EDUCAÇÃO FINANCEIRA

VIVER MAIS, PLANEJAR MAIS!
Você costuma pensar no futuro e em como será

mais longa, reforçando assim a importância de

sua vida na aposentadoria? Parece algo muito

um planejamento financeiro adequado a esta

distante da sua realidade hoje? Principalmente

nova realidade.

agora, com a Reforma da Previdência em discussão, é importante ter ciência do quanto o seu planejamento e a sua capacidade de poupar farão a
diferença lá na frente.

Ainda que você contribua a vida inteira para a
Previdência Oficial, dificilmente este será o dinheiro que irá garantir a qualidade de vida tão
sonhada, levando-se em conta seus desejos e

Considerando que a expectativa de vida no Brasil

necessidades. O caminho é se preparar para não

tem crescido ano a ano, é necessário ter cons-

sentir um impacto tão grande na renda, poupan-

ciência de que, depois de se aposentar, você de-

do para o seu futuro e garantindo seu sustento e

to mais cedo iniciar o hábito de poupar, de forma

verá se manter financeiramente por muito tempo,

independência financeira.

organizada e com disciplina, maiores as chan-

sem depender de ninguém.

ces de acumular recursos no futuro. Você pode

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia

QUANTO ANTES COMEÇAR, MELHOR!

poupar pouco, mas sempre, por muitos anos! In-

e Estatística), nos últimos 77 anos, a expectativa

O planejamento financeiro para a aposentado-

vestindo da forma correta e fazendo seu dinheiro

de vida do brasileiro aumentou 30,5 anos. Em

ria se refere a um objetivo de longo prazo, o que

render, terá excelentes resultados.

1940 a expectativa de vida era de 45,5 anos, en-

requer disciplina e acompanhamento constante,

quanto hoje, é de 76 anos!

para possíveis ajustes ao longo do percurso.

O fato de vivermos por mais tempo, e com

Se você se considera muito jovem para pensar

Se você conhece pessoas que ainda não deram o

muita energia para aproveitar cada momento,

nesse assunto, saiba que essa é uma grande

primeiro passo, procure conscientizá-las também,

sinaliza que nossa aposentadoria poderá ser

vantagem no seu planejamento: o tempo! Quan-

apoiando-as na construção de um futuro melhor.

Caso já tenha começado seu planejamento, siga
firme! Se ainda não começou, o momento é agora!

