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Educação Financeira:
aprendizado, para as
melhores decisões!

SEUS
INVESTIMENTOS

DICAS
AVONPREV

NOVO TEMPO

Informação é a base das boas decisões, também na vida
f inanceira. Você tem se dedicado a esse assunto como
deveria? Consegue conciliar suas economias, pensando

PREVIDÊNCIA
COM AVONPREV

no presente e no futuro? Procura acompanhar de perto o
seu planejamento?

BEM-ESTAR

Como oportunidade valiosa de aprendizado, foi lançado
recentemente Programa de Educação Financeira para o
grupo Natura&CO, na plataforma degreed, para o público
administrativo e Latam. Essa jornada de desenvolvimento
é composta por 28 vídeos, com uma média de 5 minutos,

PLANEJAMENTO
FINANCEIRO EM DIA

AVONPREV
EM FAMÍLIA

sobre os cursos online “SOS Minhas Finanças” e “Minha
Saúde Financeira”.
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CONFIRA OS TEMAS!
SOS Minhas Finanças

Saúde Financeira

PARA QUEM BUSCA O EQUILÍBRIO FINANCEIRO

FINANÇAS PESSOAIS E COMPORTAMENTAIS

DESTAQUES
AVONPREV

1. Você precisa de um SOS em suas
finanças? (Daniela Godinho).
2. Identificando os problemas financeiros.
3. Sinais de endividamento
4. Por estou endividado?
5. Existe dívida boa?
6. Será que Preciso de Ajuda?
7. Você está pronto? Renda familiar.
8. Vamos Juntos. 4 passos para equilibrar as
contas.
9. Orçamento doméstico para virar a mesa.
10. Acompanhamento de saldo e resultados.
11. Saindo do vermelho.
12. Empréstimos para sair da dívida?
13. Sonhos e metas.
14. Envolvimento da família.
15. Fundo de reserva x Fundo de
oportunidade x investimentos.

AULAS:

AULAS:

SEUS
INVESTIMENTOS

1. Introdução - O que é Educação Financeira?
Conhecendo Daniela Godinho.
2. Inteligência financeira
3. Crise financeira interna e externa
4. Conheça a metodologia ADMA (Acordar,
Diagnosticar, traçar Metas e Agir).
5. Passo 1 - Conheça suas finanças.
6. Passo 2 - Diagnosticar - Aprenda a Fazer um
diagnóstico das suas finanças.
7. Passo 3 - Vamos traçar metas? Diferença entre
sonhos e metas.
8. Passo 4 - Agir - (conhecimento e ação).
Interpretação das nossas finanças e tomada de
decisão.
9. Teste seu comportamento financeiro.
10. Patrimônio líquido.
11. Finanças comportamentais. A influência das
redes sociais na tomada de decisão financeira.
12. Perfil de investidor. Tempo e risco.
13. Engenharia financeira. Equilíbrio, formação de
fundos de proteção e investimentos para o futuro.

DICAS
AVONPREV

NOVO TEMPO

PREVIDÊNCIA
COM AVONPREV

BEM-ESTAR

PLANEJAMENTO
FINANCEIRO EM DIA

AVONPREV
EM FAMÍLIA
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DESTAQUES
AVONPREV

Tempo de ajustes
Os últimos dois anos foram marcados por muitos

SEUS
INVESTIMENTOS

DICAS
AVONPREV

desaf ios, e isso se refletiu também nos investimentos, em meio a turbulências, tanto no cenário eco-

NOVO TEMPO

nômico brasileiro quanto mundial.
No Plano Avonprev, as rentabilidades no acumulado do ano f icaram negativas, exceto as carteiras
Conservadora e Moderada.
As carteiras Agressiva, Agressiva II e III tinham, em
sua composição na Renda Fixa, os índices CDI e
IMA G, este último contendo títulos atrelados à

PREVIDÊNCIA
COM AVONPREV

BEM-ESTAR

PLANEJAMENTO
FINANCEIRO EM DIA

inflação e títulos pref ixados.
Os títulos pref ixados sof reram devido a uma
acentuada alta da taxa de juros e, por isso,

AVONPREV
EM FAMÍLIA

resultaram em rentabilidade negativa na
maior parte dos meses. A queda na Bolsa
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de Valores também contribuiu para o resultado negativo

Mensalmente, você encontra no site: www.avonprev.com.

das carteiras, impactando as alocações nos segmentos

br, ao lado da rentabilidade, uma “carta do gestor” con-

de Renda Variável, e fundos multimercados.

tendo as informações do cenário econômico no Brasil e

Por conta do cenário de alta de juros e ano eleitoral, o

no exterior, além das perspectivas e estratégias das car-

Conselho Deliberativo da Avonprev e a sua Diretoria Executiva decidiram alterar o benchmark da Renda Fixa dos
perf is Moderado, Agressivo, Agressivo II e Agressivo III do
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DESTAQUES
AVONPREV

SEUS
INVESTIMENTOS

teiras. Essas informações são excelente oportunidade de
você compreender melhor os fatores que influenciam o
mercado e que podem afetar o desempenho dos seus in-

Ciclo de Vida, de forma a torná-los mais adequados aos

vestimentos.

riscos atuais. Todos os Participantes receberam um co-

Em busca dos melhores resultados, a Diretoria Executi-

municado específ ico sobre essa alteração.

va acompanha a performance dos investimentos mensalmente e reúne-se com o Conselho Deliberativo da
Entidade, observando as movimentações dos fundos e

DICAS
AVONPREV

NOVO TEMPO

PREVIDÊNCIA
COM AVONPREV

comparando os resultados das carteiras de investimentos
da Avonprev com os seus objetivos de retorno esperados

BEM-ESTAR

e com a performance de outros fundos de pensão.
E vale sempre lembrar: os investimentos no plano são de
longo prazo. Portanto, nossa política de investimentos
contempla esses períodos de instabilidade e são realizados ajustes sempre que necessário, para um melhor de-

PLANEJAMENTO
FINANCEIRO EM DIA

AVONPREV
EM FAMÍLIA

sempenho do Plano Avonprev.
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Para chegar à resposta da simulação,
basta você preencher dados como:
valor do benefício que espera receber na aposentadoria, e em quanto
tempo. Com base nessas variáveis, o
simulador lhe mostra, como estimati-

Simulador de
Contribuições:
apoio ao seu
planejamento!

A Avonprev traz mais uma importante
ferramenta para o seu planejamento financeiro: o simulador de contribuições,
disponível na área do Participante do

va, quanto você deve poupar mensalmente até lá (valor da contribuição)
para atingir esse objetivo, dentro do
prazo informado.
Além do simulador de contribuições,
estão disponíveis também:
simulador de benef ícios: permite
ao Participante simular a aposentadoria através das contribuições futuras, a partir do seu saldo inicial.

portal https://avonprev.com.br/. Permi-

simulador de benefício fiscal:

te simular o valor da contribuição mensal

permite simular o valor total de con-

para alcançar o montante desejado para

tribuição necessário para atingir o be-

recebimento da aposentadoria mensal.

nefício fiscal desejado.

Você sabe o que é benefício fiscal?
No Plano de Benefícios Avon (assim
como em todos os Fundos de Pensão e
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DESTAQUES
AVONPREV

SEUS
INVESTIMENTOS

Planos PGBL), o dinheiro que você deposita ao longo do ano (contribuições)
pode ser descontado do imposto de
renda a ser pago, no limite máximo de
12% da sua renda bruta anual tributável.

DICAS
AVONPREV

NOVO TEMPO

Para isso, é importante utilizar, na hora
de declarar IR, o modelo completo.

PREVIDÊNCIA
COM AVONPREV

Na prática, usando este benefício fiscal
de 12%, você paga menos imposto ou

BEM-ESTAR

até aumenta sua restituição!
Cuidar bem do seu planejamento financeiro significa, também, usar as ferramentas à sua disposição, para simular,
comparar, refletir e se organizar para

PLANEJAMENTO
FINANCEIRO EM DIA

AVONPREV
EM FAMÍLIA

atingir seus objetivos. Experimente!
Acesse: https://avonprev.com.br/
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Cashback: confira vantagens e cuidados
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DESTAQUES
AVONPREV

dos programas de recompensa

SEUS
INVESTIMENTOS

Cuidar bem do seu planejamento f inanceiro signif ica, também,

DICAS
AVONPREV

aproveitar todas as oportunidades de fazer o seu dinheiro render! Uma delas é o “cashback”, prática que começou nos Estados
Unidos nos anos 1990, é bastante comum por lá, assim como no

NOVO TEMPO

Canadá e no Reino Unido, principalmente entre clientes de empresas de cartão de crédito. Tem se popularizado no Brasil e
ganhou força durante a pandemia, com o aumento das compras online.

PREVIDÊNCIA
COM AVONPREV

BEM-ESTAR

O cashback, traduzido como “dinheiro de volta”, se resume na
criação de vários programas de vantagens, que devolvem dinheiro, com o objetivo de fidelizar clientes. Os programas são,

PLANEJAMENTO
FINANCEIRO EM DIA

em sua maioria, destinados a compras online e podem tanto
ser de uma determinada rede de lojas ou marca, quanto de
uma plataforma de vendas, onde várias marcas de produ-

AVONPREV
EM FAMÍLIA

tos, serviços e lojas comerciais oferecem a vantagem de
devolver parte do dinheiro gasto na compra.
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Antes de fazer suas compras, pesquise as lojas e pla-

midores aproveitaram descontos com o sistema desde

taformas que oferecem cashback. Para receber o

que a pandemia começou, no início de 2020. Esse resul-

cashback, é muito simples: basta se cadastrar e fazer

tado é justif icado pela maior proximidade dos consumi-

compras, acumulando valores que voltam em dinhei-

dores com as compras online e, também, pela busca de

ro para você.

opções para fazer o dinheiro render.

O recebimento pode ocorrer de duas formas: você acumula dinheiro para as próximas compras (valor f ica

Para saber mais, acesse:

vinculado ao seu cadastro na forma de um crédito),

https://sbvc.com.br/conteudos/sbvc-na-midia/

ou você pode sacar a quantia – nessa opção, o parceiro disponibiliza a abertura de uma conta, onde o dinheiro é depositado.
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SEUS
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DICAS
AVONPREV

NOVO TEMPO

PREVIDÊNCIA
COM AVONPREV

Para o comércio, o cashback dá maior visibilidade, aumenta a base de clientes e as vendas. Já para os consu-

BEM-ESTAR

midores, acaba sendo um incentivo à compra ( já que
terão parte do dinheiro de volta) e oferece vantagens,
o que deve ser aproveitado com cautela, para evitar o

PLANEJAMENTO
FINANCEIRO EM DIA

consumo por impulso.
A digitalização intensa do consumo provocada pela

AVONPREV
EM FAMÍLIA

pandemia colocou o cashback em evidência no e-commerce brasileiro. Dados da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) indicam que 48% dos consu-
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Você sabe o que é

longevidade financeira?
Descontadas as estatísticas dos últimos dois anos, em
função da pandemia de Covid-19, estamos vivendo mais.
A cada ano, dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geograf ia e Estatística) nos mostram essa tendência: em 1940, a expectativa de vida do brasileiro, ao
nascer, era de 45,5 anos. De acordo com a última pesquisa, divulgada em novembro/2021, em 2020 essa expectativa avançou para 76,8 anos.
Se viveremos por mais tempo, precisamos pensar no tema
“planejamento f inanceiro” com mais atenção, para garantir nosso sustento no futuro, certo? E é justamente aí que
entra a longevidade f inanceira que, para acontecer, depende dos hábitos de poupar e de administrar reservas,
pensando no amanhã.

Use o tempo a seu favor!

menos esforço, pois terá tempo para poupar aos poucos.
Cuidar do seu planejamento inclui aprender a consumir
de forma consciente, fazer boas escolhas com relação ao
uso do seu dinheiro, monitorar seus recursos com disciplina, ser racional em suas decisões e criar o hábito de
poupar desde cedo.
Sempre é tempo de poupar! Se você está começando mais
tarde, não desanime. O importante é dar o primeiro passo. Seu esforço de poupança certamente será maior, pois
vai precisar guardar mais dinheiro, em função do tempo
menor. Mas este é o caminho! Se necessário, você pode
rever seu planejamento, adiando um pouco o prazo para
a sua aposentadoria, assim consegue poupar com mais
tranquilidade. Tudo é uma questão de ajuste. Sucesso!
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SEUS
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DICAS
AVONPREV

NOVO TEMPO

PREVIDÊNCIA
COM AVONPREV

BEM-ESTAR

PLANEJAMENTO
FINANCEIRO EM DIA

AVONPREV
EM FAMÍLIA

Poupar para a aposentadoria é um planejamento de longo
prazo. Quanto antes você começar a pensar neste assunto,
mais condições você vai ter de atingir seus objetivos, com
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Ansiedade:
como evitar e
como controlar?

SEUS
INVESTIMENTOS

DICAS
AVONPREV

NOVO TEMPO

“Nossa, me bateu uma ansiedade!”. É bem comum dizermos ou ouvirmos isso de alguém. Ficamos ansiosos quando esperamos por algo importante, bom ou ruim: a sonhada viagem, a festa de casamento, o resultado do vestibular,
um exame pedido pelo médico com urgência, o nascimento do filho, o sim para uma proposta que pode mudar sua
vida. Essa sensação passageira e pontual nos deixa em estado de alerta e nos faz agir, reagir, sendo positiva, por nos
impulsionar em muitas situações.
Mas, quando a pessoa se percebe ansiosa na maior parte
do tempo, como se estivesse sempre vigilante, realizando
projeções em sua mente, temendo os próximos acontecimentos, a ponto de perder o sono e a concentração, sentindo-se esgotada, é hora de procurar ajuda.

PREVIDÊNCIA
COM AVONPREV

BEM-ESTAR

PLANEJAMENTO
FINANCEIRO EM DIA

AVONPREV
EM FAMÍLIA
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Em qualquer idade, atenção!
Você sabia que, desde 2017, o Brasil é o país com maior número de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo?
Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) estimam
que são mais de 18 milhões de brasileiros com ansiedade,
e este cenário foi agravado pela pandemia.
O transtorno de ansiedade atinge pessoas de todas as idades. Algumas situações ao longo da vida podem agir como
verdadeiros “gatilhos”, ou seja, fatores que desencadeiam
os distúrbios emocionais.
É preciso observar quando a situação começa a sair do
controle, e buscar tratamento, para que tudo se resolva o
quanto antes. Procure adotar medidas de prevenção para
sua saúde mental, priorizando o bem-estar e a qualidade
de vida.

CONFIRA 10 PASSOS PARA
CUIDAR DA SUA SAÚDE EMOCIONAL

1
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AVONPREV

SEUS
INVESTIMENTOS

Pratique o autoconhecimento.

2

Não se isole da família e dos amigos.

DICAS
AVONPREV

3

Não exagere nos noticiários e no acesso às
redes sociais.

NOVO TEMPO

4

Evite a preocupação excessiva.

5

Cuide da qualidade do seu sono.

6

Dedique-se a um hobby.

7

Cuide da sua alimentação.

8

Pratique atividades físicas.

9 Inclua na rotina práticas de meditação e
relaxamento.

PREVIDÊNCIA
COM AVONPREV

BEM-ESTAR

PLANEJAMENTO
FINANCEIRO EM DIA

AVONPREV
EM FAMÍLIA

10 Procure ajuda médica, sempre que preciso.
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Dívidas em atraso:

como regularizar minha
situação financeira?

Conf ira aqui 10 dicas para reorganizar suas contas:
1. Analise o seu orçamento: sua planilha irá lhe dar a exata

SEUS
INVESTIMENTOS

proporção da dívida. Para isso, é importante que esteja
atualizada, com todas as informações necessárias.

DICAS
AVONPREV

2. Verif ique quanto deve: esse diagnóstico da sua saúde
f inanceira é fundamental para poder agir!

NOVO TEMPO

Problemas f inanceiros pedem um olhar
prático e racional, para que tudo se resolva o mais rápido possível. Pense no se-

PREVIDÊNCIA
COM AVONPREV

guinte: quando surge um problema de
saúde, devemos passar com um médico

BEM-ESTAR

o quanto antes, para iniciar o tratamento
o mais rápido possível. Com a saúde do
bolso, o raciocínio é bem parecido: quan-

PLANEJAMENTO
FINANCEIRO EM DIA

to mais rápido e assertivo for o diagnóstico, mais rápido você consegue tomar
medidas para resolver o problema.

AVONPREV
EM FAMÍLIA
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3. Corte e reduza despesas: avalie no seu orçamento quais

8. Atenção às diferentes modalidades de crédito: caso pre-

despesas podem ser eliminadas, mesmo que tempora-

cise realmente pedir um empréstimo pessoal, observe

riamente, e as que você consegue reduzir.

bem as condições, as taxas cobradas e faça algumas

4. Aproveite toda entrada de dinheiro extra (férias, décimo
terceiro, restituição de IR etc.) para pagar suas dívidas.
Com o passar do tempo e as contas em ordem, esse dinheiro deve ser poupado para a realização de sonhos,
incluindo o seu planejamento de futuro.
5. Busque alternativas de renda: existe alguma atividade
que você, ou algum familiar, faça bem e que possa lhe

simulações quanto à evolução da sua dívida no prazo
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DESTAQUES
AVONPREV

SEUS
INVESTIMENTOS

acertado para pagar.
9. Envolva sua família no planejamento: família unida con-

DICAS
AVONPREV

segue excelentes resultados, também nas f inanças!
10. Não adie suas decisões f inanceiras. Com todas as in-

NOVO TEMPO

formações em mãos, def ina sempre sua estratégia e
procure agir o quanto antes.

garantir um dinheiro extra? Aulas de violão, idioma ou

PREVIDÊNCIA
COM AVONPREV

reforço escolar, passeio com cães da vizinhança, produção de bijuterias. Coloque sua criatividade para funcionar e garanta um reforço no seu orçamento.
6. Estabeleça um plano de pagamento de dívidas em atraso:
renegocie e evite o acúmulo de parcelas e efeito dos juros.
7. Se você tiver contas em atraso e decidir recorrer a empréstimos para reorganizar suas f inanças, observe bem

Mude seus hábitos para a vida toda: com sua vida

BEM-ESTAR

em ordem, aproveite o momento para fazer dos novos hábitos uma prática para toda a vida, seja na
forma de consumir, tomar boas decisões f inanceiras, poupar, formar uma reserva de emergência, investir pensando no presente e no futuro. Este é o

PLANEJAMENTO
FINANCEIRO EM DIA

AVONPREV
EM FAMÍLIA

segredo de um bom planejamento f inanceiro!

as condições de crédito e considere o efeito das taxas
de juros, buscando as mais atrativas.
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PRÓS E CONTRAS DE COMPRAR SEU IMÓVEL
Morar no seu imóvel lhe dá liberdade para tomar
as decisões que quiser. Se o mercado passar por
uma valorização importante, você também sai ganhando.

Edição 12 | Maio de 2021

DESTAQUES
AVONPREV

SEUS
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DICAS
AVONPREV

Por outro lado, a compra inclui altos custos iniciais
e talvez você f ique sem qualquer reserva f inanceira

Cuidados na compra do

primeiro imóvel

Comprar um imóvel envolve diversos aspectos que precisam ser considerados. Conf ira alguns deles e realize seu
sonho, no momento certo e com segurança.
A aquisição de um imóvel implica em um compromisso
f inanceiro de longo prazo e compromete boa parte do
orçamento. Planejadores f inanceiros recomendam que a
prestação do f inanciamento não ultrapasse 30% da renda líquida do mês.

NOVO TEMPO

de emergência. Neste caso, pode ser indicado continuar no aluguel por mais um tempo, até que tenha
maior segurança para dar esse passo importante.

ATENÇÃO AO FINANCIAMENTO

PREVIDÊNCIA
COM AVONPREV

BEM-ESTAR

O ideal é pagar um valor maior de entrada e f inanciar o mínimo possível. Af inal, quanto maior o valor
pago inicialmente, menor o montante a ser parcelado em f inanciamento, reduzindo assim o impacto
dos juros.

PLANEJAMENTO
FINANCEIRO EM DIA

AVONPREV
EM FAMÍLIA

Faça um planejamento para poupar o máximo que
puder, antes de assumir o f inanciamento de longo
prazo. Conte com os recursos do FGTS nesta etapa.
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Pesquise qual o melhor banco para f inanciar imóvel.

AVALIE SEUS OBJETIVOS E MOMENTO DE VIDA

Verif ique detalhadamente todas as condições de paga-

De quanto espaço você precisa? É prioridade morar

mento, antes de assinar qualquer contrato ou intenção

perto do metrô? Existe a possibilidade de mudanças de

de compra, entendendo quais serão as parcelas (entra-

cidade ou País no médio prazo? Pretende se casar ou

da, intermediárias, semestrais, entrega das chaves etc.),

aumentar a família?

quando e quanto deverá pagar, para colocar tudo isso
no seu planejamento.

CONSIDERE OS CUSTOS ENVOLVIDOS
Para um bom planejamento, considere que os custos
com a compra não se limitam ao valor do imóvel. Existem os gastos com impostos, taxas, condomínio e eventuais reformas, sobretudo se a escolha for por um imóvel usado.
Caso seja a primeira experiência morando sozinho, some
ao valor do financiamento as contas do lar, como: luz,
água, internet, gás, alimentação, limpeza e condomínio.
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DICAS
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Tenha clareza sobre as prioridades do momento. Há
quem busque custo de vida menor, maior segurança,

NOVO TEMPO

um espaço mais amplo, qualidade de vida, melhor localização.

PREVIDÊNCIA
COM AVONPREV

O caminho para realizar sonhos é o Planejamento Financeiro, avaliando com cautela suas decisões de consumo,

BEM-ESTAR

organizando o seu orçamento, buscando formas de economizar e guardar dinheiro. O importante é não ter pressa, para realizar uma boa escolha!

PLANEJAMENTO
FINANCEIRO EM DIA

AVONPREV
EM FAMÍLIA
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