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Invista hoje, 
descanse amanhã
Com a reforma previdenciária, abrem-se as portas para as poupanças 

de longo prazo. Planos de previdência privada despontam como um 

dos meios de se garantir estabilidade no futuro

Lívia Sousa

aposentadoria | previdência privada
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A
-

-

mente deve sair do papel em 

a aposentadoria integral, é preciso que o 

-

Com a nova regra, a ideia é que posterior-

mente os números sejam reajustados até 

-

-

Por outro lado, alguns economis-

-

-

-

inesperado impedir sua capacidade de 

-

segundo plano.

-

-

Nilton Molina garante que o valor dos 

-

nores. Assim, para estar presente em toda 

-

que você vai precisar. Portanto, quem 

-

ária, que já deveria ter sido discutida no 

as pessoas a entender a necessidade de 

-

teto”, pontua.

Reserva �nanceira

aposentadoria como um projeto cada 

dos pedidos de aposentadoria.

-

rias maneiras, como por meio da compra 

de um apartamento ou investimento em 

-

Previdência Multipatrocinada, Renato 

-

são os planos de previdência privada, pois 

“A previdência privada comple-

-

-Nilton Molina, da CNseg

Renato Follador, do Fundo Paraná
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>>> previdência privada

de se implantar um sistema de capitali-

na previdência social. Por outro lado, as 

muito concentradas, assim como o sistema 

-

Segundo ele, seria importante a exis-

previdência privada. Para isso, é preciso 

de se aplicar na previdência privada um 

realmente pudesse aumentar a competiti-

vidade do setor”.

Eles já pensam no futuro

Contratar um plano de previdência 

privada está nos planos de Camila Ver-

-

como microempreendedora individual e 

caso, seria um complemento.

quatro anos, mas nunca me preocupei 

até eu ter idade de aposentar, não existiria 

-

tindo”, declara. 

-

a maneira de complementar os últimos 

-

declararia como renda para aumentar o 

valor da aposentadoria”, explica ele, que 

recursos. 

questão curiosa: de onde essas pessoas 

privada quando o momento pede corte 

nos gastos? Na visão do presidente da 

vai conseguir prover toda a necessidade do 

Na medida em que elas continuarão 

precisando complementar a renda, os 

aportes devem seguir em expansão acima 

-

com o Plano Real. Por isso, a previdência 

A média de idade do investidor que 

-

-

a essas expectativas.

Mercado será bene�ciado

Helio Portocarrero, economista Edson Franco, da Fenaprevi

Leonardo Engelmann, radialista
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necessidade para qualquer pessoa que 

agora é considerada a maior “vendedora” 

dos planos de previdência privada. “Na 

da Cedes Consultoria e Planejamento. 

-

previdência precisam ter custos menores. 

pessoas invistam elas mesmas para o 

-

menos atraentes”, argumenta.

Ao mesmo tempo em que o mercado 

Quando e como investir

se tem um, menos se precisa do outro. 

aposentadoria de igual valor e iniciada na 

mesma idade. 

Além de poupar por mais tempo, o 

-

por exemplo, a previdência privada rende 

-

quem vai aderir ao produto por conta 

que o participante entrar para o mercado 

“A previdência privada, com a co-

não ser tão interessante, tendo em vista 

-

Amilton Dalledone.

PGBL ou VGBL?

podem assustar, mas o que muda é apenas 

o momento no qual o  investidor vai re-

-

-

-

-

-

-

-

regime de imposto regressivo. A taxa 

Ecio Costa, da Cedes Amilton Dalledone, professor universitário

Fernando Meibak, planejador financeiro


