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Os ganhos extras de final 
de ano como décimo ter-
ceiro, férias, etc., além de 

ajudar a equilibrar o orçamento, 
podem ser uma ótima oportuni-
dade para quem deseja investir e 
obter incentivo fiscal na declara-
ção de IR no ano que vem. Nesse 
período do ano os participantes 
da Cageprev podem aproveitar 
para realizar contribuições espo-
rádicas em seus planos, os chama-
dos aportes extras.

Aportes no plano de aposenta-
doria - PCV da Cageprev - aumen-
tam a reserva de poupança, além 
da possibilidade de abater até 12% 
da renda bruta anual com contri-
buição previdenciária, por meio 
da simulação do valor adequado. 

É importante lembrar, entre-
tanto, que, para que o incentivo 
seja aproveitado na próxima de-
claração de IR, o participante deve 
fazer seus aportes dentro do ano 
corrente. 

Para aproveitar ao máximo o 
incentivo fiscal, o participante 
deve verificar se suas contribui-
ções para previdência comple-
mentar em 2017 atingiram o limite 
de 12% da renda bruta. Caso não 
tenham atingido, ele poderá re-
alizar aportes, mas para garantir 
que sejam compensados dentro 
do ano, recomendamos que sejam 
feitos até o dia 29 de dezembro. 

Rentabilidade:
Batemos a 

Meta Atuarial

Mais uma vez batemos a 
meta atuarial. No mês 
de novembro, os inves-

timentos do PCV da Cageprev 
rentabilizaram 0,71% enquanto a 
meta ficou em 0,63%. A inflação 
medida pelo INPC surpreendeu 
para baixo ficando em 0,18%, o 
que contribuiu para o resultado 
alcançado. No acumulado do 
ano, nossa rentabilidade atingiu 
9,10%, ultrapassando a meta atu-
arial que atingiu 7,05%.

Para não perder o prazo e garan-
tir o incentivo o participante, no 
próximo ano, pode optar por rea-
lizar seus aportes desde o início de 
2018.

Fazer aportes mensais, só me-
lhora o benefício a ser pago pela 
Cageprev, quando do desligamen-
to funcional, bem como possibi-
lita abater junto ao imposto de 
renda e contribui para uma me-
lhor lucratividade propiciada pelo 
retorno dos investimentos feitos 
pela Cageprev. Outro ponto a des-
tacar é o fato dos aportes ajuda-
rem a amenizar a queda de renda 
na aposentadoria. Com a chegada 
da aposentadoria, o importante é 
assegurar fonte de renda que pro-
picie liquidez e valor próximo ao 
salário recebido na ativa.

Assim, depender somente do 
benefício do INSS acrescido da 
complementação propiciada pela 
reserva de poupança construí-
da com a contribuição mensal à 
Cageprev, pode ficar abaixo e não 
atender a esta expectativa. Com 
os aportes esporádicos, além de o 
participante pagar menos impos-
to de renda, o valor é incorporado 
ao saldo da conta, o que fará dife-
rença no cálculo do benefício fu-
turo. Outra vantagem é que com 
uma melhor renda na aposenta-
doria, você poderá curtir melhor 
a vida de aposentado.

Taxa Selic
a 7% em 2018

O Banco Central reduziu a 
taxa Selic, em 06/12, para 
7% ao ano. Diante deste 

novo cenário de taxas de juros, 
vamos comparar os rendimen-
tos da Poupança, CDB e Tesouro 
Direto para 2018. Aplicando R$10 
mil em janeiro, pelo prazo de 12 
meses, e considerando a Selic es-
tável em 7% ao ano, teremos os 
seguintes resultados líquidos, 
considerando que aplicações em 
CDB e Tesouro Direto pagam 
impostos:
Poupança: R$ 10.490,00
CDB a 100%
do CDI: R$10.551,00      
CDB a 110%
do CDI: R$ 10.608,00      
Tesouro Direto: R$ 10.552,00

Nas três aplicações conserva-
doras, o investidor tem ganhos 
superiores à poupança.


