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Previdência privada também é para jovens

Hoje em dia, para as crianças em geral e 
os jovens que estão entrando no mercado 
de trabalho há um cenário desafiador e 
cheio de incertezas quando pensamos 
no futuro do mercado de trabalho e na 
formação de poupança previdenciária. Ao 
mesmo tempo, a indiferença com que os 
jovens lidam com o dinheiro e o equilíbrio 
financeiro têm sido objeto de ainda mais 
preocupação, principalmente, a partir da 
Reforma da Previdência.  

A pesquisa Raio X do Investidor Brasileiro, 
da Associação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de Capitais 

EDITORIAL

(Anbima), que mede o conhecimento da 
população sobre finanças, por exemplo, 
indica que 62% da Geração X (16 a 25 anos) 
não guarda dinheiro de forma alguma.  
O percentual também é relevante entre os 
Millenials (26 a 40 anos), alcançando 58% 
dos entrevistados.

Em resumo, a pesquisa em questão revela 
um comportamento cultural do brasi-
leiro, inclusive, já observado em estudos 
de economia comportamental, em que 
é baixa a preocupação da população em 
relação a poupar recursos e perseguir uma 
disciplina financeira desde a juventude. 

Guilherme Velloso Leão,  
Diretor-Presidente da Mais Previdência
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Editorial

Conforme estudos diversos, a falta de uma 
cultura de poupança tem relação com 
a memória inflacionária, baixos salários, 
a certeza de um Estado provedor na 
aposentadoria, estímulos falsos diversos 
relacionando consumo e felicidade e, 
claro, quase nenhum acesso às ações 
educativas para o consumo consciente. 
Entretanto, é importante destacar que 
a educação financeira e previdenciária é 
um meio de transformação e redução do 
estresse social e os jovens precisam fazer 
parte dela. Além disso, atualmente, não 
há dúvida de que as regras para aposen-
tadoria social estão mais duras, com o 
aumento do tempo de contribuição e da 
idade mínima, assim como a relação do 
jovem com o mercado de trabalho está 
mudando com a ‘pejotização’ (pessoas 
contratadas como PJ individuais). 

Nesse cenário, o modelo previdenciário 
atual, baseado no pacto entre gerações, 
em que trabalhadores formais na ativa 
ajudam a financiar a aposentadoria de 
trabalhadores que entraram na inativi-
dade, não se sustenta a médio e longo 
prazo. E prova disso é que, de acordo 
com o IBGE, hoje, já temos no Brasil uma 
relação familiar de 0,9 filhos por casal, 
idosos vivendo mais e com saúde (feliz-
mente) e menos trabalhadores formais 
contribuindo para o INSS em decor-
rência das mudanças nas relações de 
trabalho. Desse jeito, o resultado dessa 
equação que não fecha é a certeza de 
que teremos novas reformas da previ-

dência pela frente, sempre na direção do 
aumento do tempo de contribuição e da 
idade mínima.

Por isso, a aposentadoria baseada no 
regime de capitalização, em que cada 
participante constitui sua reserva finan-
ceira ao longo do tempo, é o único 
caminho para aqueles que planejam 
uma vida mais tranquila na aposenta-
doria. Esse é o caminho mais correto 
para fazer seu planejamento previden-
ciário para que o estilo de vida adotado 
hoje não comprometa o futuro. Entre-
tanto, um falso dilema, muito comum 
entre os mais jovens, é que não possuem 
disponibilidade financeira para poupar, já 
que estão no início da vida profissional, 
recebendo baixos salários. É natural 
a baixa capacidade de poupança no 
início da vida laboral, mas a previdência 
complementar é um produto construído 
para ser acessível a todas as classes e 
níveis de renda. E a disciplina pela cons-
trução de uma poupança pessoal faz toda 
diferença no longo prazo, na jornada de 
acumulação de recursos, especialmente, 
quando falamos de previdência privada. 

A previdência privada é uma espécie de 
poupança muito melhorada, pois tem 
isenção de tributação das aplicações 
financeiras na fase de constituição das 
reservas, baixas taxas de administração 
e a vantagem única de investir de forma 
diversificada, em várias classes de ativos, 
no Brasil e no exterior. 
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Editorial

E, na Mais Previdência, por exemplo, ainda 
há vantagens adicionais. Afinal, além das 
patrocinadoras investirem em conjunto 
com o funcionário participante (no limite 
de até 4% do seu salário), o que pode 
configurar um investimento com rentabili-
dade de até 100% já na largada, a taxa de 
administração do Plano Mais Previdência 
Família foi zerada até junho de 2024. Mas, 
o que significa isso? Significa mais rentabi-
lidade para a sua reserva de poupança.  

É válido destacar também que, quanto 
mais cedo uma pessoa começa a planejar 
a sua poupança previdenciária, mais fácil 
será atingir as metas. Por isso, é possível 
afirmar que a “previdência privada também 
é coisa de jovem” e a pouca idade é uma 
vantagem que ele já tem quando inicia a 
vida profissional. 

Portanto, para você jovem recém-contra-
tado na FIEMG, SESI, SENAI, CIEMG ou IEL e 
iniciando sua vida profissional, não desper-
dice a oportunidade que essas empresas 
lhe concedem. Hoje, são poucas as compa-
nhias que possuem essa consciência social 
em relação a participar na construção de 
um futuro mais tranquilo para as pessoas 

que contribuíram pelo futuro e perenidade 
da própria instituição. E para você que já 
é cliente dos planos administrados pela 
Mais Previdência, pense na extensão desse 
benefício para seus familiares. 

Por fim, eu deixo aqui o meu convite 
para que procure a Mais Previdência para 
entender também as razões para contratar 
junto com a sua previdência privada algum 
seguro de vida e invalidez permanente. 
Afinal, faz todo sentido quando você 
ainda está na sua fase de acumulação de 
recursos e tem dependentes financeiros, 
como esposa e/ou filhos, por exemplo. 

Lembre-se! A previdência privada serve 
para dois objetivos principais: acumular 
patrimônio, como outros investimentos, e 
ter uma renda no futuro. Mas, esse produto 
também pode servir para deixar um 
dinheiro para os seus dependentes usarem 
a qualquer momento, caso aconteça 
algum imprevisto com você. Por isso, inde-
pendentemente do instrumento escolhido 
para iniciar a sua previdência privada, o 
mais importante é a consciência e disci-
plina de que a meta para a aposentadoria 
deve ser iniciada desde cedo.

Guilherme Velloso Leão

+PNEWS: o informativo digital da Mais Previdência. 
Diretoria Executiva: Guilherme Velloso Leão, Diretor-Presidente, Fernando Dias Silva, Diretor de Administração e Benefícios 
Previdenciários, e Letícia Carla Ataíde, Diretora de Investimentos e Controles Atuariais. 
Produção, redação e revisão: Tabata Martins.
Endereço: Rua Bernardo Guimarães, 63, Funcionários, Belo Horizonte, MG - 30140-080.
Contatos: (31) 3284.8407 - atendimento@maisprevidencia.com - www.maisprevidencia.com.

Expediente
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FIQUE POR DENTRO 
por Tabata Martins 

Taxa de administração do  
Plano Mais Previdência Família é ZERADA
Isenção é válida até junho de 2024 e representa oportunidade 
para clientes do Plano CASFAM ampliarem seus investimentos

“O reflexo de zerar a taxa de administração do 
plano é imediato e aumenta a rentabilidade 
dos recursos investidos”, destaca Letícia Ataíde, 
Diretora de Investimentos da Mais Previdência. 

Significa que todos os atuais clientes do Plano Mais Previdência Família, desde o dia 
01/07/2022, já passaram, automaticamente, a usufruírem dessa isenção, o que faz com 
que a rentabilidade do plano aumente e, por consequência, o seu patrimônio junto à 
Mais Previdência.

Além disso, significa uma excelente oportunidade para os mais de 5 mil clientes do Plano 
CASFAM ampliarem os seus investimentos ao também tornarem-se clientes do Plano 
Mais Previdência Família, que está disponível para eles e os seus filhos (as), cônjuges e 
demais dependentes econômicos desde 2019 por a partir de apenas R$ 79 mensais e, 

Mas, o que isso significa?

O Plano Mais Previdência Família já possui mais de 1.000 clientes e, a partir do mês de julho 
deste ano, teve a sua taxa de administração ZERADA até junho de 2024.  
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agora, com ZERO de taxa de administração. “Atualmente, a taxa de administração média 
praticada entre as instituições financeiras tradicionais, aqui incluem-se principalmente 
os bancos, gira em torno de 1,5% a 2,5% aa.  O reflexo de zerar a taxa de administração 
do plano é imediato e aumenta a rentabilidade dos recursos investidos”, salienta Letícia 
Ataíde, Diretora de Investimentos da Mais Previdência.

“Zerar a taxa de administração do novo plano 
da +P é uma excelente forma de incentivar os 
nossos já clientes a também fazerem um plano de 
previdência privada para os seus filhos, cônjuges 
e demais dependentes econômicos”, ressalta 
Fernando Dias, Diretor de Administração e 
Benefícios da Mais Previdência.

Fernando Dias, Diretor de Administração e Benefícios da Mais Previdência, partilha que 
“estamos muito felizes de dar essa notícia a todos aos nossos clientes, especialmente 
os do Plano CASFAM, uma vez que acreditamos que zerar a taxa de administração do 
novo plano da +P é uma excelente forma de incentivá-los a também fazerem um plano 
de previdência privada para os seus filhos, cônjuges e demais dependentes econômicos, 
já que 100% do dinheiro aplicado será revertido diretamente para eles e com adesão 
inicial a partir de apenas R$ 79. Ou seja, agora, ficou ainda mais fácil garantir o futuro de 
toda a família da indústria mineira, lembrando que, no Plano Mais Previdência Família, 
já a partir do 3º ano de contribuição, é possível fazer resgates parciais, o que viabiliza a 
realização de sonhos, como a compra de um imóvel, carro, a realização de uma viagem 
em família e/ou a garantia da condição financeira de arcar com um curso superior para 
os filhos no futuro e por aí vai”, ressalta. 

Ataíde destaca ainda que “a taxa de administração zerada no Plano Mais Previdência 
Família deve ser interpretada pelos nossos clientes como mais rentabilidade na conta de 
cada um deles. Isso porque, a partir dessa isenção, automaticamente, há um aumento 
de patrimônio para os já clientes do Plano Mais Previdência Família, assim como uma 
maior chance de acumulação financeira para os novos”, explica.
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“A isenção não irá acarretar em nenhum custo 
e/ou desconto adicional aos nossos clientes”, 
garante Guilherme Velloso Leão, Diretor-
Presidente da Mais Previdência.

Guilherme Velloso Leão, Diretor-Presidente da Mais Previdência, acrescenta que “a notícia 
do fato de termos zerado a taxa de administração do Plano Mais Previdência Família pode 
gerar a dúvida de como o plano passa a ser administrado com essa isenção até junho de 
2024. Por isso, faço questão de esclarecer que, a partir de agora, os custos do nosso novo 
plano serão sanados por meio da utilização do chamado fundo de fomento do plano. 
E isso quer dizer que não irá acarretar em nenhum custo e/ou desconto adicional aos 
nossos clientes”, assegura.

Para fazer a adesão ao Plano Mais Previdência 
Família com TAXA ZERO, é muito simples! 

Se é funcionário da FIEMG, SESI, SENAI, 
CIEMG ou IEL e quer fazer o Plano Mais Previ-
dência Família com TAXA ZERO até junho de 
2024 para você, basta CLICAR AQUI e fazer 
a sua adesão diretamente pelo seu acesso 
no Fluxo LG.

ATENÇÃO! Você pode sim fazer a sua 
adesão ao Plano Mais Previdência Família 
mesmo já sendo cliente do Plano CASFAM. 
Nesse caso, enfatizamos que o patrocínio 
por parte da sua empresa (até 4%) é único, 
ok? Ou seja, continua sendo referente ao 

Plano CASFAM, cuja contribuição mensal já 
é descontada em folha. Dessa forma, a sua 
contribuição mensal ao Plano Mais Previ-
dência Família, a partir de apenas R$ 79, 
será realizada por meio de boleto bancário 
disponibilizado no nosso Autoatendimento!

Agora, se é funcionário da FIEMG, SESI, 
SENAI, CIEMG ou IEL e quer fazer o Plano 
Mais Previdência Família com TAXA 
ZERO até junho de 2024 para seus filhos 
(as), cônjuges e demais dependentes 
econômicos, é só enviar e-mail para 
atendimento@maisprevidencia.com ou 
mensagem para o número de WhatsApp 
(31) 98791-5328.

Como fazer a adesão ao Plano Mais Previdência 
Família com taxa zero?

https://pessoas.fiemg.com.br/lugardagente/Produtos/SAAA/Principal2.aspx?amb_selecionado=0&abrir_nova_janela=N&eh_mdesigner=N&nome_portal=736B6F745746394B44706C72374B77796A52725136773D3D
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INVESTIMENTOS
por Tabata Martins 

Tempo é dinheiro!
Entenda qual é a força do tempo quando o assunto é 
investimento financeiro

Quantas vezes você já ouviu falar que tempo é dinheiro? Muitas, não é mesmo?  
Mas, você já parou para pensar sobre o que, realmente, significa a força do tempo em 
relação ao dinheiro?

A força do tempo nos investimentos financeiros

“A remuneração do dinheiro investido serve 
não somente para obter retorno financeiro, 
mas também para nos resguardar de cenários 
adversos de perda de poder de consumo 
e inflação”, afirma Luciana Maia Campos 
Machado, Superintendente Acadêmica da 
Faculdade Fipecafi.

De acordo com Luciana Maia Campos 
Machado, Superintendente Acadêmica 
e Professora de Finanças da Faculdade 
Fipecafi, significa que “se você pesquisar 
antigos panfletos de ofertas de supermer-
cado na Internet, encontrará um exemplo 
dos efeitos do dinheiro no tempo, em termos 

de inflação e valor. Em 2000, era possível 
comprar um pão francês por menos de 
10 centavos, um pacote de macarrão por 
menos de 1 real e uma caixa de chocolates 
por menos de 3 reais! Logo, já sabemos que 
receber uma determinada quantia hoje, ou 
no futuro, não é equivalente”, esclarece.



8

Investimentos

 | 23ª Ed. 

Em relação à força do tempo nos inves-
timentos financeiros, a Superintendente 
Acadêmica assinala que “podemos pensar 
na força do tempo sobre os investimentos 
como uma relação de privação de consumo 
imediato. Quando optamos por investir 
o dinheiro que temos em mãos, estamos 
deixando de comprar bens que poderiam 
nos dar prazer imediato e assumindo o 
risco de lidar com a incerteza do dinheiro 
no tempo. Mas, as taxas de juros embutidas 
na operação, o retorno que o investidor 
terá devem, então, remunerá-lo sobre: 
risco da operação financeira, a incerteza; 
perda de poder de compra, a inflação;  

“Nos investimentos financeiros, graças aos juros 
compostos, o tempo é seu maior aliado”, aponta 
Alessandro Guimarães Oliveira, Analista de 
Investimentos da Mais Previdência.

Alessandro Guimarães Oliveira, Analista 
de Investimentos da Mais Previdência, 
complementa que “nos investimentos 
financeiros, graças aos juros compostos, o 
tempo é o seu maior aliado. E a explicação 
disso está na fórmula matemática do 
Valor Futuro, que nada mais é que o Valor 
Presente multiplicado pelo Juros elevado 

e custo de oportunidade e privação. Assim, 
quando investimos, objetivamos que o 
capital investido cresça a níveis superiores à 
inflação. Afinal, queremos um ganho real e 
que também nos remunere pela privação de 
consumo imediato. Ou seja, esperamos uma 
recompensa por termos deixado de consumir. 
Do outro lado, quem pega dinheiro empres-
tado, pois precisa dele imediatamente, paga 
um prêmio por adiantar consumo. A remu-
neração do dinheiro investido serve não 
somente para obter retorno financeiro, mas 
também para nos resguardar de cenários 
adversos de perda de poder do consumo e 
inflação”, detalha.

à Potência do Tempo. Muito se engana, 
quem pensa que sucesso financeiro está 
apenas no montante inicial disponível. 
Obviamente, ter um alto valor inicial ajuda, 
mas o que faz diferença ao longo de  
30 anos, por exemplo, é a consistência nos 
aportes, a rentabilidade e, principalmente, 
o tempo”, sinaliza.
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A força do tempo no investimento em previdência privada

*Rentabilidade estimada utilizada nas simulações de 4% ao ano

Especificamente sobre a força do tempo 
no investimento em previdência privada, 
Machado sinaliza que “os planos de previ-
dência privada proporcionam renda 
adicional à da previdência pública. As insti-
tuições financeiras oferecem várias opções 
àqueles que desejam investir na modalidade 
e atendem a diferentes perfis e objetivos. Ao 
analisar previdência privada, deve-se atentar, 
além da aderência da proposta ao seu perfil, 
à gestão, taxas de administração praticadas 
e perfil da alocação em carteira. Refletir, 
desde cedo, sobre a aposentadoria é impor-
tante para que esse planejamento permita 
a estabilidade financeira desejada. Quanto 
antes você começar a poupar e investir com 

essa finalidade, maiores serão as chances de 
conseguir se aposentar com segurança. É 
comum vermos pessoas que somente param 
para pensar na aposentadoria quando ela se 
aproxima e, ao se aposentarem, continuam 
trabalhando, pois sentem um forte impacto 
em relação à renda que tinham anterior-
mente”, contextualiza. 

Oliveira endossa que, “a força do tempo 
no investimento em previdência privada 
também pode ser explicada pelo ‘milagre’ 
dos juros compostos. Quanto antes iniciar 
o seu planejamento de futuro, menor será 
seu gasto, conforme o exemplo abaixo 
detalha melhor”:

Quanto custa comprar os
R$ 100 mil, aos 65 anos,

pagando à vista aos 30 anos?
R$ 25.141,54

COMPRAR À VISTA
Quanto custa comprar os
R$ 100 mil, aos 65 anos,

pagando à vista aos 40 anos?
R$ 37.218,28

COMPRAR À VISTA
Quanto custa comprar os
R$ 100 mil, aos 65 anos,

pagando à vista aos 65 anos?
R$ 100.000,00

COMPRAR À VISTA

Quanto custa comprar os
R$ 100 mil, aos 65 anos,

pagando à vista aos 45 anos?
R$ 45.352,90

COMPRAR À VISTA

R$ 100 MIL

55% DE
DESCONTO

75% DE
DESCONTO

63% DE
DESCONTO

30 ANOS 40 ANOS 45 ANOS 65 ANOS

Dúvidas sobre a força do tempo em relação ao seu investimento em previdência privada 
junto à +P? Então, envie e-mail para atendimento@maisprevidencia.com que te ajudamos!
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Na +P, 
a sua indicação 
VALE BRINDE!

NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE!
Para participar, É MUITO SIMPLES!

Basta CLICAR AQUI e preencher um formulário digital 
com o seu nome, telefone e e-mail pessoal, assim 

como do seu amigo (a) indicado.

https://forms.gle/fWvTZNZApKXAJ5og7


11 | 23ª Ed. 

DESTAQUES

Esfriou né?

Vamos aquecer
o inverno de 
quem precisa? 

CAMPANHA DO
AGASALHO +P  

Participe!

+P no Linkedin
PRIORIZE A SUA CARREIRA ENQUANTO CUIDAMOS DO SEU 
PATRIMÔNIO! Nós da Mais Previdência agora também estamos 
no LinkedIn! Para seguir a página da +P no LinkedIn, basta 
CLICAR AQUI! Em caso de dúvidas e/ou sugestões, por favor, 
envie e-mail atendimento@maisprevidencia.com ou ligue nos 
telefones (31) 3284-8407/ (31) 98791-5328, que também é 
WhatsApp.

Campanha do Agasalho +P
Desde o mês de maio deste ano, a equipe de Comunicação da 
Mais Previdência está realizando a Campanha do Agasalho +P! 
Então, se tiver alguma roupa de frio que não usa mais e esteja 
em bom estado ou ainda um cobertor, é só entregar na nossa 
sede, que fica na rua Bernardo Guimarães, 63, bairro Funcioná-
rios, Belo Horizonte, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h! 
Vamos juntos aquecer o inverno de quem precisa? Participe!

Nova versão Autoatendimento +P
Você já acessou à nova versão do Autoatendimento da 
Mais Previdência? Não? O que está esperando? No ar desde 
maio deste ano, a plataforma digital “foi toda idealizada 
e operacionalizada com 100% dos esforços voltados a 
atender os nossos clientes da maneira mais funcional e ágil 
possível”, convida Fernando Dias, Diretor de Administração 
e Benefícios da Mais Previdência. Para ter acesso à nova 
versão do Autoatendimento +P, basta entrar no site da  
www.maisprevidencia.com.br e clicar no botão  
Acesse sua conta, que é localizado na parte superior à direita 
do site.

https://www.linkedin.com/in/mais-previd%C3%AAncia-35679418a/
http://www.maisprevidencia.com.br
https://portal.universalprev.com.br/form.jsp?sys=AUT&formID=464569243&locale=pt_BR&cliente=MjE0MA==

