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ntrodução
Intro
dução
Falar em aposentadoria nunca esteve tão em alta como
agora, em tempos de Reforma da Previdência. Como se não
bastasse o reajuste nas regras para garantir o benefício
oficial à população, sabe-se que ele pode ser insuficiente
para viver com o mínimo de conforto na terceira idade.
E aí entra a necessidade de ter um complemento para essa
renda. Ele acaba sendo necessário, pois na terceira idade a
renda costuma ser menor, enquanto as despesas aumentam.
Para tentar equilibrar essa conta, um plano de previdência
dá mais garantias para atravessar este momento da vida com
mais conforto.
A Previdência Privada também permite que você faça um
planejamento que possa deixar benefícios à sua família.
Dada a importância deste tipo de aplicação para o seu
futuro, preparamos este eBook para você tirar todas as
dúvidas sobre a Previdência Privada.
BOA LEITURA!
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2. O que é
Previdência
Privada?
A Previdência Privada é, para você, um tipo de investimento
que irá servir de renda extra no futuro. Ela é usada como
complemento à aposentadoria oficial, do Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS. Também é visada como fonte para
projetos no longo prazo, como a faculdade dos filhos, por
exemplo.
Bem, talvez você esteja na dúvida: “Previdência Privada é
investimento ou seguro?” Na verdade, ela funciona como um
fundo de investimento, incluindo taxa de administração para
pagar os gestores.
No entanto, a Previdência Privada é oferecida no mercado
como um produto de seguridade. É por isso que também
é considerada para planos de sucessão patrimonial e tem
opções com coberturas específicas e que você verá mais
adiante.
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3. Como
funciona?

Como

A Previdência Privada é oferecida por seguradoras
ligadas à bancos ou corretoras de valores.
A instituição te ajuda, por meio de simulações, a
calcular a renda que se deseja ter dentro de um
determinado período de anos e quanto poderá
investir mensalmente.
Essas simulações, de qual será a rentabilidade sobre
o seu investimento, não se baseia apenas sobre a sua
idade e quanto tem para investir hoje.
O cálculo também leva em conta a expectativa de
vida média do brasileiro no futuro, bem como a
projeção da taxa de juros para as próximas décadas.
O montante que você paga ao longo dos anos se
torna um benefício quando passado para as mãos da
seguradora. Ela se compromete, então, a entregar o
valor dentro dos critérios que você escolheu depois
de um período de contribuição.
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Renda
Tipos
de Renda
Basicamente, os planos de Previdência Privada se
diferem na forma como você vai receber esse dinheiro.
De acordo com Superintendência de Seguros Privados
(Susep), as opções são:
RENDA TEMPORÁRIA - Neste plano você define um
período de quantos anos vai receber uma quantia
mensal. Ela é entregue até o fim do prazo acertado ou
em caso de falecimento.
Nesta opção de Previdência Privada, o valor mensal do
benefício pode ser mais alto, já que existe uma previsão
maior de quanto tempo ele será entregue.
RENDA VITALÍCIA - Como o termo já diz, você recebe o
benefício enquanto estiver vivo. Neste caso, o valor da
pensão é baseado na sua expectativa de vida.

RENDA VITALÍCIA COM
PRAZO MÍNIMO GARANTIDO - na contratação do plano,
o titular define um prazo mínimo de garantia. Caso ele
venha a falecer dentro deste prazo, a renda mensal
será paga aos beneficiários, conforme os percentuais
definidos, até concluir o período mínimo.
RENDA VITALÍCIA REVERSÍVEL
AO BENEFICIÁRIO INDICADO - Você recebe um valor
enquanto estiver vivo e elege um beneficiário que terá
um percentual da sua renda até o falecimento dela.
Caso a pessoa escolhida venha a falecer antes, não é
possível recuperar o dinheiro que seria destinado a ela.
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Progre
Regre

5. Tributação
Já que falamos em imposto, é hora de te apresentar
como funciona a tributação do seu Plano de

Previdência. Você escolhe como pretende pagar o
imposto no momento em que recebe o valor.

Existem dois tipos: a progressiva e a regressiva:

PROGRESSIVA: O imposto será maior lá na frente,

conforme for a quantidade da sua retirada mensal.
A tributação vai de 7,5% a até 27,5%. Esta opção é

indicada para quem for receber valores menores ou ao
menos terá despesas que possam ser abatidas do IR,
como é o caso do plano de saúde.
REGRESSIVA: Como o próprio nome diz, a cobrança vai
diminuindo ao longo do tempo. Quanto maior for o
período que você mantiver o plano sem fazer resgate,
menor será a tributação. Ela é de 35% para retirada
abaixo de 2 anos e vai caindo 5% a cada dois anos.
Depois de dez anos, a cobrança fica em 10%, sem
qualquer mudança por conta do valor a ser retirado
mensalmente.
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6. Taxas
Assim como em qualquer investimento, não adianta ficar
de olho apenas na rentabilidade. Assim como a cobrança
do imposto, que acabamos de ver, é preciso considerar
também quais os seus custos.
Ao fazer um plano de Previdência Privada, você está
sujeito às seguintes taxas:
TAXA DE CARREGAMENTO NA ENTRADA
É a quantia cobrada apenas por colocar dinheiro no seu
plano.
TAXA DE CARREGAMENTO DA SAÍDA
Essa já é a cobrança feita sobre o valor retirado antes
de prazos pré-determinados. Essa taxa é cobrada por
algumas instituições.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Valor destinado aos administradores do fundo para
obterem a rentabilidade esperada.
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Rentabilid
Renta
bilidade

Na Previdência Privada, a instituição que gerencia
o fundo vai aplicar o dinheiro para obter seus
rendimentos (e os dela também).

Ou seja, o banco ou a corretora vai investir o valor de
todos os contribuintes e vai obter uma rentabilidade,
da qual sua aplicação recebe uma parte dela.
Há diferentes perfis de fundos de Previdência Privada.
Alguns podem ser um pouco mais agressivos para obter
rentabilidade mais alta.
No entanto, a maioria dos planos no mercado aplicam
muito mais em renda fixa para garantir, assim, a
segurança de investidores de perfil mais conservador.
O que vai definir se o seu plano tem uma boa
rentabilidade é a análise do que você pretende investir
ao longo dos anos, o rendimento esperado e as taxas
que você terá que pagar.
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antagens
Vantagens

Existem algumas características que tornam a Previdência
Privada como um investimento vantajoso, especialmente
para garantias no longo prazo:
- A tributação é feita no momento do resgate e é flexível,
podendo ser progressiva ou regressiva;

- O fundo de Previdência Privada não tem come-cotas, que é
um imposto cobrado a cada seis meses;
- Portabilidade acessível: você pode trocar de fundo ou de
gestor sem interferir no tempo para cobrança do Imposto de
- Renda (confira detalhes mais para frente);
- Não há necessidade de fazer aporte todo mês. Funciona
como na poupança: aplica sempre que puder;
- O plano não é considerado no inventário. Ele pode ser
repassado diretamente ao cônjuge e/ou herdeiro (confira
detalhes no capítulo sobre Perguntas Frequentes);
- As seguradoras oferecem coberturas de risco que podem
ser contratadas junto com o plano de previdência privada,
com cobrança de taxa adicional.

Algumas das garantias são:

PECÚLIO POR MORTE - reserva paga em parcela única a

um beneficiário escolhido pelo titular, como se fosse uma
indenização pela morte da pessoa que fez o plano.

PECÚLIO POR INVALIDEZ - valor pago ao titular devido a algum
estado de invalidez total ou permanente durante o período de
cobertura.
RENDA POR INVALIDEZ - semelhante ao anterior, com a
diferença de que o pagamento é mensal e vitalício em
decorrência da invalidez.
PENSÃO POR PRAZO CERTO - após o falecimento do titular, os
beneficiários recebem renda mensal dentro de um período
determinado.
PENSÃO AOS FILHOS - com a morte do portador do plano, os
filhos recebem renda mensal enquanto forem menores de
idade.
PENSÃO AO CÔNJUGE - pagamento de renda mensal vitalícia ou
companheiro ou companheira do titular.
Para a contratação dessas coberturas, vale ter atenção aos
prazos de carência. Já sobre o plano em si, fique de olho em
cláusulas sobre o reajuste da contribuição conforme a idade,
bem como o limite para cobertura.
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antagens
E as
desvantagens?
Basicamente seriam os custos altos. As taxas de
administração muito elevadas podem corroer o seu
investimento. E a taxa de carregamento já reduz o valor
aplicado a cada mês.
Por isso, mesmo que você já tenha um plano de
previdência, vale comparar taxas entre as instituições e
buscar sempre o que te trouxer melhor rentabilidade.

12

Considerando que Previdência Privada deve ser um
investimento de longo prazo, vale a pena dedicar algum tempo
para fazer todas as escolhas com segurança.

8. Como
contratar
um plano de
Previdência
Privada?

Tipo de plano, renda, tributação, cobertura, e claro, a
seguradora. Compare taxas e os serviços oferecidos pela
instituição para que você se sinta confortável para esclarecer
qualquer tipo de dúvida, sempre que necessário.
Bem, para fazer essa escolha, você precisa ter o seu
planejamento financeiro para saber quanto poderá aplicar
mensalmente. Este planejamento envolve não só sua situação
financeira atual, mas seus projetos futuros, tanto de renda
quanto de despesas e outros investimentos.
Com as simulações de tempo de contribuição e de expectativa
de quantidade de renda que irá desfrutar, você terá uma ideia
mais precisa de qual deverá ser sua contribuição.
No momento da escolha da seguradora, há instituições que
diminuem as taxas ou não cobram quando são valores mais
altos. Outras ainda isentam a taxa de entrada (quando você
aplica), mas cobram a de saída.
Nesse mar de opções, procure por aquela com menor taxa de
administração e carregamento. Ou que não cobre uma dessas
taxas (entrada ou saída).
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9. Portabilidade
Vamos supor que você tenha um plano de Previdência

Ao migrar sua previdência para outro gestor, não há cobrança

Privada hoje, mas sabe que há opções mais rentáveis no

de Imposto de Renda, já que o valor seguirá aplicado. E você

mercado. Por lei, você tem direito a fazer a portabilidade.

pode trocar de plano, mas o tipo de aplicação (PGBL ou VGBL)
e regime de tributação continuam os mesmos.

Para isso, considere os seguintes pontos:
Você pode migrar para um plano dentro da mesma empresa,
- As seguradoras definem um prazo de carência para você

ou para outra.

solicitar a portabilidade, que costuma ser de 60 dias após a
contratação.
- A taxa de carregamento (de saída) é cobrada no momento
do resgate ou da portabilidade. Neste caso, sobre a quantia
dos valores portados.
- De acordo com a Susep, a seguradora só pode cobrar tarifa
e o pagamento postecipado, caso esteja previsto no plano.
Agora, se você encontrou um banco ou corretora que tenha
uma opção de Previdência Privada com taxas menores e
rentabilidade mais atrativa, o procedimento para pedir a
portabilidade é simples. No geral, quem faz todo o trâmite
operacional é a seguradora escolhida.
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?????

10. Perguntas 		
						Frequentes
Falar em Previdência Privada costuma gerar muitas dúvidas,

- O PLANO DE PREVIDÊNCIA É INCLUÍDO NO INVENTÁRIO? ELE É

afinal, trata-se de um compromisso financeiro de longo

REPASSADO AOS HERDEIROS?

prazo. Confira as perguntas mais frequentes:
O plano não é incluído no inventário e pode ser repassado ao
- O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO PLANO PODE SOFRER

cônjuge e/ou herdeiros. Esse repasse é bem rápido quando

AUMENTO?

o falecimento do titular ocorre durante a chamada fase de
acumulação, que é o tempo de contribuição.

Sim, os planos podem ter cláusula no contrato em que
definem uma atualização anual de valores, com base em

Se a morte do titular for na fase de recebimento dos

um índice geral de preços. E também pode haver reajuste

benefícios, eles são repassados aos herdeiros ou ficam com

conforme a mudança de idade.

a seguradora. Vai depender do tipo de pagamento que você
escolheu e a cobertura que garante a entrega.

- A SEGURADORA PODE NEGAR O BENEFÍCIO POR CONTA DE
ALGUMA DOENÇA PRÉ-EXISTENTE?

E se a escolha é feita pelo resgate por meio de pagamento
único, esse montante entra para o seu patrimônio e, em caso

Sim, a seguradora pode negar o pagamento do benefício caso

de falecimento, é repassado aos herdeiros junto com os seus

o titular não informe ser portador de alguma doença antes

outros bens.

de contratar o plano ou não informar na declaração pessoal
de saúde, que é entregue. Além de negar o pagamento, a
seguradora não devolve as contribuições já entregues.
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IV

•

Você viu at é aqui que a Previdência Privada não é somente
um tipo de investimento, já que permite coberturas focadas
no pagamento de renda ao titular e at é a beneficiários.
Pensando em algo que vai permitir viver com mais conforto
e segurança no longo prazo, é preciso pesquisar quais os
planos e seguradoras que possam oferecer algo de acordo
com o seu perfil.
É hora de você pensar em como pretende viver seu futuro
no longo prazo.
E isso inclui investir em Previdência Privada como forma
de diversificar seus investimentos e até reduzir riscos entre
outras aplicações mais arrojadas.
E se quiser conferir mais informações sobre o mercado de
Aqui na Lucrei, você pode conferir qual o plano de

investimentos e como melhor usar seu dinheiro, assine o

Previdência Privada ideal para você e, caso já tenha um,

conteúdo da Lucrei e receba tudo por email!

quais as opções mais atrativas. Entre em contato com os
especialistas da Lucrei aqui.

ATE BREVE!

ucre1

