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Apresentação 

 

Envelhecer é um processo natural e esperado, por isso é muito importante estar 

preparado financeiramente para essa nova fase da vida. Com o envelhecimento da 

população, aumentam as incertezas em relação aos benefícios dos futuros aposentados 

(MAGALHÃES, 2020). Dessa forma, é importante planejar alguma forma de complementar 

a renda futura, de modo a não depender exclusivamente da Previdência Social para 

manter o padrão de vida na aposentadoria.  

 

Uma dessas formas é acumular recursos durante o período da vida ativa. Vimos na 

cartilha anterior que isso é possivél aumentar esse capital, através de investimentos em 

vários produtos disponíveis no mercado. O mérito aqui deste material é elaborar um 

planejamento financeiro para complementar a renda no período da aposentadoria, 

destacando o poder de ganho dos juros compostos nos investimentos de longo prazo.  

 

Serão feitas simulações em que um indivíduo, em idade ativa, busca economizar 

parte de sua renda a fim de complementar o valor de sua aposentadoria. Conheceremos o 

personagem muito querido o Sr. Manuelito, que nos ajudará a entender melhor como 

funciona o uso da matemática financeira nesse planejamento. Finalizando, daremos 

exemplos de produtos relacionados à aposentadoria como o Plano Gerador de Benefício 

Livre (PGBL) e Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL). 

 

Sem mais delongas, vamos ao futuro. 

Diego Silva 

Analista de Seguro Social – Economista
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1. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

De acordo com Magalhães (2020, p. 10), o Brasil está passando por um 

processo de mudança demográfica. Devido aos efeitos da redução da proporção da 

população jovem e o aumento gradativo da população com idade avançada, projeta-se 

para o ano de 2060 uma população com maior número de idosos. Observem os 

gráficos a seguir: 

 

Figuras 1, 2 e 3 – Gráficos da população brasileira – Anos 1980, 2015 e 2060e. 
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Fonte: IBGE, 2019. In: Magalhães, 2020, p. 10. 

 

Em observância dos gráficos acima, nota-se o encurtamento da pirâmide etária 

do Brasil. Nos anos 80, a população brasileira era uma população jovem com poucos 

idosos. 35 anos depois, essa configuração de brasileiros em idade ativa e idosos 

comecou a mudar. Enquanto havia uma redução de jovens até 14 anos, havia um 

crscimento considerável de idosos a partir dos 60. E enfim, a estimativa em 2060, 

quando a quantidade da população idosa será bem maior do que as da idade ativa. 

 

Dessa maneira, o aumento do número de idosos inativos e do tempo de duração 

dos benefícios recebidos, além da redução do número de contribuintes, implica em um 

sistema previdenciário com necessidade de readequação à nova realidade demográfica 

(MAGALHÃES, 2020, p. 11). Segundo a ANBIMA (2019, in: MAGALHÃES, 2020, op. 

cit.), 90% dos brasileiros aposentados serão aposentados pela previdência social. 

 

Ainda sobre, o estudo da assosciação apontou que 88% dos brasileiros que 

investem preferem a poupança. Os motivos é que a poupança é um investimento fácil, 

seguro e poderia ser resgatado a qualquer momento. Nós já vimos que na cartilha 

anterior que poupança não pode ser comparada mais a investimento, devido ao 

contexto inflacionário e as oportunidades de investimento do mesmo perfil disponíveis 

no mercado. 
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2. JUROS COMPOSTOS 

 

 Os juros compostos (BTG PACTUAL, 2021) são aqueles nos quais os juros do mês 

são incorporados ao capital. Com uma taxa assim, o valor cresce muito mais rápido do 

que com juros simples. No caso de uma dívida, é perigoso. No caso de um 

investimento, é excelente. Vamos a um exemplo? 

 

 Considere de um empréstimo de R$ 10 mil, considerando uma taxa mensal de 1%. 

No caso dos juros compostos, o valor devido aumenta em R$ 100 no primeiro mês 

(1% de R$ 10.000,00), R$ 101 no segundo mês (1% de R$ 10.100,00), R$ 102,01 no 

terceiro mês (1% de R$ 10.201,00) e assim sucessivamente. Em 12 meses, o total 

será de R$ 11.268,25 (OP. CIT, 2021). 

 

 A fórmula dos juros compostos é dada por: 

 

M = C x (1 + i)n, onde: 

 

M  =  montante que será capitalizado; 

C  =  capital a investir; 

i  =  juros e; 

n =  períodos. 

 

 O fator (1 + i)n é também denominado fator de capitalização. Ele representa o fator 

de correção em n períodos e é base de equivalência entre valores financeiros em 

períodos de tempo distintos. Ou seja, para compararmos um valor de hoje (atual ou 

presente) com um valor futuro após n períodos, basta multiplicar o valor de hoje pelo 

fator de capitalização; assim como, para compararmos um valor futuro com um valor 

atual anterior a n períodos, devemos dividir o valor futuro pelo fator de capitalização 

(MAGALHÃES, 2020, p. 25). 

 

 A tabela de capitalização de um montante aplicado é apresentada a seguir: 
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Tabela 1 – Montante capitalizado a juros compostos em relação à aplicação de um 

capital de R$ 1.500,00 a uma taxa de juros de 10% ao mês ao longo de 10 meses. 

 

 

Fonte: Magalhães, 2020, p. 26. 

 

  Observe a evolução do capital aplicado e o quanto ele rendeu em dez meses. Já 

neste último, o montante registrou R$ 3.890,61. Ou seja, seu rendimento foi de R$ 

2.390,61, praticamente 63% do montante aplicado. Graficamente, essa evolução do 

capital pode ser lida da seguinte forma: 
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Gráfico 1 – Evolução do montante dos juros compostos 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

  

1.  3.  ACUMULAÇÃO E USUFRUTO DO CAPITAL 

 

   Em Magalhães (2020, p. 28), iremos calcular o valor que deve ser poupado 

mensalmente, para que, possa ser obtida uma renda mensal complementar a 

aposentadoria por um tempo determinado. Dos períodos, serão realizados os depósitos 

mensais (acumulação) e serão efetuadas as retiradas mensais (usufruto).  

 

   Dessa forma, os depósitos, o qual denominará de aportes formará uma reserva 

acumulada que será reduzida com os resgates que denominaremos de recebimentos. 

Para efeito de cálculo, todos os valores dos aportes mensais serão iguais, bem como 

todas as rendas mensais terão o mesmo valor. Um especulador, por exemplo, nunca tem 

certeza de que ele vai mesmo se valorizar. Por isso, geralmente especular é um ato 

associado a ganhos ou perdas de quantias enormes de dinheiro. Afinal, já vimos esse 

tema na cartilha anterior sobre o problema de especular, lembram? 
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   3.1 CENÁRIO SEM RENDIMENTOS 

 

   De acordo com Magalhães (2020, p. 28), Seja x a idade que uma pessoa começou a 

poupar, y a idade com que pretende se aposentar para usufruir de uma renda mensal até 

determinada idade w. Dessa forma, será calculado o valor mensal P que deve ser 

poupado por um período de tempo igual a y − x (acumulação), para que seja possível 

usufruir, no futuro, uma renda mensal R, durante um período de tempo igual a w − y 

(usufruto).  

 

   Dessa forma, temos que o valor acumulado é igual o valor a ser usufruído. Ou seja: 

 

P · (y − x) = R · (w − y). 

 

  Além disso, pede-se reescrever a equação calculando o valor mensal a ser poupado 

em função da renda mensal desejada. 

 

P = R · (w − y / y – x). 

 

  Exemplo 1: o Sr. Manuelito é um rapaz de 30 anos que começa a reservar uma parte 

da sua renda para complementar sua aposentadoria no futuro. Ele tem um cofre em sua 

casa onde ele pretende guardar um valor mensal até os 65 anos de idade e acumular 

uma reserva suficiente para complementar sua renda mensal em R$ 1.000,00 até os 

seus 85 anos de idade. Desconsiderando os efeitos da inflação, quanto ele deverá 

poupar mensalmente para que, a partir dos 65 anos, ele obtenha a renda mensal 

desejada? 

 

 Para responder a pergunta acima, iremos considerar os seguintes dados: 

 

 y  =  idade com direito de aposentadoria = 65; 

 x  =  idade em que começou a poupança = 30; 

 w  = idade limite da poupança = 85; 

 R =  renda mensal = R$ 1.000,00 e; 

 P  =  valor a ser poupado, a saber. 
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 Substituindo os valores na fórmula, temos: 

 

P = R · (w − y / y – x) 

P = 1000 . (85 – 65 / 65 – 30) 

P = 1000 . (20 / 35) 

P = 1000 . (0,57143) 

P = R$ 571,43 

 

 Ou seja, ele deverá economizar, mensalmente, R$ 571 reais até o direito de exercer 

a aposentadoria. Agora, para ele usufruir mensalmente o valor de R$ 1.000,00 durante 20 

anos (MAGALHÃES, 2020, p. 29), ele deverá acumular o valor de R$ 240 mil reais, o 

equivalente a 240 meses multiplicada pela renda. O gráfico a seguir mostra como seria 

essa reserva acumulada para usufruto: 

 

Figura 4 – Gráfico da reserva acumulada. 

 

 

Fonte: Magalhães, 2020, p. 29. 
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 3.2 CENÁRIO COM RENDIMENTOS 

 

 Neste cenário, o cálculo do valor a ser poupado durante um período de acumulação 

para garantir uma renda em um período de usufruto considera o regime de capitalização 

composta nos dois períodos, a exemplo de alguém que aplique um capital em um 

investimento que remunera a juros compostos. 

 

 O valor do pagamento P pode ser expresso por: 

 

P = VF · i / (1 + i)n – 1, onde: 

 

 P = Valor a ser poupado 

  VF = Valor futuro 

 i = Juros 

 N = períodos 

 

 Exemplo 2: Se Manuelito aplicar mensalmente o valor fixo de R$ 571,43 em um 

investimento com capitalização composta a taxa de juros de 0,5% ao mês, quanto será o 

valor acumulado em 35 anos? Se substituírmos os termos da fórmula pelos dados, 

temos: 

 

VF = 571, 43 · (1 + 0,005)420 – 1/ 0, 005  

 VF = 571, 43 · (1,005)420 – 1 / 0,005 

VF = R$ 814.122, 21 

 

 Dessa forma, o Sr. Manuelito, após 35 anos, terá acumulado o valor de mais de R$ 

814 mil reais. Dessa maneira, quando se compara esse resultado com o do cenário sem 

rendimentos, mas com mesmo valor de aporte mensal e mesmo período de acumulação, 

o valor acumulado em um cenário de juros compostos no exemplo acima é de, 

aproximadamente, três ou quatro vezes maior que o valor acumulado em um cenário sem 

juros (MAGALHÃES, 2020, p. 32). 
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 E se o Sr. Manuelito resolver acumular R$ 240 mil em 35 anos, considerando a 

mesma rentabilidade de meio por cento ao mês, quanto seria o necessário pra investir? 

Suficiente substituir os dados na fórmula já empregada acima (MAGALHÃES, 2020, p. 

32): 

P = VF · i / (1 + i)n – 1 

P = 240.000 . 0,005 / (1 + 0,005)420 – 1 

P = 240.000 . 0,005 / (1,005)420 – 1  

P = R$ 168,46 

 

  

4. CENÁRIO COM INFLAÇÃO 

  

 No volume II da cartilha de educação financeira, que pode ser aqui acessada, vimos 

exemplos de como a inflação influencia e muito no comportamento dos preços da 

economia e, principalmente, no poder de compra do cidadão. Agora, o que veremos a 

seguir é a possibilidade de se fazer planejamento com cenários de alta da inflação. 

Acompanhem. 

 

 Exemplo 3. Manuelito guardou um capital de R$ 1.000,00 em um cofre durante o ano 

de 2018. A taxa de inflação oficial foi de 3,75%. Com base nos dados apresentados, 

quanto foi a desvalorização desse capital (MAGALHÃES, 2020, p. 42)?  Para responder 

essa a pergunta, temos em mente saber que Manuelito teve a felicidade de guardar seu 

dinheiro em um cofre. Dessa maneira, seu capital nao foi capitalizado. Sendo assim, 

deve-se utilizar os juros simples: 

 

V = C x (1 + f) 

 

 Em que “f” é a inflação. Substituindo os elementos acima, temos: 

 

V = 1000 x (1,0375) 

V = R$ 1.037,50 

 

 Logo, vimos acima que o capital sofreu uma desvalorização em R$ 37,50 que deve 

http://arquivos.camacari.ba.gov.br/issm/upload_transparencia/041021101847113734.pdf
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deverá ser “descontada” dos R$ 1.000,00 que o Sr. Manuelito guardou no cofre. É sabido 

que isso possivelmente os R$ 37,50 é refletido na alta dos preços caso ele queira retirar 

o dinheiro guardado e gastar. Já foi visto como se deve calcular o poder de compra no 

segundo volume da cartilha, lembram? Sendo assim, vamos para o planejamento futuro 

considerando esse cenário mais realista. 

 

 Exemplo 4. Manuelito percebeu que a inflação afeta o valor do seu patrimônio. A fim 

de obter, a partir dos 65 anos uma renda mensal equivalente a R$ 1.000,00. Nos dias 

atuais, irá buscar um investimento que ofereça uma rentabilidade real mensal de 0,5%, 

sendo que, dos 30 até os 65 anos de idade, pretende realizar aportes mensais corrigidos 

mensalmente por uma taxa de inflação de 0,45% (MAGALHÃES, 2020, p. 51). 

 

 Supondo que ele invista em 20 anos (240 meses), o cálculo dos aportes é feito como 

no Exemplo 2. A diferença é que você irá colocar o juro capitalizado dos 20 anos no 

numerador e também no denominador para este multiplicar com o mesmo juro mas com 

o periodo total (35 anos = 420 meses), subtraindo, em seguida, uma unidade. Sendo 

assim, fazendo os cálculos obtenho aproximadamente R$ 97,97 em aportes mensais em 

20 anos. Reajustando ele pela inflação, substituindo V por P (aporte corrigido) e C por p 

(aporte sem correção) temos: 

 

P = p x (1 + f) 

P = 97,97 x (1,0045) 

V = R$ 98,41. 

 

5. PLANO GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE – PGBL 

 

 O Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) é uma modalidade de previdência 

privada que existe no Brasil atualmente. Ele tem como finalidade a acumulação de 

recursos ao longo do tempo, para a complementação de renda na aposentadoria. 

Em outras palavras, podemos dizer que as pessoas adquirem um título de PGBL com o 

objetivo de complementar a sua aposentadoria, ou, em alguns casos, até mesmo ser a 

única fonte de renda quando chegar o momento de parar de trabalhar (TORO 

INVESTIMENTOS, 2021). 
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  Os planos denominados (sob a sigla) PGBL, durante o período de diferimento, terão 

como critério de remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder, a 

rentabilidade da carteira de investimentos no(s) qual(is) esteja(m) aplicada(s) a totalidade 

dos respectivos recursos, sem garantia de remuneração mínima e de atualização de 

valores e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável. A apuração de 

resultados financeiros à época de concessão do benefício é facultativa. O percentual de 

reversão de resultados financeiros estará previsto no regulamento (SUSEP, 2021). 

 

Tabela 2 – Vantagens e desvantagens do PGBL 

 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Dedução de até 12% da renda tributável 

que a pessoa obteve em um ano. 

Incide taxas, como a da administração e 

de carregamento, que pode atrapalhar o 

rendimento. 

Não é cômputo de inventário. Se o titular 

vier a falecer, o benefício é creditado aos 

beneficiários nomeados pelo titular. 

Incide imposto de renda (IR) sobre o 

montante acumulado e não sobre o 

rendimento. 

Fonte: Toro Investimentos. Elaboração própria. 

 

 Com relação à tributação, você poderá escolher uma entre as duas tabelas 

existentes. A primeira é a regressiva, ou seja, à medida que o dinheiro for permanecendo 

por mais tempo aplicado, as alíquotas serão menores. Veja como isso ocorre na prática 

(TORO INVESTIMENTOS, 2021): 

 

 Até 2 anos: 35%. 

 De 2 a 4 anos: 30%. 

 De 4 a 6 anos: 25%. 

 De 6 a 8 anos: 20%. 

 De 8 a 10 anos: 15%. 

 Acima de 10 anos: 10%. 
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A outra tabela é regressiva, pois, ao contrário da anterior, suas alíquotas aumentam 

e não está ligada ao prazo, mas sim ao montante anual investido. Confira como ela 

funciona (TORO INVESTIMENTOS, 2021): 

 

 Até R$22.847,76 no fim de um ano: isento de Imposto de Renda. 

 Do valor anterior até R$33.919,80: 7,5%. 

 De R$33.919,92 até R$45.012,60: 15%. 

 De R$45.012,72 até R$55.976,16: 22,5%. 

 Acima de R$55.976,16: 27,5%. 

 

 

6. VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE – VGBL 

 

 Vida Gerador de Benefício Livre é uma modalidade de previdência privada 

comercializada no Brasil. Ele funciona como um seguro de vida que também possui 

cobertura por sobrevivência. Por isso, não é considerado um plano de previdência 

complementar, sendo caracterizado no ramo de seguro de pessoas. Uma das 

características mais marcantes dessa categoria é o fato de o Imposto de Renda incidir 

apenas sobre a rentabilidade acumulada (TORO INVESTIMENTOS, 2021). 

  

 Em vista do retorno baixo da previdência social, fazer um plano de previdência 

privada se tornou uma alternativa para quem deseja construir um futuro mais tranquilo. O 

resultado da rentabilidade da previdência VGBL é incerto, tendo em vista que, ao adquirir 

um plano como esse você terá apenas uma projeção de como será o desempenho, ou 

seja, apenas uma estatística que pode ou não render como o esperado. 

 

 Esse cálculo estimado é realizado levando em consideração alguns elementos como 

a taxa de juros e as estatísticas sobre a expectativa de vida divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Portanto, a rentabilidade que você vai 

receber lá na frente pode apresentar valores diferentes do que foi estimado no 

momento da contratação. 
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 A seguir, apresentamos as vantagens e desvantagens do VGBL: 

 

Tabela 3 – Vantagens e desvantagens do VGBL 

 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Excelente opção para aqueles que não 

conseguem juntar dinheiro e querem 

encontrar investimentos de boa 

rentabilidade. 

Incide taxas, como a da administração e 

de carregamento, que pode atrapalhar o 

rendimento. 

 

IR cobrado apenas na rentabilidade 

Na declaração do IR, os valores pagos 

não podem ser abatidos da base de 

cálculo. 

Fonte: Toro Investimentos. Elaboração própria. 

 

 A mecânica da tributação do imposto de renda sobre o VGBL é idêntica ao Plano 

Gerador de Benefício Livre – PGBL. Assim como este, Todo plano de previdência privada 

exigirá um prazo mínimo de carência que será definido em contrato. Esse será o período 

mínimo que você deve esperar para fazer um resgate ou recorrer ao direito de 

portabilidade, que é a possibilidade de transferir o título para outra instituição financeira 

(TORO INVESTIMENTOS, 2021). Esse prazo deverá ser fixado pela instituição que 

comercializou o título e será de: 

 

 No mínimo: 60 dias para as operações de resgate. 

 No máximo: 24 meses para as operações de resgate. 
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