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30 DE ABRIL: DIA NACIONAL DA MULHER

NOTÍCIAS & PROVIDÊNCIAS

Economistas participam na SEAERJ de painel sobre
Planejamento Previdenciário
Economistas e especialistas em Finanças da Fundação Getúlio Vargas e do IBMEC/RJ
participaram, na quarta-feira, 24, do Painel Planejamento Previdenciário, promovido pela SEAERJ como atividade da 9ª Reunião Extraordinária do Conselho Diretor. Para debater sobre a Reforma da Previdência e sobre Previdência Privada, foram convidados os
economistas Mauro Rochi, Filipe Pires e Gilberto Braga.
Abrindo o painel, o doutor em Economia e especialista em Finanças Públicas, Mauro
Rochlin, apresentou o tema "Política Fiscal e Reforma da Previdência Social". Ele fez breve resumo sobre a Previdência do Brasil nos últimos 10 anos, enfatizando sobre a necessidade da aprovação da Reforma Tributária, "como única saída para o país".
"Sem querer entrar no mérito, se a Reforma Tributária proposta pelo atual governo é o
modelo ideal, não tenho qualquer dúvida de que a Reforma é fundamental, não só para garantir que as futuras gerações tenham acesso a algum tipo de benefício previdenciário,
como também, para que a estrutura atual não se torne uma camisa de força em relação ao
crescimento do país", avaliou.
Mauro explicou que a situação crítica da Previdência do Brasil se deve, entre outros fatores, ao crescimento da dívida, superior ao do PIB. Mesmo considerando que os gastos
do Governo devem ser vistos como um dos fatores promotores do crescimento da economia do país, o especialista ressalta que "esses gastos devem obedecer a um limite relacionado diretamente ao seu PIB".
"Nos últimos 10 anos, a despesa do Brasil cresceu, em média, 7% ao ano e o crescimento
do PIB não acompanhou esse índice. A partir de 2014, o governo passou a gastar muito
mais que arrecadou. Considerando os números apresentados pelo Governo, o peso das
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aposentadorias no orçamento é muito elevado. Em 2008, representava 6,8%. Em 2018, o
peso alcançou o índice de 8,5% do PIB do país. Hoje, mais da metade do orçamento do Estado é destinado ao pagamento de aposentadorias", considerou.
Em sua intervenção, o mestre em Finanças e professor do Ibemec-RJ, Filipe Pires,
apresentou "Perfil do Investidor e Gestão de Investimentos", abordando o tema Previdência Privada. Ele afirmou que está ocorrendo uma mudança no perfil de investimento de
parte da população, embora essa ainda não envolva a maioria da população.
"De acordo com pesquisa PNAD/IBGE, de 2004 a 2015, não ocorreram grandes alterações no perfil do investidor em previdência privada. A renda média desses investidores
era de sete vezes o salário mínimo vigente em 2015. Com a crise da previdência, observamos, nos últimos anos, que mais investidores estão se movendo em relação ao Fundo de
Previdência em comparação aos fundos de renda fixa", afirmou.

Apresentando vários modelos de previdência privada e formas de investimento, Filipe
chamou a atenção em relação às taxas cobradas pelas instituições que operam esses
fundos."É preciso ter muito cuidado com as taxas cobradas pelos fundos de previdência.
Muitas vezes, pode ser uma armadilha se o investimento não for bem administrado. Outro
cuidado que os investidores devem ter é com o banco emissor, para não correrem riscos
de insolvência", observou.

Encerrando o painel, o economista da FGV, Gilberto Cardoso, explanou sobre o tema
"Previdência Complementar e Produtos Financeiros", chamando a atenção sobre os riscos que esse tipo de investimento pode causar. Ele considera fundamental acompanhar o
momento econômico do país durante o período em que o capital do investidor está sendo
administrado.

"A previdência complementar é sempre apresentada como solução para os problemas
da previdência oficial. Isso é verdade? Não é bem assim. O cenário econômico muda em
média de três a cinco anos. Ninguém consegue imaginar que um investimento a longo
prazo, para 10 ou 15 anos, pode acompanhar, sem nenhum risco, as flutuações da economia nos anos seguintes", afirmou.
Gilberto considera que o investidor tem que estar atento ao cenário econômico e apto a
alterar as condições iniciais acordadas no investimento, caso considere que, no momento da avaliação, irá sofrer prejuízos. "A previdência complementar poder ser uma alternativa viável, desde que você tome conta e acompanhe sua administração pela instituição, a qual deve ser sempre vigiada. Para isso, é importante observar fatores como a
grande competitividade entre os fundos. Alguns oferecem taxas zeradas, tornando interessante a opção pela portabilidade. Dependendo da situação, vale a pena levar seu investimento para outra instituição e isso não caracteriza resgate, não incidindo, por isso, qualquer pagamento de imposto", explicou.
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Colega, indique novos sócios.
somos mais FORTES!

Ao preencher a ART do CREA RJ

ART-A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!
Acesse o portal “www.crea-rj.org.br” e confira mais
informações em “ART e Acervo Técnico".
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Prezado Associado
Receba o
por WhatsApp no seu celular.

Cadastre-se no WhatsApp da
Ligue: (21) 97166-6834

PREZADO COLEGA
Como já é do seu conhecimento,
a nossa SEAERJ está passando por
momento financeiro muito difícil
com a crise que se instalou, nos
últimos anos, em nosso País.
Uma das maneiras de você ajudar
a SEAERJ, é almoçar com mais frequência em nosso restaurante.
A comida é do tipo caseiro e muito saborosa, como você já sabe.
Venha, ajude-nos a reerguer a
SEAERJ.

9 de maio
Das 19:00h às 23:00h

Traga seus colegas de trabalho.

A SEAERJ AGRADECE
Colega, indique novos sócios.
somos mais FORTES!

Ao preencher a ART do CREA RJ

ART-A responsabilidade é sua. O benefício é de todos!
Acesse o portal “www.crea-rj.org.br” e confira mais
informações em “ART e Acervo Técnico".
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