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Educação Previdenciária e Financeira
A seção de Educação Previdenciária e Financeira do site da SIAS encontra-se atualizada com novos
conteúdos. A seguir você confere uma seleção das principais matérias. Para ler a íntegra das informações, acesse www.sias.org.br.

A opinião do especialista

Entrevista

Renda fixa e renda variável: como investir?

Alexandre Espírito Santo é diretor do curso de Relações
Internacionais da ESPM-RJ e professor de Finanças, Derivativos e Macroeconomia. Atua há 25 anos no mercado
financeiro e é articulista do Jornal Valor Econômico.

Para vocês que já se preocupam com futuro, chegou a hora
de conhecer alternativas interessantes que podem mudar
suas vidas a partir de agora. A empresa Capital Investor,
que atua no ramo de assessoria e educação financeira, irá
nos auxiliar com as alternativas descritas abaixo.
Vamos começar traçando um paralelo de características, vantagens e desvantagens entre investimentos em renda fixa e variável.
Renda fixa: forma de aplicação onde o investidor, antes de
começar a investir, sabe aproximadamente qual a rentabilidade esperada. Caracteriza-se por baixos riscos, porém, baixas
rentabilidades. São exemplos de renda fixa: Poupança e CDB.
Renda variável: pode combinar diversas formas de aplicações que basicamente variam de acordo com a oferta e demanda destes títulos. Caracteriza-se por riscos mais elevados e, consequentemente, maiores prêmios. São exemplos
de renda variável: compra e venda de ações ou cotas de
fundos e clubes de investimentos.

Dicas
Curso “Aprenda a Investir na Bolsa de Valores”

Como você define a economia brasileira nesse
momento pós-crise dos EUA e diante da crise da
Grécia e Portugal?
O Brasil vive um ótimo momento, inclusive no âmbito
das relações internacionais! Pela primeira vez em muitos
anos a economia se encontra fortalecida, numa situação
de crise internacional. Já havíamos passado relativamente bem quando eclodiu o imbróglio das subprimes,
que pegou o mundo desenvolvido em cheio, causando
recessões nesses países. Aqui a recessão foi branda,
face às políticas anticíclicas que o governo brasileiro
adotou para mitigar os efeitos da crise. Agora, além do
nível confortável de reservas internacionais (mais de
U$ 250 bi), o país apresenta uma perspectiva de crescimento econômico bastante forte, puxada, sobretudo,
pela pujança do nosso mercado interno. Sendo assim,
somente uma situação de débâcle generalizada na Europa, que não acredito que venha a ocorrer, poderia nos
atrapalhar de forma efetiva.

Público-alvo: recomendado para pessoas iniciantes que
pretendem ter uma visão completa de como iniciar os seus
investimentos diretamente na Bolsa de Valores.

Preparação para aposentadoria

Conteúdo: o curso aborda definições básicas e jargões do
mercado, explica as responsabilidades de todos os participantes do mercado, demonstra as diferenças entre os métodos de análise de ações (fundamentalista e grafista), exemplifica a compra e venda de ações através do Home Broker,
explica as diferentes operações que podem ser realizadas
na Bolsa e a tributação sobre cada uma delas.

Já pensou no pós-carreira?

Curso “Análise Gráfica”
Público-alvo: recomendado para pessoas de conhecimento intermediário.
Conteúdo: o curso demonstra aos participantes como entender o
mercado acionário através da análise técnica e ensina as principais
ferramentas gráficas e técnicas existentes (formações gráficas, médias móveis, resistências e suporte, rastreadores e osciladores de
mercado). Ao final do curso o participante estará apto a entender e
analisar as principais técnicas utilizadas por profissionais de mercado, podendo encontrar os melhores pontos de compra e venda
dos ativos, buscando sempre uma melhor relação risco x retorno.

Há 32 milhões de brasileiros com expectativa de vida acima
dos 80 anos. Saiba como se preparar para uma vida profissional mais longa!
As pessoas estão vivendo mais. Dados do IBGE mostram que a expectativa de vida do brasileiro é de 73
anos. Mas estudo da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) revela que há um contingente de 32 milhões de brasileiros que vivem acima disso. Nesse grupo, a expectativa para os homens é de 81,9 anos e para
as mulheres, de 87,2 anos.
É bem provável que você faça parte dessa população
mais longeva, já que o levantamento da UFRJ mostra
que esses brasileiros pertencem às classes A, B e C,
têm emprego formal e vivem principalmente nas regiões
Sul e Sudeste. Essa constatação aponta para uma nova
realidade: as pessoas terão de trabalhar mais anos para
se sustentar.

O site da SIAS tem se consolidado como uma importante fonte de informação e esclarecimento de dúvidas dos
participantes e assistidos. Os números comprovam isso: o acesso ao Espaço do Participante vem aumentando de
forma significativa, aliado a uma sensível redução no atendimento telefônico da Entidade.
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Reajuste do Plano Médico-Hospitalar UNIMED RIO
A partir de 1º de agosto de 2010, o contrato estipulado pela
SIAS junto à UNIMED RIO será renovado em 10,51% por mais
12 meses. De acordo com cláusula contratual, nesta renovação
considera-se a possibilidade de aplicação de dois tipos de reajuste: o reajuste técnico, cujo percentual é determinado pelo
equilíbrio da apólice, e o reajuste financeiro, estabelecido pelas
operadoras e aprovado pela Agência Nacional de Saúde (ANS).

Conforme divulgado em julho de 2009, os reajustes passaram a acontecer de 12 em 12 meses, de forma linear, não sendo possíveis ajustes pontuais e diferenciados
por faixa etária e/ou plano. Desta forma, a SIAS analisa o
comportamento do contrato como um todo, incluindo a
composição do grupo por faixa etária, plano e equilíbrio
econômico-financeiro.

TABELA PARA TITULARES
E DEPENDENTES NATURAIS

TABELA PARA
AGREGADOS

ALFA

BETA

DELTA

ALFA

BETA

0 a 18 anos

Faixa Etária

R$ 97,81

R$ 149,30

R$ 281,07

0 a 18 anos

Faixa Etária

R$ 123,21

R$ 174,45

19 a 23 anos

R$ 97,81

R$ 149,30

R$ 281,07

19 a 23 anos

R$ 123,21

R$ 174,45

24 a 28 anos

R$ 97,81

R$ 149,30

R$ 281,07

24 a 28 anos

R$ 151,12

R$ 213,53

29 a 33 anos

R$ 97,81

R$ 149,30

R$ 281,07

29 a 33 anos

R$ 151,12

R$ 213,53

34 a 38 anos

R$ 109,32

R$ 152,24

R$ 300,71

34 a 38 anos

R$ 170,20

R$ 258,35

39 a 43 anos

R$ 109,32

R$ 152,24

R$ 300,71

39 a 43 anos

R$ 187,81

R$ 284,77

44 a 48 anos

R$ 165,06

R$ 251,31

R$ 438,67

44 a 48 anos

R$ 267,56

R$ 404,38

49 a 53 anos

R$ 184,28

R$ 273,24

R$ 491,32

49 a 53 anos

R$ 319,94

R$ 482,96

54 a 58 anos

R$ 195,49

R$ 289,87

R$ 491,32

54 a 58 anos

R$ 386,12

R$ 582,23

59 anos em diante

R$ 261,11

R$ 395,70

R$ 675,60

59 anos em diante

R$ 475,03

R$ 737,57

Os valores demonstrados nas tabelas acima serão praticados pelos próximos 12 meses, desde que não seja necessário adaptar
o contrato às novas determinações da ANS, que inclui a figura da
administradora de benefícios (RN ANS nº 196) e estabelece que
esta será a responsável pelo pagamento integral da fatura à operadora e a arcar com a inadimplência (RN ANS nº 195).

do com a UNIMED RIO, até que sejam realizados estudos
demonstrando o impacto dessa adequação.

A adaptação às novas regras da ANS aumentaria significativamente o reajuste para cobrir o risco da inadimplência
que será arcada pela administradora de benefícios, razão
pela qual optou-se por adiar esta decisão, de comum acor-

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento SIAS através do e-mail atendimento@sias.org.br ou
dos telefones 2505-0050 (Rio de Grande Rio) e 0800 282 9647
(demais localidades).
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A não adaptação às referidas RN´s impede a inclusão de novos participantes no plano, exceto no caso de novo cônjuge e
filhos do titular, conforme estabelece a RN ANS nº 204.
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Panorama SIAS
No 1º Semestre de 2010 os investimentos dos Planos de benefícios administrados pela SIAS atingiram uma rentabilidade acumulada de
5,52%, inferior à meta atuarial (INPC+6% a.a.) de 6,44%. Este resultado reflete o desempenho do mercado de Renda Variável (Bolsa de
Valores) impactado pela crise na economia Europeia. As rentabilidades nos segmentos de Renda Variável e Renda Fixa ficaram acima dos
índices de mercado (Ibovespa e CDI), no período de janeiro a junho de 2010.

Total de Benefícios Pagos pela SIAS

Rentabilidade no ano

Benefícios pagos e Devolução de Reserva (1º Semestre de 2010)
Tipo

Aposentadorias
Pensões
Pecúlio
Devolução reserva
de poupança
Total

Valor (R$ Mil)

Plano CLT
1.553
1.558
519

Plano RJU
910
94
2.725

274

-

3.904

3.729

Número de Participantes Plano CLT (posição em 30.06.2010)
Participantes ativos
19

Distribuição por segmento

Assistidos
Aposentados
Pensionistas

768
274
494

Total

787

Número de Participantes Plano RJU (posição em 30.06.2010)
Participantes ativos
9.198
Invalidez
210
Pecúlio
5.849
Invalidez e Pecúlio
3.139
Assistidos
Aposentados
Pensionistas
Total

SIAS COMPLETA

31 ANOS

No último dia 29 de maio, a SIAS
completou 31 anos. O melhor desta data é poder compartilhar as
conquistas da Entidade com quem
sempre esteve ao seu lado. Por
isso, a SIAS agradece a todos os
seus participantes e assistidos
pela confiança depositada na Entidade ao longo dos últimos anos.
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273
223
50
9.471

SIAS participa do PINS
De 14 a 18 de junho, a SIAS participou do Programa de Integração de Novos Servidores
(PINS), promovido pelo IBGE para aproximadamente 300 concursados.
Na ocasião, os Diretores da Entidade apresentaram uma palestra para informar sobre os produtos e serviços oferecidos, com o objetivo de
esclarecer dúvidas e angariar novas adesões.
No dia seguinte à palestra, a SIAS montou um
plantão de atendimento para atender as pessoas que se filiaram e também para prestar
outros esclarecimentos sobre a Entidade.
Os presentes receberam material informativo
contendo uma síntese das atividades desempenhadas pela SIAS, seus produtos e serviços.
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