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Que tenhamos delicadeza no olhar, 

no tratamento com o próximo, no 

cuidado com nós mesmos. Que 

tenhamos a fé como guia e a 

esperança como nossa 

companheira...

Todos os dias!

Célia Cristina Prado ‘

‘
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Nesta edição do INFOPREVES você partici-

pante, confere uma matéria de capa abor-

dada pelo tema: Prevenção melhor do que a 

Cura. Estamos vivendo um momento muito 

peculiar no mundo, milhares de pessoas 

marcadas por cortes nas vagas de trabalho, 

reduções de salários e paralizações de 

serviços não-essenciais, entre outros fato-

res, uma crise econômica acarretada pela 

COVID-19 evidenciando ainda mais a neces-

sidade de educação financeira tanto em 

países ricos quanto pobres. 

Além disso, a PREVES selecionou conteúdos 

abrangendo os novos movimentos de 

diversificação, mostrando que as recentes 

safras de investimentos saídas das turbu-

lências que a pandemia provocou, refletem 

amadurecimento em relação aos benefíci-

os trazidos pela tomada de riscos. Sobre o 

cenário atual em que vivemos, está cada vez 

mais nítida a necessidade urgente de se ter 

políticas de longo prazo que não sejam 

interrompidas, já que é possível manter a 

esperança em meio a um cenário ainda 

desanimador.

E como sempre, pensando em você, dispo-

nibilizamos um conteúdo sobre longevida-

de. É muito importante cuidar da saúde, 

principalmente para se enf rentar um 

momento como que estamos vivendo há 

mais de um ano, com a pandemia. Saúde é 

tudo, principalmente para aquelas pessoas 

que pensam em qualidade de vida a longo 

prazo.

A vida profissional está diretamente ligada 

com a pessoal, e vice-versa. Dessa forma, 

estabelecer critérios e reflexões nessas áreas, 

é fundamental para manter o equilíbrio e 

potencializar pontos positivos.

Sabemos que o momento atual não é simples, 

com muito a se fazer e um grande senso de 

urgência. Mas também abre possibilidade 

para refletirmos sobre nossas crenças e 

pensar em alternativas para quando tudo 

voltar ao normal.

Trabalhos em modo Home Office, tornou-se 

uma nova realidade e essencial nesse mo-

mento. Novos tempos e um despertar para 

novas modalidades de trabalho, sem prejuízo 

para os participantes, mantendo a qualidade e 

desempenho profissional da Instituição. O 

verdadeiro desafio não é apenas isolar-se, mas 

proteger-se para proteger melhor os outros.

Temos que pesar além. Além de nós mesmos! 

Temos que pensar no coletivo, por isso, a 

PREVES tem seguido todas as orientações de 

cuidado e distanciamento social. Estamos 

trabalhando, seguindo os protocolos, com 

atendimentos agendados para garantir maior 

conforto e a todos os participantes e funcioná-

rios. Reclusão em tempos de coronavírus é um 

gesto de solidariedade e respeito à vida.

Pausa para se reconectar. Ser realista, solidário e manter 

a calma para tomar as decisões corretas.



Que a sabedoria conquistada no 

passar dos anos seja apenas um 

incentivo para suas futuras 

vitórias! Parabéns!



S
U
M
Á
R
IO

MATÉRIA CAPA

PREVENÇÃO MELHOR DO 

QUE A CURA 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

CINCO LIÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO 

PENSANDO EM VOCÊ

O QUE É LONGEVIDADE SAUDÁVEL E POR QUE 

ISSO INTERESSA A VOCÊ

PREVES RESPONDE 

IR 2021 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

DEVE SER DECLARADA

RAIO X FUNCIONAL 

com Sabrina Herculano Barbirato

Analista Administrativa

11
6

GERAL

SAÚDE, ECONOMIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MÃOS 

GERAL

COMO FUNCIONA A PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR FECHADA 

PREVES

PLANOS PREVES ENTES - SE E CDT

25
28

18
16

30
33

36

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

OS NOVOS MOVIMENTOS DE 

DIVERSIFICAÇÃO 



06INFOPREVES - OUTUBRO 2020

c a pa

INFOPREVES  -  Abril de 2021

Marcada por cortes nas vagas de traba-

lho, reduções de salários e parali-

zações de serviços não-essenciais, 

entre outros fatores, a crise econômica acarreta-

da pela COVID-19 evidenciou ainda mais a 

necessidade de educação financeira tanto em 

países ricos quanto pobres. Foco importante 

desses esforços é como amenizar a fragilidade 

financeira de milhões de famílias, que sofreram 

um duro - e inesperado - golpe sem que dispu-

sessem de mecanismos ou recursos acumula-

dos para absorvê-lo. 

Pesquisas apontam que a fragilidade financeira 

está intimamente relacionada ao nível de co-

nhecimento financeiro individual, que resulta, o 

quanto maior, em decisões de melhor qualida-

de, em especial durante períodos turbulentos 

como o atual.

“Em se tratando de saúde financeira, assim 

como de saúde física, a prevenção é sempre 

melhor e mais barata do que a cura”, diz Anna 

Maria Lusardi, Professora de Economia da 

Escola de Negócios da George Washington 

University. Fundadora e Diretora Acadêmica do 

Centro de Excelência Global em Educação 

Financei ra  (G lobal  F inancia l  L i teracy 

Excellence Center - GFLEC) – e uma das maiores 

especialistas mundiais no tema - Lusardi 

argumenta que o tratamento adequado de 

questões financeiras é uma aptidão básica 

necessária a qualquer ser humano. “Trata-se 

de uma habilidade que todos nós precisamos 

se quisermos ter sucesso na sociedade de hoje, 

e que nos permite compreender melhor o 

mundo em que vivemos, fazer boas escolhas e 

desfrutar de uma vida mais feliz”.

Em se tratando de saúde 

financeira, assim como de 

saúde física, a prevenção e 

sempre melhor e mais 

barata do que a cura.

Na pandemia, programas de educação financeira 

priorizam a inclusão digital e a capacidade de 

absorção de choques das famílias.

PREVENÇÃO MELHOR DO QUE A CURA

POR FLÁVIA SILVA
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Espelho do mundo

Nos EUA, dados de um índice de finanças 

pessoais elaborado, em 2020, pelo GFLEC e o 

Instituto TIAA - o TIAA Institute-GFLEC Personal 

Finance (P-Fin) 2020 - mostram que muitas 

famílias já se encontravam fragilizadas financei-

ramente antes da pandemia, ainda que os 

indicadores econômicos fossem favoráveis. 

Em janeiro de 2020, quando a pesquisa foi rea-

lizada, a taxa de desemprego estadunidense, 

por exemplo, era de apenas 3,6%, e o mercado 

de ações registrava forte alta, ressalta Lusardi. 

Com 28 questões abrangendo oito áreas como 

renda, consumo, poupança, contração e gestão 

de dívidas, seguros, compreensão do risco e 

disponibilidade de informações, o índice tam-

bém leva em consideração dados demo-

gráficos e indicadores de bem-estar financeiro, 

fornecendo insights relevantes. Entre esses 

insights, diz a especialista, está a constatação de 

que embora deixe a desejar, a educação finan-

ceira da população americana evolui lentamen-

te: em 2017, os respondentes acer-taram uma 

média de 49% das questões; em 2020, 52%. 

Espelhando, mais uma vez, o que se observa em 

outras partes do mundo, o conhecimento 

financeiro no país tende a ser menor entre 

mulheres, indivíduos de baixa renda, desempre-

gados, jovens e menos escolarizados, grupos 

normalmente mais vulneráveis a crises econô-

micas. Entre as áreas menos compreendidas e, 

no entanto, mais críticas em períodos turbulen-

tos, destacam-se a compreensão do risco e de 

mecanismos de seguro. Na última edição do 

índice, a média de acerto foi de 47% e 37% das 

perguntas relacionadas a esses temas, respecti-

vamente.

Choques e aposentadoria

O Índice P-Fin de 2020 também apontou que a 

capacidade de suportar choques financeiros – 

denominada resiliência financeira - encontra-

se fortemente associada à educação. Cerca de 

um em cada cinco entrevistados menos educa-

dos financeiramente (26% de acertos ou 

menos) afirmou que não teria condições de 

“levantar”, de forma rápida, o montante de US$ 

2.000. Em contrapartida, mais de três quartos 

dos respondentes com 76% ou mais de respos-

tas corretas se declararam capazes de fazê-lo.

Ademais, a educação financeira está associada 

a uma menor probabilidade de endividamento 

e maior preocupação com o futuro, incluindo-se 

aí o planejamento da aposentadoria. Segundo o 

estudo conjunto TIAA-GEFLEC, apenas um 

terço dos não-aposentados com menos conhe-

cimento financeiro poupa regularmente em 

comparação a 83% dos não-aposentados com 

maior instrução financeira.

Para Annamaria Lusardi, a crise atual reforça a 

importância de se preparar financeiramente      

para a velhice, embora esse esforço, sozinho, 

não seja suficiente. “É fundamental que 

pensemos no futuro, mas as famílias também 

precisam de uma poupança de emergência 

para enfrentar tempos dif íceis. Temos que 

identificar estratégias de poupança simples e 

até mesmo automáticas”, diz a especialista. Ela 

cita a possibilidade de os empregadores pro-

moverem esse tipo de iniciativa, da mesma 

forma que inscrevem automaticamente os 
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funcionários em planos de pensão. “Todavia, 

para que a abordagem seja bem-sucedida, os 

trabalhadores precisam ser devidamente 

informados e educados.”

América Latina

O Banco de Desenvolvimento da América 

Latina (Corporación Andinade Fomento - CAF) e 

a OCDE (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) publicaram 

estudo sobre educação e inclusão financeira na 

região, intitulado National Strategies  for 

Inclusion and Financial Literacy in Latin America 

and the Caribbean: Implementation Cha-

llenges. Historicamente, tem cabido à própria 

OCDE amaioria dos levantamentos sobre o 

tema no continente. A organização salienta que, 

em nível nacional, grande parte das informa-

ções disponíveis e campanhas educacionais é 

resultado do esforço conjunto de bancos centra-

is e superintendências, ministérios, associações 

e instituições da sociedade civil.

A mensuração da capacidade financeira pela 

OCDE consiste na soma de três indicadores: 

conhecimentos, atitudes e comportamentos. O 

primeiro é a combinação de conceitos financei-

ros e cálculos matemáticos básicos. As atitudes 

financeiras, por sua vez, medem a opinião dos 

entrevistados a afirmações como “o dinheiro 

está aí para ser gasto” ou “prefiro viver o hoje e 

não me preocupar com o amanhã”. Finalmente, 

o quesito comportamento envolve o uso de um 

orçamento, a gestão dos recursos, poupança e 

escolha de produtos financeiros.

A média dos países do G20 e de 12,7 de um total 

de 21 pontos, sendo a Franca o maior pontuador 

(14,9) e a Arábia Saudita, o menor (9,6). Nesse 

universo, o Brasil figura abaixo da média (12,1), 

atrás da Rússia e pouco à frente da Índia (11,9).

Na América Latina, o melhor desempenho e do 

Chile (13,9). Na outra ponta, está o Paraguai, com 

a pontuação mais baixa (10,5). Na amostra, que 

engloba dez países, o Brasil ocupa a sétima 

posição (12,0), atrás de Chile, Bolívia, Colômbia, 

Equador, Peru e México. A média dos países 

latino-americanos não difere da média das 

nações do G20, com ambos os indicadores em 

12,7. Os estudiosos salientam, no entanto, que há 

uma diferença considerável entre as maiores 

pontuações de cada grupo. Do lado do G20, 

Franca, Noruega, Canada e China registraram 

mais de 14 pontos, ao passo que, na América 

Latina e Caribe, apenas o Chile consegue se 

aproximar desse valor.

No futuro próximo, os técnicos preveem que os 

níveis de inclusão financeira continuarão a 

aumentar na região graças as várias iniciativas 

educacionais e de digitalização de canais, pro-

dutos e serviços. A segregação de públicos-alvo 

tem ajudado a identificar comportamentos e 

necessidades específicos, aprimorando as 

estratégias e aumentando a sua eficácia.

Em se tratando de educação financeira, as 

estratégias de maior impacto são aquelas que 

permitem a coordenação de ações educacionais 

e de comunicação entre os setores público e 

privado, academia e sociedade civil. Es-

pecialistas do Banco Mundial também chamam 

a atenção para a importância do uso de mídias 

tradicionais, como televisão, rádio e imprensa 

escrita, para atingir todos os segmentos da 

população. 

ENEF

No Brasil, a Estratégia Nacional de  Educação 

Financeira (ENEF) promove, anualmente, a Se-

mana ENEF, que reúne, a cada edição, milhares 

de ações de educação financeira, securitária, 

previdenciária e fiscal. A ENEF é coordenada 

pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira
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(FBEF), formado por órgãos e entidades públi-

cas: Banco Central, CVM, Susep, Secretaria do 

Tesouro Nacional, Secretaria de Previdência, 

Previc, Secretaria Nacional do Consumidor e 

Ministério da Educação.

Em 2020, as ações foram realizadas remo-

tamente em novembro, tendo como tema: 

“Resiliência Financeira: como Atravessar a 

Crise?”. Para o Presidente do BC, Roberto 

Campos Neto, o acesso a conteúdos sobre 

educação financeira torna-se particularmente 

necessário neste momento. “Mais do que 

nunca, é importante falar do planejamento, da 

poupança e do uso consciente dos recursos 

financeiros”, afirmou. Campos Neto salientou 

ainda que a educação financeira traz vanta-

gens não apenas para o cidadão, mas para o 

sistema financeiro como um todo, “que se 

beneficia com o maior nível de conhecimento 

dos usuários, abrindo portas para produtos e 

serviços mais sofisticados”, além, é claro, da 

redução da inadimplência.

“Esperamos que as discussões contribuam com 

soluções para nos ajudar a superar este mo-

mento de crise”, complementou o Diretor de 

Relacionamento, Cidadania e Supervisão de 

Conduta do Banco Central, Maurício Moura. A 

instituição, que tem a educação financeira 

como um de seus propósitos, disponibiliza em 

seu site uma página especial sobre educação 

financeira em tempos de Coronavírus, com 

dicas relevantes para a reorganização da vida 

financeira.

Futuro incerto 

O Brasil já se encontrava numa profunda crise 

econômica quando foi atingido pela Covid-19 e, 

a exemplo do que ocorreu em outros países, o 

interesse pela educação financeira parece ter 

aumentado em meio à turbulência. 

Segundo pesquisa feita pelo Instituto Locomo-

tiva a pedido da XPeed (braço educacional do 

grupo XP) junto a 1.500 pessoas em outubro 

último, 41% passaram a pesquisar mais sobre 

finanças durante a pandemia; e, para 47%, a crise 

contribuiu para que fossem feitos mais planos 

sobre o futuro.

Os resultados foram apresentados durante a 

Semana ENEF. O estudo revelou ainda que cerca 

de 30% dos brasileiros passaram a atrasar mais o 

pagamento de contas e 51% se declararam 

insatisfeitos com a situação financeira atual. No 

longo prazo, apenas 31% se sentem confiantes 

sobre o planejamento para a aposentadoria. Em 

se tratando do conhecimento sobre investimen-

tos, somente 8% acertaram todas as respostas; 

entretanto, 90% gostariam de saber mais sobre 

investir, planejar para o futuro e organizar recei-

tas e despesas.

Fonte: https://www.abrapp.org.br/produto

/revista-da-previdencia-complementar-jan-fev-2021/
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Recente safra de investimentos reflete amadurecimento 

em relação aos benefícios trazidos pela tomada de riscos.

OS NOVOS MOVIMENTOS 

DE DIVERSIFICAÇÃO

Fruto da redução na remuneração nomi-

nal e real dos títulos públicos, os movi-

mentos de diversificação de investimen-

tos apontam para estratégias de gestão ativa na 

renda fixa.  Também há forte intenção de elevar 

a alocação no exterior, tanto no mercado de 

ações quanto em crédito privado, e até mesmo 

em imóveis; além de uma aposta firme nas 

oportunidades de retorno oferecidas pelos 

fundos de investimento imobiliário e multimer-

cados estruturados.

A recente safra de novas políticas de investimen-

to das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar, recém-saídas das turbulências 

que a pandemia provocou, reflete um amadure-

cimento na compreensão do benefício trazido 

pelo risco, avalia o Líder da área de Investimentos 

da consultoria Mercer Brasil, Maurício Martinelli.

Em 2021, a tendência é agregar valor à renda fixa 

por meio de uma gestão mais ativa e de fundos 

multimercados estruturados, em busca de 

fontes de retornos adicionais em relação ao CDI. 

Ainda que o mercado espere uma inevitável 

correção para cima da Selic no segundo ou no 

terceiro trimestres, a taxa real deve permanecer 

muito baixa ou até mesmo negativa. 

Aproveitar para capturar os prêmios de risco 

embutidos na inclinação da curva das taxas de 

juros entre a ponta mais curta e a mais longa 

será mandatório. “Nas taxas pré-fixadas mais 

longas, assim como nos papéis atrelados à 

inflação, as curvas estão muito inclinadas. 

Ambas as estratégias carregam um potencial 

elevado de ganhos se comparadas ao custo de 

oportunidade do CDI”, analisa Martinelli. O 

investimento em crédito privado, ainda atrelado 

à taxa de juros, seja por um percentual do CDI 

ou CDI mais, também oferece boas perspectivas 

desde que sejam observadas opções de títulos 

com vencimentos do meio da curva para a 

frente, destaca o consultor.

O crescimento do mercado de crédito corpora-

tivo será inevitável assim que o controle da 

pandemia permitir uma retomada econômica, 

acredita Martinelli. Ele lembra que à medida 

que a economia tentar voltar ao normal, os dois 

lados precisarão dessas operações. Tanto as 

corporações, que irão preencher sua capacida-

de ociosa e, em seguida, voltar a investir para 

ampliar a produção, quanto os investidores, em 

sua demanda por alocações diferenciadas.

As EFPCs terminaram 2020 com resultados que 

mostraram uma recuperação importante de 

rentabilidade para grande parte dos ativos, 

ressalta o especialista da Mercer. Embora os 

números ainda não estivessem consolidados 

em meados de janeiro, ele afirma que os 

resultados preliminares das entidades acompa-

nhadas pela consultoria são positivos. “Mas não 

foi um desempenho uniforme, até porque as 

ferramentas de risco ficaram comprometidas 

durante boa parte do ano por conta da crise”. Na 

prática, as maiores diferenças entre os gestores 

revelaram aqueles que souberam ou não apro-

veitar as oportunidades surgidas nos mercados 

ao longo do ano, explorando ativos que estavam 

com preços destoantes. “Houve inclusive o 

favorecimento de alguns perfis mais modera-

dos de investimentos”, assinala.
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Manter-se alerta a eventuais 

“cisnes negros” é o desafio

 primordial deste ano.

Crédito privado

A velocidade da entrada dos fundos de pensão 

no mercado internacional cresceu rapidamen-

te, mas a alocação em crédito privado, que não é 

novidade no país, precisa ser acelerada, avalia o 

CIO e Gestor de Renda Fixa da XP Asset Manage-

ment, Fausto Silva. “Ainda há esperança entre as 

entidades de que o juro dos títulos públicos vai 

pagar o seu atuarial, mas isso não é verdade. 

Mesmo considerando uma alta do juro este ano, 

será difícil encontrar NTN-B que pague acima 

de 5%”, avalia.

O crédito privado mostrou ter bons players e ser 

capaz de gerar alfa, mas ainda precisa ser mais 

bem conhecido pelos investidores brasileiros. 

“Tanto é que o aumento da volatilidade no ano 

passado levou muitos investidores, imaturos e 

com pouco conhecimento desse mercado, a 

aumentarem sua alocação em ações, não no 

crédito, sem perceber que os spreads de crédito 

ensejavam maior alocação”, diz o gestor. Em 

janeiro, com a alta dos spreads em relação ao 

que eram na crise e os riscos minimizados, o 

carrego passou a ser muito bom. 

Renda fixa

O movimento de diversificação ocorrerá, em 

primeiro lugar, no sentido da nova renda fixa 

ativa, aposta Guilherme Nascimento. Em segun-

do lugar, será rumo à Bolsa e aos fundos multi-

mercados estruturados, depois ao exterior e aos 

Fundos de Investimentos Imobiliários. “Os 

fundos de private equity começam a entrar no 

radar, mas estão mais restritos a quem já fazia 

esse tipo de alocação”.

No exterior, ele lembra que algumas EFPCs já 

precisam de uma ampliação imediata do limite 

legal para 15% ou 20% do total de ativos. A vulne-

rabilidade da economia brasileira indica os 

títulos públicos como o melhor lugar para se 

estar em termos de risco/retorno, com as NTN-Bs 

mais longas despontando como a opção ideal 

para garantir retorno absoluto na renda fixa, 

avalia o Sócio e Gestor de Fundos Líquidos da 

Kinea, Marco Aurélio Freire. “Não achamos que o 

juro vá subir para 6% este ano e 8% em 2022, 

como o mercado precifica, porque o Brasil está 

em depressão econômica, com desemprego de 

14%. Isso porque há desalento; se não houvesse, 

estaria em 20%. ”

O PIB está 10% abaixo dos anos de 2014/2015 e o 

orçamento de 2021 deverá ser cortado em cerca 

de R$ 500 bilhões. “Nesse cenário, o ideal é 

manter as carteiras apostando na inclinação da 

curva de juros. A diversificação internacional 

continuará sendo essencial para garantir a 

busca de fontes de retorno em diferentes partes 

do mundo. Com as finanças governamentais 

ainda sob pressão, a tendência é repetir os 

cenários de pós-guerra”, acredita Prideaux. 

Segundo ele, os governos endividados acabam 

produzindo aumentos de inflação assim que a 

atividade econômica for retomada, no médio 

prazo. Fatores adicionais, como o aumento dos 

gastos com saúde e o envelhecimento populaci-

onal, devem contribuir para aprofundar a pres-

são sobre os gastos, a necessidade de financia-

mento junto ao mercado e, consequentemente, 

os impactos sobre o mercado global de dívida, 

sinaliza o consultor. “Isso tudo pode levar a uma 

quebra de paradigma na renda fixa global”, 

explica o Global Head of Investment da

gestora, Charles Prideaux.

Fonte: https://www.abrapp.org.br/produto/

revista-da-previdencia-complementar-jan-fev-2021/
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA NAS 

ESCOLAS ESTÁ FORMANDO 

JOVENS MAIS CONSCIENTES

É
 com uma mistura de surpresa e admira-

ção que a professora de matemática 

Cândida Lúcia Nascimento de Carvalho vê 

a maneira como seus netos lidam com dinheiro 

com tão pouca idade. Aos 9 anos, Letícia, estu-

dante do quinto ano do ensino fundamental, 

costuma guardar em um porquinho cada 

centavo que ganha dos pais ou de trocados.

Seu irmão Henrique, de 12 anos, está ingressan-

do no sétimo ano e vira e mexe aparece com 

alguma reflexão sobre os hábitos de consumo 

da família e o desperdício de recursos. Matheus, 

de 16 anos e aluno do segundo ano do ensino 

médio, já começou a investir e está ensinando a 

irmã mais velha, estudante de medicina, a 

organizar as finanças pessoais também. “Eles 

podem dar uma lição a qualquer adulto”, brinca 

a professora, que até pouco tempo atrás nunca 

tinha sido educada financeiramente. “Eu, 

matemática, sempre fui muito boa em álgebra e 

trigonometria, mas não sabia nada de educação 

financeira até o ano passado.”

Apesar de serem da mesma família, não foi do 

berço que os três jovens aprenderam a gerir as 

finanças ou a repensar hábitos de consumo — 

mas sim na escola. A fim de criar uma geração 

economicamente mais consciente e que possa 

ajudar a mudar o futuro de suas famílias, como já 

havíamos citado no INFORPREVES anterior, em 

2020, a educação financeira passou a fazer parte 

da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

documento que orienta a elaboração de 

currículos e propostas e ensino de escolas 

privadas e públicas de todo o Brasil. Assim como 

a educação ambiental ou de trânsito, a 

educação financeira aparece como um dos 

temas transversais contemporâneos indicados a 

todos os estudantes brasileiros.
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A base orienta que os alunos tenham contato 

com o tema desde o ensino infantil até o ensino 

médio, devendo ser abordado pelas mais diver-

sas disciplinas (a tal transversalidade) — mate-

mática, português, biologia, geografia, história 

etc. “Para a sociedade brasileira, a entrada da 

educação financeira na BNCC é uma conquista 

imensa”, comemora Claudia Forte, superinten-

dente da Associação de Educação Financeira do 

Brasil (AEF-Brasil), que participou ativamente 

do processo de inclusão do tema no documento 

e também da implementação desse conteúdo 

em escolas públicas. “Hoje, somos uma das 

poucas nações do mundo a ter orientações 

sobre educação financeira nos principais 

documentos que regem a educação do país”, 

destaca.

Uma lição necessária

A educação financeira caminha a passos largos 

há pelo menos uma década, quando, em 2010, o 

governo federal lançou a Estratégia Nacional de 

Educação Financeira (Enef). A iniciativa, foi 

criada para oferecer e incentivar ações que 

ajudem a população a tomar decisões financei-

ras com mais autonomia e consciência.

A criação dessa estratégia nacional surgiu por 

uma demanda da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), que desde a crise financeira ocorrida 

entre 2007 e 2008 tem se preocupado em evitar 

desastres econômicos como aquele. E uma das 

vias para mitigar esse tipo de problema é educar 

a população mundial sobre o funcionamento da 

economia. 

Atualmente, países como Nova Zelândia, In-

glaterra, Austrália, Espanha, Itália e Estados 

Unidos são referências em educação financeira 

por seus projetos de ensino e centros de estudos 

econômicos. “Como você pode ver, são países 

majoritariamente do primeiro mundo. Cadê a 

África, a América Latina? Infelizmente, a edu-

cação financeira demora a chegar onde 

evidentemente se precisa dela”, observa Forte.

Por sua estratégia nacional de 10 anos, o Brasil é 

considerado um dos líderes latino-americanos 

no assunto, acompanhado por Peru e México, 

que também apresentam projetos e movimen-

tos importantes em prol da conscientização 

econômica. Por aqui, a implementação desse 

ensino é mais que bem-vinda. De acordo com 

um levantamento divulgado em novembro de 

2020 pela AEF-Brasil, 62,6% dos pais de alunos 

reconhecem que o tema é muito importante 

para a formação de seus filhos. A expectativa é 

de que a implementação do assunto nas esco-

las ajude a mudar a difícil realidade financeira 

dos brasileiros, marcada por endividamento e 

desemprego.
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Segundo a Pesquisa de Endividamento e 

Inadimplência do Consumidor (Peic) realizada 

em dezembro de 2020 pela Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC), 66,3% dos consumidores estão 

endividados, 25,2% possuem conta ou dívidas 

em atraso e 11,2% não têm condições de pagá-

las. Somam-se a isso os índices de desemprego 

durante a pandemia de Covid-19: a última 

edição da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua (PNAD Contínua) mostra 

que o desemprego durante o terceiro trimestre 

de 2020 bateu recorde de 14,6%, equivalente a 

14,1 milhões de pessoas sem postos de trabalho.

Para mudar isso, Forte defende que há duas 

estratégias. A primeira delas é falar sobre dinhei-

ro sem culpa — ele ainda é tabu para boa parte 

das famílias brasileiras. De acordo com o levan-

tamento da AEF-Brasil, 41,6% dos alunos brasile-

iros nunca conversam com os pais sobre dívidas 

em atraso; apenas 35% falam sobre as contas de 

consumo com os mais velhos. E para tornar o 

assunto mais natural, é necessário se reeducar. 

Por isso, a segunda estratégia é capacitar os 

docentes que mediam esse processo de ensino-

aprendizagem sobre questões financeiras.

É importante entender que a educação finance-

ira não está restrita à matemática e não se refere 

apenas ao dinheiro. Nas aulas de ciências, por 

exemplo, professores podem abordar os impac-

tos ambientais do consumo, refletir sobre a 

disponibilidade de recursos naturais e geração 

de lixo. A partir das ciências humanas, como 

história e geografia, também é possível discutir 

relações entre os poderes político e econômico. 

Em português, a literatura pode ser usada para 

abordar aspectos psicológicos ligados ao dinhe-

iro. Como define Forte, “a educação financeira 

também diz respeito ao nosso comportamento 

e discute nossos processos de tomada de deci-

são.”

Adequando a abordagem de acordo com a faixa 

etária dos estudantes, os alunos do Liceu acaba-

ram aprendendo sobre linha de produção, uso 

de matéria-prima e recursos não renováveis, 

psicologia, direito e definição de objetivos. No 

ensino médio, investimentos e vida profissional 

são exemplos de assuntos trabalhados mais 

próximos ao dia a dia dos estudantes. Inflação, 

existência de bilionários e desigualdades no 

Brasil aprofundadas pela pandemia foram 

outros temas quentes que não puderam deixar 

de ser contemplados nas aulas.

O aprendizado dos conteúdos 

curriculares precisa estar 

associado a uma leitura 

de mundo, não pode estar

descolado da vida real

Fala-se muito de preparar o aluno para o futuro, 

mas nós precisamos prepará-lo para o agora. 

Eles precisam entender a realidade agora, 

tomar decisões agora. Educação financeira não 

é algo que será usado apenas depois que eles 

saírem do ensino médio.

Fonte: https://www.institutomillenium.org.br/educacao-financeira

-nas-escolas-esta-formando-jovens-mais-conscientes/
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LIÇÕES SOBRE 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

QUE A PANDEMIA ENSINOU5
A pandemia da covid-19 causou muita 

dor de cabeça aos brasileiros, principal-

mente do ponto de vista financeiro. 

Além de ver os salários reduzidos ou suspensos, 

muitos perderam o emprego por conta da crise. 

Segundo dados do Instituto Paraná Pesquisas, 

82,8% da população brasileira foi financeira-

mente impactada financeiramente pela crise.

Ainda, uma pesquisa da Associação Brasileira 

das Entidades dos Mercados Financeiro e de 

Capitais (Anbima) aponta que mais da metade 

dos brasileiros entrou na crise sem reserva de 

emergência. Ou seja, além da renda afetada, 

muitas pessoas também não tinham dinheiro 

extra para atravessar o período turbulento.

“Momentos inesperados, como o que estamos 

vivendo, acontecem na vida de todos e quem se 

antecipa aos imprevistos sai melhor da 

situação”, diz Otávio Machado, especialista em 

educação financeira. Dessa forma, aprender 

com os erros do presente é uma ótima maneira 

para evitá-los no futuro. E, assim como qualquer 

momento de dificuldade, a pandemia trouxe 

lições que ajudam o investidor a proteger o 

patrimônio contra futuras crises.

Não deixe de controlar o orçamento

Segundo levantamento da CNDL/SPC Brasil, 

48% dos brasileiros não controlam o próprio 

orçamento. E, em um momento de redução de 

renda, a falta da gestão do patrimônio pode ser 

muito prejudicial à saúde financeira.

Até porque, como uma pessoa pode reavaliar 

seus gastos mensais e fazer ajustes nas contas 

se ela não sabe quanto de dinheiro entra e sai, 

seus gastos fixos e extras e o valor necessário 

para sobreviver ao mês? Por isso, é de suma 

importância controlar os gastos para se planejar 

para o futuro.

Faça uma reserva de emergência

Quem entrou na crise sem reserva financeira 

provavelmente passou por mais dificuldades. 

Afinal, o valor destinado à estratégia é 

justamente para ser utilizado em situações 

como a atual. Assim, quem se organizou 

financeiramente com antecedência está mais 

estável no momento, mesmo que sua renda 

tenha sido afetada. 
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Na outra ponta, quem não se preparou para o 

momento está percebendo a falta que o dinhei-

ro extra faz. É indicado que se economize, pelo 

menos, 10% da renda mensal e acumule um 

valor que seja suficiente para arcar com gastos 

pessoais por um período de quatro a seis 

meses.

Gaste menos do que recebe

Com o orçamento controlado, outro ensina-

mento que a pandemia trouxe é a necessidade 

de se ajustar para gastar menos do que se 

ganha. Com a cultura de gastar até o limite dos 

rendimentos, a possibilidades de dívidas é 

grande em algum momento. Sem esta “folga” 

no orçamento, todas as outras dicas serão em 

vão. Pequenas mudanças de hábitos, como 

controlar melhor as compras de supermercado, 

podem fazer toda a diferença entre encerrar o 

mês no azul ou no vermelho.

Fique de olho nos juros

Caso não consiga fugir do endividamento, há 

formas de conseguir crédito que ajude a quitar 

as contas e aliviar o orçamento. Porém, antes de 

adquirir o dinheiro, procure os menores juros 

praticados do mercado.

Taxas muito altas vão complicar ainda mais o 

orçamento. É saudável buscar por alternativas 

com bens como garantia. Com isso, as parcelas 

são menores e o pagamento pode ser feito em 

um prazo maior.

Compre apenas o necessário

Durante esse período de pandemia, as compras 

on-line cresceram bastante no Brasil. Muitas 

delas foram feitas por impulso. Com as pessoas 

presas em suas casas, o desejo de consumo 

acaba se misturando com uma real necessida-

de. E isto pode ser uma tremenda armadilha 

para o orçamento.

É importante ter a consciência dos gastos 

essenciais. Por isso, antes de comprar algo, a 

pessoa deve se fazer três perguntas: Preciso 

disso? É necessidade ou desejo? Este é o melhor 

preço?

Fonte: https://einvestidor.estadao.com.br/educacao-financeira

/cinco-licoes-educacao-financeira-pandemia
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SAÚDE, ECONOMIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

DE MÃOS DADAS

Depois de mais de um ano da pandemia do coronavírus 

ser declarada pela Organização Mundial da Saúde, as 

ações de vacinação começam a alimentar a expectativa 

Na avaliação do Pesquisador da Escola 

Nacional de Saúde Pública da Fun-

dação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Carlos 

Machado de Freitas, o caminho da retomada no 

Brasil deve passar também pela estruturação 

de políticas que visem médio e longo prazos e 

unam investimentos dos setores público e 

privado. Coordenador do Centro de Estudos e 

Pesquisas em Emergências e Desastres em 

Saúde, e do Observatório Covid-19 da Instituição, 

Freitas defende que o foco das ações precisa 

estar na redução das desigualdades sociais, 

para que os efeitos benéficos sejam sentidos em 

cadeia. É com a ampliação do acesso à saúde, à 

educação e ao emprego que a economia conse-

guirá se fortalecer, impactando positivamente 

os mais variados segmentos, inclusive a 

Previdência Complementar.

Qual a sua análise do cenário atual?

Carlos Machado de Freitas - Ficou nítida a ne-

cessidade urgente de se ter políticas de longo 

prazo que não sejam interrompidas, principal-

mente aquelas relacionadas ao campo social. O 

Brasil é um dos países mais desiguais do mun-

do, e isso, obviamente, acentuou o impacto da 

pandemia. Aqui, há muitos trabalhadores no 

mercado informal, de forma precária, vivendo 

em condições igualmente precárias, que favore-

cem muito epidemias, como Dengue, Zika e 

Chikungunya. Só que, até então, esses surtos 

eram localizados. Mas, nessas condições, elas 

favorecem também uma pandemia. 

O que se viu com a Covid-19 é que os mais 

pobres, por causa desses trabalhos mais precá-

rios, não puderam manter o distanciamento 

social adequado porque foram obrigados a se 

deslocar e enfrentar o transporte público lota-

do, justamente quando deveria haver uma 

oferta maior de coletivos. Em um país desigual, 

uma pandemia coloca todos em risco, mas isso 

se dá de forma mais acentuada e grave para 

quem vive em péssimas condições de trabalho, 

renda, educação, moradia e saneamento.  E não 

existe imunidade para um se não existir imuni-

dade para todos.

Como equacionar isso?

Carlos Machado de Freitas - Acho que algumas 

políticas fundamentais têm de ser estruturadas 

pensando em médio e longo prazos, principal-

mente nas grandes cidades. Apesar de as 

metrópoles concentrarem boa parte dos recur-

sos de saúde, como hospitais e leitos de UTI, elas 

mostraram grande vulnerabilidade na pande-

Por Débora Diniz
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mia. Foi o que notamos em São Paulo, Rio de 

Janeiro, Recife, Fortaleza e Manaus, as cinco 

primeiras capitais mais impactadas pelo 

Coronavírus. As políticas sociais são importan-

tes para que a população possa viver mais e 

viver bem. Porque não adianta só viver mais, é 

necessário viver bem. E isso, claro, impacta 

vários setores, inclusive o de seguros e previdên-

cia.

O que a pandemia mostrou ser necessário 

modificar no sistema público de saúde 

para tornar os municípios menos vulnerá-

veis?

Carlos Machado de Freitas - Há uma desigual-

dade muito grande em termos de acesso aos 

recursos de saúde. Dos mais de 5.600 municípi-

os no país, só cerca de 800 têm leitos de UTI. Isso 

significa que temos mais de 4.800 sem esses 

leitos. Municípios pequenos não têm mesmo 

que ter UTI, precisam trabalhar com regionali-

zação. Mas quando eu olho para o Norte e 

Nordeste, eu vejo uma concentração desses 

recursos, principalmente nas capitais. Cabe 

ressaltar que na região Norte há distâncias 

muito grandes entre os municípios, alguns têm 

a extensão de cinco, seis estados do Rio de 

Janeiro. 

Sem uma política de saúde que priorize distri-

buição em vez de concentração, não é possível 

pensar em respostas a futuras pandemias nem 

no aumento da expectativa de vida da popula-

ção. Isso envolve tecnologias mais complexas, 

como leitos de UTI, mas principalmente a 

atenção primária, que precisa ser fortalecida 

com agentes comunitários de saúde e médicos 

da família nas unidades básicas de atendimen-

to.

Como avalia a condução do enfrentamen-

to à pandemia pelas autoridades?

Carlos Machado de Freitas - Nos últimos meses, 

ficou evidente a fragilidade do Brasil por não 

dispor de um Complexo Econômico-Industrial 

de Saúde instalado. Se queremos encarar o 

futuro, precisamos ter capacidade de produzir 

aqui equipamentos para testes, diagnósticos e 

tratamento, assim como medicamentos e 

vacinas. 

Na Fiocruz, existe produção, mas é fundamental 

que a capacidade nacional seja fortalecida, 

senão ficaremos vulneráveis à próxima pande-

mia, que a gente sabe que vai ocorrer, só não 

sabe quando. Precisamos, primeiro, do fortaleci-

mento dos organismos internacionais de saúde. 

Não há uma saída para enfretamentos futuros 

sem uma cooperação muito forte entre os 

países.

Desde os anos 1990, já havia alertas para o risco 

de uma pandemia global, e a comunidade 

internacional vinha se preparando. Mas se 

preparar não é só ter planos, é ter um planeja-

mento regular. Em 2019, o Índice Global de 

Segurança para Pandemias, que mede o quanto 

os países estão aptos a lidar com ameaças, 

mostrava Estados Unidos e Reino Unido no topo, 

e Cingapura e Nova Zelândia bem abaixo. 

Quem respondeu melhor ao Coronavírus? 

Carlos Machado de Freitas - Cingapura e Nova 

Zelândia, apesar de Reino Unido e Estados 

Unidos terem muito mais recursos. Então, mais 

recursos não significam melhores condições de 

vencer uma pandemia se não existem políticas 

públicas para médio e longo prazos, nem boa 

coordenação das ações. 

No Brasil, desde o início, temos visto estados e 

municípios atuando cada um por si. Isso é ruim, 

porque qualquer medida errada adotada por 

uma cidade impacta no entorno, mesmo que 

estas estejam fazendo tudo certo. A ausência de 



20

g e r a l

INFOPREVES  -  Abril de 2021

coordenação nacional no combate à Covid-19 

gera competição entre as unidades da federa-

ção, o que agrava os problemas. Porém, nem 

tudo foi ruim.

Tivemos algumas instituições do Estado funcio-

nando, como o STF, o Congresso, o SUS (apesar 

da precariedade); tivemos empresas do setor 

privado atuando. Quando olho a TV, vejo que as 

campanhas com medidas de higiene e cuida-

dos são feitas, principalmente, por empresas 

privadas e veículos de comunicação. Temos 

visto poucas propagandas vindas de governos, 

de todas as esferas.

Como o setor privado pode contribuir 

para o desenvolvimento da saúde 

pública?

Carlos Machado de Freitas - O Brasil é um país 

de destaque na produção científica na área da 

saúde. É preciso pensar, em médio e longo 

prazos, em investimentos que envolvam parce-

rias do setor público, sobretudo as universida-

des, com empresas privadas, para o desenvolvi-

mento de tecnologias. Temos a Fundação 

Oswaldo Cruz e várias outras instituições que 

podem avançar o desenvolvimento de tecnolo-

gias de ponta, principalmente para países da 

América Latina, da África e até para a Ásia. 

Vejamos o exemplo da China: há 20 anos, eles 

não tinham a preparação de hoje, mas fizeram 

um projeto de organização do país envolvendo 

o setor privado e, agora, exportam tecnologia 

de ponta. Boa parte dos insumos para saúde 

vem da China. Mas isso é investimento em 

longo prazo. 

A gente está perdendo o trem! Quanto mais 

para trás a gente ficar, mais difícil será recupe-

rar o tempo perdido. Vamos lembrar da Coreia, 

que fez uma parceria com o setor privado, 

incluindo hospitais e laboratórios, e por meio de 

uma política de Estado conseguiu rastrear, 

realizar testes, quarentena, isolamento e conter 

muito os impactos e custos da pandemia. A crise 

sanitária fez disparar a taxa de desemprego no 

Brasil.

O que esperar do futuro?

Carlos Machado de Freitas - Hoje, a taxa de 

desemprego ultrapassa 14%. Isso traz preocupa-

ção porque parte dos desempregados irá para o 

mercado informal, em condições de trabalho 

insalubres, o que, no fim das contas, aumenta o 

risco de contágio e pode sobrecarregar o siste-

ma de saúde.

Além disso, existem os desalentados, aqueles 

que nem procuram mais vagas porque não têm 

esperança. Portanto, em médio e longo prazos, 

eu tenho milhares de pessoas que vão sofrer um 

impacto psicossocial altíssimo. Quem não tem 

esperança adoece, fica sem perspectiva de 

futuro. 

Não há como o Brasil avançar sem criar empre-

gos. Investir em setores produtivos que deman-

dam muita mão de obra, como agricultura 

familiar, de onde vem a maior parte dos alimen-

tos que chegam na nossa mesa, ou construção 

civil, sobretudo na área de obras públicas, é uma 

política de médio e longo prazos importantes no 

sentido de diminuir o desemprego e garantir os 

impostos necessários para sustentar o próprio 

Estado e políticas públicas.

É possível manter a esperança em meio a 

um cenário tão desanimador?

Carlos Machado de Freitas - Vamos ser otimistas. 

Os Estados Unidos passaram pela Crise de 1929, 

a China superou a Grande Fome, e a Europa 

sobreviveu a duas guerras mundiais. Nós tam-

bém temos condições de vencer a pandemia. 
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Estamos vivendo um momento difícil, mas 

certamente nosso País será capaz de dar a volta 

por cima e sair maior dessa situação. Mas isso 

dependerá de olharmos tudo que ocorreu de 

errado nesse período e não aceitarmos que isso 

se repita.

Em relação à inovação, que passos ainda 

precisamos dar para ter uma política de 

vanguarda de investimento em ciência?

Carlos Machado de Freitas - Inovação vai desde 

medicamentos e vacinas até aplicativos, como 

os que foram utilizados para monitorar a pan-

demia, muito importantes na China, Coreia e 

vários outros países. Precisamos de inovação no 

aspecto amplo, na forma de organizar o SUS e 

de melhorar o acesso à atenção primária e à 

continuidade de tratamentos de média e alta 

complexidade. 

Às vezes, garantir acesso é proporcionar renda 

mínima para transporte e alimentação para 

que as pessoas tenham condições de sair de 

casa e ir ao serviço de saúde. O acesso não 

significa apenas ter profissionais e construções. 

Enquanto não garantirmos o acesso, continua-

remos vulneráveis. 

Em resumo, o que esperar de 2021?

Carlos Machado de Freitas – Vou lembrar do final 

do livro “A Peste” (Albert Camus, 1947), quando o 

médico (Bernard) Rieux chega à conclusão de 

que, diferentemente do que o colega (Jean) 

Tarrou defendia, não era apenas a memória e o 

conhecimento que importavam: não basta viver 

somente do que se lembra e do que se conhece, 

é necessário ter esperança para se viver. É neces-

sário ter esperança não só de que vamos ser 

capazes de enfrentar essa pandemia, mas 

também as próximas. Mas não há esperança 

sem investimentos. 

Eu espero que o Estado invista em políticas 

sociais de longo prazo e que os investidores 

estejam atentos ao fato de que não há um país 

seguro para seus investimentos sem que haja 

uma população igualmente segura.

Fonte: https://einvestidor.estadao.com.br/educacao-

financeira/cinco-licoes-educacao-financeira-pandemia
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AS PRIORIDADES DO IMK EM 2021

Governança e base para harmonizar. Entidades 

abertas e fechadas em contexto de implantação dos 

novos planos para servidores públicos.

C
ompartilhar especificidades da gover-

nança das Entidades Fechadas de Previ-

dência Complementar (EFPCs) com as 

Entidades Abertas (EAPCs) e o critério básico da 

proposta que pretende reduzir as diferenças 

entre os segmentos, e cuja minuta será levada ao 

CNPC (Conselho Nacional da Previdência 

Complementar) neste primeiro trimestre. 

Motivada pela nova legislação, conforme 

comando da Emenda Complementar 103/2019, 

segundo a qual a gestão dos planos dos entes 

federativos – estados e municípios – poderá ser 

feita por abertas e fechadas, a maior unifor-

mização dos setores e fundamental para asse-

gurar que os novos planos oferecidos aos servi-

dores públicos preservem o proposito previ-

denciário.

A harmonização avançou de maneira significati-

va em 2020 e está bem encaminhada este ano, 

apesar da complexidade das mudanças envolvi-

das e da atual falta de consenso entre os agentes 

em relação a alguns tópicos,  aponta o 

Subsecretario de Política Microeconomia e 

Financiamento da Infraestrutura da Secretaria 

de Política Econômica (SPE), Edson Bastos e 

Santos.

A minuta de proposta e o principal assunto 

ligado a Previdência Complementar da Iniciativa 

do Mercado de Capitais (IMK). O grupo foi criado 

pelo governo federal e Ministério da Economia, e 

integrado por representantes de diversos 

ministérios e órgãos federais, assim como por 

entidades do mercado, com o objetivo de 

formular e debater propostas e, eventualmente, 

encaminha-las para apreciação de outras áreas, 

indústria e agentes do governo.

Os critérios mínimos desenhados no âmbito do 

IMK têm sua essência na governança, detalha

Bastos e Santos. “A intenção e trazer parte da 

governança das EFPCs para as EAPCs, mesmo 

porque os planos geridos pelas Entidades 

Abertas têm um caráter mais similar aos de 

produtos de investimento, sendo regidos, 

inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Já os planos das fundações têm características 

mais participativas e seguem uma governança 

especifica”, lembra o Subsecretario.

Com um caráter de poupança de longo prazo e 

duration de dezenas de anos para seus planos, a 

Previdência Complementar Fechada convive 

Por Martha Elizabeth Corazza
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com critérios mais rígidos para as classes de 

ativos investidas e resgate das reservas, 

lembram os especialistas. Nas abertas, cujo 

duration varia de três a cinco anos, há maior 

flexibilidade. O assunto e complexo e exige 

cuidado para aparar todas as arestas entre os 

diversos agentes envolvidos nas discussões.

Ha questões que envolvem uma discussão 

estrutural, incluindo alterações nas Leis Com-

plementares 108/2001 e 109/2001, o que não 

pode ser feito por meio de medidas provisórias, 

assinala Bastos e Santos. “Temos avançado na 

busca de soluções, mas elas não são simples. 

Nada será de imediato porque qualquer 

mudança precisa deixar bem claros os seus 

objetivos”. No caso da Previdência Com-

plementar, acrescenta, é fundamental preser-

var os propósitos da própria previdência fecha-

da.

A Previdência Complementar 

Fechada tem critérios mais 

rígidos para investimentos e 

resgate de reservas

“Ao regulamentar a atuação das EAPCs junto 

aos entes públicos,  aproveitamos para 

promover essa harmonização, o que exigiu 

diversas reuniões com o grupo todo e outras 

discussões paralelas”, sublinha o Subsecretario 

do Regime de Previdência Complementar, 

Paulo Fontoura Valle. A minuta, a ser apreciada 

pelo IMK em fevereiro, abrange três pilares 

principais: governança, seleção das entidades 

que irão operar os planos dos servidores 

públicos, e as regras para os novos programas.

“Hoje a previdência aberta não tem nada no 

modelo de Contribuição Definida e isso terá que 

ser criado, mas queremos que esse produto 

nasça harmonizado em relação a resgates, 

renda e portabilidade”, diz Valle. Ele lembra que 

a previdência fechada já e regulamentada pelas 

Leis Complementares 108/2001 e 109/2001, mas 

nas abertas será preciso criar um novo arcabou-

ço. O segmento tem que ser padronizado, 

inclusive com uma regulamentação única.

Marco regulatório

Entre os principais aspectos definidos na 

minuta está a necessidade de individualizar o 

CNPJ por plano nas entidades abertas, a 

exemplo do que já foi aprovado para as EFPCs, 

observa Santos. “Para isso, estamos propondo 

um marco regulatório de modo que, em caso de 

falência de uma entidade aberta, os recursos 

dos planos estejam totalmente segregados; e 

uma forma de garantir maior segurança aos 

participantes.”  A inscrição automática e a 

independência patrimonial tanto das abertas 

quanto das fechadas são tópicos prioritários, 

reforça Paulo Valle. “Estamos tentando avançar 

no sentido da independência patrimonial 

porque isso reduzira o risco das entidades. E 

uma discussão ainda inicial, mas que segue na 

linha do CNPJ por plano, a exemplo do que já 

existe nas EFPCs. ”

A inscrição automática, por sua vez, entrou na 

emenda da PEC paralela e por conta disso 

acabou não progredindo. “Mas já há um 

consenso sobre sua relevância. Só falta 

encontrar uma maneira para fazer o tema 

avançar via Lei Complementar”, acredita Valle.

Seguradoras

No que diz respeito ao mercado segurador, 

Bastos e Santos aponta o tópico prioritário da 

securitização de riscos das seguradoras nos 

mesmos moldes das Insurance Linked 

Securities, que já existem no mercado internaci-

onal. A medida viria sofisticar as operações de 
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seguros no Brasil, trazendo um instrumento 

“bom para todos”, detalha o Subsecretario. “Ele 

e bom para o investidor, que pode aumentar 

seu yield, e para a seguradora, que deixara de 

carregar esse risco no balanço. ”

Investimentos

Em relação as questões de investimento, Bastos 

e Santos pondera que o IMK não concluiu os 

trabalhos, mas tem discutido alguns tópicos. 

“São assuntos que envolvem a necessidade de 

diversificação dos investimentos e exigem 

cautela para lidar com o risco de algumas clas-

ses de ativos e suas implicações macroeconô-

micas. ” Entre eles, uma eventual flexibilização 

do limite para investir no exterior ou mesmo a 

alteração da regra que impede os fundos de 

pensão de aplicarem diretamente em imóveis. 

A proposta de alteração das regras de investi-

mento nos Fundos de Investimentos em 

Participações (FIPs), que saiu do próprio IMK 

Fonte: https://www.abrapp.org.br/produto/

revista-da-previdencia-complementar-jan-fev-2021/

depois de sugestão dos agentes do mercado, e o 

tópico de investimentos que avançou mais. 

Dívida pública

Outro tema no horizonte e o passivo atuarial das 

EFPCs, ressalta Bastos e Santos. “O atual nível 

dos juros tornou praticamente impossível 

cumprir as metas e, quando a previdência 

fechada publica não atinge suas metas, quem 

paga a conta e a União. Isso nos preocupa. ”

Com mais de R$ 1,5 trilhão em vencimentos a 

serem rolados na dívida pública em 2021, a 

diversificação via aumento do limite para 

investir no exterior, por exemplo, poderia ser 

inviável, já que reduziria a base de investidores 

locais. “Isso deixa claro que o eventual déficit 

estrutural dos planos fechados de entidades 

públicas não pode ser olhado apenas pelo lado 

da diversificação dos investimentos. Precisa ser 

tratado da mesma maneira que se discute as 

regras do INSS”, argumenta Santos.
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COMO FUNCIONA A PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR FECHADA

A previdência complementar fechada, também 

conhecida como fundo de pensão, funciona 

como um investimento de longo prazo com o 

objetivo de complementar a aposentadoria do 

INSS.

No caso das empresas, são chamados de planos 

patrocinados, porque há a participação patronal 

na fase de acumulação do patrimônio. No caso 

das entidades, são conhecidos como planos 

instituídos, porque geralmente não há a 

contrapartida.

Os  de previdência fechada planos

se dividem em três tipos:

1- CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA - Nos planos do tipo 

Contr ibuição Definida  (CD )  você  define 

previamente o quanto vai pagar durante a fase de 

formação do patrimônio. Ao se aposentar, 

entretanto, não tem renda vitalícia garantida. 

Dependendo do tempo de recebimento do 

benefício, o montante acumulado pode acabar. 

Não há superávits ou déficits nos planos CD, 

quando o contribuinte é obrigado a fazer 

contribuições esporádicas (déficit) ou tem direito 

a receber um dinheiro extra (superávit).                                                                              

2- BENEFÍCIO DEFINIDO - Os planos do tipo 

Benefício Definido (BD) garantem renda vitalícia ao 

se aposentar, com valores definidos no ato da 

adesão. Por outro lado, as contribuições podem 

variar com o passar do tempo. Outra característica 

dos planos BD é a possibilidade de déficits e 

superávits. Se faltarem recursos, o contribuinte 

precisa fazer contribuições extraordinárias. Se 

sobrar, recebe um dinheiro extra.

3- CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL - Os planos de 

Contribuição Variável (CV) reúnem características 

dos dois anteriores. Durante a fase de acumulação, 

funciona como um CD, com valores fixos e sem 

definição de quanto receberá no futuro. No final 

da fase de contribuição, se transforma em um BD, 

em que a renda se torna vitalícia. Também é 
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Vantagens 

da Previdência Complementar 

Fechada

Além do patrocínio da empresa, os planos de 

previdência complementar fechada têm várias 

vantagens em relação a outros investimentos, 

como as listadas a seguir:

Ÿ  Desconto no Imposto de Renda: quem 

tem previdência fechada pode descontar 

as contribuições feitas até o limite de 12% 

da renda bruta anual tributável, seme-

lhante aos planos PGBL da previdência 

aberta;

Ÿ  Sem come-cotas: não há o recolhimento 

antecipado do Imposto de Renda, chama-

do de come-cotas, comum em fundos de 

renda fixa e multimercados;

Ÿ  Taxas menores: planos fechados são 

geridos por Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (EFPC). Como 

são instituições sem fins lucrativos, cobram 

taxas de administração mais baixas.

Ao aderir a um plano fechado de previdência, 

você pode escolher também como pagar o 

Imposto de Renda, cobrado em casos de resga-

te ou recebimento da renda. São duas tabelas:

Ÿ  Tabela progressiva:  segue a mesma regra 

da tributação sobre os salários e outros rendi-

mentos tributáveis. Vai de zero a 27,5% depen-

dendo do valor recebido;

Ÿ   Tabela regressiva: ideal para quem preten-

de investir por 10 anos ou mais. Começa em 

35% para aplicações de até dois anos e vai a 

10% para investimentos acima de 10 anos.

Vale a pena investir em previdência com-

plementar fechada?

Além das vantagens tributárias exclusivas dos 

investimentos previdenciários, os planos fecha-

dos contam com taxas mais baixas de adminis-

tração, têm a contribuição patronal e oferece 

diferentes opções de renda ao se aposentar. 

Avalie as conições e aproveite a oportunidade de 

investir com consciência para o longo prazo. 

Faça uma simulação com gente pelo link: 

http://preves.es.gov.br/simulador/ 

http://www.preves.es.gov.br/simulador/


Através da Educação 

Previdenciária e do 

Simulador da PREVES, 

ajudamos os servidores 

públicos a terem

 uma estimativa 

do benefício 

acerca de sua 

Aposentadoria 

Complementar.

www.preves.es.gov.br
ACESSE O NOSSO SITE  E CONFIRA!
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PREVES   E AGORA PLANO SE - CDT

PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS

A Fundação de Previdência Comple-

mentar do Espírito Santo - PREVES é uma 

instituição que atende os servidores públi-

cos do ES, e agora vai passar a oferecer o 

regime de previdência complementar 

para os governos estaduais e municipais. 

Através da Portaria 795, a PREVES vai poder 

atuar com um novo plano Multipatroci-

nado para Entes Federativos, o PREVES 

Entes. 

A modalidade do PREVES ENTES, cujos 

benefícios programados têm seu valor 

permanentemente ajustado ao saldo de 

conta mantido em favor do Participante, 

inclusive na fase de percepção de benefíci-

os, considerando o resultado líquido de sua 

aplicação, os valores aportados e os benefí-

cios pagos.

Vantagens do RPC para o ENTE:

• Desvincular o valor da remuneração dos 

servidores em atividade dos proventos 

de aposentadoria no RPPS;

• Estabelecer o teto do INSS para o RPPS e 

Diminuir as despesas futuras com o 

RPPS;

• Reduzir os riscos futuros associados ao 

modelo exclusivamente de repartição;

• Impacto positivo nas contas públicas no 

médio e longo prazo;

• Possibilitar o aumento de recursos para 

outras áreas como educação e saúde.

Vantagens do RPC para o Servidor:

• Possibilitar a manutenção do nível de 

renda da ativa;

• Diversificação das fontes de pagamento 

dos benefícios previdenciários;

• Equidade – contribuições dos partici-

pantes e patrocinadora são vertidas 

para conta individual;

• Potencial de rentabilidade – investi-

mentos em renda fixa, variável e outros;

• Possibilidade de acompanhar e contro-

lar saldo e a rentabilidade de sua conta;

• Possibilidade de cobertura de benefíci-

os não programados.

Solicite uma versão digital do regula-

mento  e entenda um pouco mais sobre 

o regulamento.



   Plano PREVES SE
Plano de contribuição previdenciária 

destinado aos servidores com vínculo 

efetivo no Estado do Espírito Santo. Com 

contribuição que pode va-riar de 3% a 

8,5%, o servidor contribuinte deste plano 

pode ser caracterizado de três  formas: 

Ÿ ATIVO. Servidor que possui remunera-

ção acima do teto do INSS. Sua contri-

buição para a PREVES é feita somente 

com o valor de dife-rença entre seu 

salário mensal e o teto do RGPS. Além 

disso, o patrocinador também contribui 

paritariamente até 8,5%. 

Ÿ ATIVO FACULTATIVO. Servidor que 

possui remuneração inferior ao teto do 

INSS. Nesta modalidade não há contri-

buição do patro-cinador.

Ÿ ATIVO FACULTATIVO ANTERIOR. 

Servidor que é anterior a criação da 

PREVES e  deseja contribuir para obter 

maior apoio financeiro na aposentado-

ria. Nesta modalidade não há contribui-

ção do patrocinador.

   Plano PREVES CDT
É o plano de contribuição previdenciária 

destinado aos servidores públicos, estatu-

tários ou celetistas em cargos de comissão, 

designação temporária, ocupantes de 

funções de confiança ou emprego em 

fundações, sociedades de economia mista 

e empresas públicas do Estado.

A percentual de contribuição mínimo é de 

3% e o participante pode usufruir de todos 

os bene-fícios da previdência comple-

mentar.

O participante tanto do plano PREVES  SE

e do PREVES  que perder o vínculo CDT

com o Estado e desejar continuar a 

contribuir com a Fundação, pode ser 

AUTOPATROCINADO, ou seja, o parti-

cipante passa a fazer os depósitos 

mensais para a PREVES, a fim de manter 

sua reserva financeira para o futuro.

P R E V E S
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Se você está lendo essa matéria, é provável que 

deseja saber sobre o que é longevidade saudável. 

Então, você está no lugar certo.

O QUE É LONGEVIDADE SAUDÁVEL E 

POR QUE ISSO INTERESSA A VOCÊ

Esse conceito vai muito além de uma vida 

com poucas doenças, sem muitos 

remédios no armário de casa e vivendo 

plenamente na companhia de netos e bisnetos.

A longevidade hoje é assunto de política pública 

no Brasil. Para que você entenda a relevância do 

tema, vou colocar em um contexto histórico 

pouco conhecido.

O aumento da expectativa de vida

Quantas pessoas que você conhece já ultrapas-

saram os 80 anos? Garanto que ultrapassa a 

contagem nos dedos. Mas, nem sempre foi 

assim!

Vamos voltar à Roma Antiga, no ano 2.400 a.C., 

para ver que a expectativa de vida era de 17 anos. 

Por um período muito longo, o ser humano 

viveu pouco. O primeiro salto de longevidade 

ocorreu no século 19, com expectativa de vida 

alcançando os 30 anos. Quem nasceu na déca-

da de 1930 do século 20 já podia esperar viver até 
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55 anos. Desde então, a expectativa de vida 

aumenta de forma geométrica.

Atualmente, nos países desenvolvidos, essa 

expectativa é de 84 anos, e no Brasil entre 75 e 76 

anos, não vamos considerar esse momento de 

Pandemia em que vivemos, vamos apenas 

considerar em uma média padrão. Embora seja 

uma conquista da medicina e da ciência em 

geral que estejamos ganhando anos de vida, 

esse assunto gera consequências que devem ser 

previstas e discutidas o quanto antes.

Mais qualidade de vida

Tais avanços científicos podem ter proporciona-

do ganho na quantidade de anos vividos, porém, 

não podemos apontar o mesmo sobre qualida-

de.

As doenças crônicas são muito comuns em 

pacientes da terceira idade, e até antes de atingir 

os 60 anos. No entanto, a expectativa é que usem 

medicamentos para controle por toda a vida.

Vemos pessoas adoecendo das mesmas doen-

ças nas mesmas doenças. Somando a um con-

texto em que as famílias contam com cada vez 

menos filhos, vemos um fosso nos programas 

sociais de aposentadoria muito próximo.

Não existem precedentes para o contexto que 

estamos vivendo. Já existem estudos em países 

desenvolvidos que demonstram a necessidade 

do ser humano se manter produtivo por toda a 

vida caso essa expectativa continue crescendo, 

ou pelo menos se mantenha.

Para isso, a saúde é fundamental. Afinal, como 

alguém pode produzir aos 80 anos? Somente se 

mantiver o equilíbrio entre estudo, trabalho e 

lazer por toda a sua vida. Em um modelo de 

medicalização constante, dificilmente conse-

guiremos conquistar o nível de saúde necessário 

para viver plenamente por muitos anos. Por isso, 

vamos cuidar da nossa saúde e ganhar mais 

qualidade de vida para nosso futuro.
Fonte: https://longevidadesaudavel.com.br

/o-que-e-longevidade-saudavel/
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SERVIDOR,
em TEMPOS 

DE PANDEMIA,
saiba que a preves

vai até você por
atendimento online. 

Ed.Fausto Dallapicolla, R. Marília de Resende Scarton Coutinho, 
180 - Salas 201 e 301- Enseada do Suá, Vitória - ES

(27) 3322-9802

Servidor Público, você pode solicitar a visita de um de nossos prossionais de 

atendimento na sua instituição. O consultor, vai te apresentar os benefícios que 

você e a sua família terão na aposentadoria ao obter um plano de Previdência 

Complementar da PREVES.

INFOPREVES - jANEIRO de 2021
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IR 2021 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

DEVE SER DECLARADA

Para não cair na malha fina, os servidores que 

investem em planos de previdência comple-

mentar da Preves devem ficar atentos ao 

preencher a declaração de Imposto de Renda 

2021, referente ao ano base 2020. Para declarar 

corretamente, é importante seguir o informe de 

rendimentos disponibilizado pela área de 

Recursos Humanos (RH) de cada órgão.  

A PREVES não é responsável por encaminhar 

INFORME ANUAL de contribuições previden-

ciárias ao participante para realizar a Decla-

ração de Imposto de Renda. Esta responsabili-

dade é do Órgão em que o servidor público 

trabalha ou trabalhou.

 

O servidor deverá receber, do seu órgão, o 

INFORME ANUAL onde constarão os valores 

contribuídos à previdência complementar. Os 

Órgãos tiveram até o dia 28 de fevereiro para 

encaminhar o INFORME. Se, até esta data, você 

não recebeu, sugerimos que procure o RH de 

seu Órgão e solicite o documento.

Mais dúvidas:

Quem deve me entregar o Informe de 

rendimentos?

A responsabilidade de entregar o Informe de 

Rendimento para a Declaração de Imposto de 

Renda de 2021, ano base 2020, é da área de RH do 

órgão de cada participante.

O RH do seu órgão prepara o Informe de 

Rendimentos com os valores que foram credita-

dos a você e os descontos de previdência social 

(IPAJM) e previdência complementar (PREVES).

Como utilizo os valores da minha previ-

dência complementar para dedução da 

base de cálculo do IR?

Retire o seu Informe de Rendimentos junto ao 

RH de seu órgão com as informações que deve-

rão ser preenchidas no Programa Gerador da 

Declaração do Imposto de Renda 2021 da RFB. 

Os valores de contribuição vertidos à PREVES são 

dedutíveis para os participantes que entregam a 

Declaração no modelo completo. Esses valores 

mensais de contribuição são encontrados no 

mesmo Informe de Rendimentos que é disponi-

bilizado pelo órgão.

Ao acessar o programa de Declaração do IRPF 

2021, busque a ficha “pagamentos efetuados” e 

escolha a opção 37 - Contribuições para as enti-

dades de previdência complementar fechadas 

de natureza pública, conforme imagens abaixo:
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Passo 1

Passo 2

Pagamentos Efetuados

Pagamentos Efetuados



p r e v e s r e s p o n d e

35INFOPREVES  -  Abril de 2021

Essas informações também estão disponíveis no site da PREVES pelo link:

http://preves.es.gov.br/noticias/517-ir-2021-previdencia-complementar-deve-ser-declarada.html

E se eu resgatei meus recursos ou sou 

beneficiário dos planos administrados 

pela PREVES, como obtenho o informe de 

rendimentos para declarar os valores 

recebidos?

Nos casos de recebimento de rendimentos 

(benef ícios ou resgate de contribuições), o 

informe de rendimentos para lançamento das 

parcelas recebidas no programa do Imposto de 

Renda 2021 é disponibilizado pela PREVES. Esse 

informe de rendimentos fica na área restrita do 

participante. O acesso é muito simples e está 

demonstrado nas imagens abaixo:

Eu me desliguei do Estado e continuei 

contribuindo para a PREVES como parti-

cipante autopatrocinado. Dessa forma, 

não recebo o informe de rendimentos do 

meu antigo órgão. Como faço para decla-

rar as contribuições que efetuei?

Se você é participante autopatrocinado, basta 

acessar a área restrita do site para obter a 

informação de contribuições efetuadas, con-

forme as imagens abaixo:

Passo 1

Passo 2

Passo 1

Passo 2
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Sabrina é pós 

graduada em 

Administração 

de Empresas 

pela FGV e 

ingressou na 

PREVES por meio 

do primeiro 

concurso público 

da Fundação, no 

qual obteve a 2ª 

colocação para o 

cargo de 

Analista 

Administrativo.

Fale sobre sua trajetória até a PREVES.

Bem, os números sempre foram minha atração e 

descobri isso muito cedo. Aos 10 anos já sabia qual 

faculdade cursar e direcionei meus esforços para o 

alcance dos objetivos que tracei para minha vida. 

Até que eu chegasse na PREVES, trabalhei no 

mercado com digitação, auditoria, programação e 

controle de produção, melhoria de processos, 

pesquisas e até fui professora particular de mate-

mática por um tempo para alunos carentes.  

Como é trabalhar na PREVES?

São muitas emoções...rs

A rotina de trabalho é bem puxada, mas muito 

gratificante. Tenho aprendido muito desde que 

cheguei aqui na PREVES. As demandas são diver-

sas e por vezes somos surpreendidas com situa-

ções inusitadas que requerem muito jogo de 

cintura e conhecimento prévio sobre finanças 

pessoais. 

Costumamos conduzir os participantes a um 

processo de auto análise até descobrirem por si 

mesmos quais são seus objetivos em relação ao 

dinheiro de acordo com seu perfil e como a 

PREVES pode contribuir com o alcance desses 

objetivos. 

O que poderia dizer aos servidores sobre a 

atuação da PREVES?

É importante pensar no futuro. Infelizmente em 

nosso país nós não recebemos a educação finance-

ira adequada e isso está sendo corrigido para as 

próximas gerações.

Um plano de previdência complementar é muito 

interessante, mesmo para quem já possui discipli-

na financeira, uma vez que alguns tipos de 

investimento com maior retorno requerem 

aplicação mínima mais elevada que pode ser 

alcançada com a união de recursos de todos os 

participantes por plano. 

O mercado oferece muitas opções de previdência 

complementar e o diferencial da PREVES é que, 

por ser uma enti-dade fechada de natureza 

pública sem fins lucrativos, os planos da PREVES 

mostram-se bem atra-tivos.     

O recomendável é aderir ao plano logo no início da 

carreira e pensar sempre no longo prazo.

Fale um pouco mais, sobre você!

Gosto de fazer tudo com muito planejamento, 

aprendi isso com meus pais. Costumo criar objeti-

vos de curto, médio e longo prazo, traçando metas 

arrojadas, porém alcançáveis para evitar a frustra-

ção.

Mas nada disso funciona sem a bênção de Deus. 

Como sou cristã, não poderia deixar de falar sobre 

isso. É extremamente necessário se planejar, fazer 

suas reservas de emergência e nunca gastar mais 

do que tem, criar uma relação saudável com o 

dinheiro. Mas o segredo está em saber que o 

dinheiro não nos domina, ele é um recurso que 

Deus nos permite utilizar para o alcance de nossos 

objetivos e não para ter poder sobre nós. 

     

O que você gostaria de dizer as pessoas sobre 

suas expectavas em relação a esse 

novo momento de pandemia da COVID-19?

Não é o momento de se apavorar. Precisamos nos 

cuidar e cuidar de quem amamos, sabendo que 

Deus tem o controle de tudo. 

Em tempos de muitas notícias ruins não podemos 

deixar que o pânico entre em nossas vidas. 

O que sempre me ajudou e tem me ajudado mais 

ainda nesse momento difícil é a comunhão que 

tenho com Jesus Cristo e a leitura diária da Bíblia, 

que é a palavra de Deus. 

Às vezes a angústia e a ansiedade batem à minha 

porta, então “Elevo os meus olhos para os montes; 

de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do 

Senhor, que fez os céus e a terra.” – Salmo 121:1-2



Quando fazemos da união 

nossa principal arma na 

luta por um objetivo 

comum, vencer é uma 

tarefa que se torna bem 

mais fácil.


