
Educação Previdenciária

Presente seguro. Futuro garantido.



Video desenvolvido pela ASCPrev – Associação Catarinense  das Entidades de Prev. Complementar



Previdência

Deriva do Latim – prae (antes) videre (ver, considerar) – e quer dizer 
qualidade de quem é previdente (aquele que vê antecipadamente, ou seja, é pensar no 

futuro antes dele acontecer).

É por esse motivo que o termo “Previdência”, de significado amplo, é 
associado à aposentadoria. 

Afinal, é por meio do planejamento financeiro que se chega com reservas 
para esta fase.
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Diferenças entre RGPS, RPPS  e RPC
a) Regime Geral de Previdência Social (RGPS):
operado pelo INSS, uma entidade pública e de filiação obrigatória para os trabalhadores 
regidos pela CLT;

b) Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):
instituído por entidades públicas –Institutos de Previdência ou Fundos Previdenciários e 
de filiação obrigatória para os servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e

c) Regime de Previdência Complementar (RPC):
operado por Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, regime 
privado, com filiação facultativa, criado com a finalidade de proporcionar uma renda 
adicional ao trabalhador, que complemente a sua previdência oficial.



O que é investir em

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR?

É adquirir no PRESENTE uma 

proteção previdenciária para 

garantir um FUTURO com 

QUALIDADE e RENDA 

ADEQUADA

Fazer contribuições hoje

Para receber no futuro uma 

Renda Complementar.



Aumento da LONGEVIDADE
IBGE (26/10/2016)
Número de idosos com 80 anos ou mais deve crescer 27 vezes de 
1980 a 2060

A alta é resultado da melhoria da esperança de vida ao nascer do
brasileiro, que era de 62,58 anos em 1980 e pode atingir 81,2 anos
segundo a projeção de 2060.

Na outra ponta da pirâmide etária, o grupo de crianças de até 4 anos em
2060 deve representar praticamente a metade do estimado na década de
80.

Em 1980, a média era de 4,12 filhos por mulher, taxa que já tinha
diminuído para 2,39 em 2000 e deve chegar a 1,50 em 2060.



As NECESSIDADES na aposentadoria

tendem a ser MAIORES do que na fase 

ativa. 

Educação
Lazer
Transporte Saúde

Será que estamos preparados?



Impacto no RGPS - INSS

Por quanto tempo o INSS  terá recursos financeiros para arcar com os pagamentos dos benefícios?
Outras medidas para a manutenção da previdência poderão ser implantadas futuramente?

 Já passou por várias mudanças conceituais e estruturais, envolvendo o
grau de cobertura e o elenco de benefícios oferecidos

 Acentuada redução da taxa de natalidade, o aumento da
expectativa de vida e a tendência de substituição do capital
humano por capital tecnológico fixo são alguns dos fatores
que fazem com que tal sistema seja um desafio para o Brasil

 Mudanças em pauta preveem aumento da idade e do tempo de
contribuição, redução do valor do benefício



REFORMA PREVIDENCIÁRIA – MÍDIA



REFORMA PREVIDENCIÁRIA – MÍDIA



REFORMA PREVIDENCIÁRIA – MÍDIA



Ter uma RENDA ADICIONAL na aposentadoria através de uma previdência 

complementar é possível

Tudo começa com um bom

PLANEJAMENTO

Aí, você passa a contribuir mensalmente 

para seu plano de PREVIDÊNCIA

E no futuro, passa a usufruir de uma 

RENDA complementar



Quais são as VANTAGENS de contribuir para 
uma previdência complementar fechada?

 Contribuição de baixo custo se começar a contribuir cedo

 Contrapartida do patrocinador

 Benefício fiscal

 Menores taxas em comparação com o mercado

 Facilidade

 Possibilidade de participar nos colegiados

 Segurança



Presente seguro. Futuro garantido.

Obrigado!


