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Assuma o  
controle de 
sua aposentadoria 
 
O momento não poderia ser mais acertado. Em meio aos debates 
envolvendo as mudanças necessárias e decisivas para a 
sustentação da previdência pública no Brasil, ganha justificada 
relevância e tende a ocupar ainda mais espaço no futuro próximo 
o planejamento da aposentadoria.   
 
O que se encaminha para ser mais frequente no futuro, depender 
menos da previdência pública e mais de nossa capacidade de 
economizar, vai demandar de nós um maior compromisso com a 
aposentadoria e disposição para se familiarizar com conceitos 
básicos de investimento. Entender como aplicar o dinheiro 
economizado para construir uma carteira equilibrada e rentável 
ao longo de nossa vida profissional.  
 
Não que nós deixássemos inteiramente o assunto de lado.  Pelo 
contrário. Pesquisa recente mostra que em torno de 66% das 
pessoas em atividade, em especial os mais jovens e os que tem 
uma renda melhor, preocupam-se e desejam ser capazes de 
construir um caminho que os leve a sustentar um bom padrão de 
vida após a aposentadoria. 
 
Mas porque então uma parcela de apenas 21%, segundo a mesma 
pesquisa, põe em marcha ações efetivas que possam fazer 
diferença quando a velhice chegar? 
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O desencontro dos números acontece em boa medida porque em 
geral a população brasileira tem uma educação voltada para sua 
vida financeira insuficiente. Adicione a isso uma acanhada 
disponibilidade de boas ferramentas para a simulação do 
planejamento de sua aposentadoria, o que promoveria uma visão 
prática e de realização, um escasso acesso à profissionais 
especialistas em investimento e alguns outros motivos, para 
concluir que os números, por mais impressionantes que sejam, 
não devem surpreender.   
 

 105,0 milhões dos adultos ativos não se preparam para a 

aposentadoria no Brasil 
 

 Cerca de 19,2% dizem se preparar para aposentadoria, mas 

só 7,8% guardam dinheiro exclusivamente para esse fim, 
enquanto outros 11,4% misturam com objetivos diversos 
 

 Apenas 2,5 % da população idosa se diz independente 

financeiramente 
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Via de regra, a condição financeira é o motivo majoritariamente 
apontado como causa para não se investir.  
 
Claro que desconsiderar situações financeiras limites que 
comprometem temporariamente nossa capacidade de 
economizar é dar as costas à realidade.  
 
Porém, afora estes casos, a questão é o que nós priorizamos na 
vida, e isso não tem relação com a condição financeira, ou seja, 
quão baixa ou alta é a renda.  
 
Esse é o ponto, educação financeira. Não é o quanto você 
economiza periodicamente, mas o desenvolvimento do hábito de 
economizar. Aqui disciplina é o nome do jogo. Formar cultura de 
investimento e cumprir em nosso cotidiano um dos muitos 
objetivos que a educação financeira nos propõe. 
 
Não interessa se essa economia é de 1%, 2% ou 5% da renda. 
Acima da condição financeira, faça primeiro pelo 
desenvolvimento do hábito, despertando sua consciência 
poupadora. Seu futuro agradece. 
 
Levar o tempo para o seu lado também é essencial. Combinado 
com a disciplina, o tempo tem o poder extraordinário para fazer 
quase tudo acontecer quando o assunto é investimento. Comece 
cedo e será possível bancar as despesas para no mínimo viver 
uma aposentadoria digna e estável. 
 
 

Foco no que você pode controlar quando 
investe. O quanto economiza e quando dá 

o primeiro passo!  
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Entenda suas atitudes 
 
O que pensamos sobre o dinheiro determina o que fazemos em 
relação ao dinheiro. Somos hoje o resultado das escolhas que 
fizemos ontem e isso é tão verdadeiro com o dinheiro quanto 
com qualquer outro aspecto da nossa vida. 

 
Mudança de mentalidade: valores pequenos importam 
 
Viver uma aposentadoria com liberdade financeira está mais 
próximo do que você imagina.  
 
Como dissemos acima, uma das verdades financeiras mais 
importantes para entender é o fato de que não é quanto dinheiro 
ganhamos ou mesmo quanto dinheiro gastamos que fará a 
diferença, mas sim se controlamos os efeitos negativos que nosso 
modo de pensar sobre dinheiro pode ter.  

Pense nisso 
  

2. 1. Uma pessoa diz: "Eu não comprei, porque não tinha 
dinheiro". 
 

2. Outra: "Eu tive de pedir para ela comprar, eu não tinha 
dinheiro". 
 

3. Uma terceira: "Eu não tenho dinheiro para isso, mas 
eu comprei mesmo assim”. 
 

A mesma situação. Escolhas diferentes. Por quê? 
Processos de pensamento diferentes quando se trata de 
dinheiro. 
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Essa é a mudança de mentalidade mais importante que você pode 
fazer. Se você acha que é preciso promover grandes mudanças 
para se tornar bem-sucedido em sua relação com o dinheiro, 
saiba que serão as pequenas que vão garantir sua liberdade 
financeira. São as pequenas mudanças que realmente estão ao 
nosso alcance. 
 
No livro The richest man in Babylon, George Clason apresenta oito 
princípios de liberdade financeira. Nenhum deles pede que 
viremos de ponta cabeça nossa vida. São ideias simples. Hábitos 
ou mudanças acessíveis.  

Valores pequenos importam. 
Quem não economiza no pouco, 

também não faz no muito. 
Acompanhe 

3.  
Usar o limite do cheque especial em apenas R$ 200,00 
mensalmente ao longo dos últimos 20 anos nos faria pagar 
em média R$ 17,72 de juros por mês. 
 
Isso não parece grande coisa, não é? Mas estes R$ 17,72, 
investidos em um fundo que tivesse rentabilidade igual a 
do Ibovespa (índice de ações da bolsa brasileira), no 
mesmo período, geraria um patrimônio de R$ 12.080,35.  
 

Deixe essa ideia fazer parte das suas crenças.  
A diferença entre se aposentar muito bem ou sem 

dinheiro e com dívidas não vai te custar mais do que um 
pacote de biscoitos com cobertura de chocolate ao leite 

da Milka de R$ 26,50 por dia ou um estrogonofe de 
camarão do Dinho’s em São Paulo  

de R$ 155,00 por semana! 
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1. Viva abaixo de suas possibilidades; 
 

2. Faça o dinheiro trabalhar para você; 
 

3. Proteja seu patrimônio; 
 

4. Tenha um plano de aposentadoria; 
 

5. Nossa casa é nossa maior despesa. Compre ou alugue uma 
casa que pode pagar confortavelmente; 
 

6. Invista antes de pagar qualquer despesa; 
 

7. Invista em você mesmo. Aumente sua habilidade de gerar 
renda; 
 

8. Acompanhe o patrimônio. Saiba onde está e para onde está 
indo. 

 
Implicitamente aparecem recomendações essenciais: comprar 
ativos e não passivos, como carros ou equipamentos caros, que 
deveriam ser adquiridos com a renda originada de investimentos, 
investir regularmente e reinvestir o que for ganho por um bom 
tempo.  
 
Aposentadoria com liberdade financeira significa você não 
precisar voltar a trabalhar novamente. Construir um futuro onde 
possa escolher o rumo que melhor entender. Liberdade 
financeira e uma boa aposentadoria são na verdade faces de uma 
mesma moeda. 
 
Esse guia foi escrito com a intenção de te mostrar o caminho, sem 
truques ou mágicas financeiras, que aproxima você e sua família 
das respostas certas para a conquista de uma aposentadoria feliz. 
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O que você precisa saber para 
se aposentar com  
liberdade financeira? 
 
Tudo começa por traçar e executar um plano de investimento 
focado no que você espera para sua vida após a aposentadoria.  
 
O plano precisa conversar permanentemente com a realidade 
para que de fato nossas metas saiam do papel e transformem 
nossas vidas no futuro.  
 
O plano de aposentadoria é o espaço que você deve ocupar 
intensamente com conceitos e práticas fundamentadas de 
investimento e algumas pitadas de sonho. Isso vai afastá-lo de 
muitas armadilhas e tentações vendidas por aí. Na verdade, as 
facilidades oferecidas pelos magos financeiros de plantão de fato 
conduzem a erros e nos distanciam da aposentadoria que 
planejamos.  
 
Um exemplo. Economizar para a aposentadoria, para boa parte 
das pessoas passa por viver temporariamente um estilo de vida 
abaixo daquele que se poderia com a renda que temos disponível. 
Não há milagres. Economizar uma boa fatia da renda familiar e 
não inflacionar o padrão de vida à medida que os seus 
rendimentos aumentam é uma excelente estratégia para 
assegurar um progresso continuo na direção de uma 
aposentadoria com grana no bolso. Dê um chega pra lá nas 
soluções fáceis que cheiram mesmo a macumba financeira.  
 
Ter uma aposentadoria livre de problemas financeiros não é 
necessariamente ser um multimilionário, mas sim usar os ativos 
que você tem sabiamente e proativamente. Ao identificar o que 
você pode controlar e focar nisso, você pode se colocar em 
melhor posição durante a aposentadoria.  
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O risco de maior relevância para carteiras de longo prazo é a 
inflação. Significa que sua carteira não deve afastar-se por muito 
tempo de ativos que podem, mesmo que parcialmente, 
compensar altas inflacionárias. 
 
Foque sua energia e investimentos em poucos e bons objetivos. 
Objetivos que tenham o potencial de mudar sua vida. Não tenha 
dúvida que dirigir seu esforço para conquistar liberdade 
financeira é um deles. 
 
 
 

Precisamos priorizar desde cedo os 
investimentos para uma aposentadoria 

com liberdade financeira 
 
 
 
Sua aposentadoria pode parecer muito distante se você estiver 
com vinte e pouco anos, mas acredite, muito provavelmente ela 
será seu maior e mais importante motivo de economia na vida.  
 
Se você está iniciando sua carreira profissional ou trabalha faz 
pouco tempo, não há melhor momento para planejar a 
aposentadoria do que agora. Sabe por quê? O tempo está do seu 
lado. Este é o momento certo para fazer acontecer. 
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 O que você quiser 
 Quando você quiser 
 Onde você quiser 
 Com quem você quiser 

Aposentadoria &  
Liberdade Financeira 
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O gráfico abaixo mostra isso. Considere o retorno médio da 
carteira de aposentadoria igual a 10% ao ano, uma inflação anual 
de 3,5% e aportes anuais idênticos.  
 
Veja que cada real alocado por um investidor que tenha iniciado 
sua jornada rumo à liberdade financeira aos 20 anos valerá R$ 
5,45 aos 65 anos, já considerando o efeito da inflação. Já para 
quem começa mais tarde, como aos 40 anos, cada real investido 
valerá aos 65 anos não mais do que R$ 2,43.   

 
Esse é o seu caso? Não se penalize. Nunca é tarde demais para 
construir seu pé-de-meia.  
 
Passou dos 30 anos, mas sua aposentadoria ainda está muitos 
anos à frente? Então você tem tempo para avaliar e considerar 
formas de maximizar o retorno de sua carteira de investimentos 
pré-aposentadoria para fortalecer seu pé-de-meia.  
 
Tem mais de 50 anos e sua aposentadoria está batendo à porta? 
Avalie e compare o que conseguiu economizar com o que tinha 
em mente. Da análise extraia o que ainda é possível fazer para 
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aumentar as chances de ter uma aposentadoria com liberdade 
financeira.  
 
No tempo que ainda resta concentre sua atenção no que pode ser 
controlado ao investir. Você não controla o mercado, a economia, 
a política, os impostos ou a inflação. É bastante desgastante, 
frustrante e estressante pensar e agir com base no que não 
controlamos.  
 
Isso significa que você está de mãos atadas? Não. Claro que não. 
Empenhe seus esforços em melhorar a relação entre o retorno e 
risco de sua carteira, ou seja, a alocação feita em ativos ou 
produtos financeiros, diminuir os custos de investimento e 
espremer ao máximo seu orçamento para poder investir mais e 
regularmente.  
 
 
 

Desfrutar de liberdade financeira na 
aposentadoria significa não precisar  

voltar a trabalhar 
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Seu plano de aposentadoria 
 
O plano de aposentadoria é 
uma das etapas de um 
planejamento financeiro 
pessoal completo. Elaborá-
lo nos dá a oportunidade 
de reunir informações 
financeiras provenientes 
do orçamento, fluxo de 
caixa e investimentos e, ao 
mesmo tempo, incorporar 
a elas nosso olhar sobre 
como esperamos 

aproveitar daqui 10, 20 ou 30 anos o estilo de vida que 
gostaríamos de viver e estamos compromissados a conquistar. 
 
Uma aposentadoria gratificante não se limita apenas a alcançar 
segurança financeira e aliviar muitas das dificuldades e 
preocupações comumente associadas à aposentadoria. Não 
pense nem por um minuto que o dinheiro sozinho vai assegurar 
a satisfação ou as recompensas emocionais que nos completam 
como indivíduos.  
 
Um verdadeiro plano precisa não só envolver aspectos 
financeiros que fundamentalmente tem origem no seu 
orçamento doméstico. Considere questões como onde você vai 
viver, com quem você vai usar seu tempo livre, se uma segunda 
carreira pode ser uma opção, as oportunidades de viagem, 
interesses de aprendizado e hobbies. Quer viajar muito? Espera 
ter boa saúde? Gostaria de se juntar a trabalhos voluntários? 
Pretende continuar empregado para reforçar a renda e sentir-se 
útil?  
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A vida precisará ser preenchida com um senso de propósito para 
que o patrimônio acumulado faça sentido. Portanto, aproveite 
seu potencial, peneire as possibilidades e permita a você mesmo  
encontrar significado e valor na aposentadoria. Sua liberdade 
financeira será fundamental para fazer isso acontecer. 
 
A aposentadoria hoje não é o que costumava ser. As pessoas 
estão vivendo mais e vivenciam vidas mais saudáveis e ativas. 
Embora essa seja uma ótima notícia, ela também apresenta 
desafios em como você gerenciará as economias de 
aposentadoria que trabalhou arduamente para acumular. 
 
Você pode moldar sua própria realidade de aposentadoria e não 
permitir que as circunstâncias o façam. O plano 
fundamentalmente tem quatro fases que permanecem ativas até 
o final da vida. Os resultados precisam ser revistos 
periodicamente para garantir sua eficiência.   
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O plano precisa considerar e responder as questões prioritárias 
do quadro abaixo. 

 
Sua meta de economia para a aposentadoria 
 
Na maioria dos casos o “x” da questão está relacionado ao seu 
compromisso de economizar de forma consistente. Em geral, isso 
é ainda mais relevante nos primeiros 8 ou 9 anos da jornada. Essa 
disciplina requerida pode não ser fascinante, mas é ela lhe dará 
muito mais liberdade e controle sobre seu estilo de vida no futuro. 
 
Nós preferimos gastar o dinheiro em outras coisas mais 
divertidas. Mas acredite, a "dor" de cada real que você economiza 
agora, será muito bem compensada pela flexibilidade e opções de 
vida que você ganhará mais tarde. 
 
Não estamos sugerindo que seria melhor espremer de sua vida 
até a última gota de prazer, mas equilibrar seu orçamento agora 
para deixar você confortavelmente fazer as coisas que espera na 
aposentadoria.  
 
 
 

Idade em que pretende se 
aposentar e esperança de 

vida 

Quais serão e qual a 
parcela de valor 

proveniente das fontes de 
renda previstas

(Previdência pública, trabalho pós-
aposentadoria, carteira de 

investimentos)

Que nível de liberdade financeira você se 
compromete a alcançar, ou seja, qual o padrão 

de vida que espera viver na aposentadoria

Estratégias de investimento para suas 
carteiras pré e pós aposentadoria

Plano de saúde 
e seguros de 

vida e 
patrimonial

Quanto vai precisar economizar 
periodicamente e por quanto tempo?

Quanto tempo vão durar suas 
economias? Ou pretende viver com 

liberdade financeira por quantos 
anos?

Quer deixar 
algum legado 

financeiro?
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Quanto dinheiro precisarei na minha aposentadoria?  
 
A recomendação usual para 
quem deseja manter na 
aposentadoria seu estilo de 
vida é que será necessário 
economizar entre 75% e 85% 
de sua renda bruta atual, 
considerada a inflação, para 
cada ano que pretenda viver 
com independência 
financeira (veja abaixo o 
quadro “Libertômetro”).                        
Ou seja, manter seu atual 

padrão de consumo durante a 
aposentadoria custa em 
média 20% menos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
É o que acontece quando ponderamos as pressões de alta e baixa 
sobre o orçamento a partir dos 65 anos de idade e calculamos o 
quanto de dinheiro precisaremos. Por exemplo, se sua intenção e 
compromisso for viver uma aposentadoria com um padrão de 
vida duas vezes superior ao que tem hoje, pode fazer uma conta 
rápida multiplicando sua renda bruta atual por 1,7 (2 x 85%).   
 
Confiar na regra acima é simples e prático, mas pode encobrir 
pontos importantes do planejamento. 

 
Seguindo o caminho completo, comece com suas despesas anuais 
atuais e ajuste cada uma delas para cima ou para baixo com base 
em suas necessidades e propósitos definidos para o futuro. 
Lembre-se, é importante utilizar um ano inteiro quando for 
estimar as despesas, já que, elas também estão relacionadas aos 
meses do ano. Há meses tipicamente mais caros que outros.   
 
Depois destaque entre elas duas categorias. As despesas 
essenciais/necessárias e as discricionárias, ou seja, aquelas 
vinculadas aos seus desejos ou vontades. No plano, as despesas 
discricionárias aparecem ligadas aos propósitos de vida.  

Regra de Ouro 
 

Você precisará entre  

75% e 85% 
de sua renda atual 

para cobrir despesas 
e manter seu padrão 

de vida 
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Despesas necessárias em geral estão associadas a alimentação, 
serviços de utilidade pública como energia e água, moradia, 
vestuário, impostos/taxas, saúde e transporte.   
 
Um alerta. Ao se aproximar da idade de aposentadoria, você 
deveria ter: 
 

1. Pago a maior parte de seus bens móveis e pessoais como 
mobília, equipamentos e veículos; 
 

2. Ter finalizada qualquer manutenção de alto custo em sua 
residência; 
 

3. Pago empréstimos ou financiamentos caros. 
 

Abaixo a relação de despesas que em geral caem ou sofrem alta 
durante o período de aposentadoria.  
 
 Prováveis quedas de despesa na aposentadoria 

 

 Trabalho e transporte 
 

Suas necessidades e gastos com transporte mudam 
conforme você envelhece. As despesas relacionadas ao ir 
e vir do trabalho, os gastos com seu próprio veículo desde 
a manutenção, seguros até o combustível tendem a cair.  

 

 Economia para aposentadoria 
 

Após a aposentadoria a maior parte dos investidores não 
precisará mais economizar. Se tiver começado cedo, entre 
10% e 20% do orçamento de aposentadoria estará livre. 
  

 Impostos e taxas 
 

Impostos e taxas tendem a cair conforme a idade avança. 
Parte da legislação tributária dá algumas vantagens em 
alíquotas e abatimentos que ao final reduzem em alguma 
medida o total pago. Investimentos de longo prazo 
também podem diminuir a carga total devida.  
 



 

   

17                                          Guia para uma Aposentadoria com Liberdade Financeira 

 Vestuário e alimentação  
 

Via de regra, a partir dos 65 anos, as despesas com roupas 
e alimentação começam a pesar menos sobre o 
orçamento. Feitas as exceções por condições de saúde que 
podem exigir alimentação ou roupas próprias, estes gastos 
gradualmente diminuem.  
 

 Habitação  
 

Se você tiver financiado a compra de seu imóvel é uma boa 
ideia entrar na aposentadoria com toda a dívida paga. Isso 
diminui seus custos financeiros e a pressão sobre o 
orçamento, exigindo menos renda no futuro.   
 

As despesas podem cair se você considerar a venda do 
imóvel, provavelmente maior que sua necessidade atual 
agora que filho(s) ou filha(s) podem estar vivendo em outro 
lugar. A compra de um imóvel menor reduzirá os custos de 
manutenção e impostos.    

 
 Prováveis altas de despesa na aposentadoria 

 

 Despesas com saúde 
 

Conforme envelhecemos nossas condições de saúde 
tendem a impactar mais que proporcionalmente nosso 
orçamento. O aumento dos preços vinculados aos 
cuidados médicos, medicamentos ou assistência 
profissional domiciliar crescem a um ritmo maior que a 
inflação geral. Caso parte da renda que você espera ter 
durante a aposentadoria venha de um trabalho parcial ou 
autônomo, ficar doente provavelmente irá reduzi-la por 
um período incerto. A recuperação da plena forma é mais 
lenta para idosos.  
 

Por esses e outros motivos, ter um plano de saúde é de 
importância capital e funcionará como um amortecedor 
evitando o impacto significativo sobre a renda/orçamento 
pós-aposentadoria. Mesmo assim é preciso atenção 
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porque os planos podem não cobrir algumas despesas o 
que poderá comprometer seu padrão de vida futuro.  
 
No seu plano utilize sempre o IPC-3i como referência para 
manutenção do poder de consumo ao longo do tempo. O 
índice de inflação que reflete uma cesta de consumo para 
famílias compostas por pelo menos 50% de idosos.  

 
 

 

Veja ao lado que 
atualmente 
cerca de 
            18,81% 
 

das despesas na 
aposentadoria estão 
relacionadas à 
saúde.  
 

 
 

 

E são elas as que 
crescem ao ritmo mais 
acelerado entre os 
principais gastos: 
alimentação, 
transporte e habitação 

 
 
 

 Despesas com viagem e entretenimento 
 

É bastante comum as despesas com viagens, 
entretenimento e hotelaria crescerem nos primeiros 5 
anos da aposentadoria. Esse é um dos espaços ocupados 
pelo usufruto da liberdade financeira.  
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É também típico que estes valores caiam rapidamente 
depois dos 70 anos em razão da perda de vitalidade física.   

 
Quanto dinheiro eu quero na minha aposentadoria?  
                            
O resultado da estimação das despesas de aposentadoria ajuda a 
definir o grau de liberdade financeira que você deseja aproveitar 
e está disposto a financiar. Posto de outra forma, que grau de 
liberdade financeira você se compromete a perseguir enquanto 
contribui para sua carteira de investimentos destinada à 
aposentadoria?   
 
Seu alvo é apenas custear as despesas essenciais ou necessárias? 
Deseja viver ao menos com duas vezes mais recursos que agora? 
O Libertômetro lhe dá as respostas.  
 

 
 

No quadro ao 
lado, os níveis de 

liberdade 
financeira são 

dados pelo 
Libertômetro. 

Manter o padrão 
de vida equivale 

a escolher o 
Nível 3, 

Independência 
Financeira 
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A renda passiva que você escolher conquistar via carteira de 
investimento poderá ser descontada de outras rendas que estima 
receber no futuro provenientes da previdência pública ou do 
trabalho parcial / autônomo que espera incluir no orçamento de 
aposentadoria.                  
 
Taxa de economia 
 
O quanto e por quanto tempo você está disposto a economizar 
para ter uma aposentadoria com liberdade financeira? Quanto 
devo economizar se quiser me aposentar mais cedo? 
 
Sua taxa de economia periódica é o quanto do seu orçamento 
você destinará para economia. Uma pesquisa feita pelo Banco 
Central mostra que um brasileiro típico economiza próximo de 8% 
de sua renda.  
 
Veja na tabela abaixo que esse percentual fica abaixo do 
recomendado, entre 15% e 20%. Economizando 20% de sua renda 
e considerando sua carteira própria a única fonte de renda na 
aposentadoria, deverá trabalhar, em média, por até 37 anos para 
conquistar um padrão de vida próximo do que tem hoje.  
 

 
 
É essencial que você aproveite o período que vai dos 20 aos 30 
anos de idade para construir seu pé-de-meia. Após os 30 anos a 
maioria de nós não estará vivendo sozinho, estará criando um 

Taxa de Economia 
Média de anos de trabalho 

até a Aposentadoria
Cenários

5% 65
8% 58 Média brasileiros

10% 50
20% 37 Economia recomendada

30% 29 Nosso exemplo

50% 17 Aposentadoria antecipada
1 Considerando  que a renda passiva na aposentadoria seja proveniente apenas da carteira própria

Economize mais, aposente-se mais cedo1
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filho, pagando sua educação e casa própria. Ou seja, a pressão 
sobre o orçamento aumentará o que pode diminuir sua taxa de 
economia. Começando mais cedo, trazendo o tempo para nosso 
lado, as coisas andarão de forma mais natural. Nunca é demais 
lembrar, pague seus investimentos em primeiro lugar.  
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Aposentadoria & 
Liberdade Financeira 

Não importa onde você 
está na jornada.  
 

Nós podemos te ajudar  
a sentir-se mais confiante 
e preparado para o que  
pode vir à frente. 
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Quais são os obstáculos que podem dificultar 
seu progresso na jornada?  
 
Depois de ter feito as contas para o orçamento desejado é 
importante conhecer os principais riscos que você enfrentará e 
como incorporar estratégias de proteção ao seu plano. 
 

1. Instabilidade no emprego e economia  
 

Manter o orçamento equilibrado em períodos de 
instabilidade macroeconômica ou crises é um desafio. A 
necessidade de aportar recursos com regularidade por um 
período elástico de tempo não é tarefa fácil. Adversidades 
familiares e a perda do emprego/renda pode atrasar seu 
sonho.  Aproveite momentos de prosperidade econômica 
e sua estabilidade para economizar nestes períodos mais 
do que o programado.  

 

2. Impostos   
 

Impostos podem arranhar a rentabilidade prevista de sua 
carteira pré-aposentadoria. A regulação sobre os ativos da 
carteira pode ser mudada e ir além do que poderia ser 
esperado, absorvendo parte do retorno aguardado. 
Estratégias de investimento adotadas no período de 
crescimento do patrimônio podem ter de ser alteradas 
caso a sensibilidade da carteira aos impostos seja alta. 
Carregar a carteira com ativos isentos pode ser atrativo, 
mas aumenta seu risco. 

 

3. Perdas de mercado 
 

Conforme você se aproxima da aposentadoria, tem menos 
tempo para recuperar perdas e por isso deve ajustar sua 
carteira. Em geral o período mais sensível vai dos 55 aos 70 
anos de idade. Aqui seu patrimônio deverá estar atingindo 
o maior volume e perdas serão amplificadas.   
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Se a sequência dos retornos de sua carteira ano após ano 
forem menores do que os esperados pode significar que 
seu dinheiro vai acabar antes de seu falecimento ou que a 
meta de liberdade financeira não será alcançada a tempo, 
exigindo mais aportes. 
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Quanto mais tempo você fica exposto ao mercado e/ou 
mais longa é sua vida, mais provavelmente você irá 
experimentar eventos econômicos extremos.  Essas 
correções negativas podem durar alguns dias ou arrastar 
o preço de ativos como o das ações para baixo por mais de 
12 meses. Um crash econômico que ocorra entre os 55 e 
70 anos pode acabar por ruir sua aposentadoria. 
 
Crash Econômico 

 

• Um forte evento em média a cada 7 anos 
 

• Duração média de 16 meses 
 

• Derrubam os índices de ações, na média mundial, 
em 34% 
 

• Levam cerca de 2 anos em média para recuperar o 
pico de preço anterior à crise 
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• Nas piores crises a recuperação pode levar até 4 
anos 

 
Como diminuir o impacto destas oscilações? 

 

• Equilibrar os altos e baixos do mercado investindo 
em diferentes classes de ativos. Você precisa de 
ativos que reajam de maneira diversa quando as 
condições do mercado mudam. 
 

• Alinhe quanto de cada tipo de investimento, 
estratégia conhecida como alocação de ativos, com 
quanto risco você está disposto a assumir. Isso pode 
ajudá-lo a reduzir a probabilidade de entrar em 
pânico em uma recessão. 
 

• Mantenha investimentos de baixo risco para cobrir 
seu primeiro ano de aposentadoria. 

 
4. Idade alvo de aposentadoria e esperança de vida 

 

Quanto mais você viver, maior a chance de ficar sem 
dinheiro. Um risco importante a ser considerado é o de 
ficar sem dinheiro na aposentadoria mesmo tendo 
seguido o plano à risca e atingido o grau de liberdade 
financeira escolhido. Isso é conhecido como risco de 
longevidade. 
 
Se você levar em conta sua esperança de vida a partir da 
idade em que deve se aposentar, digamos 17 anos para 
homens que se aposentam com 65 anos, mas acabar por 
viver por mais tempo, pode ter problemas para se 
sustentar.  
 
Se você começa a resgatar a renda passiva gerada por sua 
carteira de aposentadoria muito cedo ou intensificar os 
resgates, aumentando o percentual para muito acima da 
taxa de resgate sustentável dada a condição de liberdade 
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financeira escolhida, pode reduzir o patrimônio 
acumulado/renda passiva gerada até esse não mais 
coincidir com sua sobrevida. 
Você pode gerenciar o risco de longevidade através de um 
planejamento cuidadoso: 

 

 Escolha um prazo realista para quanto tempo seu 
dinheiro de aposentadoria precisa durar, ou seja, por 
quanto tempo você deseja desfrutar de sua liberdade 
financeira. Lembre-se, prazos muito dilatados vão 
exigir de você grande esforço orçamentário ou induzi-
lo a tomar mais risco em sua carteira pré-
aposentadoria para acumular mais patrimônio. Não 
exagere no prazo.   
 

 Se você estiver planejando se aposentar até os 45 anos, 
escolher um prazo de liberdade financeira próximo de 
40 anos tenderá a significar renda passiva permanente 
com boa chance de você deixar um legado financeiro. 
 

 Vale lembrar que as mulheres tem uma expectativa de 
vida maior, costumam ter perda de renda superior aos 
homens após a morte do companheiro e tem, em 
média, 2 anos a menos de idade que seu companheiro. 
Essas circunstâncias vão no sentido de aumentar o 
tempo necessário de duração da liberdade financeira. 
 

 Manter uma porção adequada de investimentos em 
renda variável como ações ou fundos multimercados. 
Isso pode ajudar potencialmente seu patrimônio 
continuar a crescer no pós-aposentadoria. 
 

 Historicamente taxas de resgate sustentáveis da 
carteira situam-se entre 3% e 5% ao ano. Acima disso o 
risco de ficar sem dinheiro aumenta. 
 

 Reduzir temporariamente a taxa de retirada para que o 
patrimônio tenha a chance de se recuperar. 
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 Evite vender ações. Faça suas retiradas do fundo de 
reserva, depois títulos e, por último, ações, e somente 
se for necessário. 

5. Pressão da inflação: custo de vida 
 

Quando você estiver planejando sua aposentadoria 
precisará levar em conta o impacto da inflação sobre a 
acumulação de patrimônio, renda passiva necessária e 
seus aportes.  
 
A inflação sem dúvida alguma é a grande inimiga de 
carteiras de longo prazo e fará diferença significativa no 
cálculo de quanto você pode consumir durante a 
aposentadoria. Para manter o estilo de vida escolhido você 
deve preparar seu patrimônio / renda para compensar o 
efeito inflacionário. 
 
Aposentados tem uma cesta de consumo diferente e você 
pode considerar a inflação calculada pelo IPC-3i em seu 
planejamento. 

 
Qual é seu índice de inflação pessoal? 

 

Cada família tem sua própria cesta de consumo e por isso 
uma inflação diferente. Sua inflação pode diferir bastante 
daquela calculada pelo IPC-A ou do IPC-3i. Raramente a 
inflação divulgada nos meios de comunicação terá relação 
direta com sua situação pessoal ou familiar.  
 
Imagine que você tenha definido como propósito de vida 
pós-aposentadoria viver em uma casa menor, viajar muito 
nos primeiros 5 anos e, dada sua excelente condição de 
saúde, reduzir estas despesas. 
 
Veja abaixo como aumentamos as despesas para 250% do 
peso atual que elas possuem na cesta do IPC-3i, 
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diminuindo os gastos com saúde e habitação para 65%.  A 
inflação média projetada cairá para 5,0% ao ano.  
 
O alvo de liberdade financeira é manter o estilo de vida e 
por isso os gastos serão iguais a 85% dos atuais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itens de Despesa
Cesta  do 

IPC-3i
Cesta Própria de Consumo 

Aposentadoria (Porção do IPC-3i)
Peso no Orçamento / 

Despesas na Aposentadoria
Inflação Própria 

por Item
Alimentação 18,62% 100,00% 14,34% 0,84%
Habitação 30,75% 65,00% 15,39% 0,90%
Vestuário 4,13% 100,00% 3,18% 0,19%
Saúde e cuidados pessoais 18,81% 65,00% 9,41% 0,55%
Educação, recreação 4,80% 250,00% 9,24% 0,54%
Transportes 15,01% 250,00% 28,89% 1,69%
Despesas diversas 2,31% 50,00% 0,89% 0,05%
Comunicação 5,57% 80,00% 3,43% 0,20%
Total 100,0% 85%

Índice Próprio de Inflação - Primeiros 5 anos de Aposentadoria

Objetivo: alcançar o padrão de consumo (renda entre 75% a 85% da atual) 
deslocando o peso das despesas para os itens que fazem parte do propósito 
de aposentadoria

5,0%
Taxa Inflação IPC-3i 
últimos 12 meses 

5,85%
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Escolhendo onde aplicar seu dinheiro 
Estratégias para as carteiras pré e pós-aposentadoria 

 
Podemos contar com algumas possiblidades para a construção de 
uma carteira de aposentadoria.  Basicamente o que é preciso 
entender é que teremos duas ao invés de uma única carteira.  
 
Durante o período de acumulação de patrimônio sua carteira é 
chamada de pré-aposentadoria e utilizará estratégias diferentes 
das que serão empregadas após sua aposentadoria. Ambas 
dependerão de seu perfil de risco, condições de renda, grau de 
liberdade financeira escolhido, etc.  
 
Via de regra, próximo dos 55 anos é o momento de iniciar a 
migração de parte dos ativos da carteira para aquilo que ao final 
de aproximadamente 5 ou 7 anos será a carteira pós-
aposentadoria. 
 
A carteira pós-aposentadoria tem alvos de rentabilidade e risco 
assim como sua coirmã para a pré-aposentadoria. Porém, estes 
alvos serão menores, já que, um dos objetivos do 
rebalanceamento é uma redução da exposição aos riscos de 
renda variável. A carteira pós-aposentadoria também se 
aproxima mais de uma alocação preferencialmente geradora de 
renda, carregando ativos que possuem entre seus atributos o 
pagamento de rendimentos periódicos. 
  
O objetivo essencial de ambas as carteiras é manter o poder de 
consumo dos valores aplicados ao longo do tempo. A partir daí, 
as alocações estratégica e tática podem seguir um mix incontável 
de seleções. 
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O quadro abaixo resume a estratégia conhecida como Total Return 
para carteiras pré-aposentadoria. Ela ajuda a criar uma carteira 
amplamente diversificada e alinhada com sua tolerância a riscos. 

 
Características do modelo Total Return 

 
1.  Retorno ajustado ao risco que você pode converter em 

renda anual; 
 

2. Implementação descomplicada e fácil monitoração; 
 

3. Evita foco excessivo no rendimento; 
 

4. Segurança de um modelo testado e bastante estudado; 
 

5. Flexível, coloca você no controle; 
 

6. Direciona práticas de investimento no sentido da 
diversificação. Recurso bem-sucedido para gerenciar a 
volatilidade de mercado e estabilizar a relação de retorno e 
risco ao longo do tempo.  
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Você pode ou deve procurar uma exposição maior a ativos de 
renda variável caso o tempo até sua aposentadoria seja 
suficientemente longo (acima de 15 anos), se a inflação em média 
ficar acima do projetado inicialmente, se perceber que precisará 
resgatar da carteira pós-aposentadoria um percentual maior do 
que o planejado ou se sua tolerância a riscos e perdas for maior.   
 
Por outro lado, sua exposição ao mercado de renda variável pode 
ou deve ser reduzida quando a volatilidade de mercado 
subir/permanecer alta ou se sua aposentadoria já estiver bem 
financiada e os investimentos conservadores já forem suficientes 
para sustentar sua renda-alvo da aposentadoria. 

 
Diversificar é essencial para carteiras 

aposentadoria porque estabiliza 
a relação entre o retorno e o risco  
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Revise: a dinâmica das carteiras pré e pós 
aposentadoria  
 
Ambas carteiras, pré e pós-aposentadoria, precisam ser revistas 
ao menos anualmente. Esse prazo pode cair caso a parcela 
destinada à alocação tática seja muito ativa.  
 
A avaliação periódica é necessária por diferentes razões. 
Acompanhamento da performance de retorno e risco, 
monitoramento dos gastos / orçamento, distanciamento por sub 
ou sobre participação das classes de ativos na carteira e uma série 
de outros gatilhos familiares e externos.  

 
Estratégias para a carteira pós-aposentadoria  
 
Sua carteira pós-aposentadoria será tão importante quanto sua 
carteira de pré-aposentadoria. Abaixo estão alguns princípios 
fundamentais a serem considerados. 

 
1. Separar parte dos recursos do patrimônio da carteira 

pré-aposentadoria para construir um fundo de reserva 
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de caixa um ou dois anos antes da aposentadoria 
efetiva para suavizar a transição. Uma reserva próxima 
de 12 meses de despesas essenciais. 

 

2. A custo de redução do retorno, a reserva funciona como 
um amortecedor entre as necessidades mensais de 
caixa e a carteira de investimentos.  

 

3. Mercado acionário: migração de parte da carteira pré-
aposentadoria para ações de setores defensivos / 
contra cíclicos como bancos e serviços públicos. 
Podemos usar ações boas pagadoras de dividendos e 
cotas de ETFs para aumentar a renda periódica e reduzir 
o risco. 
 

4. Fundos imobiliários ou produtos financeiros que 
paguem renda periódica. Necessidade de geração de 
renda aumenta e parte da alocação deve migrar para 
essa classe de ativos. 
 

5. Menos ações, mais títulos: busca pela estabilização da 
relação de risco e retorno. 

 

6. Utilizar títulos ou fundos de índices com menor duration 
(prazo médio de vencimento e medida de risco) e, se 
possível, menor risco de crédito, ou seja, de empresas 
com melhor rating. 

 
Lembre-se que sua carteira pós-aposentadoria não irá consertar 
um patrimônio insuficiente ou despesas excessivas que você 
venha fazer após sair do mercado de trabalho. 
 
1. Estratégia Piso de Renda Passiva 
 
O seu piso de renda será gerado por investimentos 
conservadores como títulos públicos e privados de boa qualidade 
de crédito. 
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Despesas discricionárias 
são pagas/gerenciadas 
como uma carteira de 
retorno total, Total Return, 
diversificada.  
 
Esse tipo de estratégia 
potencialmente melhora a 
estabilidade da renda e 
ajuda a reduzir os riscos de 
mercado.  
 
Permite investimentos 
mais agressivos para a parte de seu orçamento indexada aos seus 
propósitos de vida na aposentadoria. 
 
Se você tiver despesas fixas muito altas na aposentadoria que 
requeiram a alocação de parcela significativa de seu patrimônio 
em investimentos muito conservadores poderá ficar exposto ao 
risco de longevidade prematuramente. 
 
2. Estratégia Bond Ladder 
 
Construção de uma estrutura de títulos “em escada” ou bond 
ladder. Mantidos até o vencimento têm muito pouco risco de taxa 
de juro e, ao mesmo tempo, podem encaixar-se na estrutura de 
resgate / fluxo de caixa que você precisará. Veja na figura abaixo 
como funciona a estratégia. 
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Uma Aposentadoria com 
Liberdade Financeira  

Indispensável. 
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Mergulhe no exemplo de um plano 
de aposentadoria e nossos 
relatórios personalizados 
 
Você precisa irrigar constantemente sua conta de investimento 
destinada à aposentadoria. Isso é especialmente verdadeiro nos 
primeiros 8 ou 9 anos quando a importância do que você 
economiza é maior que o retorno que sua carteira gera.  
 
A partir daí, em geral, o retorno ou o quanto o dinheiro trabalha 
para você, representará a maior parcela do patrimônio 
acumulado.  
 
1. Calculando sua taxa de economia mensal 

 

O percentual da renda destinado aos investimentos que vão 
bancar sua liberdade financeira na aposentadoria. 
 

Digamos que sua renda bruta é de aproximadamente R$ 
7.150,00 ao mês ou R$ 85,8 mil/ano. Suas despesas 
necessárias e discricionárias somam R$ 4,5 mil/mês ou R$ 
54,0 mil/ano. Você ainda vem cobrindo mensalmente 
cheque especial (juros + principal devido) de R$ 500,00 ou 
R$ 6,0 mil/ano.  
 

Então temos, 
 

Taxa de Economia = (R$ 85,8 – R$ 54,0 – R$ 6,0) / R$ 85,8 
Taxa de Economia = R$ 25,8 / R$ 85,8 
Taxa de Economia = 30,0% ou R$ 25,7 mil ao ano 
 

Uma taxa considerável quando comparamos com o padrão 
usualmente indicado que está entre 15% e 20% para quem 
começa a economizar para sua aposentadoria até os 25 anos de 
idade. 
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2. Quanto você tem atualmente economizado para sua 
aposentadoria? 

  

Saber de que ponto você está começando a jornada é 
fundamental. O plano de investimento está sendo construído do 
zero? Você já pode contar com algum capital e o consequente 
retorno? 
 
Se você já investe considere os ativos, financeiros ou não, que 
entende façam parte de sua carteira de aposentadoria. 
Previdência privada, fundos imobiliários, ações, títulos públicos, 
fundos, CDBs, etc. Além de anotar o valor total atual, calcule o 
retorno médio anual que vem obtendo com estes ativos.  

 
 

Podemos usar o gráfico abaixo para avaliar 
em quanto tempo o investidor conquistará 

sua independência financeira alterando  
sua taxa de economia 

 
 
De volta ao nosso exemplo, imagine que o investidor, atualmente 
com 32 anos, deseje conquistar o terceiro nível de liberdade 
financeira dado pelo Libertômetro. O que significa conservar seu 
estilo de vida atual na aposentadoria e: 

 
A. Não tenha recursos investidos para a aposentadoria; 

 

B. Espera que o retorno médio de sua carteira pré-
aposentadoria seja de 10,0% ao ano; 

 

C. Considera uma inflação média própria de 5,0% ao ano; 
 

D. Espera que o retorno médio da carteira após sua 
aposentadoria caia para 7% ao ano; 
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E. Queira manter seu padrão de vida na aposentadoria por 
20 anos, ou seja, uma renda futura que permita 
conservar o estilo de vida que R$ 7.150,00 por mês 
podem lhe dar hoje. Como vimos, isso significa uma 
renda mensal equivalente a 85% da atual ou R$ 
6.077,50, corrigida ao longo do tempo pela inflação.  

 

F. Não quer deixado legado financeiro, não terá disponível 
nenhuma outra fonte de renda na aposentadoria e tem 
sua renda reajustada pela inflação anual. 

 
Nosso investidor economiza cerca de 30% de sua renda. Mantido 
o ritmo, ele deve alcançar sua independência financeira por volta 
dos 61 anos de idade, ou seja, daqui 29 anos como vemos no 
gráfico.  

 
Agora, e se ele pudesse contar com alguma entrada extra de caixa 
durante o período e/ou ajustasse seu orçamento para, em média, 
aumentar sua taxa de economia anual até 40% de sua renda? 
Poderia adiantar sua aposentadoria para os 56 anos (32 anos + 24 
anos). 
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Nós também podemos usar a tabela abaixo para ver quanto 
patrimônio deveríamos ter acumulado em nossa carteira de 
investimentos destinados à aposentadoria com base em nossa 
idade e taxa de economia considerando as condições escolhidas. 
 
Nosso investidor, sustentando uma taxa de economia média 
anual de 30% de renda, tem uma meta de acumular 57,9 
salários/renda atual. Como um caminho a trilhar, quando o 
patrimônio chegar próximo desse valor estará aposentado com 
independência financeira.  
 
O valor alvo em reais, considerada a inflação do período, é de 
aproximadamente R$ 5,1 milhões.  
 

 
Com a tabela é possível apontar se estamos no caminho certo ou 
nos distanciamos de nossas metas intermediárias para cada 
idade à frente. Por exemplo, aos 42 anos nosso investidor deve 
ter próximo de 5,4 vezes seu salário/renda atual, ou cerca de R$ 
463,0 mil em sua carteira de aposentadoria.  
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Então, se o valor estiver muito abaixo disso, será necessário 
alterar o plano para retornar ao caminho escolhido. 
 
E você? Está no ritmo e caminho certos para se aposentar com 
segurança e liberdade financeira?  
 
Se tiver condições próximas aos do nosso exemplo, veja quanto 
deveria ter economizado até agora, com base na sua taxa de 
economia e idade atual. 
 
Não se sinta desanimado se estiver atrasado! Existem maneiras 
de economizar mais, melhorar o desempenho de sua carteira de 
investimentos e acelerar seu progresso. 
 
Tenha em mente que alguns anos você será capaz de se 
concentrar mais em economizar para sua aposentadoria e em 
outros provavelmente precisará centrar sua atenção em outras 
metas como a compra da casa própria ou sua educação. O 
importante é atingir a taxa média de economia definida.  
 
3. O que fazer se você quiser aumentar sua taxa de 

economia para se aposentar antes?  
 

1. Revise seu orçamento e reduza suas despesas 
necessárias e aquelas ligadas aos seus desejos até 
chegar ao ponto em que se sinta desconfortável. 
Continue com o novo orçamento e veja se esse pode ser 
um novo ponto de equilíbrio;  
 

2. Automatize suas economias, ou seja, invista antes de 
fazer qualquer outro pagamento; 
 

3. Faça contatos, conheça outras pessoas para que novas 
oportunidades de renda ou melhoria apareçam; 
 

4. Qualifique-se em sua área de atuação ou até mesmo em 
diferentes áreas que tenha real interesse. Destine para 
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isso temporariamente uma parcela do que iria 
economizar para sua aposentadoria; 
 

5. Evite o quanto puder comprar bens de valor 
intermediário como televisões, mobília e até mesmo 
motos ou carros através de financiamento. A todo custo 
evite pagar juros.  

 
Uma aposentadoria vivida com liberdade financeira é 
indispensável. Comece a planejar sua aposentadoria agora. Veja 
nas páginas seguintes as análises que fazem parte do relatório 
completo do planejamento apoiado em nosso exemplo. 
 
Nosso compromisso com a qualidade e a consistência vão ajudá-
lo a construir uma carteira de aposentadoria para potencialmente 
durar a vida toda. 



1. Idade atual 32 anos 2. Nome Exemplo Guia 3.Sexo M

4. Valor atual da carteira de aposentadoria R$0,00

5. Escolha como e quanto quer economizar?
R$25.740,00 Escolha o percentual: 30,0%

6. Retorno anual da carteira pré aposentadoria 10,00% 7. Retorno anual pós aposentadoria 7,00%
8. Inflação 

anual prevista
5,00%

9. Defina seu grau de liberdade financeira 
72.930,00/ano

10. Idade que você deseja se aposentar 65 anos

20 ano(s)

12. Digite sua renda bruta anual atual 85.800,00/ano
13. Reajuste 

salarial anual
3,0%

Você estará economizando R$ 2.145,00 ao mês

    O estilo de vida que uma renda mensal de R$ 6.077,50 pode lhe dar hoje

    Equivale a renda mensal de: R$ 7.150,00

Conquiste uma Aposentadoria com Liberdade Financeira

11. Você quer que sua liberdade financeira dure por...
Você tem uma expectativa de vida de + 44 anos. Como quer se aposentar com 65 anos, 

sugerimos que sua liberdade financeira dure ao menos 17 anos

    Equivale a você investir por mais 33 ano(s)



Uma Aposentadoria com Liberdade Financeira

Cliente: Exemplo Guia

Resultados Gerais
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R$ 5.122.743,23

3. Com base no valor atual da sua carteira de 

aposentadoria, R$ 0,0

você tem hoje 0,00% do montante necessário 

para se aposentar

4. Com aposentadoria aos 61 anos de idade, seu 

pé-de-meia vai durar até os
81 anos de idade

1. Você se aposenta com aproximadamente

O seu caminho rumo à Liberdade Financeira

2. Para se aposentar nas condições definidas, 

você precisará de investimentos no total de:

61 anos de idade. Ou seja, 4 anos antes da 

idade desejada anos depois da idade 

R$0 R$55 R$125 
R$212 

R$322 
R$460 

R$630 
R$840 

R$1.100 

R$1.418 

R$1.810 

R$2.289 
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R$3.589 
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Montante necessário para aposentadoria (R$ 5.122.743,23)

Evolução do valor total da carteira
Idade que você pode se aposentar: 61

Idade Alvo de Aposentadoria: 65

Todos os valores são ajustados pela inflação, ou seja, valores com poder de compra atual

O que o 

gráfico

ou 

tabela 

mostra?

O valor da sua carteira de investimentos ao 

longo do tempo, o quanto de dinheiro você 

precisa para se aposentar e a idade em que 

você alcançará a aposentadoria.

Um objetivo financeiro claro 

e definido de forma 

personalizada é essencial 

para motivar e orientar 

nossas decisões até 

conquistarmos nossa 

liberdade financeira.

Por que essas informações 

fazem diferença?

CLIQUE AQUI 
Fale com a equipe de São Paulo.

Por uma aposentadoria segura e com 

liberdade financeira

https://investsmartxp.com.br/localidade/sp-itaim-bibi/


Uma Aposentadoria com Liberdade Financeira

Cliente: Exemplo Guia

Resultados Gerais
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Qual a evolução da minha renda passiva?

2. Para se aposentar nas condições definidas, 

você precisará de investimentos no total de:
R$ 5.122.743,23

3. Com base no valor atual da sua carteira de 

aposentadoria, R$ 0,0

você tem hoje 0,00% do montante necessário 

para se aposentar

4. Com aposentadoria aos 61 anos de idade, seu 

pé-de-meia vai durar até os:
81 anos de idade

1. Você se aposenta com aproximadamente
61 anos de idade. Ou seja, 4 anos antes da 

idade desejada anos depois da idade 

0,0 3,3 7,5 12,9 19,5 27,8 38,2
50,9

66,6
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217,5
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Renda passiva gerada ao ano (R$ mil)

Despesa/renda pós-aposentadoria (R$ 304,6/mil ano ou R$ 25,4/mil mês)

% do valor necessário 

para se aposentar

Todos os valores são ajustados pela inflação, ou seja, valores com poder de compra atual

O que o 

gráfico

ou 

tabela 

mostra?

A renda passiva gerada pela carteira para 

cada idade. O alvo é uma renda passiva 

anual de R$ 304.615,98, o que garante uma 

aposentadoria com o estilo de vida que 

você escolheu por aproximadamente 20 

ano(s)

A renda passiva, gerada 

pelo retorno de sua carteira 

após a aposentadoria, é que 

vai garantir seu estilo de 

vida

Por que essas informações 

fazem diferença?

CLIQUE AQUI 
Fale com a equipe de São Paulo.

Por uma aposentadoria segura e com 

liberdade financeira

https://investsmartxp.com.br/localidade/sp-itaim-bibi/


Uma Aposentadoria com Liberdade Financeira

Cliente: Exemplo Guia

Resultados Gerais
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61 anos de idade. Ou seja, 4 anos antes da 

idade desejada anos depois da idade 

3. Com base no valor atual da sua carteira de 

aposentadoria, R$ 0,0

você tem hoje 0,00% do montante necessário 

para se aposentar

4. Com aposentadoria aos 61 anos de idade, seu 

pé-de-meia vai durar até os
81 anos de idade

Quanto terei economizado para minha aposentadoria?

2. Para se aposentar nas condições definidas, 

você precisará de investimentos no total de:
R$ 5.122.743,23

1. Você se aposenta com aproximadamente
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Anos de despesas pós-aposentadoria economizados Seu pé-de-meia vai durar por 20 ano(s)

O que o 

gráfico

ou 

tabela 

mostra?

A evolução do número de anos que você 

terá economizado, de hoje até sua 

aposentadoria, para cada idade no futuro. 

Com as condições que você definiu, os 

recursos economizados permitirão você 

desfrutar ao menos 20 ano(s), pós 

aposentadoria

Entender como sua 

dedicação em economizar e 

o retorno da carteira 

produzem sua 

aposentadoria ao longo do 

tempo

Por que essas informações 

fazem diferença?

CLIQUE AQUI 
Fale com a equipe de São Paulo.

Por uma aposentadoria segura e com 

liberdade financeira

https://investsmartxp.com.br/localidade/sp-itaim-bibi/


Uma Aposentadoria com Liberdade Financeira

Cliente: Exemplo Guia

Resultados Gerais

1. Você se aposenta com aproximadamente Oportunidades para atingir o objetivo
Contribuição / Economia 

anual 

Retorno anual da 

carteira aposentadoria

Estilo de vida / Renda 

anual pós aposentadoria 

(valores de hoje)

Taxa de resgate inicial 

da carteira pós 

aposentadoria

Período de 

Liberdade 

Financeira

Condições escolhidas para aposentadoria R$25.740,00 10,0% R$72.930,00 5,95% 20 anos

1. Diminuir a economia (anual/mensal). O que significa 

contribuir com 21,24% da renda atual

Anual R$ 18.226,54 / 

Mensal R$ 1.518,88
10,0% R$72.930,00 6,81% 17 anos

ou

2. Diminuir o retorno anual da carteira para: R$25.740,00 8,2% R$72.930,00 6,81% 17 anos

ou

3. Aumentar seu padrão de vida para: R$25.740,00 10,0% R$ 102.993,72 6,81% 17 anos

ou

4. Taxa de retirada da carteira pós aposentadoria R$25.740,00 10,0% R$72.930,00 4,82% 26 anos

Entenda a tabela acima
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Você está atualmente no caminho certo para se aposentar com 61 anos. Mudamos o período de usufruto de sua liberdade financeira para torná-la igual a sua expectativa de vida (mais equilibrada), já que, ao 

se aposentar com 65 anos, sua expectativa de vida é de + 17 anos. Assim, poderá adotar/manter uma das ações acima sem prejuízo do que deseja.

1. Você pode se aposentar com 65 anos se as suas contribuições para a carteira forem de: Anual R$ 18.226,54 / Mensal R$ 1.518,88, no tempo que resta, ou seja, neste(s) próximo(s) 33 ano(s) com o retorno 

atual de 10,0%, conservando seu padrão de despesas anuais / padrão de vida pós aposentadoria no valor de  R$ 72.930,00 por um período de 17 anos.

2. Você pode se aposentar com 65 anos levando o retorno médio de sua carteira para 8,2%, no tempo que resta, ou seja, neste(s) próximo(s) 33 ano (s) mantendo a aplicação anual de R$25.740,00 

,conservando seu padrão de despesas anuais / padrão de vida pós aposentadoria no valor de  R$ 72.930,00 por um período de 17 anos, que corresponde a expectativa de vida para quem tem 65 ao se 

aposentar.

3. Você poderia também se aposentar com 65 anos se considerasse uma renda / padrão de vida superior ao planejado. Sua renda mensal seria então de R$ 8.582,81 a valores de hoje (pretendido era R$ 

6.077,50). Ou considere também uma mudança na taxa de resgate inicial de sua carteira, como visto no próximo item.

4. Ao se aposentar com 65 anos, a taxa de resgate de sua carteira no 1º ano de sua aposentadoria poderia ser diminuída para 4,82%. Você poderia usufruir de sua liberdade financeira por 26 anos

você tem hoje 0,00% do montante 

necessário para se aposentar

Quais são os pontos de equilíbrio para sua aposentadoria?

81 anos de idade

2. Para se aposentar nas condições definidas, 

você precisará de investimentos no total de:
R$ 5.122.743,23

61 anos de idade. Ou seja, 4 anos antes da 

idade desejada anos depois da idade 

desejada

3. Com base no valor atual da sua carteira de 

aposentadoria, R$ 0,0

4. Com aposentadoria aos 61 anos de idade, 

seu pé-de-meia vai durar até os

O que o 

gráfico

ou 

tabela 

mostra?

Considerando que você quer realmente se 

aposentar na data desejada, o que deveria 

mudar em cada uma das condições para 

isso acontecer?

Entender o que pode ser 

feito para se aposentar na 

idade desejada ou as 

consequencias da decisão é 

essencial para gerenciar 

nosso futuro financeiro

Por que essas informações 

fazem diferença?

Quanto menor a

sua taxa de resgate

após a aposentadoria,

menor o risco de ficar 

sem dinheiro até o 

falecimento. Valores 

abaixo de 3% 

tipicamente permitem

deixar legado 

financeiro. Ou seja, o 

patrimônio acumulado 

gera a renda esperada 

na aposentadoira e 

ainda é preservado.

CLIQUE AQUI 
Fale com a equipe de São Paulo.

Por uma aposentadoria segura e com 

liberdade financeira

https://investsmartxp.com.br/localidade/sp-itaim-bibi/


Uma Aposentadoria com Liberdade Financeira

Cliente: Exemplo Guia

Resultados Gerais

Valor R$ Tempo Necessário (anos) % da Jornada

5.122.743,23 29 100%

2.561.371,61 22 75,9%

2.561.371,61 7 24,1%
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% Carteira

Total

50% iniciais 

50% Finais

Aposentadoria aos 61 anos

você tem hoje 0,00% do montante necessário 

para se aposentar

81 anos de idade

O que mais conta para atingir seu objetivo?

R$ 5.122.743,23

Os anos iniciais da jornada rumo à liberdade financeira na aposentadoria são

relevantes em termos de disciplina ou em esforço de economia periódica. Em

geral, dependendo da taxa de retorno, do valor economizado e aporte inicial,

depois de 8 ou 9 anos a carteira fará a maior parte do trabalho. Quanto maior o

retorno, mais rápido o valor economizado perderá importância. Na simulação, os

primeiros 50% do patrimônio necessário consomem próximo de 22 ano(s) ou

75,9% do tempo total. Neste ponto sua economia periódica representará cerca de

34,3% do patrimônio total.

1. Você se aposenta com aproximadamente
61 anos de idade. Ou seja, 4 anos antes da 

idade desejada anos depois da idade 

3. Com base no valor atual da sua carteira de 

aposentadoria, R$ 0,0

4. Com aposentadoria aos 61 anos de idade, seu 

pé-de-meia vai durar até os

2. Para se aposentar nas condições definidas, 

você precisará de investimentos no total de:
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Idade

Sua economia periódica + aporte inicial Retorno do investimento Sua economia periódica + aporte inicial como % do total

Todos os valores são ajustados pela inflação, ou seja, valores com poder de compra atualO que o 

gráfico

ou 

tabela 

mostra?

O valor total da sua carteira dividido entre 

sua economia periódica e o que foi gerado 

pelo retorno de seus investimentos para 

aposentadoria

O que conta mais para 

atingir seu objetivo? O  

quanto você economiza ou 

o retorno de sua carteira?

Por que essas informações 

fazem diferença?

CLIQUE AQUI 
Fale com a equipe de São Paulo.

Por uma aposentadoria segura e com 

liberdade financeira

https://investsmartxp.com.br/localidade/sp-itaim-bibi/


Uma Aposentadoria com Liberdade Financeira

Cliente: Exemplo Guia

Resultados Gerais

1. Você se aposenta com aproximadamente
8,0% 9,0% 10,0% 11,0% 12,0% 20,0%

2. Para se aposentar nas condições definidas, 

você precisará de investimentos no total de:

R$ 5.122.743,23 4,0% 61 58 56 54 53 47

3. Com base no valor atual da sua carteira de 

aposentadoria, R$ 0,0

5,0% 69 65 61 59 57 48

4. Com aposentadoria aos 61 anos de idade, 

seu pé-de-meia vai durar até os

81 anos de idade 6,0% 87 76 69 65 62 50
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Como o retorno da carteira e a inflação podem influenciar sua aposentadoria?

Taxa Retorno Carteira Pré-Aposentadoria

61 anos de idade. Ou seja, 4 anos antes da 

idade desejada anos depois da idade 

você tem hoje 0,00% do montante necessário 

para se aposentar

Possíveis Idades de Aposentadoria

A tabela acima mostra as diferentes possibilidades para sua idade de aposentadoria conforme a taxa de retorno da carteira e

inflação variam, considerando o período escolhido de 20ano(s) para aproveitar sua liberdade financeira.

Conforme a taxa de retorno aumenta considerando o mesmo nível de inflação, aumentam também suas chances de se aposentar

mais cedo. Por exemplo, com uma taxa de retorno de 8,00% e inflação de 4,00% é provável que você se aposente com a idade de

61 anos. Porém, se sua taxa de retorno subir, mantida a taxa de inflação média, poderá se aposentar com até 47 anos.

O efeito é inverso com a inflação. Se ela subir enquanto estiver acumulando recursos para a aposentadoria e a taxa de retorno de

sua carteira permanecer a mesma, a idade de aposentadoria vai subir. Por exemplo, com uma taxa de inflação de 4,00% e uma taxa

de retorno de 12,00% é provável que você se aposente com a idade de 53 anos. Porém, se a taxa de inflação média subir para

6,00%, a idade sobe para 62 anos.
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O que o 

gráfico

ou tabela 

mostra?

A taxa de retorno de sua carteira e a 

inflação podem ajudar ou dificultar 

nosso caminho em direção à liberdade 

financeira na aposentadoria

Para saber quanto distante 

ou mais próxima fica sua 

aposentadoria conforme a 

taxa de retorno e inflação 

variam

Por que essas informações 

fazem diferença?

CLIQUE AQUI 
Fale com a equipe de São Paulo.

Por uma aposentadoria segura e com 

liberdade financeira

Idades iguais ou acima da sua 

expectativa de vida

https://investsmartxp.com.br/localidade/sp-itaim-bibi/


Uma Aposentadoria com Liberdade Financeira

Cliente: Exemplo Guia

Resultados Gerais
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3. Com base no valor atual da sua carteira de 

aposentadoria, R$ 0,0

você tem hoje 0,00% do montante necessário 

para se aposentar

E se você parasse de contribuir para sua aposentadoria? Quando irá se aposentar?

2. Para se aposentar nas condições definidas, 

você precisará de investimentos no total de:
R$ 5.122.743,23

4. Com aposentadoria aos 61 anos de idade, seu 

pé-de-meia vai durar até os
81 anos de idade

Quanto menos tempo você contribuir para sua carteira, mais distante ficará a idade prevista para sua aposentadoria

1. Você se aposenta com aproximadamente
61 anos de idade. Ou seja, 4 anos antes da 

idade desejada anos depois da idade 
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Idade em que você interrompe a economia periódica

Sua idade de aposentadoria se parar de economizar Idade real da aposentadoria se não parar (61)

Idade desejada para aposentadoria (65)

O que o 

gráfico

ou 

tabela 

mostra?

O gráfico mostra a sua idade de 

aposentadoria caso pare de contribuir 

periodicamente para sua carteira em uma 

certa idade. Se sua renda aumentar pode 

aplicar mais do que o inicialmente 

planejado e em seguida parar de 

economizar.  

Entender claramente as 

consequencias de parar de 

economizar periodicamente 

para sua aposentadoria 

considerando as condições 

iniciais escolhidas por você

Por que essas informações 

fazem diferença?

CLIQUE AQUI 
Fale com a equipe de São Paulo.

Por uma aposentadoria segura e com 

liberdade financeira

https://investsmartxp.com.br/localidade/sp-itaim-bibi/


Uma Aposentadoria com Liberdade Financeira

Cliente: Exemplo Guia

Resultados Gerais
Se você economiza um percentual da 

renda igual a...
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

1. Você se aposenta com aproximadamente Deverá ter com a idade de...

2. Para se aposentar nas condições definidas, 

você precisará de investimentos no total de:
32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 0,3 0,6 1,0 1,3 1,6 1,9 2,3 2,6 2,9 3,2

42 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,2 7,1 8,0 8,9

4. Com aposentadoria aos 61 anos de idade, seu 

pé-de-meia vai durar até os
47 1,9 3,7 5,6 7,5 9,4 11,2 13,1 15,0 16,8 18,7

52 3,5 7,0 10,5 14,1 17,6 21,1 24,6 28,1 31,6 35,2

57 6,2 12,5 18,7 25,0 31,2 37,5 43,7 49,9 56,2 62,4

61 9,6 19,3 28,9 38,6 48,2 57,9 67,5 77,2 86,8 96,5

62 10,7 21,5 32,2 42,9 53,7 64,4 75,1 85,8 96,6 107,3

67 18,1 36,1 54,2 72,3 90,3 108,4 126,4 144,5 162,6 180,6

77 49,4 98,7 148,1 197,5 246,8 296,2 345,5 394,9 444,3 493,6

Metas de Salários/Renda 345,4 161,4 109,9 88,6 73,5 57,9 54,4 44,7 44,9 39,6

Idades de Aposentadoria 97 82 74 69 65 61 59 56 55 53
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A tabela acima mostra as diferentes possibilidades para sua idade de aposentadoria conforme o percentual de sua renda economizada varia, considerando o período escolhido

de 20 ano(s) para aproveitar sua liberdade financeira.

Por exemplo, como você definiu sua economia periódica igual a 30,00%, deverá ter aos 61 anos, ao menos 57,9 salários/renda atual, ou seja, um patrimônio igual a R$

4.966.543,26

Se aumentar sua contribuição mensal para 50,00% do salário/renda poderá se aposentar aos 53 anos, e sua meta será de 39,6 salário/renda. o que lhe proporciona liberdade

financeira por 20 ano(s).

61 anos de idade. Ou seja, 4 anos antes da 

idade desejada anos depois da idade 

desejada

R$ 5.122.743,23

81 anos de idade

O caminho para a aposentadoria está ok? Quantas vezes do seu salário/renda anual deve ter economizado?

Múltiplos do seu salário/renda atual de R$85.800,00

3. Com base no valor atual da sua carteira de 

aposentadoria, R$ 0,0

você tem hoje 0,00% do montante necessário 

para se aposentar

CLIQUE AQUI 
Fale com a equipe de São Paulo.

Por uma aposentadoria segura e com 

liberdade financeira

O que o 

gráfico

ou 

tabela 

mostra?

A tabela mostra os múltiplos de sua 

renda/salário que devem ser 

economizados para cada idade no 

futuro. Seguindo esse caminho você 

atinge o padrão de vida escolhido para 

a aposentadoria

Indica necessidades de 

mudança ou de 

permanência no ritmo de 

economia para cada etapa 

da jornada rumo à 

aposentadoria com 

liberdarde financeira

Por que essas informações 

fazem diferença?

https://investsmartxp.com.br/localidade/sp-itaim-bibi/

