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Workshop de Educação Financeira
“Tenha um relacionamento sério com o seu dinheiro para realizar sonhos”

Biblioteca Professor Nelson Foot
(Jundiaí-SP - janeiro de 2021)

7º Encontro: Aposentadoria Sustentável e
Independência Financeira

“É fundamental
diminuir a distância
entre o que se diz e o
que se faz, de tal forma
que, num dado
momento, a tua fala
seja a tua prática”.
(Paulo Freire)

O que adquirimos de conhecimento até agora:
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Do que trata a Educação Financeira e qual a importância dela na
nossa vida; metodologia PID;
Aprendemos a elaborar um orçamento familiar ;
Como sair do perfil endividado para investidor;
Construção da Reserva de Emergência;
Tipos de investimento em Renda Fixa e Fundo Garantidor de Crédito
- FGC;
Para cada sonho existe um tipo de investimento (curto, médio e
longo prazo com exemplos)

Relembrando a Metodologia PID
Propósito;
Informação e
Disciplina

PROPÓSITO
✓

INFORMAÇÃO

DISCIPLINA

Importante: Taxa Selic mantida em 2% ao ano em 20/01/2021. Como
fica a poupança e CDI, veja no próximo slide.
Em reunião realizada na quarta-feira, 20 de janeiro, na primeira reunião de 2021 e pela quarta vez consecutiva, o COPOM (Comitê de
Política Monetária do Banco Central) decidiu manter a Selic em 2% ao ano.
A diferença em relação à decisão anterior é que a inflação, em alta, ficou em 4,52% em 2020, acima do centro da meta do Governo que
era de 4%, portanto mais que o dobro da Selic que é a Taxa Básica da economia e parâmetro para a maioria dos investimentos mais
conservadores.
Na prática pouco muda em relação ao que eu comentei no encontro anterior, principalmente em relação a reserva de emergência, pois
não há como fugir da renda fixa, por ser um dinheiro que precisa de liquidez imediata e segurança.
Diante da expectativa do mercado de que a Selic deve subir para 3,25% até o final do ano, combinada com as incertezas ainda sobre a
retomada da atividade econômica pós vacina e uma tendência de aumento de inflação, o melhor a fazer é proteger o dinheiro dos
efeitos da inflação optando por investimentos indexados ao IPCA como por exemplo os títulos do Tesouro Direto Tesouro IPCA+.
Continua sendo muito importante a diversificação e o conhecimento, procure estudar os vários tipos de investimento, identificando
aqueles adequados ao seu perfil de investidor e a seus propósitos financeiros. Não dependa apenas de recomendações do seu banco,
dê preferência a analistas de corretoras independentes, procure saber se taxas de corretagem e de administração afetam a
rentabilidade, opte por corretagem e taxa zero, você encontra no site do Banco Central, a lista das corretoras e das correspondentes
taxas.

INDICADORES após a manutenção da SELIC em
2% aa ocorrida em 20/01/2021
SELIC ao ano

2,00%

SELIC mensal

0,1652%

Poupança 70% da Selic (após 03/05/2012)

1,400%

Poupança mensal

0,1159%

CDI

1,90%

Inflação de 2020 (IPCA)

4,52%

meta de inflação para 2021

3,75%

famílias endividadas (outubro/2020)

66,50%

CONCEITOS DE RENDA ATIVA E RENDA PASSIVA
Antes de tratarmos da aposentadoria sustentável e da
independência financeira, é importante entender dois
conceitos importantes:
Renda ativa: é a decorrente do trabalho, resultante da
venda da sua força de trabalho, seja como
empregado ou autônomo, profissional liberal,
empreendedor, etc.
Renda passiva: é aquela que independe do seu
trabalho, proveniente de aluguéis e investimentos
financeiros por exemplo, ou seja, de um patrimônio
geralmente formado durante o tempo em que teve
renda ativa.

CONCEITO DE DÍVIDA DE VALOR E DÍVIDA SEM VALOR
Também é importante entender a diferença entre dívida de valor e dívida sem valor. Dependendo do nível de
endividamento, desde que esteja controlada e se as parcelas caibam no orçamento familiar, pode-se
perfeitamente investir na aposentadoria sustentável e na independência financeira.
Dívida de valor: É aquela contratada para adquirir bens de grande valor formando patrimônio. Os mais comuns
são a habitação e o carro. São bens que levariam muito tempo para se acumular dinheiro para fazer a compra a
vista. No caso da habitação vale a pena quando a parcela equivale a um aluguel e no caso do carro, muitas vezes
é uma necessidade inadiável, mas o ideal é que se planeje para formar um montante para na primeira troca se
consiga comprar a vista dando o carro atual como parte do pagamento.
Dívida sem valor: É aquela resultante do descontrole financeiro, das compras por impulso, da falta de reserva de
emergência, da rolagem de dívidas de créditos rotativos de cartão de crédito e cheque especial. Em muitos casos
a pessoa já está rolando a dívida há tanto tempo que nem se lembra em que foi que gastou. Ela compromete
significativamente a vida financeira por embutir juros abusivos.

Aposentadoria Sustentável e Independência Financeira
Muitos autores tratam estes dois conceitos de
forma separada, eu considero que são sinônimos.
Sabemos que para alcançá-los você precisará de
renda passiva, seja para complementar uma
aposentadoria pública ou privada, seja para
antecipar sua aposentadoria vivendo da renda de
seu patrimônio. Aposentadoria sustentável é aquela
que garanta na aposentadoria o mesmo padrão de
vida da ativa. Independência Financeira é poder
deixar de trabalhar por necessidade e passar a
trabalhar por prazer.

Aposentadoria pública = INSS - RGPS - Regime Geral
da Previdência Social.

Como calcular o montante necessário para ter uma
aposentadoria sustentável e/ou Independência Financeira
Com base nas regras atuais da aposentadoria pública, de idade mínima de 65 anos para
homens e 40 anos de contribuição, simulei o caso de um homem que comece a trabalhar aos
20 anos de idade com renda de R$ 2.500,00. Considerando que trabalhará por 45 anos para
se aposentar, caso não dependa da previdência oficial, o cálculo para se chegar ao montante
necessário para ter uma renda passiva a partir dos 65 anos de idade é o seguinte:
Imaginemos uma rentabilidade anual de 4%; multiplica-se a renda mensal por 12 para
encontrar a renda anual que no caso seria de R$ 30.000,00. Divide-se a renda anual pela taxa
de rentabilidade dividida por 100: R$ 30.000,00 : 0,04 = R$ 750.000,00.
Se esta mesma pessoa investir R$ 360,00 por mês, equivalente a 14,40% da renda de R$
2.500,00 a uma mesma rentabilidade de 4% aa, Chegará ao montante de R$ 532.364,62 e
poderá sacar R$ 2.529,33 por 360 meses ou 30 anos, ou seja até os 95 anos de idade.

Onde investir o dinheiro da aposentadoria
sustentável e da independência financeira?
Vimos 2 slides antes a situação dos aposentados atuais segundo pesquisa do
IBGE. Apenas 1% deles tem aposentadoria sustentável. Fica evidente que para
a maioria das pessoas que contribui para a previdência oficial e que
conseguirão se aposentar, o valor não será suficiente para manter o padrão de
vida atual. Por isso é importante construir um patrimônio que ao menos
complemente a renda.
Esta carteira deve ser composta por uma maior parcela de investimentos
conservadores, como os de renda fixa com maior garantia devido ao longo
prazo.
No exemplo anterior, a taxa simulada é real, títulos do Tesouro Direto Tesouro
IPCA+ de vencimento mais longo eram ofertados por uma taxa próxima a 4%
aa + inflação no dia em que eu preparava este material.

Estudar, conhecer e diversificar os investimentos
No cenário atual de taxa básica da economia na mínima histórica, faz-se necessário diversificar
os investimentos para procurar melhor rentabilidade, principalmente proteger o dinheiro dos
efeitos da inflação.
Mesmo quem tem perfil conservador precisa estudar os investimentos de renda variável e
começar a diversificar.
Desde agosto de 2020 quando a Selic chegou aos atuais 2% aa, tem crescido a procura pela
renda variável, principalmente em ações e fundos imobiliários.
Aqui no nosso tema, em relação às ações, vale a pena começar com uma pequena parcela em
boas pagadoras de dividendos, começando assim a receber renda passiva e reinvesti-la.
Houve também um aumento da procura por Fundos Imobiliários. Mas nos dois tipos é preciso
estudar, entender como funciona este mercado.

Por onde começar?
Como vimos nos primeiros encontros. Já com o orçamento familiar organizado, devemos
começar pela formação da reserva de emergência, ela deve ser a nossa primeira experiência
com investimentos, deve ser investida em ativos conservadores, renda fixa, fugindo da
poupança que apresenta rentabilidade negativa, procurando liquidez e garantia. Tesouro Selic e
CDBs com liquidez diária e rendimento acima de 100% do CDI são boas opções.
Para os sonhos de curto e médio prazos, procurar ativos indexados à inflação para proteger o
poder de compra do dinheiro. Recomendo investir via corretoras independentes, hoje é muito
fácil abrir conta, tudo pela Internet.
Invista na sua Educação Financeira, hoje em dia encontramos muito material grátis na Internet,
visite os sites do Banco Central, das corretoras, dos bancos, praticamente todos possuem
informações sobre Educação Financeira. Assine os informativos gratuitos e receba informes por
e-mail e whatsapp.

Nos próximos encontros!
Detalhes de o que são e como funcionam: Ações e Fundos Imobiliários. O que você
acha de ser sócio da maior cervejaria do mundo? Ou ser dono de uma parte de uma
laje corporativa ou de um galpão logístico e receber parte dos alugueis?

OBRIGADO!
CELULAR: (11) 9 9900 8916
E-MAIL: contato@eduardoeducadorfinanceiro.com
http://www.eduardoeducadorfinanceiro.com
https://www.facebook.com/EduardoSanches.EducadorFinanceiro/
https://br.linkedin.com/in/eduardosanches-educadorfnc
@

@eduardosanchesef

