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A IMPORTÂNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES
NO PLANO PREVIDENCIÁRIO
Como aumentar a minha reserva?
Atualmente, o sistema de previdência social brasileiro não garante aos seus contribuintes uma aposentadoria com rendimentos compatíveis ao período em que estão na ativa. Neste momento, a previdência complementar se torna uma grande aliada dos trabalhadores.
O objetivo de uma previdência complementar é recompor a renda após a aposentadoria, pois a poupança feita ao longo do período laboral minimizará a defasagem salarial e garantirá uma aposentadoria
mais tranquila.
Dentro desta lógica é preciso estar atento a alguns pontos para evitar surpresas no futuro, dentre
eles: definir quais são os seus objetivos financeiros; não pensar de forma imediatista; acompanhar o
rendimento do seu plano; observar se as contribuições estão compatíveis com o seu objetivo financeiro.
No que diz respeito às contribuições feitas para a sua aposentadoria, o Plano CD da Fasern tem como
grande vantagem a paridade, que consiste no pagamento de igual valor ao da sua contribuição mensal por
parte da patrocinadora (Cosern ou Fasern), ou seja, se a sua contribuição é de R$50,00 a patrocinadora
custeará mais R$ 50,00 na sua conta, rentabilizando mensalmente em 100% a sua contribuição.
O regulamento do Plano CD prevê que a sua contribuição mensal poderá ter o percentual de 50%,
70% 80%, 90% ou 100% do seu SRC (Salário Real de Contribuição), a depender da sua escolha. Portanto,
quanto maior o percentual de contribuição que você escolher, maior será o valor da sua contribuição e
consequentemente o da patrocinadora.
Além da paridade, outra forma de aumentar a sua reserva é fazendo contribuições voluntárias, que
podem ser feitas mensalmente, descontadas no seu contracheque, ou esporádicas, que geralmente são
feitas com dinheiro que estava na poupança, proveniente de herança, 13º salário, restituição de Imposto
de Renda ou valores que estavam aplicados com menor rendimento que o Plano. Na contribuição voluntária não há paridade da patrocinadora, mas o valor investido poderá ser deduzido em até 12% da sua
renda bruta na declaração de Imposto de Renda.

Como pudemos observar, as contribuições são determinantes para o cumprimento do seu objetivo
financeiro e mesmo que você não o tenha traçado em metas, certamente você idealiza como será a sua
vida pós-laboral. Então, é hora de ver se o seu esforço atual é compatível com o que você sonha na aposentadoria e começar a estudar formas de alcançar. Lembre-se! Aposentadoria se pensa em longo prazo.

Se você ainda não aderiu aos 100% de contribuição,
acesse o site da Fasern (www.fasern.com.br), baixe o Formulário de alteração, preencha corretamente e envie para
Fasern através do Correio Interno da Cosern.

Para fazer uma Contribuição Voluntária Esporádica é preciso apenas se dirigir à sede da Fasern, preencher o formulário e realizar o depósito identificado na conta da Fundação.
No caso de Contribuição Voluntária Mensal basta procurar o GRP na Cosern e preencher o formulário autorizando o
desconto do valor escolhido em seu contra-cheque.
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