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Chegamos a tão 
esperada Trilha 4!

Let’s go! 

E com ela, a hora de entender por que não 
dá pra comparar banana com laranja. 

“Quê???” 

Vamos organizar para você uma verdadeira feira de 
informações sobre rentabilidade, pra quando você 
se perguntar “por que está assim ou assado?”, 
a resposta que vier faça todo sentido.  

Esta etapa já é mais avançada ein. 

Então, se você entrou aqui e está se sentindo 
um pouco perdidx, confira os temas e níveis de 
aprendizado das nossas outras 3 Trilhas, pra gente 
evoluir o assunto sem pressa  
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Por que a minha 
rentabilidade não é igual 
em relação ao mesmo 
período do ano anterior? 

A continha que de cara já ajuda a entender o porquê ela quase nunca 
será igual a do ano anterior é: cenário econômico + volatilidade da taxa 
de juros (Selic) + mudança de expectativas dos agentes financeiros. 

Enquanto essas três variáveis forem dinâmicas como são, a sua 
rentabilidade entra no sobe e desce junto com elas no decorrer do 
tempo. É um atributo legal, o que chamamos de marcação a mercado, 
mas fique tranquilx, já falaremos mais sobre isso. 

O cenário econômico é aquilo né, qualquer movimentação que 
gere impactos econômicos, tipo eleições, tragédias mundiais, uma 
pandemia, desastres naturais, indicadores financeiros vão modificá-lo.  

As fraquezas nunca são imutáveis, a maré alta sempre vai voltar, 
a paciência é a mãe dos investimentos a longo prazo, como já 
comentamos nas outras trilhas também algumas vezes.

Já para entender o impacto da Selic, pense que ela é a taxa 
de juros que serve para balizar o preço de todo e qualquer 
ativo que você possa imaginar.

Ela é considerada na economia uma taxa de juros livre de risco 
e é a remuneração que o governo federal está disposto a pagar 
como empréstimo por um título, em diversos prazos.
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Claro que, quanto menor o prazo, maior a certeza de que terei meu 
dinheiro emprestado de volta, por isso paga-se menos juros. Conforme 
o prazo que meu dinheiro ficará com o governo aumenta, também 
aumentam minhas expectativas de incerteza de recebimento. 
 
Para isso cobra-se dele aquilo que chamamos de prêmio 
(um excesso de retorno pela incerteza no prazo). 

“Mas, vocês acabaram de dizer que o governo é o que dispõe da 
menor taxa de juros da economia, e sem risco! Como assim prêmio?”. 
Pois bem, quando emprestamos dinheiro a algum ente – seja ele 
quem for – alocamos esse nosso dinheiro no mercado de dívida. 

Fazendo isso, nossa “aposta” é pelo poder de solvência, digamos 
assim, daquele ente para que possamos receber nosso dinheiro de 
volta. No caso do governo, em risco de solvência, ele mesmo pode 
imprimir seu próprio dinheiro para quitar ou sanar suas dívidas*, 
motivo pelo qual ele é livre de risco. 

As mudanças de expetativas acabam sendo tudo aquilo que 
os agentes financeiros antecipam em relação a alguma variável 
no mercado financeiro. Se é um governo, o mercado quer saber 
as condições dele saldar suas dívidas ou não e olham muito 
para política monetária e fiscal de um país.

Se for uma instituição não financeira, o mercado ficará de olho 
nas receitas daquela empresa, no posicionamento dentro daquele 
determinado setor, seu tamanho e tipo (monopólio, oligopólio, 
competição perfeita), capacidade de “controlar” preços, 
cadeia de fornecedores e/ou clientes, entre outros. 

O mercado quer saber para quem empresta dinheiro, qual 
o spread bancário, posição de ativos e passivos, etc. 

*Teremos efeitos secundário e terciários na economia como 
inflação e dúvidas quanto às receitas futuras, mas é algo 
possível de se acontecer. 
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A minha rentabilidade x 
A de outros produtos 
de investimento
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É impossível comparar a rentabilidade de produtos que atuam 
em mercados diferentes, com legislações e retornos diferentes. 
 
Existe uma balança interna de cada tipo de produto, 
que ao compará-las, pode impactar na sua rentabilidade. 

Por exemplo, na previdência a TAF é relativamente alta, 
mas o IR é o mais baixo (pode chegar a 10% na tabela regressiva).  

Outra coisa, você se fez a pergunta certa quando contratou o seu 
produto financeiro? Para que você o queria? Em quanto tempo 
gostaria de ter tal rentabilidade ou resgatá-lo? 
 
Mais uma pergunta necessária a si mesmo: qual o horizonte de tempo 
dos investimentos? Porque na previdência o passivo é de longo prazo, 
afinal cuidaremos da sua aposentadoria, pós-aposentadoria e quiçá 
sucessão, os passivos são bastante espaçados no tempo, motivo pelo 
qual nossos ativos (investimentos) também são de longo prazo e a 
maturação da estratégia é de maior prazo também. 

E mais: são produtos de Renda Fixa, Multimercado ou Ações? 
Dentro disso possuem o mesmo objetivo de risco, retorno e de prazo? 
Se forem ações, apostam nos mesmos setores, na mesma economia, 
mesma proporção entre empresas? Empresas de crescimento 
ou de geração de valor? Pequenas, médias ou grandes? 
Boas pagadoras de dividendos?

Viu só!? Temos muito a nos perguntar e a perguntar aos nossos 
consultores ou gerentes para descobrir qual o melhor caminho 
para se comparar rentabilidades.
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DICA EXTRA: Mirar em prazos longos gera um determinado custo, 
porque o risco vai oscilar muito até você alcançar a data alvo. Mas, um 
equilíbrio feito profissionalmente durante este período, te dará mais 
chances para que isso dê muito certo. 

E se der muito certo, bingo! Valeu a pena. 

A TAF (taxa de administração financeira) sempre fará parte do seu 
plano de previdência e do seu extrato, por isso ela pode ser um dos 
fatores que te farão olhar para ele e pensar: tem um valor a menos 
aqui no meu rendimento. Isso porque este é um valor subtraído dele.

É, a gente sabe, doeu um pouco isso. 

Mas, como todo serviço que a gente contrata, nós pagamos 
por uma performance e queremos retorno, certo!? 

Com a previdência não é diferente.
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O que é TAF e 
o que ela banca 
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Quando você contrata um plano como este, você não está 
contratando um fundo, mas sim um produto, um plano, que 
traz consigo várias cabeças pensantes e experiência de mercado, 
fatores que vão estruturar e calibrar a sua estratégia periodicamente, 
além de cuidar do risco que você tomou para que ele seja o mínimo 
possível. A TAF é a remuneração por toda esta estrutura 
e ferramentas necessárias dentro deste cenário.

Outro ponto é: não perca o olhar no longo prazo. Muitas vezes nos 
prendemos ao rendimento de um único mês e podemos sentir 
que o abatimento da TAF está surtindo um grande efeito. 

Porém, olhando a sua jornada dentro do plano de maneira macro 
e a longo prazo, este valor será compensado ao longo do tempo por 
algo que ele mesmo subsidia, o retorno da nossa dedicação à 
rentabilidade e mitigação de risco. 
 
E o que tem num plano de previdência 
que não tem em um fundo normal? 
A possibilidade de reverter a reserva em renda no futuro, sucessão 
patrimonial sem custos de inventário, uma equipe especializada em 
retorno a longo prazo, incentivos fiscais, IR menor do que em outros 
tipos de investimento (10% na tabela regressiva), sem come-cotas.
 
Por isso, é sempre bom pensar quando você coloca o seu plano 
de previdência na mesa e sentir esse impacto na reserva: o que este 
impacto está subsidiando? Ele vai me atrapalhar lá no final? 
O que ele está me proporcionando de retorno? 
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A minha rentabilidade 
na Brasilprev x 
A rentabilidade de 
outros players. 

Estamos comparando a mesma estratégia de investimento? 
O que o outro player oferece é muito parecido mesmo?  

Mas, a mais importante dentre todas as perguntas é: a relação 
de risco e retorno de cada uma delas é realmente comparável? 

Porque aqui você vai entender se você terá o que precisa, 
quando precisa, com uma rentabilidade x custo que valha a pena. 
Rende muito, é barato e não tem risco? Investiga isso direito, 
isso não existe. 

Outro fator do tipo “você sabia” é que ao comprar um plano de 
previdência o seu risco é a probabilidade de aquela EAPC falir? 
Pois é, portanto, cuidado com esta escolha.
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Abri o site da Brasilprev 
e vi que tem fundos 
rendendo melhor que 
os meus. E agora?   

Quando se investe numa previdência você compra um plano e 
não um fundo, por isso é preciso checar de perto quais são os 
fundos habilitados para cada plano, este é o primeiro ponto. 

Se você se depara com um fundo que gostaria que estivesse 
na sua estratégia porque está rendendo bem, você pode mudar 
seu plano ou de plano. 

Mas, também tem o fato de que quando você se depara com o 
índice de rentabilidade de um plano muito bom e ele não está na 
sua estratégia, digamos que você chegou no final da festa, porque 
ele já rentabilizou, não dá mais pra pegar aquele bonde. 

O lance é lá no começo, quando você pensa: quem é que vai 
arriscar entrar numa festa sem saber se ela vai ser boa ou não? 
Mas, mesmo assim, se arriscar! 

Essa é que é a mágica do mercado financeiro, você quer se 
dar bem? Tem que chegar no começo da festa. Como diz 
o ditado “quem chega primeiro bebe água limpa”! 

Nada é certo nessa vida, mas quando acontece, é bom demais. 
Se não der, aqui você ainda tem a oportunidade de, com 
paciência, pegar carona para a próxima festa. 
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Até logo.

Weeee are the 
chaaaampion 
my frieeends! 
Chegamos ao final do nosso e-book e não podemos evitar 
aquele sentimento de orgulho máximo, você conseguiu \o/ 

Agora seu planejamento financeiro para o futuro ficará 
mais simples e intuitivo, além do acompanhamento da sua 
rentabilidade não parecer mais um bicho de sete cabeças 
ou que você está perdendo dinheiro o tempo todo. 

Mas, não vai embora não ein! Tem muita coisa 
pra gente aprender sobre previdência privada e 
o mercado financeiro, todos os dias!!! 

Por isso, convidamos você a nos acompanhar sempre 
em nossas redes sociais e Blog, assim a gente mantém 
as nossas trilhas de conhecimento pelo 
tempo que você precisar <3 
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