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EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA 

Você sabe o que é Arquitetura de Escolhas? 

O termo foi criado por Richard Thaler, um dos 

precursores da economia comportamental 

e Prêmio Nobel de Economia.

Arquitetura de 
Escolhas: 
Entenda como ela 
afeta suas decisões 
financeiras

ATENÇÃO AOS CONCEITOS

Nudge 
É qualquer aspecto da Arquitetura de Escolhas 
que altera, de forma previsível, o comportamento 
das pessoas. A intenção é a de facilitar a tomada 
de decisão, em prol daquilo que teoricamente 
seria mais benéfico para a sociedade. 

Arquitetura da Escolha
É o processo de elaboração do método a ser 
utilizado para que melhores decisões sejam 
tomadas por parte daqueles que enfrentam uma 
situação de escolha. 

Para mais informações sobre o tema, acesse:

http://pensologoinvisto.cvm.gov.br/
http://www.economiacomportamental.org

Junto com outros colegas economistas, Thaler 
vem propondo uma linha de pesquisa e aplicação 
chamada “Arquitetura de Escolhas”, referindo-se ao 
fato de que as nossas decisões podem ser afetadas 
pela maneira como as opções nos são apresentadas.

Em parceria com Cass R. Sunstein, em 2008, 
escreveu o livro “Nudge: Improving Decisions 
about Health, Wealth, and Happiness” (traduzido 
para o português com o título “Nudge: O Empurrão 
para a escolha certa”). 

Nudge é uma palavra da língua inglesa que significa 
empurrar ou cutucar alguém levemente, com o 
intuito de chamar sua atenção. Em sentido figurado, 
significa persuadir ou encorajar de forma sutil.

“As nudges são leves cutucadas que podem ajudar 
as pessoas a se atrapalharem menos no processo de 
decisão, na hora de realizar suas escolhas”, explica 
Vera Rita de Mello Ferreira, consultora independente 
de Psicologia Econômica e membro do NEC (Núcleo 
de Estudos Comportamentais da CVM).

São exemplos de nudges as advertências nos maços 
de cigarro, as configurações padrão nos aplicativos, 
o passo a passo no caixa eletrônico que procura 
evitar, por exemplo, que o cliente esqueça seu cartão 
no terminal.

Os nudges incentivam a tomada de decisão, 
preservando, no entanto, uma margem considerável 
de liberdade de escolha.



MARÇO DE 2019 

 3  |

Edição  |  23

 3  |

RENTABILIDADE

Nossos resultados

RENTABILIDADE DAS COTAS

Dez/18 SC % CO % MO % AG %

Mês 0,87 1,12 0,60 0,05

Ano 8,00 10,09 9,60 8,99

12 M 8,00 10,09 9,60 8,99

24 M 21,53 26,80 28,64 31,06

36 M 40,17 57,90 60,12 61,90

48 M 59,49 68,28 67,03 63,51

60 M 77,17 87,04 81,12 71,99

1997 1713,51 1966,72 1887,41 1751,02

Estamos otimistas com 2019, que 
traz uma agenda mais positiva 
no âmbito das reformas do novo 
Governo.

As empresas, no geral, devem se 
beneficiar de um cenário mais po-
sitivo, no que diz respeito a infla-
ção, contração de dívidas e possi-
bilidade de novos investimentos. 

CENÁRIO ECONÔMICO 

Perspectivas dos 
Investimentos

O resultado em 2018 foi extremamente positivo,  todos os perfis superaram amplamente a inflação, 
proporcionando ganho real aos Participantes.

Super Conservador Super Conservador8,00% 77,17%

10,09% 87,04%

9,60% 81,12%

8,99% 71,99%

7,10% 31,26%

3,43% 33,00%

3,75% 33,69%

2,99% 31,17%

Moderado Moderado

IGP_di IGP_di

IPCA IPCA

Conservador Conservador

Agressivo Agressivo

INPC INPC

IPC IPC

RENTABILIDADE DAS COTAS E INFLAÇÃO - 2018 RENTABILIDADE DAS COTAS E 
INFLAÇÃO - 60 MESES
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Fique de olho no 
prazo do IR

DESTAQUES VALUE PREV

PASSO A PASSO

1) Na declaração de IR, para informar seu Plano 
de Benefícios, você irá usar a ficha: “Pagamentos 
Efetuados”;

2) Basta preenchê-la com os dados listados 
no Informe de Rendimentos fornecido pela 
VALUE PREV, incluindo o valor total de 
contribuição para o Plano em 2018. O documento 
está disponível na área restrita do site:  
www.hpprev.com.br/login.aspx?msg=sem_login

3) Em “dados do pagamento”, escolha o código 36 
(Previdência Complementar);

Você tem até o dia 30 de abril para entregar 
sua Declaração de Imposto de Renda 2019. 

A tarefa exige atenção, já que qualquer erro nas 
informações pode acarretar pendências na hora do 
envio, ou até mesmo retenção na Malha Fina. 

Você sabe como declarar seu Plano de Benefícios 
HP? Observe nossas dicas!

Pesquisa Plano 
Família: queremos 
saber a sua opinião!
A Value Prev está sempre atenta às práticas do 
mercado e às novidades do setor, para oferecer o 
melhor aos seus Participantes.  

Um dos lançamentos do setor é o Plano Família, 
um fundo setorial que permite a participação de 
familiares, sem limitação aos cônjuges e dependentes 
legais, possibilitando o planejamento financeiro e a 
realização de sonhos dos entes queridos. 

Mais flexível, este plano tem alguns diferenciais: 
permite resgates programados, para atender às metas 
financeiras do Participante, além do resgate de até 25% 
do valor acumulado, após 36 meses de contribuição.

Para verificar seu interesse, e de sua família, a 
participar deste novo plano, gostaríamos de contar 
com suas respostas à pesquisa.  Fique à vontade para 
deixar seus comentários abaixo de cada pergunta. 
Este espaço é seu! Contar com sua opinião nos ajuda 
a melhorar sempre.

Para acesso à pesquisa: incluir link

AO RESPONDER À PESQUISA, VOCÊ 
PARTICIPA DE SORTEIO!

Acompanhe a divulgação dos sorteados no 
Facebook e site da Entidade:

facebook/valueprev    
www.valueprev.com.br 
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LEMBRE-SE
Os aportes realizados para seu Plano de 
Benefícios HP podem ser descontados do 
imposto a ser pago até o limite máximo de 12% 
da renda bruta anual tributável.

Para que você possa se beneficiar desse incentivo 
fiscal, deve utilizar o modelo completo da 
declaração de Imposto de Renda, desde que 
essa seja a melhor opção para você. 

Para dúvidas gerais no preenchimento da declaração, a Receita 
Federal disponibiliza uma série de perguntas e respostas para 
pesquisa, divididas por assunto. Acesse:

A principal novidade deste ano é 
a obrigatoriedade de informar o 
CPF de todos os dependentes, seja 
qual for a idade. Fique de olho! https://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2019/perguntao

Antes de começar a sua declaração de IR, separe todos os documentos que você vai precisar: informe de 
rendimentos, extratos bancários e de aplicações financeiras, comprovantes de despesas dedutíveis etc.

Baixe os programas de preenchimento da declaração e de envio (Receitanet), disponíveis no link: 
https://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2019/download

Familiarize-se com o Programa, antes de começar para valer. Para facilitar o preenchimento, importe 
os dados da declaração anterior, caso a tenha feito no ano passado.

Fique atento às deduções, que podem reduzir bastante o seu imposto. Mas lembre-se: declare apenas 
os gastos que possam ser comprovados. Entram aqui as despesas médicas, despesas de instrução, com 
dependentes, com empregado doméstico etc. 

Escolha o modelo de declaração: Simples ou Completo. O Programa de IR permite essa simulação e 
indica a opção mais interessante para você.

Observe bem os prazos: o atraso na entrega da declaração gera multa de 1% ao mês, calculada sobre 
o total do imposto devido. O valor mínimo é de R$ 165,74, e o máximo é de 20% do imposto devido.

HORA DE DECLARAR: 
ATENÇÃO ÀS DICAS!

4) A seguir, escolha a opção “titular”, na questão: 
“despesa realizada com”;

5) Informe CNPJ e nome da Entidade;

6) Informe o valor pago.
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DESTAQUES VALUE PREV

Novos 
ASSISTIDOS

Damos as boas-vindas aos 

nossos novos aposentados 

que, depois de anos de tra-

balho e muito planejamento, 

dão início a uma nova etapa 

da vida. Desejamos sucesso, 

saúde e prosperidade. 

Álvaro Campos Benefício Proporcional Deferido

Celso Tadeu Vechiato Aposentadoria Normal

José Paulo Cintra Wittlin Benefício Proporcional Deferido

Sergio Alves Pires Aposentadoria Normal

Cesar Zubicaray Simões Aposentadoria Normal

Daniel Rodrigues Vilas Aposentadoria Normal

Helcio de Rezende Marques Benefício Proporcional Deferido

Maria Aldina Rodrigues Sequeira Aposentadoria Normal

Silvino Cesar de Sá Peixoto Lins Benefício Proporcional Deferido

Waldirio Hoffmann Junior Aposentadoria Normal

Jacques Vicente da Costa Aposentadoria Normal

Luiz Sergio Santos Benefício Proporcional Deferido

Sandra Regina Oliveira Aposentadoria Normal

Outubro | 2018

Novembro | 2018

Dezembro | 2018
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Pesquisa de Satisfação do 
BOLETIM VALUE PREV

Nosso objetivo é melhorar sempre e sua opinião é fundamental. Qual assunto você gostaria que 
fosse abordado no Boletim VALUE PREV? Como você avalia o conteúdo oferecido hoje?  

Acreditamos na importância da Educação Financeira para apoiar e fortalecer o seu planejamento. 
Queremos intensificar nossa comunicação com você, Participante, apoiando-o sempre na 
construção do seu futuro.  

Contamos com suas 
sugestões. Participe de 
nossa pesquisa, no link:

http://www.hpprev.com.br/pesquisa.aspx?pesquisa=boletim1605
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Curta a Value Prev no Facebook! Acesse agora o site: www.hpprev.com.br
O seu futuro depende das decisões que você toma no presente.


