
Rendas
Passivas

Guia de Boas Práticas em Finanças Pessoais

1



www.maisativos.com.br

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610/1998.
Impresso no Brasil com papel de fontes responsáveis e certificadas.

Produção
Mais Ativos Serviços de Educação Financeira Ltda.
Edição: agosto/2014 – Fascículo 1 - Rendas Passivas

Publicação do SEBRAE  PREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social. 
Distribuição gratuita.

Permitida reprodução parcial dos textos desde que citadas as fontes completas:
SEBRAE Previdência e Mais Ativos Educação Financeira

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente Edjair de Siqueira Alves
Diretor de Seguridade Nilton Cesar da Silva

Diretor de Administração e Investimentos George Alberto C. G. Mota

www.sebraeprevidencia.com.br
SEPN, Quadra 515, Bloco C, loja 32, 1º andar, SEBRAE PREVIDÊNCIA 

CEP:70770-503 - Brasília, DF

atendimento@sebraeprev.com.br 
(61) 3327-1226

Titulares

José Claudio dos Santos - Presidente
Vitor Roberto Tioqueta (PR) - Vice-Presidente

Maria Eulália Franco (DF)
Nelson Luiz Gomes Vieira da Rocha (AM)

Airton Gonçalves Junior (CE)
Manoel Antonio Vieira Alexandre (BA)

José Paulo de A. Cunha (SP)
Clarice Maria Veras (NA)

Suplentes

José Ricardo Mendes Guedes (NA)
Afonso Maria Rocha (MG)

Ricardo Jorge Castro Madruga (PB)
Luiz Henrique M. Barreto (BA)

Jorge C. Fernandez Rincon (NA)
Hélio Cadore (Assistido) (PR)

Elizandra Litaiff Leonardo (AM)
André Luis da Silva Dantas (NA)

CONSELHO DELIBERATIVO

Titulares

Antonio Carlos C.dos Santos (RJ) – Presidente
David Hulak (PE) - Vice-Presidente

Leide Garcia Novaes katayama (MT)
Paulo Eduardo S. de Arruda (SP)

Suplentes

Miguel Carlos da Silva (SP)
Tereza Fátima de Arruda Krauz (MS)

Sérgio Fernandes Cardoso (SC)
José Roberval Cabral da Silva Gomes (AL)

CONSELHO FISCAL

Edição e Redação: Mais Ativos Educação Financeira
Edição e coordenação: Álvaro Modernell
Jornalista responsável: Renato Modernell

Projeto gráfico e Diagramação: Nilson Campos (DF-247DG)
Fotos e imagens: Banco de imagens 123bk - Aquisição ago/2014 AM

Ilustrações: Cibele Santos

EXpEDIENTE



Editorial

Rendas Passivas
O momento atual é de celebração pelos 10 anos do SEBRAE PREVIDÊNCIA. Nossa 

Entidade completou a primeira década de desafios e conquistas no dia 2 de fevereiro.  Como 
parte das ações desenvolvidas para celebrar essa década de funcionamento do SEBRAE 
PREVIDÊNCIA,  o Guia de Boas Práticas e Finanças Pessoais é lançado com o objetivo 
de apresentar informações e orientações sobre planejamento financeiro e previdência 
complementar aos mais de 7 mil Participantes do Plano SEBRAEPREV. 

O Guia está dividido em cinco fascículos que serão disponibilizados ao longo dos 
próximos meses, de forma eletrônica. O primeiro, Rendas Passivas, traz orientações e 
estímulos para a formação de reservas de poupança de curto, médio e longo prazos. Táticas 
sistematizadas para otimizar os esforços de formação de poupança. Fontes de economia que 
podem contribuir para a poupança da família. Conceito e a importância das rendas passivas. 

Os fascículos serão independentes, abordando um ou dois temas principais, sem que 
haja necessidade de leitura obrigatória dos demais, ainda que isso seja recomendado. Os 
conteúdos serão resumidos, diretos e simplificados.  

De forma geral, os fascículos abordarão o uso consciente do crédito, perfis de 
investimentos, orçamento,  poupança, finanças pessoais, reflexões sobre como será sua 
vida na época da aposentadoria, vantagens da previdência complementar, entre outros. Vale 
lembrar que o Guia faz parte das ações do Planejar - Programa de Educação Financeira e 
Previdenciária do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 

O conceito simplificado de Rendas Passivas indica que são rendas  que a pessoa recebe 
sem que precise trabalhar. Como isso é possível? Entenda mais sobre o assunto lendo o 
primeiro fascículo: Rendas Passivas. Boa leitura. 

Edjair de Siqueira Alves 
Diretor-Presidente do SEBRAE PREVIDÊNCIA 

Brasília, 2014.

A coleção “Guia de Boas Práticas em Finanças Pessoais” 
faz parte das ações do PLANEJAR - Programa de Educação 

Financeira e Previdenciária do SEBRAE PREVIDÊNCIA. 
Saiba mais visitando o portal  www.sebraeprevidencia.com.br
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Independência 
Financeira
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O ideal, em termos de 
independência financeira, 
é que a pessoa possua 

tantos ativos (investimentos) 
gerando rendas passivas, que 

não precise mais trabalhar para 
ganhar dinheiro. É a situação 

conhecida como “viver de rendas”. 

Rendas de aluguéis de imóveis 
e de outros bens, por natureza, são 

classificados como rendas passivas. 
Além dessas, previdência, aposentadoria, 
rendimentos de aplicações financeiras, 
dividendos de ações, direitos autorais, 
royalties sobre invenções e tantas outras.

Viver apenas de rendas passivas 
pode parecer utopia para a maioria das 
pessoas. Mas há situações intermediárias 
que são mais fáceis de ser atingidas, como 
no caso de pessoas que, além da renda do 
seu trabalho possuem rendas passivas que 
complementam a renda mensal ou reforçam 
as reservas para a aposentadoria. 

Casos como os de trabalhadores 
que são também proprietários de imóveis 
para aluguel, investidores financeiros ou 
detentores de direitos autorais, e assim têm 
rendas adicionais às do trabalho regular. O 
bom dessa situação é que essas pessoas 
podem ter uma melhor qualidade de vida por 
isso. A combinação, ou a soma dos dois tipos 
de rendas é um bom ponto de partida para a 
independência financeira.

uma dupla de cantores, por 
exemplo, complementa as rendas ativas 
correspondentes ao cachê dos shows com 
rendas passivas decorrentes da venda 
de discos e outros direitos autorais. uma 
coisa impulsiona a outra. Difícil dizer qual a 
mais importante, mas mesmo depois que a 
dupla pára de fazer shows, por muito tempo 
continua a venda dos discos e a remuneração 
pelos direitos autorais. A tendência é as 
rendas passivas sobreviverem às ativas. 
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O conceito simplificado de Rendas Passivas indica que são rendas que a pessoa recebe 
sem que precise trabalhar. Rendas Ativas, ao contrário, dependem de esforço direto. O dinheiro 
é contrapartida do trabalho. Só recebe se trabalhar. 

É fácil perceber a diferença: um empregado ou autônomo precisa trabalhar para receber 
remuneração. O dono de um imóvel alugado tem direito a receber aluguéis, mesmo sem 
trabalhar para isso. É claro que para conquistar a situação de ter rendas passivas, como a dos 
aluguéis ou de investimentos financeiros, geralmente é preciso trabalhar muito antes, para 
ganhar e juntar dinheiro, geralmente por meio de salários ou honorários, dois clássicos tipos 
de renda ativa. É preciso plantar antes para colher depois.

Nem precisa perguntar qual a preferida de todos. Mas a maioria não faz por onde mudar 
a situação. Muitos trabalhadores passam a vida dependendo de rendas ativas e sentem a 
queda brutal nas rendas e no padrão e vida quando se aposentam. 
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Existe um ciclo produtivo na vida que indica que a maioria dos trabalhadores começa 
a ganhar dinheiro na faixa dos vinte anos, possui o ápice profissional e de remuneração pelo 
trabalho entre os trinta e os cinquenta, e enfrenta queda na produtividade após os sessenta 
anos. Estamos falando, claro, de rendas ativas – aquelas que dependem do esforço, do 
trabalho ou da dedicação dos trabalhadores durante o ciclo laboral.

A melhor maneira de compensar essa 
queda na capacidade de ganhar dinheiro com 
a força e o suor do trabalho é acumular bens 
(ativos e conhecimento) que gerem rendas 
complementares e independentes, ou seja, 
rendas passivas decorrentes de investimentos. 
Isso pode ser conquistado de muitas maneiras. 
A mais segura é, ao longo da vida, separar uma 
parte de todo o dinheiro que se ganha com a 
força do trabalho e investir para que constitua 
fontes de renda passiva, de preferência seguras 
e constantes.

A maioria dos especialistas considera que 
“essa parte” deve oscilar entre 10% a 20%, ou 
seja, de tudo o dinheiro recebido, a qualquer título, 
uma parte deve ser direcionada para uma reserva 
de poupança e logo a seguir para investimentos 
adequados ao perfil e aos objetivos de cada um, 
visando formar um colchão de rendas passivas.

Com base nos dados sobre o ciclo produtivo 
dos trabalhadores, complementados por dados da 
indústria de previdência, sabemos que a maioria dos 
aposentados recebe renda menor do que quando 
estava na ativa, situação que tende a se agravar para 

os futuros aposentados, especialmente aqueles que não contam com previdência complementar 
ou outras fontes de renda e patrimônio. E quanto maior a renda na ativa, maior a defasagem na 
aposentadoria. Por isso a necessidade de entender a importância das rendas passivas.

Este assunto é tão importante que todos os países desenvolvidos possuem legislação 
específica sobre previdência social, um clássico das rendas passivas. Porém, o modelo 
que se expandiu no mundo no início do século passado mostrou-se ineficiente, porque a 
longevidade da população vem aumentando a cada década e junto o descompasso entre a 
capacidade de a previdência social sustentar seus beneficiários com os recursos acumulados 
e as necessidades da população.

Não confunda renda passiva com passividade com 
os investimentos.Todo investidor deve ficar atendo e 

acompanhar seus investimentos. O mercado, os cenários, as 
condições e outras variáveis mudam. É preciso estar atento.

Formação das 
Rendas Passivas
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Surge a previdência complementar, outro 
exemplo de renda passiva. Mas como a maioria dos 
trabalhadores não recebe boa renda, nem educação 
financeira ou previdenciária adequadas, poucos serão 
beneficiados por ela. Isso porque apenas pouco mais 
de 3% da população brasileira possui previdência 
complementar. Se considerarmos que muitos 
desses trabalhadores contribuem com parcelas 
mínimas e não possuem outros investimentos, quase 
que a totalidade dos brasileiros dependerá de outras 
rendas passivas para manter uma qualidade de vida 
compatível com os tempos do ciclo profissional, 
em que as necessidades eram supridas por rendas 
ativas. Dependerá de rendas passivas, mas não 
poderá contar com elas, porque não as constituiu 
de maneira adequada. O resultado esperado será 
uma grande queda no padrão de vida, decorrente da 
queda na renda bruta.

Um dos objetivos da independência financeira é fazer com que o montante gerado pela 
renda passiva seja suficiente para cobrir suas despesas mensais, de modo que você não precise, 
em tese, trabalhar para se sustentar. Trocando em miúdos, isso significa buscar formas de o 
dinheiro trabalhar por você, ao invés de você ter que trabalhar para conseguir mais dinheiro. 

um dia, você poderá ser forçado a deixar de trabalhar, e, por conta disso, deve buscar 
formas de iniciar ou aumentar seus ganhos com rendas passivas. É claro que essa busca 
exige esforço, motivação, disciplina e educação financeira. Ou seja, exigirá de você uma 
postura ativa para conseguir… rendas passivas. Pode parecer paradoxal, mas não é. É 
recomendável buscar melhorar suas fontes de rendimentos ativos e passivos. Isso lhe 
proporciona segurança e estabilidade, e também melhor qualidade de vida. 

Em linhas gerais, a 
renda ativa é aquela 

proveniente de 
trabalho, ou seja, você 
trabalha pelo dinheiro. 
Já a renda passiva é 
aquela modalidade 
que o rendimento 
independe de uma 

ação ativa, você não 
precisa trabalhar para 
obtê-la. É o dinheiro 
que trabalha para 

você.

“Prefiro lucrar 1% 
do esforço de  
cem pessoas, 
do que lucrar 

100% 
dos meus 
esforços.” 

Bill Gates
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ALUGUéIS – uma boa estratégia é 
diversificar em pequenos imóveis, ao invés 
de concentrar em grandes, pois os imóveis 
menores, além da redução do risco 
de concentração, permitem mais 
flexibilidade ao investidor, tanto 
em termos de preço.

JUROS – uma das fórmulas 
utilizadas é acumular dinheiro 
em aplicações financeiras 
durante a fase de capitalização, 
economizando, poupando e 
investindo, até atingir um bom 
volume de capital. Quando houver 
queda na renda, geralmente na 
aposentadoria, os aportes podem 
parar, mas o dinheiro continua rendendo 
juros. Então, quando desejado, começa 
o processo inverso, com retiradas de 
rendimentos para complementar a renda 
mensal, ou para realizar sonhos, acalentados 
ao longo da vida, na fase do aproveitamento.

DIVIDENDOS – Bom incluir na carteira de 
investimentos ações e papéis de empresas 
que costumam pagar dividendos. Prefira 
empresas tradicionais, mas que se renovam, 

cuja longevidade é mais provável. 
Lembre-se de que a maioria 
dos especialistas recomenda 
ações como investimento de 
longo prazo e muitos sugerem 
a compra gradual, buscando 
a formação de preço médio.

TALENTOS pESSOAIS – 
Músicas, livros, fórmulas, desenhos, 
receitas podem ser mais do 
que apenas prazeres. Podem 
se transformar em fontes de 
renda. Invista e desenvolva seus 
talentos pessoais e informe-se 
sobre Direitos Autorais. Hobbies 
também podem ser lucrativos. Por que não?

DIREITOS AUTORAIS – Autores, cantores, 
compositores, escritores, artistas plásticos 
e outras pessoas com talento para criação 

precisam ter cuidado com a proteção 
de seus direitos e podem tirar 

proveito das suas obras que 
fazem sucesso. Podem se 
transformar em ótimas fontes de 

rendas passivas. 

REDES DE CONTATOS 
– São muitas as marcas 
que investem em redes de 
relacionamento e oferecem 

oportunidades para geração 
de rendas passivas. Os 

líderes das equipes investem na 
conquista de novos vendedores 

e colhem um pouquinho sobre as 
vendas de cada um. Enquanto algumas 
pessoas se dedicam a vender produtos, 
carregar sacolas e bater pernas pela 
cidade, outras se dedicam a cooptar 
esses talentos para incluir em suas redes. 
Adivinhe quem ganha mais no final do 
mês? E quem tem mais capacidade para 
expandir sua renda?

INTERNET – Acabaram as fronteiras e os 
limites para a geração de rendas passivas. 
Blogs, sites, portais e redes sociais que atraem 
internautas atraem também publicidade. 
Seja criativo. Encontre seu espaço.

FRANQUIAS – A maioria das pessoas 
pensa em franquia no lado passivo, ou seja, 
ser franqueado. Isso significa que de tudo 
aquilo que o franqueado faturar, uma parte 
deve pagar ao franqueador. Imagine-se do 
outro lado. Alguém que tenha trabalhado 
para construir uma marca ou modelo de 
negócio de sucesso a ponto de outras 
pessoas quererem copiar e pagarem taxas 
ou comissão para serem franqueados. Em 
qual lado você prefere estar? 
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Após refletir sobre a importância da 
conquista de fontes de rendas passivas 
no caminho da independência financeira, 
vamos enfrentar um dos mitos das finanças 
pessoais: pessoas que têm dinheiro não têm 
problemas financeiros. Isso não é verdade! 
Pelo contrário: os problemas são outros, 
claro! De outra natureza. 

Administrar dinheiro também traz 
preocupações. Principalmente para quem 
não tem educação financeira. Recorremos a 
outro ditado popular para melhor exemplificar 
essa situação: “Quanto mais alto, maior a 
queda”. Pois é... Quem tem dinheiro também 
tem que se preocupar. É preciso cuidado para 
não cair em armadilhas, para evitar fraudes e 
investimentos furados, para se imunizar dos 
invejosos e golpistas, para proteger o poder 
aquisitivo do dinheiro, fazer o patrimônio 
crescer e, principalmente, para que o dinheiro 
seja bem investido e bem aproveitado. Por 
maior que seja a riqueza, ela pode acabar um 
dia,se não for bem administrada.

Onde devo investir meu dinheiro? 

Comece por um mercado que você 
conheça. Simples assim. Investir em 
instrumentos de renda fixa ou variável, em 

moeda nacional ou estrangeira, no banco 
ou na cooperativa, em ações, em imóveis 
ou num negócio próprio, no campo ou 
na cidade, são alternativas que caem 
melhor para algumas pessoas do que 

para outras. Antes de investir, informe-

se sobre o mercado, sobre a instituição. 
Acompanhe. Mantenha seus investimentos 
sob controle. A melhor maneira de controlar é 
conhecendo e pesquisando, ficando atento, 
acompanhando os relatórios e as notícias. 
Os mercados são tão dinâmicos quanto as 
necessidades. É preciso acompanhá-los e 
evoluir sempre.

Investir em imóveis, por exemplo, 
pode ser excelente para quem conhece o 
ramo, o plano diretor da cidade, a legislação, 
construtores, investidores e pode aproveitar 
oportunidades para comprar algo por R$ 100 
mil e rapidamente vender por R$ 120 mil. 
Mas para quem não conhece o 
mercado, o risco é de pagar 
R$ 100 mil por algo que valha 
menos, nas expectativa de 
vender rápido, e ficar com 
um “mico”. O problema 
(ou oportunidade), nesse 
caso, não implica em dizer 
que imóveis são bons ou 
maus investimentos. A questão 
é saber se o investidor estava preparado 
para aquele mercado ou não. O mesmo vale 
para o mercado de ações, e muitos outros. 
Quem mais ganha nesses mercados são os 
corretores. Subam ou caiam os preços dos 
ativos, eles garantem a comissão deles. Por 
isso estão sempre estimulando a realização 
de negócios. Quanto mais compras e vendas, 
mais corretagens. E muita gente se ilude com 
os primeiros ganhos e acaba se expondo 
mais do que o recomendável. 

Quem tem 
dinheiro 
também se 
preocupa



Guia de Boa Práticas em Finanças Pessoais
Rendas Passivas

10
Sebrae Previdência

Um dos aspectos relevantes na apuração do resultado dos investimentos é a tributação. 
Por isso, quem vai contratar planos de previdência deve avaliar e decidir o regime tributário 

ao qual prefere se submeter – Tabela Progressiva ou Regressiva. 

Você lembra por qual regime optou? Melhor certificar-se. Isso poderá fazer diferença na hora de 
programar os resgates da sua previdência. Vamos relembrar como funciona cada um deles.

ANO CALENDÁRIO 2014

Base de Cálculo Anual Alíquota Parcela Dedutível

Até R$ 21.453,24  Isento -

De 21.453,25 até 32.151,48 7,5% R$ 1.608,99

De 32.151,49 até 42.869,16 15,0% R$ 4.020,35

De 42.869,17 até 53.565,72 22,5% R$ 7.235,54

Acima de 53.565,72 27,5% R$ 9.913,83

TABELA REGRESSIVA
Foi criada em 2005 para estimular o alongamento dos prazos de investimentos, 

especialmente em previdência. Conforme o prazo que os recursos ficam aplicados, as 
alíquotas são reduzidas, podendo chegar a 10% para aplicações acima de 10 anos.

pRAzO DA ApLICAçãO ALíQUOTA
Até 2 anos 35%

De 2 a 4 anos 30%
De 4 a 6 anos 25%
 De 6 a 8 anos 20%
De 8 a 10 anos 15%

Acima de 10 anos 10%

Tributação 
sobre produtos de previdência

TABELA pROGRESSIVA
É mais conhecida, por ser utilizada nas declarações anuais de ajuste do Imposto de 

Renda. Os percentuais variam de zero, para quem fica isento, a 27,5%, alíquota mais alta. 
O enquadramento é feito com base no valor total dos rendimentos no período, sejam eles 
oriundos de resgates de previdência ou outras fontes, como salários, aluguéis, etc.
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Como geralmente as aplicações em previdência são feitas ao longo de muitos anos, é 
bom esclarecer que os prazos para cálculo do imposto são feitos a partir de cada contribuição, 
ou seja, se os investimentos forem realizados ao longo de 20 anos, e 
o resgate for realizado em uma única parcela, os investimentos feitos 
há mais de 10 anos serão tributados em 10%, os investimentos feitos 
entre 8 e 10 anos antes com alíquota de 15% e assim sucessivamente, 
até as aplicações realizadas há menos de 2 anos, que serão tributadas 
pela alíquota máxima, de 35%. 

Os prazos considerados são para cada aplicação/contribuição. 
A tributação é baseada no modelo PEPS (Primeiro que Entra Primeiro 
que Sai), assim, privilegia-se primeiro os investimentos mais antigos 
e sucessivamente. 

A legislação permite fazer a escolha do regime. Caso não se 
manifeste, o regime será o progressivo, o tradicional. Mas é possível 
fazer opção pela tabela regressiva. Porém, essa escolha só pode ser 
feita uma única vez, sem possibilidade de reversão. Por isso, deve ser uma decisão consciente, 
refletida e analisada conforme a situação de cada investidor. 

Via de regra, para quem pretende deixar os recursos aplicados por mais de seis anos a 
tabela regressiva costuma ser mais indicada. Mas atenção: a tributação é feita exclusivamente 
na fonte e não é passível de compensação. Assim, quem planeja deixar os recursos investidos 
por longo prazo e precisar resgatar antes, estará sujeito a uma tributação elevada. 

Para quem optou pela 
Tabela Regressiva, 
é importante ficar 
atento aos prazos. 
Antes de solicitar 
um resgate, faça 

uma simulação para 
descobrir qual a 

alíquota será aplicada 
e quanto tempo 

falta para a próxima 
redução. A diferença 
entre um dia e outro 
pode chegar a 5%!

Atenção: o SEBRAE PREVIDÊNCIA não pode e não deve manifestar sua opinião 
acerca de qual opção é mais favorável ao participante. As situações presentes e 

futuras, para cada participante são muito diversas e cada um deve ser responsável por 
ponderar suas perspectivas e possibilidades. 

OpTE pELA TRIBUTAçãO REGRESSIVA SE OpTE pELA TRIBUTAçãO pROGRESSIVA SE

Pretende resgatar o investimento em mais 
de 10 anos. Nesse caso a alíquota tende a 

ser menor na Tabela Regressiva.

Pretende resgatar o investimento em menos 
de 6 anos. Nesse caso a alíquota tende a 

ser menor na tabela Progressiva.

Possuirá outras fontes de renda no futuro, 
além da previdência. A tributação é sobre 
o total dos rendimentos. Maior a renda, 

maior a alíquota.

Vai resgatar a partir dos 65 anos e não terá 
outras fontes de renda. Há benefícios fiscais 
e maior isenção para idosos (tendência de 

aumento desses benefícios).

OpTE pELAS TABELAS DE TRIBUTAçãO pROGRESSIVA OU REGRESSIVA SE...

Quer otimizar as questões tributárias e tem tempo para planejar. 
Com bom planejamento pode-se otimizar as questões tributárias fazendo planos de previdência 

complementares, cada um com um tipo de tributação, aproveitando o melhor de ambas.

TABELA pROGRESSIVA OU REGRESSIVA



Sebrae Previdência

Guia de Boas práticas em Finanças pessoais 
Rendas passivas

Este guia faz parte do planejar - programa de Educação Financeira e 
 previdenciária do SEBRAE pREVIDÊNCIA.

SEBRAE  pREVIDÊNCIA – Instituto SEBRAE de Seguridade Social
SEpN, Quadra 515, Bloco C, loja 32, 1º andar

CEp: 70770-503 – Brasília (DF)
Fone/Fax: (061) 3327 1226 – 3327 1669

Fascículos da Coleção Guia de Boas práticas em Finanças pessoais:

• Rendas Passivas
• Educação Financeira e Orçamento Familiar

• Prevenção e Combate às Dívidas e Consumo Responsável
• Educação Financeira Infantil

• Estratégias de Investimento e Previdência Complementar

O Programa de Educação Financeira e Previdenciária do SEBRAE PREVIDÊNCIA – PLANEJAR tem como foco 
orientar as pessoas para que tomem melhores decisões relacionadas às suas finanças e sua aposentadoria.

Objetivo: Aumentar o nível de adesão ao Plano SEBRAEPREV. Orientar e informar com relação ao planejamento 
financeiro e tratar sobre a importância da previdência complementar.
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