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BOLETIM INFORMATIVO

Planejamento financeiro após os 40 é possível?

Planejamento financeiro precisa começar 
desde cedo, fazer uma previdência quan-
do criança é excelente, pois o tempo de 
contribuição traz a possibilidade de uma 

aposentadoria de mais qualidade financeira no 
futuro.

Mas independente de ter ou não uma aposenta-
doria na infância, o ideal é que se faça o quanto 
antes, assim que entender o quanto é importante 
ter uma reserva financeira para um futuro mais 
tranquilo. 

Os custos com a aposentadoria do regime geral 
têm se elevado a ritmo acelerado e não é mais 
possível contar apenas com ele. O segredo de um 
planejamento financeiro eficaz é ir ajustando o 
mesmo ao longo da vida e aos 40, quando, geral-
mente vive-se um momento pleno na carreira é 
de fundamental importância.

Nessa idade a preocupação com o futuro começa 
a aumentar, os gastos com filhos em geral se ele-
vam e a tendência é que se esqueça de poupar.

A RJPrev

O servidor estadual já pode contar com uma pre-
vidência complementar com amplos benefícios 
como taxas menores e contrapartida do Estado. 
Tornando-se participante da Fundação de Previ-
dência Complementar do Estado do Rio de Janei-
ro (RJPrev), que não tem fins lucrativos, o partici-
pante encontra vantagens como acesso, pelo site, 
à conta individual, conferência  de seu extrato 
sempre que quiser, redução de até 12% da ren-
da tributável, opção pelo regime de tributação e 
rendimento sem incidência de IR semestral (come 
cotas).

“Queremos que o servidor compreenda que a 
ideia não é vender um plano de previdência para 
obtenção de lucro, não é isso, queremos que o di-
nheiro do servidor renda pensando no seu futuro, 
em uma aposentadoria tranquila, sem diminuir o 
padrão de vida que leva na ativa. Antes de ser pre-
sidente da Fundação, sou servidor e sei a impor-
tância da adesão á RJPrev”, alerta o presidente da 
Fundação, Halan Morais.
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Quanto antes aderir à Previdência Complementar, melhor para o futuro financeiro
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EdITORIAl

Estamos em nossa 3ª edição do Boletim Informa-
tivo e a cada vez mais nosso objetivo de informar 
o servidor sobre a importância da educação fi-
nanceira e previdenciária vem sendo cumprido.

Reiteramos nosso compromisso de cuidar do di-
nheiro do servidor, investindo-o e fazendo-o ren-
der com responsabilidade. Respeitamos a con-
fiança que nos é depositada.

Nesta edição do Boletim Informativo, mostra-
mos que é possível ter planejamento financeiro 
após os 40 anos. 

E sobre como a mudança na cultura brasileira 
influencia na economia e nas contas da previ-
dência geral. Hoje muitos casais decidem não 
ter filhos e essa nova consolidação de estrutura 
familiar tem impacto nas contas da previdência. 
Em nossa coluna de Educação Financeira o dire-
tor de administração da RJPrev, Marcelo Frestei-
ro, trata de um assunto que é interessante de 
todo cidadão: cartão de cédito: aliado ou vilão?

Boa leitura.

diretoria executiva

As matérias publicadas no 
Boletim Informativo RJPrev 

são de caráter meramente informativo.



Cartão de Crédito e as Finanças Pessoais
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Quando o assunto é educação financeira, um dos 
primeiros conceitos ensinados é o valor do di-
nheiro no tempo. Este ensinamento nos permi-
te, por exemplo, visualizar a perda do poder de 

compra da moeda com o passar do tempo.

Com base neste conceito, podemos concluir que uma com-
pra realizada hoje para pagamento no futuro, sem custos 
adicionais (como, por exemplo, os juros), seria um bom ne-
gócio, pois, no mínimo, estaríamos ganhando a inflação do 
período.

Uma forma simples de visualizar esta forma de pagamen-
to é com o cartão de crédito: dispositivo que permite ao 
consumidor adquirir bens ou serviços com a benesse de 
realizar a quitação no futuro. 

Entretanto, tenho observado que, apesar da teórica van-
tagem financeira (consumir hoje para pagar, pelo mesmo 
preço, no vencimento da fatura) o cartão de crédito tem 
sido um problema para muitos consumidores. 

Não são raros os casos de pessoas que constituíram dívidas 
alarmantes com o uso inadequado do cartão de crédito. 
Um dos motivos é que este meio de pagamento vem sendo 
utilizado, erradamente, como uma forma de complemen-
tação de renda: sempre que o salário termina, as compras 
são realizadas no cartão.

Este comportamento pode ser arriscado, uma vez que os 
gastos do mês corrente representarão uma despesa em 
período subsequente, que implicará em comprometimen-
to do salário futuro. Se este débito não estiver devidamen-
te orçado, poderá gerar um ciclo de utilização do cartão 
de crédito e, muito provavelmente, desencadear um grave 
endividamento.

Um exemplo: uma pessoa, com renda mensal de R$ 
2000,00, gasta por três meses consecutivos R$ 2600,00, 
utilizando o cartão o cartão de crédito para pagar os R$ 
600,00 acima do salário.  No final do terceiro mês sua fatu-
ra terá um valor próximo ao de sua renda, observe:

Para agravar a situação, esta pessoa, sem recursos finan-
ceiros para pagar o valor total, sabendo que precisa de di-
nheiro para passar o mês, se utiliza do pagamento mínimo 
da fatura. 

Neste momento, é realizado um financiamento da dívida, 
e, portanto, haverá cobrança de juros (diga-se de passa-
gem, esta forma de financiamento possui uma das taxas de 
juros mais caras do mercado - em torno de 10% ao mês).

Essa taxa de juros, apesar de nem sempre ser facilmente 
observada nos valores das parcelas, aumenta expressiva-
mente o valor a ser pago, “corroendo” os recursos finan-
ceiros do consumidor. 

Para agravar a situação, a pessoa continua utilizando o car-
tão normalmente, até que, novamente, atinja um valor im-
pagável de fatura e recorra a novo financiamento da dívida. 
Pronto, chegamos ao famoso efeito “Bola de neve”.

A dica para evitar esta situação é, primeiramente, entender 
que para garantir a vantagem no uso do cartão de crédito, 
o consumidor deve realizar o pagamento integral da fatura 
no seu vencimento, evitando assim a incidência de juros e 
multa.

É necessário que o usuário de cartão de crédito saiba con-
trolar seu orçamento de forma a garantir que, no momento 
do vencimento da fatura, existam recursos financeiros sufi-
cientes para quitar o valor integral.

Também é fundamental que o consumidor sem domínio do 
seu orçamento e que não consegue identificar, com preci-
são, os motivos que o conduziram a uma fatura impossível 
de ser quitada integralmente, entenda que ele não está 
preparado para lidar com cartão de crédito, e, portanto, 
deve evitar esta forma de pagamento.

Aqueles que aprenderam a trabalhar com cartão, fica a 
sugestão de monitorar os custos para sua manutenção 
(como, por exemplo, a anuidade) e os benefícios recebidos, 
visando verificar periodicamente a viabilidadeem perma-
necer com este meio de pagamento. 

Finalmente, nunca é demais ressaltar: evite dívidas, faça 
poupança, compre a vista e aproveite sua vida! 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Marcelo Fresteiro é Diretor de Administração da RJPrev e atua como Dr° Finanças na Escola de Educação 
Financeira do Rioprevidência.

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês
Salário                 2000 Salário                 2000 Salário                 2000 Salário                 2000
Fatura                   0,00 Fatura 1                -600 Fatura 2             -1800 Fatura 3             -1800
Sal.disp.              2000 Sal.disp.              1400 Sal.disp.                 800 Sal.disp.                 200
Gastos               -2600 Gastos                -2600 Gastos                -2600
Cartão                  600 Cartão                  1200 Cartão                  1800
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A principal função da RJPREV é prover benefícios 
aos participantes e assistidos do Plano de Benefí-
cios por ela administrado. desta forma, a gestão 
dos recursos tem como objetivo buscar os resul-
tados necessários de forma a cumprir suas obri-
gações previdenciárias, dentro e uma adequada 
relação entre risco e retorno esperado, observan-
do as restrições que incluem a necessidade de li-
quidez, horizonte de tempo, preferências e limites 
legais e regulatórios. 

Em 2014, o desempenho do mercado brasileiro 
foi marcado pela forte volatilidade. As incerte-
zas durante o período eleitoral, as perspectivas 
internas de baixo crescimento, ainflação elevada 
e a manutenção dos desequilíbrios fiscais contri-
buíram para geração dessa volatilidade. Externa-
mente, também pesaram as dúvidas em relação 
à atividade econômica global, em especial China 
e Europa. Nos EUA, dados positivos de atividade 
econômica geraram especulações sobre o início 
do aumento da taxa de juros pela autoridade mo-
netária americana. Além disso, a partir do segun-
do semestre, houve uma queda abrupta dos pre-
ços das commodities, principalmente do petróleo, 
que aumentou a aversão ao risco dos mercados 
internacionais, valorizando o dólar em relação 
às principais moedas globais e desvalorizando as 
moedas dos países exportadores de matérias pri-
mas, em especial o real. 

Esses movimentos provocaram comportamen-
tos distintos no mercado brasileiro, favorecendo 
ativos de menor risco, como títulos públicos, en-
quanto o mercado acionário teve o seu valor re-
duzido. O IMA-B, índice baseado em uma carteira 
teórica composta por títulos públicos pós-fixados 
indexados à inflação (NTN-B), atingiu 14,54% de 
retorno, enquanto o IRF-M, índice baseado em 
uma carteira teórica composta por títulos públicos 
préfixados (NTN-F e lTN), alcançou o resultado de 
11,40%. Em oposição, o desempenho do mercado 
acionário foi decepcionante, registrando, em rela-
ção ao seu principal índice, o Ibovespa, o desem-
penho negativo de 2,91%. 

Em uma análise retrospectiva, no ano de 2013, a 

partir de 03.05.2013, data da entrada de recur-
sos dos planos1, a rentabilidade do conjunto dos 
investimentos da RJPrev alcançou o resultado de 
5,59%, superior à rentabilidade nominal espera-
da, INPC + 4,0% a.a., que obteve o resultado de 
5,49%, no mesmo período . Comparativamente, 
o desempenho da entidade superou os princi-
pais índices de referência de mercado como, por 
exemplo, o IMA-B e o Ibovespa, que tiveram de-
sempenhos negativos de 9,86% e 7,17%, respec-
tivamente. Além disso, excedeu a rentabilidade 
acumulada dos três últimos trimestres de 2013 do 
consolidado das Entidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar (EFPC’s) que obteve o retorno 
de 2,44%. 

Em 2014, a rentabilidade da gestão dos investi-
mentos da RJPREV alcançou o retorno de 10,78%, 
superando a rentabilidade nominal espera-
da, INPC + 4,0% a.a., que obteve o resultado de 
10,48%. Comparativamente, o desempenho da 
fundação também superou a rentabilidade acu-
mulada do consolidado das (EFPC’s) que obteve o 
retorno de 7,07%. 

*Embora o Plano de Benefícios RJPREVCd tenha sido apro-
vado no mês de setembro de 2013, ocorreu entrada de re-
cursos antecipados, conforme previstos no art. 33 da lei n° 
6.243, de 21 de maio de 2012. Esses recursos entraram na 
Fundação a partir de maio de 2013 e o resultado do inves-
timento desses recursos gerou, no período, a rentabilidade 
apresentada. 

Fonte: (1) Rentabilidade acumulada dos três últimos tri-
mestres de 2013 do consolidado das EFPC’s divulgado pela 
ABRAPP; (2) Rentabilidade acumulada dos três últimos tri-
mestres de 2013 do consolidado das EAPC’s divulgado pela 
NetQuant e Towers Watson; (3) Rentabilidade da RJPrev de 
2013 a partir de 03.05.2013. (*) Resultado dos outros indi-
cadores para 2013 foram obtidos a partir de 03.05.2013. 

Gabriel Monteiro é Gerente de Investimentos da 
RJPrev.


