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E D I T O R I A L

 Desde o ano passado nos deparamos com as diver-
sas manifestações que se espalham pelas cidades do 
país. Todas elas demostram a insa�sfação dos brasileiros 
com a polí�ca, além da devastadora pandemia causada 
pelo coronavírus (COVID-19), em todo o mundo provo-
cando uma grande crise economia e gerando diferentes 
problemas sociais.

Dita como a maior crise de todos os tempos, as pessoas 
se isolam, outras não e o que mais ouvimos são frases do 
�po: “Aonde vamos parar?” - “Estamos afundando!” - 
“Como vai ser depois que isso passar?” - “O país vai 
quebrar!” - “Fique em casa!” - “Saia de casa!”, entre 
algumas outras.

Essas frases proferidas pelos mais diversos �pos de 
brasileiros nos indicam a insa�sfação e o medo que a 
crise econômica cresça cada vez mais no país. Existe ins-
talada uma série de conflitos e um povo que se sente 
perdido, e os que tem possibilidades (mínima parcela) 
estão deixando ou pensam em deixar o Brasil para terem 
vidas melhores longe de sua nação de nascimento.

Por conta disso, a nossa equipe, preparou um 
INFOPREVES contendo algumas matérias com temas 

que podem lhe ajudar a enxergar bons mo�vos para 
acreditar que esse momento vai passar e como en-
frentá-lo. Vamos acreditar que daremos a volta por cima 
e, ainda, ficar em alerta com o assunto abordado no 
ar�go “Como começar a par�cipar de um plano de 
Previdência Complementar após os 40 anos, principal-
mente após essa crise econômica mundial”.

É fato de que o ano de 2020 tem sido marcado por 
muitos desafios no cenário da economia global, como já 
bem citamos aqui, mas não devemos deixar de lembrar 
que pensar em previdência complementar é mais que 
pensar no futuro nesse momento de tantas incertezas. É 
saber que vai possibilitar a você e a sua família uma 
melhor qualidade de vida ao se aposentar. 

Para além disso, apresentamos algumas dicas de 
educação financeira e também matérias pensando em 
você. Aproveite esse tempo de isolamento para estar 
com a família. Encha seu coração de tudo que há de 
melhor: amor, alegria, compreensão, harmonia e  
tolerância.

Desejamos-lhes boa leitura!

Nesse momento di�cil que estamos vivendo em 

função da maior crise sanitária e econômica do 

mundo, é pra�camente impossível fazer previsões 

exatas para onde caminhará o mercado financeiro. 

Especialistas se dividem nessa análise, enquanto 

alguns acreditam que a recuperação dos inves�-

mentos con�nuará no formato “V” (depois de uma 

queda brusca é seguida por uma alta acelerada), 

outros, apostam na saída no formato “W” (depois 

de uma queda brusca, vem uma alta acelerada, 

porém volta a apresentar baixa acentuada para,    

só depois, iniciar o processo de crescimento consis-

tente). Ainda tem aqueles que apostam no formato 

“raiz quadrada” (depois de uma queda brusca, vem 

uma pequena elevação seguida de uma longa 

estagnação) ou no formato “logo da Nike” (depois 

de uma queda brusca vem uma recuperação lenta). 

Para nós que cuidamos de seus inves�mentos é 

momento de muita cautela, pois estamos numa 

encruzilhada tendo que escolher um caminho que 

apresente melhores resultados para sua previ-

dência. E, para que possamos tomar a decisão mais 

asser�va, a PREVES tem se empenhado em me-

lhorar suas prá�cas de governança, em especial, na 

hora da seleção de gestores, a�vos de crédito e 

fundos de inves�mentos.  

Em Tempos de COVID-19
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Feliz 
Aniversário!

No dia do nosso aniversário, 

tudo que mais desejamos é 

 receber um abraço das 

pessoas que amamos. 

Vivemos dias difíceis até mesmo 

para um simples abraço. Por isso, 

nós da PREVES queremos que 

neste dia tão especial, receba 

nosso carinho e o desejo 

de que em breve receba 

muitos abraços!

INFOPREVES - julho 2020
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c a pa

Cenário Macroeconômico 

Brasileiro
Por Marcela Rocha, Economista da Claritas

No Brasil, o mês de maio foi marcado pelo desempenho 
posi�vo dos a�vos de risco. Além de o ambiente mais 
favorável ao risco no exterior impulsionar novamente a 
bolsa, a taxa de câmbio interrompeu a tendência de 
desvalorização. Após encostar nos R$ 6,00 no início de maio 
e mostrar quatro meses consecu�vos de perda, a taxa de 
câmbio ficou estável no mês devido à redução do risco 
polí�co e melhora das contas externas. A estabilidade do 
real, somada à expecta�va de maior contração do PIB em 
um cenário de baixa inflação, levou a novo fechamento das 
taxas de juros no mercado futuro. 

Em relação ao crescimento domés�co, as expecta�vas para 
o PIB de 2020 con�nuaram piorando. O IBGE divulgou que o 
PIB do primeiro trimestre recuou 1,5% em relação ao 
quarto trimestre de 2019. A contração da a�vidade no 
período refle�u os primeiros impactos da pandemia da 
Covid-19 no Brasil. 

O início do isolamento social anunciado em março afetou 
nega�vamente o mercado de trabalho, prejudicando a 
demanda, além dos efeitos sobre a oferta, com a 
paralisação de vários serviços, especialmente os que são 
prestados às famílias. Sob a ó�ca da demanda, o consumo 
das famílias puxou a retração na economia, ao recuar 2% no 
primeiro trimestre. Pelo lado da oferta, os serviços caíram 
1,6% no período. 

As no�cias posi�vas do primeiro trimestre ficaram por 
conta do avanço de 3,1% do inves�mento e alta de 0,6% da 
agropecuária. A forte queda da a�vidade no primeiro 
trimestre, com expressiva contração de serviços e 
consumo, indica que os efeitos da pandemia e do 
isolamento social serão mais severos do que anteriormente 
esperado no segundo trimestre do ano. Assim, de acordo 
com o relatório Focus do Banco Central, o consenso para o 
PIB deste ano passou de queda de 3,76% para retração de 
6,25% entre o final de abril e o final de maio.  

Além de o PIB do primeiro trimestre e as informações já 
conhecidas do segundo trimestre apontarem para uma 
recessão mais acentuada da economia brasileira, a falta de 
visibilidade sobre o fim do isolamento social das principais 
capitais brasileiras traz incertezas a respeito da velocidade 
de recuperação. 

Com mais de 500 mil casos de coronavírus confirmados até 
o final de maio e sem trajetória de desaceleração dos novos 
casos diários, algumas capitais brasileiras indicaram 
redução das restrições. No entanto, ainda não há clareza 
sobre os protocolos para retomada dos principais setores e, 
sem uma estabilização da curva de contaminados, a 
retomada da a�vidade domés�ca pode ser mais lenta do 
que em outros países.   

A rápida deterioração do crescimento econômico tem 
implicações importantes para a dinâmica inflacionária e 
para o comportamento das contas externas. Sobre a 
inflação, observa-se descompressão do índice de preços 
maior do que a esperada anteriormente. Em maio, o IPCA-
15 apresentou deflação de -0,59% e desacelerou para 
1,96% no acumulado dos úl�mos 12 meses. Mais 
importante, as expecta�vas de inflação para este ano e para 
2021, seguiram em declínio. Devido à con�nua revisão para 
baixo do PIB e inflação bem-comportada, o Banco Central 
fez sinalizações importantes de que o limite para a queda da 
taxa de juros atualmente visto pela autoridade monetária 
não é fixo e pode ser revisto. 
 
Mais importante, ao longo de maio também foi registrada 
interrupção da saída de capitais do Brasil. Até a quarta 
semana do mês, o fluxo cambial ficou posi�vo em US$ 2,5 
bilhões. O resultado seria o primeiro superávit do fluxo 
cambial desde julho de 2019. Por fim, a evolução do cenário 
polí�co também contribuiu para o bom desempenho dos 
a�vos em maio, uma vez que o cenário de impeachment 
ficou ainda menos provável.

INFOPREVES - julho 2020
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c a pa

Cenário Macroeconômico 

Por Marcela Rocha, Economista da Claritas

O mês de maio foi marcado pela flexibilização das medidas 
restri�vas colocadas em vigência para conter o avanço da 
Covid-19 nas principais economias desenvolvidas. Mesmo 
com o número absoluto de casos ainda em ascensão, foi 
possível observar sinais de estabilização do nível de 
contágio em algumas regiões. Com a taxa de disseminação, 
por ora, sob controle, países da Europa, como Alemanha, 
Itália, Espanha e Reino Unido, começaram o processo de 
reabertura de suas economias. 

Apesar de não haver um plano coordenado entre os países, 
todos condicionam a flexibilização gradual das medidas ao 
controle de novos casos e indicam que a reabertura será in-
terrompida caso o número de pessoas contaminadas volte 
a acelerar. A maioria dos estados, no entanto, também já 
iniciou processo de reabertura gradual, com restrições que 
devem durar até o final do segundo trimestre. Os novos de-
senvolvimentos presenciados em maio sinalizam que o pior 
momento em termos de disseminação da nova doença e de 
medidas restri�vas pode ter ficado para trás. 

No campo econômico, após a divulgação do PIB do primeiro 
trimestre para as principais economias e dados de a�vidade 
referentes ao mês de abril, que mostraram o impacto da 
Covid-19 em toda sua extensão, os dados de maio sinalizam 
que o pior em relação à a�vidade ficou para trás e apontam 
para recuperação, mesmo que ainda frágil e incipiente. Nos 
Estados Unidos, após a taxa de desemprego saltar para 
14,7% em abril, a úl�ma semana de maio registrou o pri-
meiro decrescimento no estoque de pedidos de auxílio 
desemprego desde o início da pandemia. 

Apesar de o total de novos pedidos semanais ainda ser 

expressivo, a queda do estoque sinaliza a volta ao trabalho 

de trabalhadores que haviam solicitado o bene�cio. A 

melhora dos indicadores econômicos em maio está 

relacionada ao processo de reabertura das economias 

desenvolvidas e com a volta do aumento da circulação de 

pessoas nessas regiões, como registrado pelos indicadores 

de mobilidade. 

Com o processo de reabertura ganhando tração nas 
principais economias do mundo, os principais índices 
acionários norte-americanos e europeus registraram nova 
alta em maio, o dólar se enfraqueceu contra moedas 
emergentes e desenvolvidas, e o rendimento da Treasury 
de dez anos nos Estados Unidos registrou primeira alta 
mensal desde o início de 2020. O clima de risk-on que 
a�ngiu diferentes mercados foi impulsionado também pela 
possibilidade de novas medidas de es�mulo, especial-
mente na Zona do Euro, onde Alemanha e França propu-
seram um pacote de suporte fiscal para os países em maior 
dificuldade, e a perspec�va da criação de uma vacina, com 
empresas divulgando avanços em pesquisas, ainda que os 
testes estejam em estágio inicial e não existam definições 
concretas quanto ao prazo de conclusão. 

Mesmo com os fatores acima citados, a recuperação eco-
nômica e dos mercados registrada em maio ainda parece 
frágil perto dos riscos presentes na atual conjuntura. Com a 
aproximação das eleições norte-americanas, o presidente 
Donald Trump voltou a endurecer o discurso em relação à 
China, anunciando uma série de medidas diplomá�cas 
contra o país asiá�co após a aprovação de uma medida que 
ameaça a autonomia de Hong Kong. Por úl�mo, não se 
pode descartar a possibilidade de risco de uma segunda 
onda de infecções nos países desenvolvidos, e nem o fato 
de que os novos focos da pandemia são agora os países 
emergentes, onde a capacidade estrutural para suportar o 
impacto causado pela Covid-19 é significa�vamente menor 
em comparação às nações desenvolvidas.

G l o b a l

INFOPREVES - julho 2020
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Para agendar um vídeo atendimento, entre  em contato com nossa 

Central de Atendimento, através do nosso e-mail.

SERVIDOR, 
SAIBA QUE a preves 

vai aTÉ VOCÊ POR

atendimento ON LINE. 

INFOPREVES - julho 2020
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E D U C A Ç Ã O F I N A N C E I RA

Educação Financeira: por que é importante?
Quando a gente é jovem, muitas coisas são ensinadas na 
escola: �sica, química, biologia, matemá�ca, português. Em 
casa, os pais ensinam como se comportar, aconselham por 
quais caminhos seguir e ajudam no que podem. Mas tem 
uma coisa que fica esquecida em toda família brasileira. 
Sabe o que é? Educação financeira.

Na maioria das casas, o dinheiro é colocado como um 
problema e não uma solução ou oportunidade de ganhar 
mais. Um estudo realizado pelo Banco Central mostrou que, 
embora 64% dos brasileiros afirmam pagar suas contas em 
dia, 56% das pessoas assumiram não fazer orçamento 
domés�co ou familiar. E, pior, 69% afirmaram não ter 
poupado nenhuma parte da renda recebida nos úl�mos 12 
meses!

Isso mostra como os brasileiros são despreparados quando 
o assunto é a vida financeira. E isso não é sua culpa, não! É 
um ciclo. Seu avô não ensinou seu pai, que não ensinou 
você e você não vai ensinar seus filhos. É aí que precisamos 
mudar!

Educação financeira é um assunto muito importante e que 
deveria ser obrigatório até nas escolas — inclusive, estão 
surgindo algumas inicia�vas nesse sen�do. Dinheiro não 
deveria ser um problema! Saber lidar com as suas finanças é 
algo que todo mundo vai precisar fazer cedo ou tarde. Se 

todos aprendessem quando fossem crianças/jovens, seria 
muito menos trauma�zante e as oportunidades de ganhar 
com inves�mento desde cedo seriam muito maiores.

Sabe quando uma criança recebe R$ 10,00 dos avós e sai 
comprando tudo em bala? Pode parecer besteira e exagero, 
mas é aí que começa a gestão do dinheiro e os pais podem 
ajudar muito nesse momento. Não importa se você tem 14 
anos e ganha R$ 50,00 de mesada ou se você já tem 19 e 
ganha R$ 800,00 de bolsa-estágio — o aprendizado é o 
mesmo.

Na maioria das casas, infelizmente, o assunto “finanças” é 
tratado como uma coisa ruim. Quando os pais estão com 
uma dívida, os filhos não podem saber. É tudo sussurrado 
ou guardado a sete chaves. “O que está acontecendo, 
mãe?” e “Do que vocês estão falando, pai?”. São perguntas 
sempre respondidas com “Nada! É sobre dinheiro! Coisa de 
adulto” e isso acaba sendo muito ruim para o desenvolvi-
mento do filho.

No entanto, se você não aprendeu com os seus pais, que tal 
aprender agora e ensinar para os seus filhos? E se você que 
está lendo isso ainda for jovem, ó�mo! Chegou a hora de 
botar a mão na massa e aprender a cuidar do seu dinheiro. 
Existe muito conteúdo bacana e dá para aprender muito 
bem: basta ter esforço e dedicação.

Fonte: h�ps://blog.yubb.com.br/importancia-da-educacao-financeira/

INFOPREVES - julho 2020
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Como Fazer Investimentos Inteligentes

Mas será que elas sabem o que estão fazendo? Todas têm a 
consciência do seu perfil de inves�dor e são fiéis a uma 
estratégia de inves�mentos?

O tema inves�mentos chama cada vez mais a atenção das 
pessoas, mas tome cuidado com o mito de que inves�r gera 
dinheiro fácil. Não é bem assim: você pode conseguir bons 
lucros, mas apenas fazendo inves�mentos inteligentes.

Ou seja, você deve saber onde e quando aplicar e o mais 
importante: quando resgatar o dinheiro.

Não se engane com ideia de que ‘‘apenas pessoas que já 
tem dinheiro podem inves�r’’. Atualmente, existem várias 
apli-cações acessíveis para quem não tem muito dinheiro. 
Inves-�mentos inteligentes são aplicações financeiras que 
são bem escolhidas de acordo com as suas condições e por 
isso trazem lucro com segurança.

1.   Saiba qual é o seu perfil de inves�dor 

De maneira geral, existem três �pos de inves�dores. São 
eles:

Conservador: é aquele que prefere a segurança e esta-
bilidade, mesmo que para isso tenha que abrir mão de uma 
rentabilidade maior. Entre os �pos de inves�mentos con-
servadores, destacam-se os fundos de renda fixa, Tesouro 
Direto, CDB, LCI e LCA.

Moderado: É o perfil mediano, que busca inves�mentos 
com rentabilidade acima da média, mas que não sejam de 
alto risco. É aquela pessoa que tem um pouco mais de co-
nhecimento para aumentar sua carteira de inves�mentos, 

mas que não tolera muitas perdas.
Alguns exemplos de inves�mentos moderados são fundos 
mul�mercados, debêntures, fundos de ações, fundos imo-
biliários e Letras Financeiras.

Agressivo: Prefere assumir riscos buscando a maior renta-
bilidade possível. Por isso, é importante ter conhecimento 
do mercado. Além disso, vale notar que um inves�dor 
agressivo deve ter uma ampla carteira de inves�mentos, 
também com opções conservadoras e moderadas.

Os inves�mentos agressivos mais conhecidos do mercado 
são operações na bolsa com deriva�vos, ações e fundos de 
inves�mentos mais agressivos, por exemplo.

2.    Tenha em mente seus obje�vos

Para fazer inves�mentos inteligentes, tenha em mente 
quais são seus obje�vos ao inves�r em diferentes 
aplicações.

Parece uma dica óbvia, mas é comum que as pessoas 
invistam sem um obje�vo definido, com a simples meta de 
juntar dinheiro. Com um obje�vo concreto, você fica mais 
comprome�do em estudar seu inves�mento e gerar 
rentabilidade.

Por isso, pense bem: qual é o seu obje�vo? 

Com essa resposta, é possível encontrar o melhor caminho 
para inves�r. O mercado financeiro está sempre se atuali-
zando, novas aplicações surgem e novos modelos de negó-
cios se desenvolvem. Por isso, é muito importante que 
você, como inves�dor, mantenha-se sempre em dia com as 
novidades. E lembre-se, trabalhe com dados e fatos, não 
com a intuição.

Fonte: h�ps://blog.rico.com.vc/inves�mentos-inteligentes

É cada vez maior a quan�dade 
de pessoas interessadas em inves�r. 

E D U C A Ç Ã O F I N A N C E I RA
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DICAS sobre Finanças
1. Não ver dinheiro como um tabu
Muitas vezes o dinheiro é visto como um problema. Dinhei-
ro é �do como sinônimo de contas, boletos, dívidas, dor de 
cabeça. Mas não �nha que ser assim! Quando as crian-
ças/jovens aprendem, desde pequenas, a cuidar do seu di-
nheiro, ter consciência das suas finanças e vêem os pais fa-
zendo a mesma coisa, é muito mais fácil remover esse tabu 
e ver dinheiro como uma solução e uma oportunidade para 
ganhar sempre mais.

2. Gastar com consciência
Dívidas. Muitos acabam se endividando pelo fato de ganha-
rem pouca renda e não saberem como organizar esses 
gastos. Sabe aquela história de parcelar a compra em várias 
vezes e ficar endividado no cartão de crédito? Para quem     
já sabe cuidar das finanças, isso é muito di�cil acontecer! 
Como ele dá o devido valor ao seu dinheiro, não sai gastan-
do sem pensar e é mais di�cil se afundar em dívidas.

3. Mais organização
No sen�do de controle! Você precisa escrever como um 
hábito, todos os seus gastos do mês para saber onde está 
indo o seu dinheiro, onde você pode economizar e como 
pode inves�r. Pode ser em um caderninho, em uma planilha 
no Excel, em um aplica�vo, tanto faz. Apenas escreva! 

4. Aprender a inves�r
Quando um inves�dor explica sobre inves�mentos para o 
seu filho ou outro familiar, a mensagem vai seguindo e o 
conhecimento vai a�ngindo cada vez mais gente de forma 
que inves�r seja muito mais comum. O que vai tornar muito 
mais fácil ter a consciência de que dinheiro parado é furada 
e que aplicar é sempre uma ó�ma solução.

5. Planejar o futuro
É claro que todo mundo consegue planejar o seu futuro, 
pensar o que quer fazer nos próximos anos e estabelecer 
metas. A diferença está na forma que isso é feito. Se você 
tem uma vida financeira organizada, investe o dinheiro e 
tem um pouco de conhecimento sobre o assunto, as suas 
metas são muito mais fáceis de serem alcançadas e você 
consegue se planejar para realizá-las.

Mas, se não for educado financeiramente, não vai conse-
guir juntar o dinheiro necessário para o cumprimento do 
seu obje�vo. Se você aprender sobre finanças, vai saber 
exatamente de quanto dinheiro precisa, do quanto vai 
economizar por mês, e onde deve inves�r para o chegar no 
seu obje�vo com mais facilidade.

Isso também é interessante pelo fato de que quando você 
aprende a se disciplinar financeiramente, consegue ter 
metas mais reais e os sonhos teoricamente "ina�ngíveis”, 
desde o mais próximo ao mais distante da sua realidade, 
ficam planejados com maior antecedência, de forma que 
você consiga se organizar para alcançá-los!

Se você entendeu o sen�do dessa matéria, mas, infeliz-
mente ainda não teve contato com finanças: não é tarde! É 
muito importante aprender sobre finanças quando se é 
criança/jovem, mas nada te impede de começar agora. 
Todo dia é o melhor dia para começar!

E, melhor ainda, você poderá passar essas informações 
para seus filhos e conhecidos. É um ciclo: a pessoa aprende, 
transmite para os filhos, eles crescem, ensinam para os seus 
filhos e assim por diante. Compar�lhe esse texto com os 
seus conhecidos e vamos transmi�r juntos essa mensagem!

Fonte: h�ps://blog.yubb.com.br/importancia-da-educacao-financeira/

E D U C A Ç Ã O F I N A N C E I RA

INFOPREVES - julho 2020

https://blog.yubb.com.br/importancia-da-educacao-financeira/


12

E D U C A Ç Ã O F I N A N C E I RA

Estratégias Vencedoras
Por Herickson Rubim Rangel, Diretor de Inves�mentos PREVES

 A pandemia do novo coronavírus trouxe à população 
uma nova realidade: a quarentena produ�va. Com a 
paralisação parcial da economia, novos hábitos estão sendo 
levados para dentro de casa e das empresas. Apesar de ser 
um período di�cil para todos, esta pode ser a oportunidade 
de rever comportamentos não apenas sociais, mas, 
também, financeiros. Nesse sen�do, apresentamos 
algumas estratégias de sucesso financeiro.

PENSE NO LONGO PRAZO 
 Pensar em longo prazo não significa apenas olhar com 
perspec�vas para o futuro. Longo prazo significa priorizar o 
que você tem hoje para, aos poucos, conquistar algo maior 
lá na frente.
 Considerando que a expecta�va de vida aponta para 
uma longevidade, precisamos pensar nesse longo caminho 
que vamos percorrer. Por isso, quanto mais cedo começar a 
inves�r sua renda, maior é a oportunidade de acumular 
riqueza e garan�r um futuro melhor com mais qualidade de 
vida.
 Pensar no longo prazo não se aplica só as suas 
economias, aplica-se também as suas despesas, isso quer 
dizer que se reduzir seus gastos em cem reais mensais, pode 
ser diminuindo sua conta de celular, reduzindo o plano de tv 
por assinatura e, etc,  isso significa que você deixará de 
gastar anualmente 1,2 mil reais ou 12 mil em cada década. 

TENHA MAIS DE UMA FONTE DE RENDA
“Apostar todas as fichas” em uma única fonte de renda ou 
“colocar todos os ovos na mesma cesta” significa correr 
riscos. Em momentos de crise econômica, famílias que 

possuem apenas uma fonte de renda podem enfrentar 
sérios problemas financeiros. 
 Para um futuro tranquilo é preciso criar o hábito de 
poupar parte daquilo que você ganha a fim de construir um 
patrimônio que te proporcione um retorno financeiro. 
Segundo os especialistas, o ideal é que se guarde pelo 
menos 10% da remuneração mensal. O problema é que 
fazer poupar ainda não é um habito do brasileiro. Mas  
qualquer pessoa pode transformar seu salário em reservas 
e conquistar a tranquilidade na aposentadoria: basta 
poupar. Por exemplo: 

• Economizando R$2,00 por dia ao final de um ano 
você terá R$730,00 e no final de 15 anos 
R$10.950,00 - ou;

• Economizando R$10,00 por dia ao final de um ano 
você terá R$3.650,00 e no final de 15 anos R$ 
54.750,00. 

 Apesar dos valores acima serem nominais, não estando 
calculados os rendimentos que você obteria no mercado 
financeiro, iden�ficamos que a poupança realizada no 
exemplo acima te permite obter um patrimônio considerá-
vel, e fazer inves�mentos que te proporcionem uma segun-
da fonte de renda, tais como um imóvel que gere aluguel, 
uma ação que pague dividendos ou um plano de previ-
dência que conceda bene�cios no futuro. 

RESERVE SEU TEMPO, ENERGIA E DINHEIRO PARA 

CONSTRUIR RIQUEZAS

INFOPREVES - julho 2020
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 Ganhar dinheiro con�nua sendo uma tarefa di�cil, mas a 
fórmula para mul�plicar o dinheiro ao longo dos anos está 
nas mãos de cada um, isto é, na forma como você vai 
administrar os ganhos, uma vez que um alto salário não é 
garan�a de conforto financeiro assim como um salário 
baixo não implica que não conseguirá formar uma 
poupança adequada às suas necessidades. 
 Para saber se você está no caminho certo na formação 
de riquezas, basta analisar suas economias de acordo com a 
fórmula desenvolvida por Thomas J. Stanley e William D. 
Danko, autores do livro "O Milionário Mora ao Lado", que 
delimita o patrimônio esperado de uma pessoa com sua 
renda e idade. Assim, é só mul�plicar a renda anual pela 
idade e dividir por dez.

Exemplo: 
• Renda mensal = R$ 2.500,00 
• Idade = 48 anos 
• Patrimônio ou riqueza esperada para alguém com 

essa idade e renda seria de R$ 156.000,00 
• Formula: (R$ 2.500,00  x 12) x 48  / 10

 
 Se depois de fazer o calculo você perceber que ainda não 
a�ngiu o patrimônio esperado para sua idade, é hora de 
apertar o orçamento. Apenas com planejamento financeiro 
será possível chegar nesse patamar. Apesar de não ser uma 
tarefa fácil, é extremamente necessária para quem tem 
planos para o seu futuro e o de sua família.

INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA É MAIS IMPORTANTE QUE 
OSTENTAÇÃO

reduzidos, não faça compras por impulso, resista às 
tentações de promoções, evite contrair dívidas além do 
necessário, e nunca contraia financiamento a juros altos.
 Resolver uma crise financeira implica sacri�cios, tais 
como suprimir o lazer da família, adiar a viagem de férias, 
deixar de conceder presentes nas datas comemora�vas e 
etc.
 Não é fácil mudar hábitos da forma repen�na, mas o 
aprendizado da austeridade no trato das finanças e o 
a�ngimento de independência financeira irão compensar 
os eventuais sacri�cios e descontentamentos passageiros.
 Mas para isso é preciso estabelecer obje�vos e metas, 
além de conversar francamente sobre as finanças com a 
família para que cada um esteja comprome�do e faça sua 
parte. Essa é a forma de garan�r a estabilidade das finanças 
no presente, visando prevenir o futuro.
 De acordo com pesquisas, somente 1% das pessoas que 
se aposentam conseguem ter estabilidade financeira, o que 
demonstra falta de planejamento financeiro para a maioria 
das pessoas. É possível iden�ficar esse descontrole 
orçamentário, ou melhor, inexistência de controle de gastos 
nas seguintes situações: 
 • O salário termina, antes do final do mês;

• Entra no cheque especial;

• Não sabe onde foi parar seu dinheiro.

 Caso tenha se iden�ficado em algumas dessas situações 
é sinal que precisa urgentemente começar a fazer seu 
planejamento financeiro, pois saber onde e quanto se gasta 
é fator determinante para o sucesso financeiro, já que o 
importante não é quanto se ganha, mas como se gasta!.

MANTENHA UM ESTILO DE VIDA ABAIXO DE SUA RENDA

 Perseguir um es�lo de vida acima de suas possibilidades 
financeiras significa criar um abismo entre o que você pode 
e o que você quer, isso nada mais é do que iludir a si mesmo.
Nesse sen�do, ostentar um padrão de vida incompa�vel 
com o orçamento, certamente vai desencadear uma crise 
financeira com consequências nefastas para a saúde, como, 
por exemplo, depressão, ansiedade, baixa autoes�ma e etc. 
Por isso, devemos conhecer perfeitamente nossas limita-
ções e viver de acordo com nossas receitas.
 Para tal, iden�fique gastos que podem ser eliminados ou 

 Não existe nada errado em desejar ter uma casa melhor, 
um carro melhor, poder pagar uma boa escola para os 
filhos, um bom plano de saúde e poder comprar roupas de 
boa qualidade, viajar e, etc. Mas isso deve ser feito com pla-
nejamento para que sua renda e seu padrão de vida estejam 
alinhados, por isso gaste só com o que precisa, não o que 
você tem. “A simplicidade é o úl�mo grau de sofis�cação“.

INFOPREVES - julho 2020
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Por José Marcio, Economista, Comentarista da CBN e Consultor da Diretoria do Banestes

P L A N E J A M E N T O 

 O Brasil possui uma das menores taxas de poupança 

do mundo. A segunda menor da América La�na, embora 

tenhamos a maior renda per capta da região. Pesquisas 

mostram que 80% dos brasileiros não se preocupam com 

a aposentadoria.

 Esta esta�s�ca fica mais evidente quando constata-

mos na prá�ca que o brasileiro está mais preocupado 

com a sua sobrevivência no curto prazo do que no pró-

prio bem-estar futuro. Ele pensa mais nas férias do 

próximo ano do que em poupar para o longo prazo. 

 Boa parte da população que já se aposentou, contou 

com taxas de juros elevadas que geravam ganhos por 

correção monetária bastante expressiva. Hoje, os juros 

de capitalização de suas reservas são mais baixos do que 

os anteriores e ficarão ainda menores porque a taxa 

SELIC que é u�lizada como referencial na economia 

tende a cair um pouco mais.

 Assim, a regra é muito simples: quanto mais tempo 

formando uma reserva, menor será - compara�vamente 

- o valor que será acumulado doravante. Por não contar 

com boa educação financeira, infelizmente, o brasileiro 

não se dá conta disso.

 O principal e justo argumento das pessoas é que o 

orçamento domés�co é bastante apertado. Todavia a 

palavra chave para explicar a incapacidade de poupar dos 

brasileiros de modo a obter maiores bene�cios 

financeiros chama-se “planejamento”. 

 Se o indivíduo não criar esta capacidade de se 

organizar, deveria buscar o auxílio de um profissional de 

mercado, tal como fazemos quando procuramos um 

médico ante um problema de saúde, ou quando 

precisando de aconselhamento jurídico procuramos um 

advogado. O fato é que temos a tendência de nos 

aconselharmos com os mais próximos do nosso convívio 

que via de regra não são profissionais cer�ficados e 

habilitados.

 Segundo o IBGE, até o ano de 2060, a população 

acima dos 65 anos passará dos atuais 9% para 25%, o que 

reforça a ideia da necessidade do planejamento acima 

mencionado. O valor do teto de bene�cio da previdência 

oficial brasileira é muito baixo, e essa é uma das princi-

pais causas que levam as pessoas a procurar por um 

plano de previdência complementar. A Fundação de 

Previdência Complementar do Espírito Santo – PREVES, 

administra planos exclusivamente para os servidores 

públicos do Estado e oferece uma melhor alterna�va 

para que possam inves�r seus recursos em previdência 

complementar.

 Espero assim, ter sensibilizado jovens, pais e respon-

sáveis, sobre esse tema tão importante a fim de proteger 

a saúde financeira e bem-estar futuro dos seus filhos e 

dependentes, com uma visão de futuro, pensando na 

chegada do momento da tão sonhada aposentadoria.

Essa é a palavra chave para a capacidade de saber poupar 

de modo a obter maiores bene�cios financeiros.
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Previdência Complementar:
o que é e como começar a investir
 Vamos começar explicando que Previdência Comple-
mentar também é um �po de inves�mento. Ou seja, no 
momento em que você se aposentar, o ideal é que já tenha 
planejado o seu futuro para conseguir manter um padrão 
de vida que deseja ter. Por isso, para aqueles servidores 
públicos que ainda não conhecem ou sabem pouco sobre o 
assunto, vamos explicar nesta edição o que é a Previdência 
Complementar.

 Os fundos de Previdência Complementar são conhecidos 
pelo perfil de inves�dor conservador, por isso é muito 
comum encontrar produtos de renda fixa, principalmente 
em �tulos públicos.  Esse é um inves�mento para obje�vos 
de longo prazo, bem como um plano de aposentadoria sem 
ligação alguma com o conhecido Ins�tuto de Previdência 
dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), 
autarquia estadual vinculada ao Poder Execu�vo, que é o 
responsável pela administração do Regime Próprio de 
Previdência Social do Estado do Espírito Santo.

 Já a previdência complementar, é feita por adesão 
faculta�va, tendo por finalidade proporcionar ao servidor 
público uma proteção previdenciária adicional àquela 
oferecida pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), 
gerido pelo IPAJM ou pelo Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS), gerido pelo INSS, para os quais as contribui-
ções são obrigatórias.

 A Fundação de Previdência Complementar do Estado do 
Espírito Santo – PREVES, foi criada para administrar a 
previdência complementar dos servidores públicos do 
Estado do Espírito Santo, no modelo de regime de capi-
talização, na qual o par�cipante contribui com valores 
correspondentes à capacidade de recursos que conseguem 
poupar, para garan�r um complemento financeiro durante 
sua aposentadoria. Assim, toda a contribuição realizada 
pelo servidor é acumulada individualmente ao longo dos 
anos, devidamente inves�da no mercado financeiro, para 
que seja devolvida no futuro quando for o momento do 
pagamento de seu bene�cio previdenciário complementar. 

 Aderir a Previdência Complementar da PREVES é ga-
ran�a de transparência, sele�vidade na escolha de gestores 
e fundos de inves�mentos, acesso total a governança da 

Ins�tuição, além disso, você pode deduzir a contribuição 
previdenciária paga no Imposto de Renda até o limite de 
12% de sua remuneração bruta anual. Lembrando que os 
rendimentos dos inves�mentos são totalmente rever�dos 
para a reserva do par�cipante, já que a PREVES é uma en�-
dade sem fins lucra�vos. 

 Quem ainda não tem experiência em aplicar o próprio 
dinheiro, encontra em nossos planos oportunidades de 
diversificar suas aplicações com o obje�vo de obter melhor 
desempenho financeiro. É importante, lembrar que, que os 
inves�mentos que pensar em fazer a longo prazo, devem 
ser sempre conduzidos por quem entende do assunto.

 Se ainda não pensou nisso, após ter lido está matéria, 
você com certeza enxergará ó�mos mo�vos que fazem da 
previdência complementar uma forma inteligente de 
inves�r seu dinheiro. 

 E, agora que você já sabe que aderir a Previdência 
Complementar da PREVES é a melhor opção para quem 
deseja ter uma aposentadoria com qualidade de vida,     
faça uma simulação de nossos planos em nosso site: 
www.preves.es.gov.br  

Fonte: ASCOM PREVES
Pesquisa realizada em: h�ps://www.btgpactualdigital.com/
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Através da Educação 

Previdenciária e do Simulador da 

PREVES ajudamos os servidores 

públicos a terem uma estimativa 

do benefício acerca de sua 

aposentadoria futura.
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SIMULADOR 
PREVES

ACESSE O NOSSO 
SITE E CONFIRA !
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Você já parou para pensar em como você quer estar 

quando se aposentar? Viajando pelo mundo conhecendo 

culturas e culinárias diferentes? Ter seu próprio negócio? 

Pagar a faculdade dos seus netos? Comprar uma casa de 

praia e não trabalhar mais? Mas esquecemos de nos 

perguntar, vamos ter condições para isso?

Com a Lei Complementar nº 711, todos os servidores que 

ingressarem no serviço público a par�r do funcionamento 

da PREVES terão, na sua aposentadoria, os seus rendi-

mentos limitados ao teto previdenciário do Regime Geral 

de Previdência Social (RGPS). Pensando na melhor oportu-

nidade do servidor adquirir apoio financeiro para sua apo-

sentadoria, foi criada a Fundação de Previdência Comple-

mentar do Estado do Espírito Santo (PREVES).

Somos uma en�dade sem fins lucra�vos, na qual todas as 

contribuições feitas pelos par�cipantes são inves�das de 

forma a aumentar a reserva de capital individual, que será 

acrescida das rentabilidades ob�das dos recursos. O 

montante ob�do ficará registrado em uma conta nominal 

ao par�cipante. 

Atualmente a Fundação disponibiliza dois planos de 

Previdência Complementar, que são eles:

Em um futuro no qual a previdência social é imprevisível, se preocupar com a 

aposentadoria tornou-se indispensável, principalmente no momento em que vivemos.

ME PREOCUPAR COM 
APOSENTADORIA, PRA QUÊ?

g e ra l
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Fonte: ASCOM PREVES - www.preves.es.gov.br

Em tempos de Pandemia da COVID-19, 
informamos que estamos funcionando de 
segunda a sexta-feira, de 09h às 18h, em 

sistema de home office. Caso precise 
entrar em contato conosco, favor enviar 
e-mail para contato@preves.es.gov.br

http://www.preves.es.gov.br
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   Plano PREVES SE

Plano de contribuição previdenciária des�nado aos servi-

dores com vínculo efe�vo no Estado do Espírito Santo. Com 

contribuição que pode variar de 3% a 8,5%, o servidor 

contribuinte deste plano pode ser caracterizado de três  

formas: 

Ÿ ATIVO. Servidor que possui remuneração acima do teto 

do INSS. Sua contribuição para a PREVES é feita somente 

com o valor de diferença 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 remunera-ção 

inferior ao teto do INSS. Nesta modalidade não há con-

tribuição do patrocinador.

Ÿ ATIVO FACULTATIVO ANTERIOR. Servidor que é an-

terior a criação da PREVES e  deseja contribuir para obter 

maior apoio financeiro na aposentadoria. Nesta moda-

lidade não há contribuição do patrocinador.

Conheça outras vantagens de se aderir a PREVES

Aposentadoria por invalidez – Em caso de invalidez total e 

permanente, por acidente ou doença, você receberá os 

recursos acumulados em forma de renda mensal, não 

vitalícia.

Pensão por morte – Em caso de falecimento do par�ci-

pante, os beneficiários indicados e assim reconhecidos pelo 

RPPS estadual, receberão o saldo acumulado no plano em 

forma de renda mensal, não vitalícia.

   Plano PREVES CDT

É o plano de contribuição previdenciária des�nado aos 

servidores públicos, estatutários ou cele�stas 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 par�ci-

pante pode usufruir de todos os bene�cios da previdência 

complementar.

Aporte adicional por morte – O bene�cio de risco, sendo 

optado pelo par�cipante, será recebido pelos beneficiários 

de acordo com LCE nº 282/2004 e suas alterações em caso 

do seu falecimento, não vitalício em parcela única.

g e ra l
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O participante tanto do plano PREVES  e SE

do PREVES  que perder o vínculo com o CDT

Estado e desejar continuar a contribuir com a 

Fundação, pode ser AUTOPATROCINADO, 

ou seja, o participante que faz depósitos 

mensais para a PREVES a fim de manter sua 

reserva financeira para o seu futuro.

Bene�cios de Risco

Ressaltamos que só receberão os benefícios, 
tanto para a , quanto Aposentadoria por Invalidez
para a , se o participante tiver Pensão por morte

contratado o pecúlio para invalidez com a 
seguradora vinculada ao Plano de Benefício.



Mantenha-se conectado 

e Informado, SIGA 

a  nas redes PREVES

sociais e fique por dentro 

de tudo que acontece 

na Fundação.

facebook/PrevesES@preves.es@preves_es

SIGA A PREVES
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Cinco Pilares para uma 

Longevidade Saudável

p e n sa n d o e m v o c Ê

 Em tempos de longevidade crescente, en-
velhecer mantendo a sensação de bem-estar da 
juventude com a sabedoria da vida se torna um 
“Santo Graal”. De acordo com a Medicina An�en-
velhecimento, a longevidade saudável é fruto de uma 
a�tude preven�va e intervencionista. Para isso, é 
necessária uma mudança de a�tude, saindo de uma 
posição passiva para a a�va. O obje�vo passa a ser a 
prevenção de doenças. E isso se dá com ações que 
evitem ou minimizem fatores que podem levar a 
essas doenças, estabelecendo verdadeiros pilares 
an�envelhecimento. Confira os cinco principais.

COMA BEM
 Quando comemos de uma forma equilibrada e 

saudável, com ingestão calórica correta, rica em 
nutrientes, com uma alta ingestão de fibras e ajuda 

das oleaginosas, nós favorecemos a nossa saúde e 
longevidade. Já uma dieta hipercalórica acelera o processo 
oxida�vo e o envelhecimento celular.
 

SUPLEMENTE OS NUTRIENTES
 Os níveis médios de minerais nos solos agrí-
colas caíram em todo o mundo. Nossa comida 
perdeu de 20 a 60% de seus nutrientes, em grande 

parte pelo uso de água de má qualidade, de fer�lizantes 
químicos e desgaste do solo.

 Nessa busca por uma nutrição mais equilibrada e rica 
nutricionalmente, os suplementos administrados sabia-
mente por seu médico ou nutricionista complementam a 
alimentação, auxiliam no funcionamento do organismo e 
combatem os radicais livres causados por maus hábitos 
alimentares, es�lo de vida e poluição ambiental. Assim, 
ajudam a manter os níveis de geração de energia (ATP), a 
massa magra, o sistema cardiorrespiratório, as ar�cula-

ções, a saúde do cérebro, a saúde da pele e uma série de 
outros, seja para jovens, gestantes ou idosos.

MANEJE SEU ESTRESSE
 A resposta do nosso corpo ao estresse é uma 
reação adapta�va que foi e é fundamental para 
nossa sobrevivência, sendo parte da sabedoria do 

nosso organismo. Por outro lado, se esta resposta não for 
rever�da no momento adequado, ela atuará de maneira 
semelhante à química do envelhecimento, com elevação do 
hormônio cor�sol.

 Treinar nossa capacidade de resiliência, por exemplo, 
dando tempo para momentos de relaxamento, vai ajudar o 
corpo com sua capacidade de autorregulação.

 DURMA BEM
 Enquanto dormimos, nosso organismo realiza 
funções extremamente importantes: se autor-

regula, realiza fortalecimento do sistema imuno-
lógico, secreção e liberação de hormônios, consolidação da 
memória, entre outras. A qualidade do sono está 
diretamente ligada à capacidade do corpo de manejo do 
estresse, de volta à homeostase (equilíbrio interno do 
organismo) e, assim, à qualidade de vida. 
 

PRATIQUE ATIVIDADE FÍSICA
 O exercício �sico consistente é um tratamento 
cujos efeitos são estendidos ao longo da vida, 

promove a a�vação de grandes capacidades 
fisiológicas e está in�mamente ligada à melhoria da saúde 
cardiorrespiratória, vascular, mental, imunológica e mus-
cular. Estudos comprovam, inclusive, que correr aumenta o 
volume do cérebro.  
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Fonte: h�ps://essen�a.com.br/longevidade-saudavel/

https://essentia.com.br/longevidade-saudavel/


p e n sa n d o e m v o c Ê

MEDICINA ANTIENVELHECIMENTO
 A Medicina do envelhecimento saudável é um 
movimento médico que surgiu nos EUA na década de 
1990, com o obje�vo de mudar a forma como estava 
sendo abordado o avanço da idade. Até então, o 
envelhecimento era visto como algo com o qual não se 
teria nada a fazer, que deveria se resignar e tratar as 
doenças �picas do envelhecimento.

 Segundo o movimento, envelhecer com saúde 
significa manter a sensação de bem-estar e prevenir 
tudo o que possa levar ao adoecimento. A longevidade 
não é para virar um fardo, e a jovialidade e a energia 
podem ser preservadas com adaptações no es�lo de 
vida.

SABEDORIA, CIÊNCIA E ARTE DE VIVER
 Assim como uma maior longevidade nos chama a 
promover a saúde, uma condição saudável nos faz 
viver a vida com maior intensidade. Quando 
percebemos nosso valor como ser humano, 
despertamos para a importância de cuidar da saúde 
para desfrutar do presente.

 Quando, por trás de cenas comuns do co�diano, 
percebemos a beleza oculta de algo que sempre esteve 
ali, estamos pra�cando a arte de viver. Quando a arte 
nos inspira e nos conecta, estamos pra�cando a arte de 
viver. Quando uma experiência ou um conhecimento 
aproximam e despertam as camadas mais su�s dentro 
de nós, estamos pra�cando a arte de viver.

Fonte: h�ps://essen�a.com.br/longevidade-saudavel/

Ter saúde na Terceira Idade
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Um dos grandes sonhos da maioria dos humanos é viver 
uma vida longa, saudável e chegar à terceira idade com 
independência �sica e autonomia mental.

Os dados mostram que temos �do algum sucesso em 
a�ngir esse obje�vo ao longo do tempo. A expecta�va 
média de vida dos brasileiros nos anos 1990 era de 65 
anos, subindo 5 anos na década seguinte e a�ngindo 74 
anos em 2010.

As pesquisas clínicas que surgiram após 2008 forne-
ceram novas informações que ajudaram a entender 
melhor essas relações e agora surge um novo paradigma 
para a longevidade. Trata-se do modelo do Ciclo de 
A�vidades das 24 horas.

Sono, comportamento sedentário, a�vidades leves e 
a�vidades intensas compõem esse ciclo que preenche as 
24 horas de nossos dias. Ficar deitado, assis�r televisão, 
ficar em frente ao computador são componentes do 
com-portamento sedentário que, se exercido de forma 
intensa, aumenta nossa mortalidade.

A boa no�cia é que a�vidades do co�diano como 
arrumar a casa, cozinhar, fazer compras, trabalhar no 
jardim, caminhar pelas ruas ou simplesmente ficar de pé 
aumentam nossa sobrevida. O aumento de um desses 
domínios contribui para reduzir outro e, além disso, pode 
influenciar posi�vamente. Fazer a�vidades �sicas inten-
sas melhora a qualidade do sono.

Esse novo modelo ainda deverá ser tema de estudos e 
pesquisas cien�ficas e servir de base para a formulação 
de polí�cas públicas de saúde mas certamente 
contribuirá para avançarmos, superando nossa média 
atual de expecta�va de vida. Termino com uma frase que 
cito muito aos meus pacientes: uma velhice saudável não 
é para quem quer, mas sim para quem fez por merecer.

Fonte: h�ps://www.uai.com.br/app/no�cia/saude/2019/11/13/no�cias-

saude,252683/qual-e-o-segredo-para-uma-longevidade-saudavel.shtml
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https://essentia.com.br/longevidade-saudavel/
https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2019/11/13/noticias-saude,252683/qual-e-o-segredo-para-uma-longevidade-saudavel.shtml
https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2019/11/13/noticias-saude,252683/qual-e-o-segredo-para-uma-longevidade-saudavel.shtml
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Essa é uma coluna que valoriza a equipe da Fundação de 

Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo 

(PREVES) e você, leitor, poderá conferir em cada edição 

uma entrevista com algum funcionário da Fundação. A 

funcionaria entrevistada dessa edição é a nossa colega, 

Camila Santana Reis.

Camila, é formada em Ciências Contábeis pela Univer-

sidade Federal do Espírito Santo (UFES). Começou a tra-

balhar na PREVES como estagiária na área contábil, em 

abril de 2018. Foi recentemente contratada como funcio-

nária e atua na Fundação como assessora de governança, 

auxiliando no departamento administra�vo e contábil. 

Antes de vir para a Fundação, Camila conta que estagiou 

na empresa, Dalla Bernadina, no Banco do Brasil e tam-

bém fez parte do Programa Jovem Aprendiz da Vale.

Como é trabalhar na PREVES? 

CAMILA – Bom, comecei como estagiária e passei a ser 

funcionária da Fundação, então posso dizer que a Fun-

dação é um lugar que acredita nos seus funcionários, dá 

oportunidades, além disso, o ambiente de trabalho é 

maravilhoso.

Você entende sobre Previdência Complementar. O que 

poderia dizer aos servidores que ainda não pensam 

sobre o assunto? 
CAMILA – A previdência privada surge como uma com-
plementação da manutenção da vida do par�cipante 
durante o período de aposentadoria. Planejamento é 
poupar hoje para que se possa ter um futuro mais estável 
e seguro, além disso, o par�cipante tem a opção de con-
tratar os seguros de bene�cios de riscos.

O que você destacaria como diferencial da PREVES? 
CAMILA - O Atendimento. Contamos com uma equipe 
unida e comprome�da em entregar um serviço de quali-
dade aos nossos par�cipantes.

O que você gostaria de dizer as pessoas sobre esse 
momento em que o mundo vive com a pandemia da 
COVID-19?
CAMILA – Cuidem de si e respeitem as orientações da 
Organização Mundial de Saúde. Planejem-se e poupem 
seu dinheiro para que possam passar por esse momento 
delicado da melhor maneira possível. Valorizem as pes-
soas que estão perto de você e seja presente na vida dos 
familiares e amigos.

Fale mais, sobre você. Qual o seu filme, livro e música 
favoritos?
CAMILA – Filme: Um sonho possível; Livro de Sophie 
Kinsella: Lembra de mim?; e Música de Teyana Taylor: 
Rose in Harlem.

O que você gosta de fazer no seu tempo de lazer?
CAMILA – Gosto de ler livro, escutar música e estar rode-
ada das pessoas que eu amo.

Tem planos para o futuro? Pode falar sobre algum 
deles?
CAMILA – Sim, tenho alguns: crescer e desenvolver 
dentro da carreira que eu escolhi; ter o meu próprio lar; 
viajar bastante; e ser financeiramente independente.

Quais são suas metas para 2020?
CAMILA – Com planejamento quero poupar meu 
dinheiro; pra�car um novo idioma; e começar uma pós-
graduação no próximo semestre. Todavia, por conta da 
situação do país e do mundo, a minha principal meta é 
passar bem com os meus, neste momento.

Camila Santana Reis

INFOPREVES - julho 2020
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Qual a vantagem de contribuir com a PREVES ao 
invés da previdência privada?
 
Aqui na Fundação, você encontrará diversas vanta-
gens para aderir aos nossos planos. E, com todo o 
respeito, não vale a pena você deixar de contribuir 
para a PREVES e iniciar/transferir sua contribuição 
para uma Ins�tuição Financeira, conhecida como 

Descrição EAPC (BANCOS) EFPC (PREVES)

Instituição Administradora Bancos e Seguradoras
Empresas, Associações e Entes 

Federados

Forma de Acesso
Livre acesso através de 

Bancos e Seguradoras

Através de Empresas, Associações ou 

Entes Federados que tenham 

constituído entidade fechada de 

previdência complementar (EFPC)

Principais Produtos PGBL e VGBL Previdência Privada

Objetivo
Produto com margem de 

lucratividade
Benefício como política de RH

Finalidade
Entidade COM fins 

lucrativos
Entidade SEM fins lucrativos

Foco da Instituição Administradora Venda e Lucratividade Planejamento Previdenciário

Distribuição dos Lucros
Lucro dividido entre o 

Acionista e o Participante.
Todo o lucro vai para o Participante.

Custos Administrativos

ALTO – Taxa de 

Administração e de 

Carregamento

BAIXO – Taxa de Administração e de 

Carregamento

Fiscalização
SUSEP – Ministério da 

Fazenda
PREVIC – Ministério da Fazenda

Fundo de Reserva
Mutualista ou em Contas 

Individuais
Contas Individuais

Transparência e acesso às 

Informações

Baixa transparência e 

acesso restrito às 

informações

Alta transparência e acesso total às 

informações (obrigatoriedade legal)

Processo Decisório
Diretoria do Banco ou 

Seguradora
Diretoria e Conselhos da Entidade

Responsabilidade Civil Não Sim

Acesso aos Órgãos de Governança Não Sim

Perfil dos clientes
Pequenas empresas e 

população em geral

Grandes empresas e associações com 

representatividade nacional e Entes 

Federados (União, Estados e 

Municípios) 

En�dades Abertas de Previdência Complementar. 
Faremos a seguir, alguns comentários, e em nossa 
opinião, você deve prestar atenção para tomar sua 
decisão:

a) PREVES (EFPC) x Ins�tuições Financeiras (EAPC) 
Planilha com as principais diferenças entre a PREVES e 
os BANCOS (dados ob�dos na página da PREVIC):
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 A �tulo de curiosidade, sugerimos que busque infor-
mações sobre os custos administra�vos e as taxas de 
retorno dos Bancos. Solicite os períodos equivalentes ao 
ano de 2020, assim como dos úl�mos 12 e 24 meses. 
Com essa solicitação, verá a dificuldade que enfrentará 
para obter esses dados, o que já é algo que deve te fazer 
pensar. Conseguindo as informações solicitadas, 
compare-as com o Relatório INVESTIR (PREVES), e 
então, compare os resultados. Com esses dados em 
mãos, poderá constatar que esta En�dade Fechada de 
Previdência Complementar (PREVES), paga considera-
velmente mais e cobra custos bem menores que as En�-
dades Abertas.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:
 
 - A PREVES é uma En�dade Fechada de Previdência 
Complementar, sem fins lucra�vos e todo o ganho é re-
passado aos par�cipantes;

 - Historicamente, estamos obtendo uma remu-
neração superior a IPCA + 4,5%;

 - Nossos custos administra�vos, são pequenos;

 - Somente, cobramos taxa de carregamento (6%) e 
não cobramos taxa de administração;

 - Suas contribuições previdenciárias complemen-
tares, são dedu�veis na Declaração do Imposto de 
Renda;

Tire sua dúvida: contato@preves.es.gov.br

 - Na PREVES, você pode construir uma contribuição 

adequada ao seu orçamento pessoal/família, haja vista 

que o percentual mínimo de contribuição é de 3%;

 - Na PREVES, você pode par�cipar dos Órgãos de 

Governança na qualidade de Conselheiro Delibera�vo 

ou Fiscal, conforme o caso;

 - Temos um canal aberto, inclusive, você pode 

mesmo nesse período de pandemia, conversar de 

forma remota com qualquer Diretor ou Conselheiro da 

Fundação. Basta agendar um horário!

 Além de tudo isto, nos Planos da 

PREVES você consegue contratar os 

bene�cios de risco (invalidez e mor-

te) com mensalidades baixas e 

indenizações mais significa�vas 

do que aquelas comercializa-

das no mercado aberto. Esta 

possibilidade, você não tem 

nos planos comercializa-   

dos pelas Ins�tuições Fi-

nanceiras Abertas. Vale a 

pena comparar o custo 

mensal e a indenização 

na contratação de seguro 

de morte e invalidez entre a 

PREVES e as Seguradoras vincu-

ladas às Ins�tuições Financeiras.

Para quem nunca guardou nada, isso pode 
parecer difícil, mas não é. Por isso, é 

importante começar a guardar aos poucos. 

Coloque uma meta e comece guardando 5%, 
suba para 10% e vá até onde for possível.

Quanto devo poupar pensando 
na minha aposentadoria?



RELATÓRIOANUALDE 
INFORMAÇÕES2019

Já está
Disponível 

 

http://preves.es.gov.br/comunicacao/relatorio-anual.html

ACESSE O NOSSO 

SITE E CONFIRA !


