
Introdução - Entenda o Conceito da Previdência Complementar  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - Você precisa  

O que é 
Previdência complementar pode ser definida como o patrimônio que irá garantir uma vida 
digna a partir do momento que você deixar de ter renda do trabalho. Não é uma reserva para 
eventual desemprego temporário. 
Esse patrimônio deverá proporcionar renda suficiente para a manutenção do padrão de vida da 
família, complementando a aposentadoria do INSS. 

Quem precisa? 
Em princípio todos. 
A previdência Oficial está sendo revista no mundo todo, os benefícios estão sendo reduzidos. 
Se você está iniciando sua vida profissional com salário inferior ao teto do INSS, não se 
acomode, afinal você tem planos de ganhar muito mais que isso.  
Para quem tem renda de trabalho superior ao teto do INSS (R$ 3.916,20 a partir de 
01/01/2012), a previdência complementar é indispensável.  
A constituição do patrimônio de previdência deverá ser iniciada o mais cedo possível (o ideal 
é entre os 25 e os 35 anos de idade), através da constituição de investimentos específicos para 
essa finalidade: 

• poderá ser diversificado entre bens e ativos financeiros 
• terá horizonte de longo prazo: disponibilidade a partir da aposentadoria 
• será ajustado durante a fase de acumulação, levando em conta a capacidade de poupança, os 

fundos compulsórios de previdência (do empregador e o FGTS, principalmente), e a renda 
mensal desejada 
Tenha em conta que a expectativa de vida está aumentando - você pode vir a ser um 
centenário - seu patrimônio lhe garantirá vida digna tão longa? 

Como funciona 
A recomendação básica para qualquer investimento é definir o seu objetivo. 
Os investimentos com o objetivo de previdência podem incluir bens imóveis (próprio e para 
renda), e ativos financeiros.  
Nos ativos financeiros poderão ser utilizadas quaisquer das alternativas de investimento 
disponíveis no mercado ( fundos de investimento, CDB, poupança, ações, etc.) como também 
produtos específicos de previdência (planos de previdência privada), que possuem como 
característica principal proporcionar renda mensal a seus titulares.  
Os investimentos para previdência tem duas fases:  

• A primeira é a de acumulação. É a fase em que tem salário ou rendimentos superiores aos 
gastos e onde você "engorda" do seu patrimônio (poupa e investe). 

• A segunda é a de renda. É a fase em que os gastos são superiores aos rendimentos, você passa 
a "consumir" seu patrimônio mensalmente. 
Um aspecto relevante na formação do patrimônio de previdência é a expectativa de vida. 
Atualmente uma pessoa com 65 anos tem expectativa de viver até os 83, mas essa expectativa 
está subindo ano a ano.  
Investimentos que proporcionem renda vitalícia, como imóveis para renda ou plano de 
previdência devem compor o portfólio de previdência. Vale lembrar que um ativo financeiro, 
como fundo de investimento, poupança, CDB, etc., quando consumido mensalmente, pode 
acabar antes de você, já em um plano de previdência, uma seguradora assume o risco de você 
durar mais que as estatísticas indicam.  
É importante destacar que: 

• num investimento em imóveis para renda, apenas o aluguel é disponível, 
• nos ativos financeiros, o rendimento e o principal são disponíveis, enquanto durarem, 
• num plano de previdência pode ser contratada renda vitalícia. 

Mais argumentos sobre o porque fazer investimento para previdência 
1- Veja quanto perderá de renda mensalmente ao aposentar-se apenas com o INSS: 

 
Entendendo o gráfico: Se o seu salário é MENOR que o teto do INSS, não há perda; 
se é MAIOR, a perda é a diferença entre o seu salário e o teto do INSS:  



 
 
2- Veja a estimativa de quanto um investimento mensal poderá lhe render na aposentadoria, 
confira a diferença entre começar cedo e deixar para última hora. 

1ª fase acumulação: você investe mensalmente 
durante o período escolhido, acumulando 

determinado valor 

2ª fase renda: Veja a renda mensal que o 
valor acumulado na 1ª fase poderá 

garantir, durante o período estimado de 
vida na aposentadoria 

Investimento 
mensal R$ Período  Rendimento 

% ao mês 

Valor 
acumulado ao 

final do 
período R$ 

Período  Rendimento 
% ao mês 

Valor da 
renda mensal 

R$ 

100,00 35 anos 1,00 649.526,91  20 anos 1,00 7.081,04  

100,00 30 anos 1,00 352.991,38  20 anos 1,00 3.848,26  

100,00 25 anos 1,00 189.763,51  20 anos 1,00 2.068,77  



100,00 20 anos 1,00 99.914,79  20 anos 1,00 1.089,26  

100,00 15 anos 1,00 50.457,60  20 anos 1,00 550,08  

100,00 10 anos 1,00 23.233,91  20 anos 1,00 253,29  

100,00 5 anos 1,00 8.248,64  20 anos 1,00 89,93  

100,00 1 ano 1,00 1.280,93  20 anos 1,00 13,96  

Exemplos da tabela acima: 
A-   1ª linha: você investe R$ 100,00 todo mês durante 35 anos, acumulando R$ 649.526,91. 
Com esse valor você poderá ter um rendimento de R$ 7.081,04 por mês, durante 20 anos. 
B-   Última linha: você investe R$ 100,00 todo mês durante 1 (um) ano, acumulando R$ 
1.280,93. Com esse valor você poderá ter um rendimento de R$ 13,96 por mês, durante os 
mesmos 20 anos. 
VIU COMO É IMPORTANTE COMEÇAR A INVESTIR O QUANTO ANTES? 

Recomendações: 
O investimento em previdência é o mais importante dos planejamentos que você deve fazer. 
Um planejamento financeiro eficiente pode fazer mais por seu futuro do que 30 ou 40 anos de 
trabalho.  

Benigno Ares, CFPTM  
Economista 
Jan/2012  
  

 

 

Previdência Privada 
Perguntas e respostas 

especial para a Folha Online 
 
 
O que é plano de previdência privada? 
 
Previdência privada é um sistema que visa a concessão de benefícios previdenciários, na 
forma de pecúlio ou renda, desvinculados da previdência social oficial.  
São efetuadas contribuições para um fundo que irá administrar esse dinheiro com a função 
de complementar a renda após a aposentadoria.  
Como a previdência social oficial possui um teto de R$ 1.430 para pagamento de 
aposentadorias, a previdência privada acaba sendo uma alternativa para quem recebe 
salários maiores e quer manter o rendimento ao aposentar-se.  
Ao aderir a um plano de previdência privada, é preciso definir quanto e quando irá começar a 
receber a aposentadoria complementar. A partir desta escolha é que deverá fazer as 
contribuições que podem ser mensais e até anuais.  
Além da aposentadoria, é possível optar pelo recebimento do benefício por invalidez, pensão 
para cônjuge e filhos e pecúlio.  
 
Quais os tipos de planos disponíveis no mercado? 
 
Os planos de previdência privada são divididos em abertos e fechados. Os planos fechados 
não têm fins lucrativos e são destinados exclusivamente aos empregados de uma só 
empresa, ou de um grupo de empresas do mesmo empregador como a Previ (fundo de 
pensão dos funcionários do Banco do Brasil).  
Os planos abertos permitem a participação de qualquer pessoa e podem ser individuais ou 
coletivos.  



Nos coletivos, a empresa contrata o plano, podendo custeá-lo integralmente, parcialmente 
ou, até, não contribuir.  
Quando existe participação da empresa no custo, o acúmulo de capital é maior e, 
consequentemente, os rendimentos também.  
 
Quanto tempo devo contribuir? 
 
Não existe um tempo pré-definido de contribuição. Tudo irá depender de quanto, e a partir de 
quando, a pessoa quer receber a aposentadoria complementar.  
Os custos também aumentam caso o participante do fundo contrate benefícios adicionais 
como pensão para o cônjuge e filhos menores de 21 anos, renda por invalidez e pecúlio.  
Quanto antes começar a participar de um plano, menores serão as contribuições e maior o 
valor da aposentadoria complementar.  
Em longo prazo há mais tempo para o acúmulo de capital, é mais fácil assimilar as variações 
do mercado, as taxas de rentabilidade são maiores e, consequentemente, melhores serão as 
possibilidades de rendimentos.  
 
Como são as contribuições? 
 
A periodicidade das contribuições também é definida pelo participante. O comum são as 
contribuições mensais porque é mais fácil programar o valor no orçamento. Para quem não 
sabe onde aplicar o 13º salário, a contribuição anual é uma boa opção.  
Há basicamente duas opções de contribuição: por benefício definido ou por contribuição 
definida .  
 
O que é contribuição por benefício definido? 
 
No benefício definido, o participante contribui de acordo com o que quer receber. Ou seja, a 
contribuição é reflexo de quanto ele irá receber no futuro.  
 
O que é contribuição definida? 
 
Já na contribuição definida o benefício será diretamente proporcional ao que foi acumulado 
e capitalizado ao longo do tempo.  
 
Como funciona a contribuição por aporte único? 
 
Também é possível fazer aporte único que constitui uma alternativa para quem recebeu 
dinheiro extra como herança, processo judicial ou venda de imóveis.  
Vale lembrar que, no caso de aporte único, não existem os benefícios opcionais de pensão 
para o cônjuge e filhos menores de 21 anos, renda por invalidez e pecúlio.  
 
Qual o valor da contribuição? 
 
Assim como o tempo de contribuição, o valor também será definido de acordo com o quanto 
e quando se quer de aposentadoria e quais benefícios opcionais estão inclusos.  
O cálculo dos rendimentos é muito complexo e envolve expectativa de vida, acúmulo de 
capital e tábua atuarial.  
Não existe fórmula única para o cálculo. É preciso fazer várias simulações para escolher o 
plano que melhor se encaixe no orçamento e nas necessidades de cada um.  
Praticamente todas as empresas de previdência privada possuem sites na Internet onde é 
possível fazer a simulação. Outra alternativa é dirigir-se pessoalmente às empresas.  
 
Quais os custos e taxas cobradas pelos planos? 
 
Basicamente, são duas as taxas cobradas nos planos de previdência privada. A taxa de 
administração financeira é cobrada anualmente e gira em torno de 1% a 3%.  
A taxa de carregamento incide sobre cada contribuição ao plano. Seu valor vai depender do 
tipo de plano escolhido.  
Nos planos tradicionais, com garantia de rentabilidade mínima, essa taxa varia de 5% a 10%.  



Já no plano gerador de benefícios livres (PGBL) a taxa de carregamento é bem menor, 
ficando na média de 2%.  
Como as taxas são definidas pela própria empresa, é preciso verificar qual oferece as 
menores taxas e até mesmo isenção.  
 
Posso deduzir a contribuição no IR? 
 
A Lei 9.532/97 permite que todo valor aplicado em produtos de previdência possa ser 
deduzido da base de cálculo do Imposto de Renda, desde que o total das aplicações não 
exceda a 12% da renda bruta tributável do participante.  
A dedução pode ser feita mensalmente na folha de pagamento ou na declaração anual.  
No início da aposentadoria ou em caso de saque é feito o recolhimento do Imposto de Renda 
de acordo com a tabela vigente.  
 
Quais os riscos e desvantagens? 
 
Como o cliente é quem define como e quando irá contribuir, as desvantagens da previdência 
privada são pequenas porque acaba sendo uma modalidade de aplicação financeira.  
É preciso ficar atento para que as taxas de administração e carregamento não sejam muito 
altas a ponto de absorver o percentual de dedução do Imposto de Renda.  
Outro problema é escolher o tipo de aplicação errado. Para os especialistas do mercado não 
se justifica, por exemplo, uma pessoa com 55 anos aplicar mais do que 20% da contribuição 
em ações.  
É um risco desnecessário porque o mercado de ações é destinado para aplicações de longo 
prazo e aos 55 anos será mais difícil absorver uma queda nas Bolsas de valores.  
 
Quais cláusulas prestar atenção no contrato? 
 
É importante ler atentamente todas as informações e cláusulas constantes da proposta de 
inscrição e do regulamento e assinar a adesão apenas depois de esclarecidas todas as 
dúvidas.  
Não deixe de observar o valor das taxas de carregamento porque cada empresa cobra um 
percentual diferente.  
Nos planos contratados com opcionais (morte, invalidez e pensão) é preciso tomar cuidado 
com as exclusões e o prazo de carência para recebimento do benefício.  
Também preste atenção se existe cláusula que suspenda a cobertura em caso de atraso da 
contribuição, garantias de resgate e transferência dos recursos, se a mudança de faixa etária 
e aumento da inflação acarretam contribuição maior.  
Conhecer o grupo empresarial a que a entidade está ligada, sua tradição no mercado, 
consultar a Susep para saber se a empresa e o plano estão registrados e aprovados são 
cuidados extra que trazem mais segurança. O telefone do Disque Susep é 0800-218484.  
 
Como recorrer em caso de reclamações? 
 
O participante deve, em primeiro lugar, procurar a própria empresa onde adquiriu o plano.  
 
Caso o problema não seja resolvido, o passo seguinte é reunir toda a documentação e 
procurar a Susep. Maiores informações podem ser obtidas pelo Disque Susep no 0800-
218484.  
 


