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otícias Gerais - A importância do aporte para elevar a reserva previdenciária 

Fonte: previdenciasemblablabla.com.br

Na previdência privada, tão importante quanto as contribuições que você deposita mensalmente são os aportes esporádicos, também

Através dos aportes esporádicos você tem condições de manter uma contribuição mensal que “caiba” em seu orçamento, além de reforçar
a reserva previdenciária sempre que existir uma sobra no caixa ou surgir algum recurso adicional: uma herança, 13º salário, FGTS na troca

Os aportes esporádicos protegem sua meta de aposentadoria contra riscos como rentabilidades menores, consequência das quedas nas

Eles permitem que você vá “calibrando” o seu plano ao longo do tempo para que, quando for se aposentar, seu benefício seja o mais
próximo possível daquele que planejou ou mesmo maior para atender à melhora de seu padrão de vida, que é a tendência ao longo de sua

Adicionalmente, a elevação da expectativa de vida além da esperada e a perspectiva de passar um período maior como aposentado

Os aportes esporádicos “engordam” sua reserva previdenciária. Quanto mais você contribuir, mais rendimentos receberá sobre os valores
depositados. Quanto antes fizer os aportes, mais tempo eles ficarão investidos e rendendo. Isso significa que uma boa parte da sua reserva

Se durante 30 anos você depositou R$ 200,00 por mês em seu plano de previdência com rentabilidade de 6% ao ano, terá, no final deste
período uma reserva previdenciária de R$ 195.000,00. Mas se logo ao contratar o plano fez um aporte inicial de R$ 36.000,00 e passou a
contribuir com R$ 100,00 por mês, depois de 30 anos terá R$ 305.000,00, apesar de ter contribuído com os mesmos R$ 72.000,00. Ou seja,

Por fim, aporte adicional não é despesa, mas investimento que reverterá em aumento de sua reserva e garantirá o nível de renda planejado.

ocê sabia?

conhecidos como aportes adicionais, feitos ao plano.

de emprego, um trabalho extra que você realizou, etc.

taxas de juros que têm ocorrido.

ascensão profissional.

exigem uma reserva maior.

virá dos juros e não do seu bolso.

Veja este exemplo:

uma reserva 55% maior por conta dos juros recebidos.

O aporte possibilita restituir o imposto de renda, deduzindo até 12% da sua renda anual bruta.

Lembre-se, a data limite para realização do aporte é 29 de dezembro.

Veja abaixo algumas simulações que demonstram, de forma objetiva, como o aporte pode lhe beneficiar.
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Simulação 1:

$$ Renda Bruta Anual

R$ 150.000,00

Contribuições realizadas
para a JUSPREV até dez. 2014
R$ 500,00 (mensais) x 12
Total R$ 6.000,00 (ano)

R$ 150.000,00 x 12% =

R$ 18.000,00

R$ 18.000,00 - R$ 6.000,00=

R$ 12.000,00
valor do aporte para dedução de 12%

(renda bruta anual) %
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+

Simulação 2:

$$ Renda Bruta Anual

R$ 250.000,00

Contribuições realizadas
para a JUSPREV até dez. 2014
R$ 800,00 (mensais) x 12
Total R$ 9.600,00 (ano)

R$ 250.000,00 x 12% =

R$ 30.000,00

R$ 30.000,00 - R$ 9.600,00=

R$ 20.400,00
valor do aporte para dedução de 12%

(renda bruta anual)

$ $

Simulação 3:

$$ Renda Bruta Anual

R$ 350.000,00

Contribuições realizadas
para a JUSPREV até dez. 2014
R$ 1.200,00 (mensais) x 12
Total R$ 14.400,00 (ano)

$
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+

R$ 350.000,00 x 12% =

R$ 42.000,00

R$ 42.000,00 - R$ 14.400,00=

R$ 27.600,00
valor do aporte para dedução de 12%

(renda bruta anual)
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JUSPREV participa do 8° Encontro Nacional de Advogados Públicos Federais

O 8º Encontro Nacional de Advogados Públicos Federais – ENAFE, realizado pela UNAFE – União dos Advogados Públicos Federais do
Brasil, aconteceu entre os dias 15 e 17 de outubro, em Foz do Iguaçu – PR, e teve como tema “A Advocacia Pública Federal e a defesa do

A 8ª edição do encontro, pautada no critério imperioso da relevância da atuação dos Advogados Públicos Federais na defesa dos
interesses do cidadão brasileiro, contou com a presença de membros das carreiras jurídicas, políticas e empresários de todo o País.

A JUSPREV esteve presente no evento, representada pelo Consultor Previdenciário, Jorge Luiz Baptista. A participação, teve como
objetivo divulgar e tornar mais conhecidos os benefícios e vantagens do PLANJUS – plano de benefícios previdenciários, criado
exclusivamente para a classe, e ressaltar a importância em aderir a um plano com credibilidade que poderá garantir a manutenção da
qualidade de vida quando a aposentadoria chegar.

ducação Financeira - Jovens e a Previdência Privada

Começo este artigo, com uma pergunta para o leitor: “Já pensaste em planejar a sua aposentadoria”? A resposta é sua, e espero que seja

A instituição Serasa Experian em conjunto com o IBOPE Inteligência criou o Indicador de Educação Financeira (IndEF) recentemente, e
para isto entrevistou 2.002 pessoas maiores de 16 anos de idade, em 140 cidades de todos os Estados brasileiros e do Distrito Federal,

Sendo que alguns dos resultados foram os seguintes: 1 – 62% dos jovens de 16 a 24 anos não fazem tipo de contribuição para a
aposentadoria; 2 – apenas 31% desta faixa etária disse que contribuiu para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 3 – Somente 1%

Faço questão de citar as palavras ditas pelo superintendente de Serviços ao Consumidor da Serasa EXperian, Júlio Leandro: “Em geral, a
preocupação com o futuro não é uma característica marcante dos jovens. Além disso, uma parcela deles pode estar fora do mercado de
trabalho formal e a falta de interesse em contribuir de maneira individual também colabora para o alto índice. Esse comportamento ainda
é reforçado pela tendência ao consumo imediatista, que concorre diretamente com o planejamento financeiro e com a falta de

Note que conforme os dados apresentados acima, a aposentadoria não é uma das prioridades do brasileiro. Segundo a Serasa Experian, o

Por último segue um exemplo simples que li certa vez em um artigo disponível no site da OABPREV-SC: “Um jovem que começa a poupar
R$ 100 por mês aos 25 anos para uma aposentadoria aos 65 anos consegue acumular um patrimônio de R$ 732,838 mil, ou o equivalente a
uma renda mensal vitalícia de R$ 3,664 mil, descontada a inflação. Mas se a pessoa adiou o primeiro aporte para os 40 anos, a mesma
contribuição de R$ 100 por mês resultará na idade de 65 anos, um patrimônio de apenas R$ 144,1 mil, cujo resultado é uma renda mensal
vitalícia de R$ 720,50 descontada a inflação do período, 80% menor em comparação se tivesse começado a poupar 15 anos mais cedo”.
Que tal você fazer um compromisso consigo mesmo e separar um valor por mês pensando em ter uma vida financeira segura no futuro? A
decisão é somente sua. Desejo que no futuro tenhas e possas desfrutar de uma boa e saudável aposentadoria. Até a próxima!

Fonte: www.jdv.com.br

um sim, porém caso seja um não, que tal você começar a pensar nisto.

incluindo capitais, periferia e interior, durante o primeiro trimestre de 2014.

desta faixa etária faz contribuições para previdência privada.

comprometimento para a construção de um futuro tranquilo”.

Abaixo, é listado por faixa etária, o percentual de pessoas que não planejam a aposentadoria:

Faixa etária | Não planejam a aposentadoria (%)

16 a 24 anos | 62%
25 a 34 anos | 49%
35 a 44 anos | 46%
45 a 54 anos | 47%
Acima de 55 anos | 42%
Fonte: IndEF 2014

Brasil é o único país do mundo a ter esse tipo de metodologia.

Patrimônio Público”.
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