 
incidência de sol, ventilação e iluminação.

Imóvel na planta

• O imóvel na planta oferece muitas vantagens também. A principal delas é o preço, 
geralmente mais barato que o pronto;
• Além disso, você tem tempo para planejar o pagamento das prestações, pode 
escolher os móveis com calma e, no fim, vai encontrar instalações novas, 
infraestrutura moderna e condomínio mais baixo;
• Procure construtoras sérias, investigue outros imóveis já entregues por ela, 
consulte a prefeitura e veja se a planta está aprovada;
• Ao decidir o local onde quer comprar o imóvel, visite a área, pesquise o bairro, a 
presença de comércio, os meios de transporte e a vizinhança;
• Examine com cuidado o memorial descritivo do imóvel (escritura do terreno, 
tamanho, material de construção, qualidade dos elevadores, etc.).
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Vale a pena comprar imóveis para investir?

Comprar um imóvel como investimento exige trabalho e paciência antes e depois da 
compra, afinal, quando você já for o proprietário, pode querer alugar ou vender para 
outra pessoa. Então, antes de definir o seu plano de investimento e escolher os 
imóveis que se encaixam nessa estratégia, é importante responder a algumas 
perguntas:

Para fins de investimento, vale mais a pena comprar quatro imóveis simples e 
pequenos do que apenas um de alto padrão. Um imóvel mais caro valoriza menos e 
nem sempre é fácil de vender ou alugar.

• Até quanto posso gastar na compra do empreendimento?
• Consigo fazer uma reserva de dinheiro para gastos extras?
• Tenho tempo disponível para me dedicar a esse projeto?
• Quero comprar e vender ou quero comprar e alugar para terceiros?
• Vou obter lucro depois de todos os gastos?
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Ganhar mais significa poder gastar mais?

Ganhar mais não significa poder gastar mais. Na verdade, ao aumentar seus ganhos, 
você vai precisar aprender a utilizar os novos recursos de forma planejada e, assim, 
fazer mais com menos.

Para melhorar sua qualidade de vida financeira, só existem duas regras: ou você 
diminui as despesas ou aumenta os ganhos. O importante é lembrar que, ao 
aumentar a sua receita, você também vai precisar montar um planejamento muito 
mais rigoroso para evitar problemas financeiros.

Que comportamento devo adotar quando ganhar mais?

Estilo de vida e os riscos de endividamento

Estilo de vida é aquele conjunto de comportamentos, hábitos e atitudes que você 
tem ou gostaria de ter para viver bem. O problema é que nem sempre a qualidade de 
vida que todos desejam cabe no orçamento mensal familiar. Por isso, planeje seus 
gastos e evite o endividamento desnecessário. 

• Quite suas dívidas e evite desperdícios;
• Faça um bom plano financeiro para que seus recursos sejam bem 
aproveitados;
• Aprenda a identificar oportunidades de negócios e investimentos que 
façam seu dinheiro render;
• Aumente seu patrimônio, compre bons imóveis e faça uma reserva 
financeira para o futuro;
• Não pense que, ao ganhar mais, você poderá gastar mais, pois uma regra 
fundamental para a sua saúde financeira permanece a mesma: tente sempre 
gastar menos do que você ganha.



• Se possível, utilize o FGTS (Fundo Garantidor por Tempo de Serviço) para quitar o 
saldo devido, pois o FGTS tem rendimento inferior ao da caderneta de poupança e ao 
da inflação oficial do governo (IPCA).

Compra à vista

E se quiser pagar à vista?

Não existe nada melhor do que acumular os seus próprios recursos para comprar um 
imóvel, pois, além de não pagar taxas de juros, é possível conseguir um desconto na 
hora de pagar. O primeiro passo é definir o valor do imóvel que você deseja comprar 
e depois planejar como guardar o dinheiro que irá garantir a realização do seu sonho. 
Nesse momento, é importante anotar todos os gastos, inclusive o cafezinho que 
você toma na rua e o cinema do fim de semana.

Você também pode comprar um bem usando um consórcio, no qual você paga uma 
taxa de administração embutida nas parcelas juntamente com o seguro e a taxa de 
abertura de crédito. Apesar de o consórcio possuir valor inferior ao financiamento 
imobiliário, você fica condicionado aos sorteios para receber a carta de crédito ou a 
um lance com recursos próprios para antecipar a aquisição do bem.
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Como evitar dívidas e gastos desnecessários?

• Não faça compras por impulso;

• Faça uma lista com todos os seus gastos mensais fixos e planeje suas compras 

futuras;

• Faça toda a família participar do planejamento financeiro;

• Comprar a prazo pode dobrar o valor de um produto, por isso, prefira comprar à 

vista;

• Sempre que for às compras, leve uma lista dos itens que precisa comprar e não abra 

exceções;

• Quando for preciso economizar, corte gastos desnecessários e faça trocas (um 

cinema por um vídeo em casa, um jantar no restaurante por uma noite de jogos em 

família, a academia por uma caminhada);

• Antes de usar empréstimos, cheque especial ou cartão de crédito, confira os juros 

de cada um, faça as contas e escolha a sua melhor opção;

• Tente renegociar suas dívidas junto ao credor para conseguir melhores prazos e 

formas de pagamento;

• Só faça novas compras parceladas quando quitar as prestações de compras 

anteriores. Assim, você não perde o controle dos seus gastos mensais.
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Ter dinheiro e crédito significa ter segurança financeira?

Segurança financeira pode ser traduzida como o montante de dinheiro que, ao ser 

investido, gera uma renda para pagar suas necessidades financeiras, 

independentemente de você estar trabalhando ou não. O importante é lembrar que 

nem sempre ter dinheiro e crédito significa ter segurança financeira. Afinal, quantas 

pessoas ganham muito e, mesmo assim, não conseguem guardar dinheiro para 

investir?

Dica!

Monte uma planilha para gerenciar sua vida �nanceira e controle até mesmo os 
pequenos gastos. É assim que você descobre com o que gasta seu dinheiro 
mensalmente.

Dica!

Tente guardar no mínimo 20% do seu salário todo mês em uma poupança ou 

em aplicações financeiras que combinem com o seu orçamento.
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    1.3   Saia do vermelho
    1.3.1  Você sabe o tamanho da sua dívida?

Quando se está no vermelho, muitas vezes a saída parece mais distante do que de 

fato está. Com organização, paciência e planejamento, é possível iniciar uma reação 

e retomar o controle das contas.

Liste suas dívidas.

Anote, para cada uma das dívidas:

o credor (para quem se deve);
o valor devido;
os juros cobrados;
o valor para quitação à vista;
o valor da parcela.

Não se esqueça de incluir na listagem:

financiamentos;
prestações;
consórcios;
cartões de crédito;
cheque especial;
empréstimo familiar;
empréstimo no banco;
empréstimo com agiotas;
contas em atraso.

Organize suas dívidas

Posicione as maiores taxas de juros no topo. Sua receita e suas despesas mensais já 

devem estar listadas em sua planilha de orçamento doméstico.

O credor não pode expor o consumidor a situações constrangedoras, mesmo se ele 

estiver inadimplente. Garanta seus direitos e denuncie abusos. Por conta dos juros, 

mesmo dívidas menores podem se tornar grandes problemas.
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Uma vez que as dívidas renegociadas estejam sendo pagas, é preciso reduzir as 
despesas mensais até retomar o controle de suas contas.

Algumas ações podem ajudar nessa redução:

Também em família, vale a pena discutir formas de aumentar a renda:

• Há oportunidades de fazer hora extra no trabalho?
• Alguém tem um talento e pode passar a dar aulas?
• Quem pode fazer algum trabalho extra?

    1.3.1.1 Como retomar o controle?

• Reduza a saída para restaurantes e faça mais comida caseira;
• Programe menos saídas para o cinema em família e assista a mais filmes 
em casa;
• Adie um pouco a renovação do guarda-roupa;
• Evite desperdício de água e de energia na residência;
• Dê preferência a programas de lazer gratuitos ou de baixo valor, como 
passeios ao parque e visitas a museus. Conheça o que sua cidade tem a 
oferecer;
•  A família deve estar envolvida nessa redução de despesas, para que um 
ajude o outro a economizar.
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A contenção de despesas exige muita disciplina, mas vale o esforço. Se as dívidas 
estão diminuindo, o sacrifício é temporário e trará mais qualidade de vida no futuro.

Muitas vezes, o endividamento não está no uso do crédito, mas no consumo 
inconsciente. Com organização, o próprio crédito pode ajudá-lo(a) a sair do 
vermelho. Outro bom exemplo é o uso do cartão de crédito. No dia a dia, o cartão 
pode ser um aliado no uso consciente do dinheiro. Conheça suas vantagens:

• Ganhe tempo: como o valor pago com o cartão de crédito só será realmente pago 
quando a fatura chegar, você pode ganhar tempo para pagar uma compra, sem entrar 
no limite do banco.
• Organização: diversas despesas ficam centralizadas em uma única fatura. É mais 
difícil se esquecer de uma despesa por não ter guardado o comprovante de compra, 
por exemplo.
• Facilidade: com o cartão, fica mais fácil realizar compras pela internet. Às vezes, o 
melhor preço está na versão on-line de uma loja.
• Parcelamento: quando uma compra parcelada é vantajosa, o cartão é uma ótima 
ferramenta para se ter à mão e facilitar o pagamento a prazo. Atenção: se você faz 
uma compra parcelada, deve considerar o valor total da compra – e não as parcelas – 
na hora de calcular o quanto já usou do limite.
• Exterior: algumas modalidades de cartão permitem a realização de compras no 
exterior – em lojas físicas ou pela internet. Lembre-se sempre de calcular o frete e os 
impostos.
• Benefícios: o cartão pode vir acompanhado de alguns serviços, como seguros e 
programas de pontos e descontos. Trocar o pagamento em cheque pelo cartão em 
suas compras, por exemplo, pode significar economia em sua viagem de férias com 
o acúmulo de milhas.

    1.3.1.2  Use o crédito a seu favor

Fique Atento!

O importante é planejar os gastos para que você consiga pagar a fatura 
integral e em dia. Não se esqueça de verificar o valor da anuidade.
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    1.4   Planeje o futuro

Como alcançar a independência financeira

Trace seus objetivos e alcance suas metas. Com as dívidas pagas e as finanças sob 

controle, é hora de investir no futuro. Depois que a reserva de emergência e 

eventuais reservas para planos específicos estiverem completas e rendendo juros, 

pode ser um bom momento para começar a sua reserva de independência financeira. 

Com um bom plano de investimentos e disciplina, você pode alcançar um volume de 

dinheiro investido que renda uma quantia mensal suficiente para manter o estilo de 

vida que deseja no futuro.

Essa quantia mensal deve ser definida por você, de acordo com o seu sonho de 

futuro. Pergunte-se:

• Eu quero parar de trabalhar e me sustentar apenas com a renda da 
minha reserva?
• Eu pretendo continuar trabalhando por muitos anos e ter uma renda 
de reserva que complemente minhas receitas?
• Eu posso levar uma vida mais modesta quando parar de trabalhar e 
viver com uma renda que pague minhas contas, sobrando apenas um 
pouco para um gasto maior eventual?
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Colocando em prática

• Informe-se, aprenda. Dedique um tempo para estudar ainda mais sobre finanças. 

Pesquise, faça simulações, leia mais sobre investimentos e mantenha-se atualizado; 

• Faça planos de acordo com o seu estilo de vida e o que deseja para o futuro;

• Escolha um bom investimento para o seu dinheiro;

• Mantenha o controle de suas finanças para não comprometer seus planos.

Seja conservador ao planejar o futuro. Não conte com aumentos de receita ou bônus. 

Qualquer dinheiro extra que entrar, use para incrementar sua reserva.
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       2   Educação Previdenciária

A necessidade de uma Previdência Complementar no Brasil surgiu do momento de 

crise do Sistema Previdenciário Brasileiro, pois a Previdência Social não consegue 

pagar ao aposentado o mesmo teto de salário de quando ele estava trabalhando.

Atualmente, as pessoas chegam à aposentadoria com vigor e disposição e querem 

aproveitar, fazer aquilo de que gostam, melhorando a sua qualidade de vida. O 

problema é que não guardam dinheiro para essa fase ou sequer imaginam de quanto 

vão precisar para viver depois de aposentados e, quando fazem investimentos, nem 

sempre o fazem de maneira correta.

O que é Previdência?

Pensar no amanhã e planejar o futuro são indicações de uma vida financeira 

saudável. A previdência é um meio de acumular recursos para garantir uma fonte de 

renda na aposentadoria ou em situações em que você perca a capacidade de 

trabalhar, provisória ou definitivamente.

Introdução
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No Brasil, a previdência se divide em:

• Previdência social: gerenciada pelo INSS, a previdência social tem contribuição 

obrigatória, para quem exerce atividade remunerada vinculada ao Regime Geral de 

Previdência Social - RGPS, ou facultativa, para quem não é obrigado, mas deseja 

receber os benefícios da previdência social. Os empregados e os trabalhadores 

avulsos, com carteira de trabalho assinada, já estão automaticamente inscritos. 

Qualquer pessoa, a partir de 16 anos, pode contribuir com a previdência social.

• Previdência privada: também conhecida como previdência complementar, ela 

estabelece a formação de uma reserva a ser usada tanto para complementar a renda 

recebida pelo INSS, quanto para realizar um projeto de vida, como o pagamento da 

faculdade dos filhos e um negócio próprio. É de livre contratação por qualquer 

pessoa no modelo aberto, ou por uma empresa, grupo de empresas, associações e 

sindicatos, no modelo fechado.

No Brasil, o Sistema Previdenciário é composto pela Previdência Social e pela 

Previdência Complementar.

A Previdência Social é administrada pelo Estado, é obrigatória e seu objetivo é 

proteger o trabalhador e seus dependentes de imprevistos como doença, invalidez, 

morte, reclusão e encargos decorrentes da maternidade, garantindo níveis mínimos 

de renda. Além do regime geral, há também os regimes próprios de previdência 

social destinados aos servidores públicos.

A Previdência Complementar é oferecida pela iniciativa privada, é opcional e tem por 

missão manter o padrão de vida de seus participantes na aposentadoria ou nos 

infortúnios de doença, invalidez e morte. O nome complementar deriva do objetivo 

de complementar os benefícios pagos pela previdência oficial. 

O segmento de previdência complementar está dividido entre entidades fechadas e 

entidades abertas de previdência complementar.

2.1  A Previdência no Brasil
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2.2 Previdência complementar e investimento 
      de primeira necessidade

A Previdência Social está sendo revista em todo o mundo, principalmente no que se 

refere aos valores dos benefícios. O sistema de previdência social não será suficiente 

para garantir seu sustento no futuro. A opção é fazer um plano complementar.

Esse tipo de investimento é muito interessante para os brasileiros que querem 

garantir um futuro mais confortável – especialmente se levarmos em conta que a 

Previdência pública, que passou por uma reforma recente, não é mais uma alternativa 

de renda confiável para os trabalhadores do País.

No Brasil, o teto dos pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

atualmente, está em torno de seis salários mínimos. Com a queda no nível de renda 

na aposentadoria, fica difícil manter o padrão de vida apenas com o benefício da 

Previdência Social.
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Como conseguir aposentar com o teto máximo do INSS?

O sonho de toda pessoa ao se aposentar é conseguir um valor de benefício alto, não 

é mesmo? Para isso, é preciso que ela tenha contribuído bem ao longo de sua vida.

Porém, existe um valor máximo que o trabalhador pode receber de aposentadoria: o 

teto do INSS.

Esse teto também é utilizado como valor base para as contribuições previdenciárias 

dos segurados do INSS que querem uma aposentadoria alta.

Por exemplo, se um segurado facultativo quiser se aposentar por pontos, ele terá 

que contribuir com 20% sobre o valor do teto do INSS durante vários anos.

Atualmente, em 2020, o valor máximo que você pode receber do INSS é R$ 6.101,06 

de benefício previdenciário. Isso significa que, em regra, você não pode receber mais 

que esse valor.

Todo ano, esse valor é reajustado de acordo com o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC), que corrige o poder de compra dos beneficiários do INSS de 

acordo com o aumento do valor dos produtos e serviços do Brasil.

É muito raro que a maioria dos segurados consigam se aposentar recebendo o limite 

estabelecido pelo INSS. Isso vale, inclusive, para aqueles que recebem salários 

muito altos ou conseguem alcançar posições melhores no decorrer de sua carreira 

profissional.
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Isso porque o cálculo do benefício de aposentadoria leva em consideração todas as 

contribuições efetuadas, incluindo os salários menores. Além disso, após a reforma 

previdenciária, a média passou a considerar 100% dos salário-contribuição.

Por outro lado, para garantir que a aposentadoria com o teto máximo seja concedida, 

o interessado deve contribuir com uma alíquota mínima de 11% sobre o valor do 

teto, por pelo menos 40 anos.

Além disso, aqueles que querem receber o valor máximo devem cumprir outros 

requisitos básicos, como alcançar a idade mínima e o tempo de contribuição 

equivalente a 100% do teto do INSS.

A solução para esse problema está na previdência complementar. A renda paga pelo 

plano de previdência complementar, somada ao benefício pago pelo INSS, manterá 

o padrão de vida próximo ao que se possui enquanto está trabalhando.

Previdência Complementar pode ser definida como o patrimônio que irá 

proporcionar a renda que substituirá o salário a partir do momento que você decidir 

parar de trabalhar. Não é uma reserva para eventual desemprego, é para a 

aposentadoria.

No Sistema de Previdência Complementar, o regime é de capitalização. Durante a 

vida ativa, as contribuições são recolhidas para um fundo ou uma conta e aplicadas 

no mercado financeiro, com o objetivo de acumular um montante suficiente para ser 

recebido na época da aposentadoria.

Há diversas vantagens em planejar a aposentadoria por meio da Previdência 

Complementar:

A administração do dinheiro é feita por profissionais, aptos a avaliar o mercado 

e investir com menos risco do que se você próprio fosse investir no mercado;

Dependendo do modelo do plano escolhido, as contribuições para a 

previdência complementar podem ser deduzidas do imposto de renda, até o 

limite de 12% da sua renda bruta anual;

Você não perde o capital investido. Vai recebê-lo em forma de renda na 

aposentadoria e, se desistir do plano, pode sacá-lo ou transferi-lo para outro 

plano de previdência;

Dependendo do modelo do seu plano, você fica coberto não só na 

aposentadoria, mas também em situações inesperadas como doença, a 

invalidez e a morte.
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Quando começar a contribuir para a Previdência Complementar?

O benefício a ser usufruído no futuro é proporcional ao que se poupa ao longo do 

tempo. Por isso, quanto mais cedo uma pessoa começa a fazer a sua reserva de 

aposentadoria, mais tranquilidade ela terá no futuro. 

Quem é mais novo e tem mais tempo para poupar, pode adotar um perfil de 

investimento mais ousado para tentar aumentar a rentabilidade do dinheiro. Se a 

estratégia der errada, haverá tempo para recuperar o dinheiro perdido. Já quem 

demorou a começar a guardar dinheiro, terá que fazer contribuições mensais mais 

altas e deve ser mais cauteloso, conservador, para evitar perdas no patrimônio.

Não é só pelo acúmulo de dinheiro que o tempo de contribuição é importante. Ao 

longo do tempo, pode ser necessário fazer ajustes no planejamento financeiro da 

aposentadoria. O crescimento profissional, casamento, filhos e compra de imóvel 

também são fatores que pesam na hora de planejar a aposentadoria. Os valores 

destinados à poupança previdenciária devem acompanhar a evolução do padrão 

financeiro e o estilo de vida.
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Quanto contribuir para Previdência Complementar?

Decidir quando parar e quanto quer receber na aposentadoria define o quanto você 

deve poupar. Se você define quando vai parar, consegue ter uma ideia do tempo pelo 

qual ficará recebendo a renda da Previdência Complementar.

Quanto mais cedo uma pessoa decide se aposentar, por mais tempo ela vai receber 

o benefício complementar. Assim, será necessário que você programe o seu 

benefício para esse período. O valor do benefício complementar a ser definido 

também é fator importante na hora de definir quanto pagar para o Plano de 

Previdência Complementar. Para entender como isso funciona, vamos usar 

exemplos simples, sem levar em conta efeitos de inflação ou taxas de rentabilidade 

dos investimentos feitos com dinheiro. 

Qual o período para se aposentar?

É difícil determinar qual o melhor momento para se aposentar. Essa decisão é muito 

pessoal. Além do lado financeiro, deve-se levar em conta as questões familiares e de 

saúde.

Uma pessoa com uma doença grave precisa parar antes. Por outro lado, para uma 

pessoa que seguiu trabalhando durante 30 ou mais anos, é difícil simplesmente 

parar. Para que a aposentadoria seja um benefício saudável, é preciso planejar bem o 

que fazer com os anos de lazer e descanso.

Um exemplo

Imagine que o Plano de Previdência Complementar seja um cofre, que vai ser 

aberto na época da sua aposentadoria. Para receber R$ 1.000,00 durante 20 

anos, é necessário juntar no cofre R$ 260.000,00. Para receber os mesmos R$ 

1.000,00 durante 25 anos, é necessário juntar R$ 325.000,00. Já para aumentar 

o valor do benefício de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00 e recebê-lo por 20 anos, 

seria necessário ter R$ 975.000,00 no cofre. Percebeu como o valor do 

benefício e o tempo pelo qual você vai recebê-lo influenciam o quanto você 

deve poupar?



Assim, ao se preparar para a aposentadoria, é importante:

• Pensar em como utilizar o seu tempo livre;

• Descobrir prazer fora do trabalho, vendo com novos olhos o lazer, a produção 

cultural, o engajamento político, a participação comunitária e o trabalho voluntário.

As Entidades Abertas de Previdência Complementar – EAPC – estão vinculadas ao 

Ministério da Economia por meio da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

– e ao Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP.

A SUSEP é responsável pelo controle e a fiscalização dos mercados de seguro, 

Previdência Privada Aberta, capitalização e resseguro e é uma autarquia vinculada ao 

Ministério da Economia.

O CNSP é o órgão regulador de seguros privados, previdência privada aberta e 

capitalização, fixa as diretrizes e as normas, estipula índices e condições técnicas 

sobre tarifas, disciplina a cobrança de comissões para a colocação de Planos de 

Previdência Aberta e fixa as normas de contabilidade atuária e estatística. É 

composto pelo Ministro da Economia, pelo Superintendente da SUSEP – Presidente 

Substituto, um representante do Ministério da Justiça, um representante do 

Ministério da Previdência e Assistência Social, um representante do Banco Central 

do Brasil e um representante da Comissão de Valores Mobiliários.

2.3 Previdência Complementar – Entidades Abertas
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Tipos de Planos nas Entidades Abertas de Previdência Complementar

Atualmente, os planos mais comuns oferecidos são os Planos de Previdência 

Complementar com cobertura por sobrevivência e os seguros de pessoas com 

cobertura por sobrevivência. Além desses, as EAPCs possuem planos de Fundo de 

Aposentadoria Programada Individual – FAPI – e planos tradicionais de Previdência 

Complementar.

Os planos mais utilizados pelas Instituições Financeiras são os PGBL e o VGBL.

O Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL – é um plano de contribuição definida, 

em que não há garantia de rendimento mínimo. 

A totalidade do rendimento é repassada ao investidor. Cumprida a carência de 60 

(sessenta) dias, não há penalidade para quem queria resgatar o dinheiro. Permite 

abater até o limite de 12% da renda bruta anual tributável no imposto de renda. No 

resgate, o investidor pagará imposto de renda sobre o capital total.
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O plano de Vida Gerador de Benefícios Livres – VGBL – é semelhante ao PGBL. 

A diferença básica entre ambos está nos benefícios fiscais. Enquanto no PGBL se 

pode deduzir até 12% de renda bruta anual tributável no ano, no VGBL não há esse 

benefício. Em compensação, no VGBL o investidor só é tributado sobre o ganho das 

aplicações financeiras quando for resgatar o plano, enquanto no PGBL o imposto de 

renda incide sobre o montante da aplicação.

Aprenda a escolher o plano certo

Há, basicamente, dois tipos de planos de previdência privada: o PGBL e o VGBL. A 

principal diferença entre as duas modalidades tem a ver com o benefício fiscal.

Diferenças entre os planos

Na modalidade VGBL, não há benefício fiscal e, por isso, há incidência de Imposto de 

Renda apenas sobre a rentabilidade alcançada com os recursos depositados, não 

sendo possível deduzir as contribuições da base de cálculo.

Quando PGBL e VGBL se complementam?

Se você é contribuinte do INSS, usa o modelo completo de declaração de IR e planeja 

investir mais de 12% de sua renda bruta anual em previdência privada, é melhor 

contratar um plano combinado de PGBL e VGBL:
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• 12% da renda bruta anual direcionados para o PGBL;

• O que exceder esse limite será direcionado para o VGBL.

Pontos comuns entre o PGBL e o VGBL

Oferecem várias opções de benefícios e de extensão aos beneficiários: renda 

mensal vitalícia, renda mensal temporária, entre outras, e resgate único;

As contribuições e os benefícios devem ter seus valores atualizados pela 

variação do índice acordado em contrato;

Possibilidade de resgate, conforme regulamentos dos planos;

Podem oferecer benefícios além da renda, como pensão por morte, renda por 

invalidez e pecúlios;

Podem ser contratados para menores de idade;

Contam com diversas opções de fundos de investimento - diferentes 

combinações de aplicação em renda fixa e renda variável.

Despesas Administrativas nos Planos das Entidades Abertas de 
Previdência

A despesa administrativa nas Entidades Abertas de Previdência Complementar é 

composta pela taxa de carregamento e a taxa de administração financeira.
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A taxa de carregamento é um percentual aplicado sobre as contribuições e os 

aportes efetuados ao plano e tem por objetivo o pagamento de despesas de 

corretagem e de administração do plano de benefícios, as taxas praticadas variam de 

0% a 10% e o limite máximo permitido é de 10%.

A taxa de administração financeira incide sobre o patrimônio constituído pelo 

participante, pois o percentual que varia é de até 5% ao ano, sendo cobrado sobre o 

valor acumulado e têm como finalidade remunerar a administração do fundo de 

investimento.

Dessa forma, quanto maior o prazo, maior será o custo da administração, o que, 

consequentemente, vai reduzir o saldo da conta.

Uma alternativa ao plano de independência financeira, ou mesmo um bom 

complemento a ele, é a aquisição de um plano de previdência complementar.

Assim, você acumula recursos que se transformarão em fonte de renda para uma 

aposentadoria no futuro. É uma fonte de renda complementar à previdência pública.

Como funciona

Você escolhe o tipo de plano, o valor da contribuição e o período durante o qual vai 

contribuir. Depois do período de contribuição, você começa a receber o benefício. 

Você pode escolher se quer receber uma renda vitalícia ou por um tempo 

determinado. É possível adquirir planos a partir de qualquer idade (basta ter um 

CPF), até mesmo para seus filhos, ainda bebês.

Os planos costumam oferecer coberturas para garantir a proteção de sua família. 

Vale a pena conferir opções na hora de escolher o seu.

Quanto rende

A rentabilidade é variável, o cliente é quem escolhe o tipo de fundo no qual deseja 

aplicar os seus recursos, de acordo com o seu perfil de investidor, seja ele 

conservador, moderado ou arrojado. Os recursos aportados são investidos em cotas 

de fundos de investimento, administrados pela Seguradora ou o Banco. 

Como adquirir seu plano?
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Toda a rentabilidade alcançada com a aplicação dos recursos é repassada ao cliente.

A previdência privada é um investimento de médio a longo prazo. Calcule as taxas e 

os impostos antes de fazer um resgate antecipado do valor acumulado.

Coberturas renda por sobrevivência

Ao adquirir um plano de previdência privada, você também pode escolher o tipo de 

renda, tais como:

• Renda mensal vitalícia: renda mensal e vitalícia a ser paga depois do período de 

contribuição contratado.

• Renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido: renda mensal e vitalícia a ser 

paga depois do período de contribuição contratado. Porém, durante um prazo 

determinado entre 05, 10, 15 ou 20 anos a partir da aposentadoria, em caso de 

falecimento do participante, a renda é revertida aos beneficiários.
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• Renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário indicado: renda mensal e vitalícia 

a ser paga depois do período de contribuição contratado. Em caso de falecimento do 

participante, parte da renda (50%, 75% ou 100%) é revertida para o beneficiário, de 

forma vitalícia.

• Renda mensal vitalícia reversível ao cônjuge com continuidade aos menores: 

renda mensal e vitalícia a ser paga depois do período de contribuição contratado. Em 

caso de falecimento do participante, será reversível ao cônjuge ou companheira(o) e 

após o seu falecimento, e na falta deste, reversível temporariamente ao menor (ou 

menores) até que completem a idade de 21 anos, estabelecida a reversão na 

totalidade de 100%.

• Renda mensal temporária: renda mensal a ser paga temporariamente (05, 10, 15, e 

20 anos), após o prazo de contribuição. O benefício cessa com o seu falecimento ou 

com o fim do prazo contratado.

• Renda mensal por prazo certo: renda mensal a ser paga por um prazo 

preestabelecido. Se, durante o período de pagamento do benefício, ocorrer o 

falecimento do participante, antes da conclusão do prazo indicado, o benefício será 

pago ao beneficiário (ou beneficiários), pelo período restante do prazo determinado.

Benefícios Complementares:

Nos planos de previdência, você pode, além de investir periodicamente, contratar 

um benefício de risco, isto é, um benefício de proteção para você e a sua família. As 

opções desse tipo de benefício são:

• Pecúlio por morte: consiste no pagamento único do pecúlio contratado, ao 

beneficiário, no caso de morte do participante.

• Pensão por prazo certo de 05, 10, 15 ou 20 anos: consiste em uma renda paga por 

prazo certo ao(s) beneficiário(s) indicado(s) em decorrência da morte do 

participante.
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2.4 Tributação

• Pensão aos menores: consiste em uma renda paga temporariamente aos 

beneficiários indicados, menores de 21 (vinte e um) anos, na condição de filhos ou 

dependentes econômicos para fins de Imposto de Renda do participante em 

decorrência de sua morte.

• Pensão Mensal Vitalícia ao Cônjuge/Companheira(o): é uma renda mensal vitalícia 

paga ao cônjuge/companheira(o), no caso de morte do participante.

• Renda mensal por invalidez: é uma renda mensal vitalícia paga ao participante que 

venha a se tornar total e permanentemente inválido.

• Pecúlio por invalidez: consiste no pagamento único do pecúlio contratado, ao 

participante que venha a se tornar total e permanentemente inválido.

O recolhimento será de 15% (quinze por 
cento) na fonte, independentemente do 
valor, e a compensação, se necessária, 
acontece na Declaração de Ajuste Anual 
do IR.

Por exemplo: caso o valor recebido seja 
tributado pela alíquota de 27,5%, a 
diferença entre os 15% já pagos e os 27,5% 
devidos deverá ser paga no momento da 
entrega da Declaração de Ajuste Anual do 
ano fiscal de referência do pagamento.

Já na tributação regressiva não há 
compensação da Declaração de Ajuste 
Anual, pois o recolhimento é definitivo na 
fonte.

No entanto, o interessado terá vantagem 
tributária se for investir por muito tempo, 
pois, como o próprio nome já diz, as 
alíquotas vão diminuindo de acordo com 
o tempo de aplicação, como mostra a 
tabela regressiva.

No caso de recebimento do benefício de 
aposentadoria, os valores são tributados 
no ato, de acordo com a Tabela Progressiva 
Mensal do Imposto de Renda Pessoa Física 
em vigor.

Será considerada para cálculo a média 
ponderada de cada contribuição, que é 
expressa em anos, que determina a faixa 
do imposto na tabela regressiva.

TRIBUTAÇÃO DE IR 
NO MOMENTO DO 
RESGATE

TRIBUTAÇÃO DE IR 
NO MOMENTO DO 
RECEBIMENTO DA 
APOSENTADORIA

 IMPOSTO DE RENDA  TABELA PROGRESSIVA TABELA REGRESSIVA

 



Importante!

Regime Tributário Regressivo: o IR será calculado no resgate ou no 

pagamento de benefício, de acordo com o prazo de acumulação, ou seja, o 

tempo decorrido entre cada depósito de contribuições para o plano. Nesse 

regime tributário, a tributação é exclusiva na fonte; portanto, não haverá 

ajuste do imposto pago na Declaração Anual do Imposto de Renda.

Nos casos de pagamentos de resgates (parcial ou total), esses valores 

obedecerão à regra PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair), em que as 

contribuições mais antigas são resgatadas primeiro.

Já nos casos dos pagamentos de benefícios (renda de aposentadoria) que 

são pagos a partir de um cálculo atuarial, o prazo de acumulação será 

considerado com base na média de permanência dos recursos ponderada 

pelo valor de cada contribuição. Nesse caso, o prazo de acumulação para 

definição da alíquota continuará a ser contado, mesmo após a concessão da 

renda.

A opção pelo Regime Tributário Regressivo poderá ser feita até o último dia

útil do mês subsequente à contratação do plano. A não manifestação até 

essa data implicará a aceitação pelo Regime Tributário Progressivo. Caso 

deseja fazer a opção para o Regime Regressivo, após o prazo mencionado, o 

participante/segurado deverá preencher o formulário - Termo de Opção de 

Regime Tributário - disponibilizado no site da Seguros Unimed, para a 

escolha do regime de tributação (Regressivo), e o tempo de acumulação para 

efeito de tributação, terá início a partir da opção.

Alertamos que a opção é irretratável. Após a sua efetivação, não pode haver

alteração do Regime Tributário escolhido.
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       3   Investimentos

Há muitas ofertas de investimentos no mercado.

Quando toda a sua vida financeira está em ordem e suas reservas estão abastecidas, 

é hora de se preocupar em fazer suas reservas renderem o melhor possível, pois 

existem diversas aplicações financeiras diferenciadas para o seu perfil de investidor.

Investir é acumular recursos, ou seja, poupar de maneira inteligente. Isso significa 

que devemos organizar e planejar nossa vida financeira e ser rigorosos em nosso 

controle de orçamento para, quando decidirmos fazer uma poupança, separarmos 

aquele dinheiro como fazemos com nossos pagamentos de despesas.

Precisamos conhecer mais sobre investimentos. Não podemos tratar as finanças 
como se elas fossem algo estranho. Tudo isso, afinal, faz parte de nossas vidas. Nós 
investimos para podermos consumir com segurança, estarmos prontos para a 
aposentadoria e preparados para alguma emergência.

Consumir com segurança é, justamente, comprar o que desejamos sem acordar no 

dia seguinte com dor de cabeça porque percebemos que não temos como pagar 

aquela conta. Investir também pode significar estar bem preparado para a 

aposentadoria, afinal, queremos viver dignamente nesse período da vida.
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Por exemplo, se você tem 23 anos e pretende se aposentar com 60, uma boa 

opção é investir parte do seu dinheiro em ativos que apresentam maiores riscos 

e, consequentemente, maior possibilidade de retorno, como, por exemplo, 

investir em ações. 

Sabemos que a vida nos apresenta algumas emergências – situações negativas e 

positivas. Algumas situações positivas podem exigir uma poupança de segurança. 

Quem não tem exemplos disso?

Um exemplo é a oportunidade de combinar uma viagem de negócios com lazer.

Existem alguns mitos quando o assunto é investimento. Muitas pessoas acreditam 

que ações são sempre um bom investimento no longo prazo. Isso não é verdade. 

Ações são bons investimentos, mas precisamos saber quando e em que condições é 

bom fazer esse tipo de investimento. Todas as formas de investimento são boas, 

mas precisamos saber qual é a melhor para alcançarmos nosso objetivo. Todos nós 

podemos conhecer os segredos dos investimentos. 

Muitas pessoas fazem confusão entre as diversas formas de aplicar o seu dinheiro. 

Em geral, elas não sabem:

Distinguir renda fixa de variável;
Quais tipos de produtos financeiros estão à nossa disposição;
O que são fundos de investimentos;
Por que devemos sempre diversificar nossas aplicações;
Quando é melhor ter cautela;
Quando podemos arriscar um pouco mais.

Renda Fixa ou Variável? Descubra qual o melhor investimento para seu 
futuro.

Não existe uma resposta certa para isso. Tudo vai depender do seu perfil e da sua 

capacidade de assumir riscos. Então, antes de definir que tipo de investimento para 

aposentadoria é o melhor para você, defina o seu perfil de investidor. Além disso, 

quanto mais tempo você dispõe entre o agora e o ano em que você definiu para se 

aposentar, mais você pode arriscar e até aplicar uma parte do dinheiro em renda 

variável.
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Investir em ativos com maiores riscos e maiores possibilidades de retorno não é uma 

estratégia garantida, mas aumenta as chances de você ter um montante maior de 

dinheiro acumulado no longo prazo.

Contudo, se o seu objetivo é se aposentar com os mesmos 60 anos, mas já possui 

entre 40 e 50, tome bastante cuidado com ativos que apresentam maiores riscos, ou 

seja, não os utilize como fonte principal de investimentos para aposentadoria. 

Se você possui entre 23 e 40 anos de idade, você se encontra em uma situação 

intermediária. Com isso, você pode optar por ativos com maiores riscos, e, em caso 

de perdas, há possibilidade de recuperação ao longo do tempo.

Em todos os casos, prefira ativos de empresas consolidadas, que são líderes dos 

seus mercados. Se possível, opte por papéis que pagam bons dividendos. Assim, 

você lucra com a valorização dos ativos e com os pagamentos de dividendos.

O que é Perfil de investidor

O grau de aversão ao risco representa o quanto a pessoa se ressente com perdas no 
seu investimento – também chamado de perfil de investidor. Esse perfil é próprio de 
cada investidor e está relacionado com a personalidade, a idade e a experiência 
pessoal.
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Além do perfil de investidor, devemos levar em conta dois aspectos muito 
importantes: o tempo e a utilidade marginal do dinheiro.  A análise dos riscos que 
considera o tempo para o investimento nos permite saber se estamos mais ou 
menos dispostos a correr riscos, de acordo com tempo disponível para atingir os 
objetivos financeiros. Em geral, uma pessoa com mais idade e com patrimônio 
pessoal mais elevado não está disposta a correr riscos altos.

De maneira oposta, uma pessoa jovem pode se atrever a correr riscos bem mais altos 
se ele possuir uma quantia substancial de dinheiro no banco e não for utilizar esses 
recursos no curto prazo. É possível ainda fazer com que o risco seja um aliado para 
atingirmos nossos objetivos.

Vamos considerar que temos de acumular certa quantia e que o prazo seja curto. 
Nesse caso, devemos estar mais preparados para assumir riscos relativos maiores. 
Por outro lado, se nosso objetivo for de longo prazo ou de menor valor, poderemos 
agir de maneira a correr um grau de risco menor também. Não há como escapar dos 
riscos quando investimos dinheiro. O importante é ter equilíbrio.

Para ajudar no processo de decisão, segue uma tabela de graduação de riscos:

Importante! 

A tabela considera as variáveis prazo e importância do investimento para 
classificar os riscos de 0 a 5. O nível zero mostra um cenário em que é mais 
prudente correr risco muito baixo. O nível 5 indica que você pode correr um 
risco elevado investindo em ativos mais arriscados.

P
R
A
Z
O

Fundamental Complemento Sem importância

Importância do nível de risco ao longo do tempo

0 1 3

1 2 4

2 3 5Longo

Médio

Curto
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Ao realizar investimentos, devemos considerar:

O grau de aversão ao risco (em outros termos, o perfil de investidor);
O horizonte de tempo para chegar ao seu objetivo financeiro;
A utilidade marginal do seu dinheiro.

Agora, você conhecerá as diferenças entre renda fixa e variável, bem como os 
diversos tipos de fundos de investimento.

Investindo em renda fixa

Aplicar em diferentes ativos no mercado financeiro é investir, por exemplo, em CDB, 
poupança, notas do Tesouro Nacional e fundos de investimentos. Cada um desses 
ativos apresentam diferentes características com relação à renda esperada, ao prazo 
de resgate e à emissão.

Os ativos de renda fixa são divididos em ativos financeiros de emissão pública e 
ativos financeiros de emissão privada.

Os títulos públicos são emitidos pelo Tesouro Nacional com objetivo de captar 
recursos para o financiamento da dívida pública. Tais títulos são negociados pelo 
Banco Central brasileiro no mercado primário, o que acontece por meio de leilões 
para instituições financeiras. Em um segundo momento, as instituições financeiras 
podem negociar os títulos públicos no mercado secundário, para outros agentes.

As pessoas físicas também podem adquirir títulos públicos federais, diretamente do 
Tesouro Nacional. Até pouco tempo atrás, o investidor com menos recursos poderia 
comprar títulos públicos somente de forma indireta, por meio da participação, em 
fundos de investimento.

Por meio do Tesouro Direto, é possível combinar prazos e tipos de títulos 
pré-fixados ou pós-fixados, de acordo com os objetivos de investimento. Desse 
modo, os títulos federais também podem ser classificados por prazo (curto, médio e 
longo), forma de correção (pré-fixada ou pós-fixada) e indexação do retorno (índices 
de inflação, taxa Selic, entre outros).



Fundos de Renda Fixa

A classificação dos fundos de renda fixa, segundo a ANBIMA (Associação Brasileira 
dos Mercados Financeiro e de Capitais), reflete os fatores-chave do processo de 
decisão de investimentos nessa classe de ativo:

A opção por um tipo de gestão, que pode ser ativa ou indexada (passiva);
O risco de mercado que o investidor suporta e que, no caso do investimento em 
renda fixa, está diretamente ligado ao prazo médio ponderado (duration) das 
carteiras;
O risco de crédito que o investidor quer correr.

Investimento em renda variável

Os títulos de renda variável englobam ações e alguns fundos de investimentos. 
Ações são títulos que representam o valor da fração em que é dividido o capital 
social de uma empresa de Sociedade por ações. Dessa forma, o investidor em ações 
é sócio da empresa e participa de todos os seus resultados, sejam eles bons ou ruins.

Podemos ganhar aplicando em ações com dividendos – participação nos lucros 
obtidos pela empresa – e ganho de capital – diferença entre o preço de compra e o 
de venda.

Vejam opções de fundos de investimentos em renda variável: 

A) FUNDOS DE AÇÕES
Devem possuir, majoritariamente, na carteira, ativos de renda variável, tais como: 
ações à vista, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, 
entre outros.
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A classificação dos fundos de ações ocorre da seguinte forma:

• Tipo de gestão – o tipo de gestão indica se o fundo tem o objetivo de buscar seguir 
um índice de mercado (gestão passiva) ou se busca superar o desempenho do índice 
de referência.
• Estratégia – nessa categoria, fundos se baseiam nas estratégias preponderantes 
adotadas e suportadas pelo processo de investimento seguido pelo gestor como 
forma de atingir os objetivos e executar a política de investimentos dos fundos. As 
estratégias se relacionam às características dos ativos, ao processo de seleção e à 
forma de negociação, o que resultará na relação de risco, retorno e liquidez do fundo.

B) FUNDOS MULTIMERCADOS
Devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem 
o compromisso de concentração em nenhum fator em especial. Os Fundos 
Multimercados podem ser classificados em Alocação ou por Estratégia, além de 
fundos com Investimentos no Exterior.

C) FUNDOS CAMBIAIS

Os fundos cambiais são compostos por moedas estrangeiras, como os títulos 
públicos de outros países, sendo os mais comuns deles os de euro e dólar.




