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Para realizar
os desejos
Investir representa a criação de novas esperanças.
Essa é uma tarefa que exige disciplina, cautela, coragem e um bom planejamento. Esta quarta e última edição do Manual de Educação Financeira procura ajudar
você neste percurso.
Apresentamos, nesta edição, o perfil dos investimentos financeiros e também as oportunidades que as operações de cartão de crédito oferecem, apesar de, muitas
vezes, esses instrumentos serem encarados como vilões.
Mostramos também a transição do devedor para o
poupador, ou seja, aquele que deixou para trás as dívidas e começa a enxergar o futuro sob uma nova ótica.
Os juros, neste caso, representam o prêmio pela confiança em deixar o dinheiro aplicado naquele produto.
O economista José Maria Porto explica o que está por
trás da sopa de letrinhas apresentada pelos bancos e as
opções para proteger o seu dinheiro da corrosão provocada pela inflação com possibilidades de ganho real.
O professor do Instituto Educacional BM&FBOVESPA, Arthur Vieira de Moraes, ensina que uma das regras
básicas do mercado é ter uma carteira diversificada,
que proporcione uma rentabilidade média boa. Com os
juros mais altos, as opções no mercado aumentaram, o
que é ótimo para quem tem algum dinheiro sobrando.
É interessante também pensar na repercussão do
seu investimento na economia. Por exemplo: as bolsas
de valores são investimentos de risco, mas impactam
diretamente nos recursos que financiam as empresas.
No caso da renda fixa, as aplicações são mais seguras,
mas o dinheiro guardado só beneficia você.
Essa é uma escolha difícil, que depende também do
seu perfil como investidor (se você é do tipo mais agressivo, moderado ou conservador) e de quanto há disponível
para aplicar, por isso, é bom saber claramente o que se
pretende fazer com os recursos: quais dos seus desejos
serão realizados com ele e em quanto tempo você pretende atingir as
suas metas. Boa sorte e boa leitura.

Neila Fontenele
Editora do Manual da Educação Financeira
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Objetivos

Explicar os conceitos de investimentos;
Mostrar os produtos que existem no mercado;
Listar as oportunidades e os cuidados com
cartão de crédito.
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1.

Cuidados na hora
das escolhas

Se guardar dinheiro para qualquer emergência não é uma tarefa fácil, escolher onde colocá-lo para fazê-lo render requer alguns cuidados. A economista
Marcela Kawauti, chefe do SPC Brasil, ressalta alguns pontos que devem ser avaliados. O primeiro é a possibilidade do rendimento em relação à inflação. Eis um
exemplo: a Poupança tem apresentado remuneração abaixo do índice de variação
dos preços. Ou seja: há perdas para quem deixar o dinheiro guardado lá, mas não
é só a rentabilidade que deve ser levada em consideração.
A Poupança apresenta algumas vantagens que devem ser analisadas, como o
fato de não ser descontado Imposto de Renda. Aplicações com remuneração em dólar têm, nos últimos meses, apresentado melhor remuneração. A desvantagem é que
elas são muito voláteis. Portanto, é preciso muito cuidado em uma escolha como essa.
O mercado de ações já apresentou possibilidades de ganhos, mas atualmente
sofre com as turbulências dos cenários econômico e político do País. Quem fizer essa
escolha deve estar preparado para encarar emoções fortes, mas pode ter ganhos no
longo prazo, dependendo dos papéis escolhidos.
Outro ponto importante que Marcela aconselha que seja avaliado: a liquidez do
investimento. Os fundos de renda fixa, por exemplo, apresentam uma carência para
que seja feito o resgate, e isso deve ser perguntado ao gerente. Caso contrário, se
acontecer alguma coisa e você precisar do dinheiro, haverá perdas de rentabilidade e
ainda será cobrado o Imposto de Renda.
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Mesmo em aplicações recomendadas
por muitos analistas, como o Tesouro Direto, não devem ser analisados apenas itens
como a rentabilidade bruta. Vale lembrar
que também há desconto do Imposto de
Renda. Portanto, antes de aplicar o seu
dinheiro, pergunte quais são as taxas que
devem ser pagas.
Nos investimentos em previdência
privada há taxas de administração e carregamento, e isso come parte do rendimento. Tudo deve ser levado em conta,
inclusive a credibilidade da instituição financeira. Marcela lembra que, nas aplicações, existe a segurança do Fundo Garantidor de Crédito, que cobre investimentos
e depósitos até R$ 250 mil, mas não para
todas as aplicações. Estão cobertas as aplicações em LCI, CDB, Poupança, Depósitos
a Prazo com Garantia Especial e Depósitos
em Conta Corrente.

Diversificação:
uma das regras do mercado
O aumento dos juros representa a
oportunidade de mais ganhos financeiros
para os aplicadores, mas a taxa deixa o
mercado preguiçoso e faz com que circule menos dinheiro na economia como um
todo. O professor do Instituto Educacional
BM&FBOVESPA, Arthur Vieira de Moraes,
ressalta que isso provoca um custo social,
desestimulando a geração de empregos
através da criação de novos negócios.
Quem aplica no mercado de Bolsa
de Valores faz um movimento contrário,
estimulando o setor produtivo. Em compensação, o risco é mais elevado. Entre as
opções, pode-se dizer que a renda fixa representa um mercado atraente em função
dos juros elevados, mas inibe a economia.
Já a Poupança, que financia a compra da
casa própria, é uma aplicação considerada
acorrentada, com muitas travas para um
ganho mais elevado, mas com a vantagem
de ser acessível a qualquer pessoa.
Diante deste cenário, os títulos do
governo passaram a aparecer mais na
vitrine das aplicações financeiras, rendendo mais e apresentando menos risco.

Com o cenário de incertezas, mais do
que nunca, vale a regra da diversificação
das escolhas de investimento.
Na visão de muitos analistas, o momento para quem está iniciando uma
aplicação deve ser de cautela, e as melhores opções são as garantidas pelo FGC,
que cobre até o limite de R$ 250 mil por
CPF e emissor. Com isso, quem tem um
dinheirinho sobrando pode aplicar sem
preocupação em títulos de instituições
que oferecem os maiores rendimentos,
embora sempre seja aconselhável procurar instituições maiores, que possuem notas de crédito (avaliações de risco).
Outra regra clássica do mercado financeiro manda aplicar em títulos ou fundos de crédito privado para ampliar ganhos, mas isso deve ser feito com cuidado
e depois de muito estudo. Os fundos de
crédito privado (CDBs, letras de crédito –
LCI e LCA) podem ser escolhidos de acordo
com o seu perfil, e quem diz isso é você,
conforme o seu perfil como aplicador.

Como escolher
a aposentadoria
Muitas são as dúvidas quando o assunto é “previdência privada”. E isso é natural,
pois envolve uma série de variáveis que
o aplicador não pode controlar nem prever. Porém, mais cedo ou mais tarde, esse
assunto virá à tona na sua casa ou no seu
emprego; e quanto mais cedo você puder
tomar uma decisão, melhor será.
Antes de tudo: não se deve confundir a
previdência oficial com a previdência privada! A previdência oficial é um direito assegurado aos trabalhadores que contribuem para
o Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS). Já a previdência privada é oferecida
por fundos de pensão e deve ser contratada junto a instituições financeiras, como os
bancos. A ideia é que a previdência privada
complemente a sua renda quando você estiver aposentado e recebendo pelo INSS.

dicas
Pesquisa no mercado:
Ativos – Tenha certeza de que é você
que deve fazer a pesquisa sobre os
melhores ativos e o que se encaixa no
seu bolso. Muita gente tenta deixar
para terceiros essa opção, mas a regra
é a seguinte: os analistas podem dar
uma orientação; a decisão, entretanto,
sempre será sua.
Objetivos:
Um dos fatores que ajuda a nortear
uma boa pesquisa é a meta para o
investimento. Portanto, antes de
escolher, planeje o que pretende fazer
com o dinheiro. Determine um prazo.
Retorno x risco:
Quanto maior a possibilidade do
retorno, maior o risco e o cuidado que
você deve ter. Fique atento a todas as
oscilações e acompanhe o desempenho da aplicação.

Depois, é preciso ter certeza de que
você necessita fazer um plano de previdência privada. Procure saber qual é a sua
previsão de aposentadoria e veja se é pertinente fazer essa complementação ou não.
Uma vez que você tenha decidido por
fazer uma previdência privada, saiba bem
o que ela é, pois precisará escolher entre
os dois tipos existentes atualmente no
Brasil: o PGBL (Plano Gerador de Benefício
Livre) e o VGBL (Vida Gerador de Benefício
Livre). Apesar de serem siglas e de terem
os nomes parecidos, ambos apresentam
diferenças que devem ser consideradas
na hora de você adquirir um ou outro, por
isso é fundamental avaliar bem cada uma
dessas formas de previdência.
Uma primeira dica é: como você preenche tradicionalmente a sua declaração de
Imposto de Renda (IR)? Se você opta pelo
modo completo (ou seja, fazendo uso das
deduções), o PGBL é mais interessante, pois
ele permite a dedução das contribuições
em até 12% da renda bruta anual, ou seja:
o imposto recai sobre o acumulado. Mas se
você opta pelo modo simplificado, é melhor
o VGBL, pois o imposto irá recair sobre os lucros. Porém, em ambos os casos, jamais veja
a previdência privada como uma forma de
aplicação cujo rendimento se dará em curto
e médio prazos; se você pensar assim, corre
sérios riscos de ter prejuízo financeiro.
Antes de escolher o banco, é importante que você verifique dois tipos de taxas
cobradas por cada um deles. Um desses tipos são as taxas de administração (ou seja,
o que a instituição cobra pelos ganhos financeiros que ela obteve para o seu plano).
O outro tipo são as taxas de carregamento
(taxa adicional que é cobrada diretamente
em cada aporte. Em geral é 1% desse valor).
Todas essas taxas têm influência no valor final do seu rendimento. Vale lembrar ainda
que algumas instituições oferecem taxas de
carregamento regressivas (quanto mais o
tempo passa, mais o seu valor fica perto de
zero) ou até mesmo nem cobram essa taxa.
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2.

controlando
as finanças
José Maria Porto Magalhães Sobrinho
Economista, MBA em Finanças pelo IBMEC e mestre em Administração pela UECE/Coimbra
Inicialmente, vamos trabalhar alguns conceitos. O primeiro é a diferença entre Poupança e Investimento. Em economia,
o conceito de Poupança é a parcela da renda não consumida.
Poupamos quando gastamos menos do que recebemos. Poupar,
portanto, é ato de abster-se do consumo presente visando consumir algo no futuro. Já investir é o ato de aplicar os recursos
poupados em determinado período.
O segundo conceito fundamental para entender os investimentos é a diferença entre renda fixa e renda variável. Os títulos de
renda fixa têm seus rendimentos conhecidos no momento da operação, ou seja, seus ganhos são preestabelecidos. No vencimento,
há o retorno do principal acrescido do rendimento da operação.
Os títulos de renda fixa podem ser prefixados ou pós-fixados. Um título é prefixado quando a taxa de juros é conhecida no
momento da operação, por exemplo, uma aplicação que rende
14,65% ao ano. Isso significa que previamente já se sabe que a
aplicação inicial será acrescida dessa taxa, deduzida do imposto
de renda sobre o ganho.
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“Antes de tomar
qualquer decisão
no investimento
em ações, é
importante você
realizar uma
avaliação do
seu perfil como
investidor”
José Maria Porto,
economista e
consultor financeiro

Já um título de renda fixa é considerado pós-fixado quando o indexador é conhecido, assim como seu cupom, que é o juro
acima desse indexador. O exemplo é uma
aplicação que rende IPCA + 6,5% ao ano, em
que o IPCA é um índice de inflação, e o 6,5%
é o cupom de juros. Dessa forma, o que estiver acima do índice de inflação é considerado um ganho real do investimento.
Os títulos de renda variável são basicamente as ações de empresas negociadas em Bolsas de Valores. Caracterizam a
renda variável a não existência de prazo de
vencimento (resgate) nem de uma renda
certa ou predeterminada por ocasião da
aplicação. O ganho de uma ação é fruto
da distribuição de uma parcela do seu lucro (dividendos) e do chamado ganho de
capital, que é a diferença entre o preço de
compra e o preço de venda.
Na ocasião do investimento, um dos
fatores determinantes de sua rentabilidade
é o quanto você tem disponível para aplicar. Quanto mais recursos disponíveis para
investir você tiver, melhores serão as taxas
oferecidas pelas instituições financeiras.

PRODUTOS
no mercado
O Manual de Educação Financeira, em
seu último fascículo, vem apresentar aos leitores informações gerais sobre os diversos
investimentos que estão à disposição dos
investidores nos bancos e nas corretoras
que atendem ao varejo.
Entender as nuanças do mercado financeiro e seu “economês” realmente não
é uma tarefa fácil; assim, vamos explorar o
tema com uma linguagem bastante clara.
Há vários produtos de investimentos
amplamente ofertados no mercado. Dentre

as mais tradicionais aplicações financeiras,
são considerados de renda fixa os seguintes
produtos: Poupança, CDBs, Fundos de Investimento Financeiro, Títulos Públicos Federais através do Tesouro Direto, LCIs e LCAs.

Renda
variável
Muito se fala, no noticiário econômico,
em ações. Mas o que são ações? Elas são títulos de valor mobiliário, nominativos e negociáveis que representam, para quem as
possui, uma fração do capital social de uma
Sociedade por Ações (S/A).
Antes de tomar qualquer decisão no
investimento em ações, é importante você
realizar uma avaliação do seu perfil como
investidor. Isso significa identificar a sua disposição para correr riscos e o seu grau de conhecimento sobre o investimento em ações
e em outros produtos financeiros.
Para evitar surpresas desagradáveis no
investimento em ações, alguns cuidados
fundamentais devem ser observados:

1.

Quanto de sua renda pode ser
destinado para o mercado de ações sem
comprometer seu futuro financeiro, no
caso de perdas;

Aplicações financeiras

Caderneta de
Poupança

Como o próprio nome diz, é um título emitido especificamente por bancos. Quanto maior
o valor aplicado em CDB, maior é a taxa. Os bancos de primeira linha (os grandes bancos)
são bastante conservadores em suas taxas de CDBs, geralmente ficando muito próximas à
taxa do CDI (parâmetro para o investimento em renda fixa, que rende muito próximo à taxa
Certificado de Depósi- Selic). Ao contrário desses, os bancos médios oferecem melhores taxas, de acordo com o
risco de cada um. Muita calma nessa hora! Não olhe só o retorno, fique atento ao risco. Vale
to Bancário (CDB)
salientar que o CDB está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e, caso ocorra
a falência da instituição financeira, o seu valor aplicado será garantido até o limite de R$
250.000,00; acima disso, você assume o risco. Outro detalhe é que, quanto maior o prazo
que você deixar seu dinheiro aplicado, maior será a taxa oferecida.

Tesouro Direto

Para o investidor que tem mais acesso às instituições financeiras e sabe utilizar a internet, uma
excelente opção é a aplicação em títulos públicos federais através do Tesouro Direto: além da
ótima liquidez e do risco ser praticamente zero, as taxas operacionais são mais baixas do que as
praticadas na maioria dos fundos de investimento. As corretoras cobram de 0,5% a 4,00% de
taxa incidente sobre a aplicação. Além disso, há uma pequena taxa paga à CBLC (BM&FBovespa).
Caso você decida aplicar no Tesouro Direto, recomendamos a orientação de um profissional de
mercado, pois ele lhe explicará quais são as características de cada título e indicará aquele que
atenda às suas necessidades específicas. O valor mínimo para aplicação é de R$ 30,00, e o máximo, R$ 1.000.000,00 por mês. Visite o site www.tesourodireto.gov.br para mais informações.

Fundos de
investimento

Continuam sendo uma boa oportunidade para rentabilizar seus recursos; no entanto, fique
atento às taxas de administração cobradas, pois elas diferem por categoria de fundos e por
instituição financeira. Para os fundos de ações, essa taxa varia, em média, entre 1,50% a.a.
até 4,00% a.a.; para os fundos de renda fixa, entre 0,50% a.a. até 3,00% a.a. Pela tendência
do aumento da taxa de juros, os fundos DI que aplicam basicamente em títulos públicos federais e os Fundos de Renda Fixa que aplicam em títulos privados (Debêntures, CDBs, dentre
outros) são os mais aconselhados. Os bancos e as corretoras disponibilizam em seus sites a
rentabilidade desses fundos; nesse caso, vale a pena pesquisar!

Letra de Crédito
Imobiliário (LCI)

A LCI é um título de crédito lastreado por créditos imobiliários garantidos por hipoteca ou
por alienação fiduciária de coisa imóvel, conferindo a seus tomadores direito de crédito
pelo valor nominal atualizado e pelos juros nela estipulados. Uma das grandes vantagens
da LCI é a isenção de imposto de renda sobre os ganhos. Sua rentabilidade é, normalmente, um percentual fixo do CDI.

2.

Tenha cuidado se você for precisar
desse recurso em curto prazo, por exemplo,
nos próximos 6 meses. Lembre-se de que o
investimento em ações visa ao retorno em
longo prazo, e ganhar em curto prazo pode
ser pura questão de sorte ou um bom momento de mercado;

3.

Não venda seus bens para aplicar
em ações só porque alguém disse que você
vai ganhar “rios de dinheiro” fácil e rápido;

4.

Procure evitar, no início, operações
que envolvam conhecimentos mais técnicos, como opções e índices futuros (os chamados derivativos).
Sempre é importante também ter um
bom aconselhamento na hora de investir.
Procure boas corretoras ou um consultor
com certificação, pois eles ajudarão você
a tomar a decisão que melhor se adéque à
sua renda e ao seu grau de aversão ao risco
e expectativa de retorno dos investimentos.

É considerada a modalidade de aplicação financeira mais popular e antiga do mercado.
Indicada para o pequeno investidor, a poupança rende TR + 6% ao ano (0,5% ao mês). A
poupança tem liquidez diária, no entanto, saques realizados fora da data de aniversário
perdem a rentabilidade. Muito cuidado em momentos de inflação em alta: se a inflação for
maior do que a rentabilidade da poupança, o investidor terá uma perda real. É o que vem
acontecendo nos últimos anos.

Letra de Crédito do
Agronegócio (LCA)

É um título de crédito nominativo, de livre negociação, e utilizado a fim de captar recursos
para participantes da cadeia do agronegócio. A LCA também é isenta de imposto de renda.

educação financeira
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3.

Cartão
de crédito:
vilão ou aliado?
José Pires de Oliveira Neto
Economistais.
Diretor da Fortbrasil Administradora de Cartões de Crédito

O cartão de crédito já faz parte da cultura do brasileiro na hora das compras. Por
ser fácil de usar, seguro e ter ampla aceitação, o cartão vem substituindo o dinheiro
e o cheque como meio de pagamento.
Ele também pode ser utilizado para financiar uma compra, seja através do parcelamento dela ou do pagamento parcial da fatura. Mas isso pode trazer problemas de
endividamento para quem não souber controlar seus gastos e, assim, se exceder na
hora de realizar uma compra ou ainda utilizar o crédito rotativo de forma equivocada.
Vamos ajudar você a conhecer melhor o cartão de crédito e, assim, poder utilizar, de
forma benéfica, essa ferramenta para o seu orçamento pessoal e familiar.

O cartão de crédito traz muitas facilidades e benefícios: oferece até 40 dias para
pagar; parcela compras sem juros em até 12
vezes; permite o controle de gastos através
do extrato; é aceito na maioria dos estabelecimentos comerciais; oferece segurança,
pois evita que se ande com dinheiro em espécie e pode ser bloqueado em caso de perda ou roubo; e ainda é uma fonte de crédito
que, utilizado como meio de pagamento,
permite um financiamento a custo zero ou
muito baixo. Mas quando se fala em dívida
ou descontrole financeiro, o cartão é sempre tachado como o vilão ou o responsável
pela indesejada situação de endividamento.
Será que o cartão é mesmo o responsável?
Ou esse estigma é, na verdade, uma transferência de responsabilidade do autor do
gasto para o meio de pagamento?
Por facilitar o acesso ao consumo, através do crédito e da facilidade de seu uso,
o cartão de crédito pode potencializar o
descontrole financeiro de pessoas que possuem grande impulso para compras ou que
tenham dificuldade de organizar seu orçamento pessoal e familiar (você lembra, vimos isso nos números anteriores).
É aí que mora o perigo! As pessoas tomam a decisão de compra, e o cartão é o
meio utilizado para saciar o desejo de consumo. No momento da compra, se assume uma
dívida que deve ser paga na data do vencimento da fatura. Vale lembrar (e também já
vimos isso antes): o limite do cartão não é
renda extra! Se não há recurso disponível ou
renda suficiente para pagar o total da fatura
na data acordada, se dá início à utilização do
cartão como meio de financiamento. O paga-

Dicas de

mento mínimo ou parcial da fatura, ou mesmo o atraso do valor completo dela, faz com
que se estabeleça uma relação de crédito
com cobrança de encargos.
Se na data da fatura, o seu valor é
pago de forma integral, o cliente do cartão
teve crédito sem arcar com qualquer juro
ou encargo, transformando o cartão em
um grande aliado do orçamento pessoal.
Mas se não der para quitar o valor total da
fatura, a dica é pagar o máximo possível na
data do vencimento, e o saldo devedor restante deve ser pago o mais rápido possível;
o crédito rotativo é um crédito emergencial, assim como o cheque especial, e não é
para ser usado em qualquer situação.
Para facilitar a compreensão de como
se deve utilizar o crédito rotativo, serve a
analogia de qual meio de transporte se
utilizar quando se precisa fazer uma viagem de Fortaleza a Juazeiro do Norte, por
exemplo. As melhores formas de se fazer
essa viagem são de ônibus intermunicipal
ou avião; esses são meios de transporte
para médias e longas distâncias que atendem bem a viagem entre as duas cidades.
Agora imagine fazer essa mesma viagem
de táxi: será que vale a pena fazer isso para
um trajeto tão longo? A resposta é não; o
táxi não é o meio de transporte adequado para a viagem. Contudo, se o trajeto a
ser feito é de casa para um compromisso
a poucos quilômetros, o táxi é uma ótima
opção, por ser prático, conveniente e com
um preço adequado ao curto trajeto.
O mesmo acontece com o crédito
rotativo: ele é um crédito fácil, conveniente e com preço adequado para pou-
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cos dias de utilização. Se a necessidade
de financiamento for maior do que 30
dias, a solução mais adequada é buscar
linha de crédito compatível com o prazo
da necessidade de financiamento, assim
como se busca um ônibus ou avião para
a viagem a Juazeiro.
Seja consciente e utilize seu cartão
de crédito dentro das suas possibilidades
de pagamento. Pague a fatura sempre em
dia. Parcele suas compras sem juros sempre que não conseguir desconto na loja.
Aproveite as informações do extrato do
cartão para saber quando e como realizou
seus gastos. Se seu cartão tem programa
de fidelidade, ganhe milhas e troque por
outros produtos no futuro. Aproveite o
seu cartão como aliado na gestão de suas
finanças e estabeleça uma relação sadia
com esse meio de pagamento.
Contudo, se você tem dificuldade de
controlar seus gastos, está sempre pagando o mínimo e está cada dia mais endividado, a dica é: ligue para a administradora
e negocie seu débito. Reorganize sua vida
financeira, diminua seus gastos supérfluos
e planeje seu futuro. Somente após ter o
controle sobre seu orçamento e seus desejos de consumo é que você pode voltar a
usufruir das vantagens do cartão de crédito como um aliado do seu orçamento.
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você aprendeu?

quiz

Você está no caminho certo para uma aposentadoria tranquila?
Um futuro financeiramente tranquilo depende, na maioria das vezes, do que você faz hoje. Na prática, infelizmente, essa regrinha nem sempre é seguida.
Pesquisa realizada pelo portal Meu Bolso Feliz comprova o imediatismo da população: 66% dos entrevistados disseram não pensar no futuro e acabam
dependendo, exclusivamente, da aposentadoria do INSS. Veja se você está no caminho certo.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Seu planejamento financeiro mensal se resume a:
A - Não sei quanto ganho, nem o valor total das minhas
despesas. Sempre chego no vermelho ao fim do mês;
B - Tenho uma ideia de quanto ganho e às vezes fico no
vermelho por exceder nas compras;
C - Um controle detalhado numa planilha ou
caderneta, que atualizo mensalmente, listando meus
ganhos, gastos e dívidas.
Consegue guardar um pouco de dinheiro, mensalmente?
A – Não, infelizmente, tenho muitas dívidas e mal
consigo pagá-las todo mês;
B – Há meses em que guardo um pouco de dinheiro; em
outros, gasto com pequenos prazeres (afinal, eu mereço!);
C – Guardo um pouco todo mês, justamente pensando no meu futuro.
Você possui plano de saúde?
A – Não;
B – Possuo o mais barato que pude encontrar;
C – Sim. Ter um bom plano de saúde é uma das
minhas prioridades.
Com que frequência retira dinheiro da sua poupança?
A – Não possuo uma poupança, embora já tenha
tentado manter uma;
B – Mais do que eu gostaria...
C – Dificilmente mexo na minha poupança. Estou
guardando dinheiro para minha aposentadoria.
Como estão seus planos para a aposentadoria?
A – Não tenho nenhum plano;
B – Já contribuo com o INSS;
C – Contribuo com o INSS e mantenho uma
poupança e/ou uma previdência privada.
Um imprevisto surgiu, e você precisa de uma quantia
maior do que a disponível em sua conta, imediatamente.
O que faz?
A – Desespera-se e recorre a amigos, familiares ou ao
banco para conseguir o valor;
B – Raspa o que tem na poupança;
C – Recorre à poupança que possui só para arcar com
imprevistos e passa a economizar no dia a dia até
juntar novamente o valor gasto;.

7.

Você possui algum imóvel em seu nome?
A – Não, vivo de aluguel;
B – Moro em casa própria;
C – Minha casa está no meu nome e também tenho
outro imóvel que alugo para ter uma renda extra
na aposentadoria.

8.

Algumas pessoas deixam de fazer um monte de
coisas hoje, economizando para o futuro. O que
pensa sobre elas?
A – Respeito, mas prefiro viver o presente. A vida é
curta e devemos aproveitá-la ao máximo;
B – Às vezes, gostaria de ser assim também. Mas, ao mesmo tempo, não quero deixar de fazer o que gosto hoje;
C – Sou uma dessas pessoas. Deixo de fazer algumas
coisas, mas consigo viver meus sonhos, um de cada vez.

9.

Como pretende se manter no futuro?
A – Ainda não sei, já que as minhas preocupações
estão focadas no presente.
B – Utilizarei o dinheiro da minha aposentadoria
do INSS;
C – Hoje, me planejo para ter uma boa renda no
futuro, podendo contar exclusivamente com a minha
renda para me manter.

10.

Como imagina a sua aposentadoria?
A – Não muito diferente da minha vida hoje;
B – Não pretendo parar de trabalhar, afinal, preciso
sustentar a minha família e manter meu atual
padrão de vida;
C – Só alegria! Estou juntando dinheiro para poder
viajar e curtir bastante.

11.

O quanto investe, hoje, na sua aposentadoria?
A – Gosto de viver o presente. Sobra pouco dinheiro
para a aposentadoria;
B – Até tento guardar um dinheirinho, mas aposentadoria é algo que ainda me parece distante, coisa de
“gente velha”;
C – Já tomei diversas precauções para ter uma
situação financeira ainda melhor no futuro do que a
que tenho agora.

RESULTADO
Maioria A

Atenção, perigo!

Você vive o agora e acredita que o importante é o que
se aproveita hoje. Você precisa começar a pensar no
seu futuro imediatamente! Tenha em mente que, ao
se aposentar, você poderá ter mais despesas e ganhará
menos. Embora possa deixar de ter gastos com transporte
e educação, por exemplo, suas despesas com saúde aumentarão. Somente planejando e começando a guardar
dinheiro desde agora você conseguirá manter o mínimo
do seu padrão de vida sem depender de terceiros. Coloque
no papel o quanto ganha, bem como todos os seus gastos
e suas dívidas, reveja seus hábitos e comece a poupar.
Use a ajuda do Simulador Diagnóstico Financeiro a fim de
saber como começar a economizar para a sua aposentadoria. Por menor que seja o valor depositado por mês, o
importante é que você desenvolva o hábito de poupar.
Organize seus ganhos de forma que no futuro possa pagar
um plano de saúde e formar seu “pé de meia”!

Maioria B

Vida apertada

Tendo uma vida financeira estável hoje, você pode se
planejar melhor para o futuro. Sem reservas financeiras
e planejamento, você não apenas verá seu padrão de
vida cair, como talvez tenha mais despesas com saúde,
moradia etc. Mantenha, pelo menos,uma poupança ou
previdência privada - ela é fácil de fazer e ótima para
quem não é disciplinado. Recorra ao nosso Simulador
Previdência Privada para ajudá-lo. E, antes de gastar
com supérfluos, considere se tais desejos momentâneos
compensam uma aposentadoria que em nada se parece
com aquela dos seus sonhos... Lembre-se de que tudo
depende de você e de seu planejamento para alcançar um
nível de vida confortável no futuro.

Maioria C

Futuro promissor

Você tem um perfil financeiro mais prudente, pensando
sempre nas consequências de seus investimentos antes
de fazê-los. Poupa parte da sua renda, possui reserva
para o futuro e, mais importante: sabe que mais vale uma
aposentadoria confortável do que este ou aquele item da
moda. Você está no caminho certo procurando manter
uma vida equilibrada no presente sem se descuidar do
futuro no qual o objetivo é ter uma aposentadoria tranquila! Dessa forma, viverá bem no futuro, mantendo – ou
melhorando – seu padrão de vida.
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Os quatro Manuais de Educação foram elaborados
com o objetivo de orientar as pessoas a se relacionarem melhor com o dinheiro, organizarem suas contas e
fazerem investimentos adequados à sua realidade e ao
seu orçamento financeiro.
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