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RESUMO 
A educação é um direito que tem como objetivo construir conhecimentos, 
competências e habilidades que contribuam para a formação humana integral e para 
uma sociedade justa, democrática e inclusiva. No entanto, alguns conceitos, aspectos 
e reflexões necessárias à formação do trabalhador como sujeito consciente de sua 
condição social, não fazem parte do currículo da educação formal no Brasil. A 
educação previdenciária, por exemplo, constitui-se como um conjunto de saberes 
relevante à formação dos trabalhadores. Nessa pesquisa busca-se contribuir para a 
promoção da educação previdenciária como componente para formação integral do 
trabalhador. Nela, os sujeitos foram profissionais especialistas do SERPROS Fundo 
Multipatrocinado. A pesquisa, de natureza qualitativa, foi dividida em 4 etapas: (1) 
investigação dos conteúdos a serem ensinados, (2) construção do roteiro de uma 
sequência de vídeos informativos, (3) sua produção e (4) apresentação e avaliação 
do produto educacional. Os conteúdos identificados giravam em torno dos temas: 
características, organização e rentabilidade dos regimes de previdência 
complementar. Considerando que não podíamos falar do regime de previdência 
complementar, sem antes apresentar os direitos previdenciários, construímos dois 
vídeos: o primeiro sobre seguridade social e o segundo sobre regime de previdência 
complementar. A avaliação dos vídeos teve como critérios: qualidade técnica e 
potencial educativo da ferramenta, e se deu em dois momentos. No primeiro, os 
participantes fizeram contribuições sugerindo: a inclusão de música de fundo nos dois 
vídeos; realinhamento de figuras com as informações narradas para melhor 
compreensão; substituição do termo poupança por investimento e a necessidade de 
melhorar as informações em relação à rentabilidade da Previdência Complementar. 
As sugestões foram analisadas e acatadas. No segundo momento da avaliação, os 
especialistas indicaram que o produto desenvolvido tem potencial educativo. Além 
disso, apresentaram dúvida em relação aos benefícios de auxílio doença e acidente. 
Concluímos que o produto educacional produzido demonstra potencial educacional 
podendo ser usado como estratégia pedagógica para a formação de trabalhadores. 

 
 
Palavras-chave: Educação Previdenciária. Espaços não formais. Vídeos educativos. 
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ABSTRACT 
Education is an entitlement that aims at building knowledge, skills and abilities that 
contribute to integral human formation and to a fair, democratic and inclusive society. 
However, some concepts, aspects and reflections necessary for the formation of the 
worker as a subject aware of his social condition, are not part of the formal education 
curriculum in Brazil. Social security education, for example, constitutes a set of relevant 
knowledge for the training of workers. This research seeks to contribute to the 
promotion of social security education as a component for comprehensive worker 
training. In this research, the subjects were professional specialists from SERPROS 
Fundo Multipatrocinado. The qualitative research was divided into 4 stages: (1) 
investigation of the contents to be taught, (2) construction of the script for a sequence 
of informative videos, (3) its production and (4) presentation and evaluation of the 
educational product. The identified contents revolved around the characteristics, 
organization and profitability of supplementary pension schemes. Considering the fact 
that we could not talk about the supplementary pension scheme without first presenting 
the social security rights we built two videos: the first about social security and the 
second about supplementary social security. The evaluation of the videos had as 
criteria, technical quality and educational potential of the tool and it took place in two 
moments. In the first moment, participants made contributions suggesting: the 
inclusion of background music in the two videos; realignment of figures with the 
narrated information for better understanding; replacement of the term savings by 
investment and the necessity of improving information in relation to the profitability of 
the Supplementary Pension Plan. The suggestions were analyzed and accepted. In 
the second moment of the evaluation, they affirmed believing that the educational 
product has educational potential. In addition, they expressed doubts in relation to the 
benefits of sickness and accident. We concluded that the educational product 
produced demonstrates educational potential and can be used as a pedagogical 
strategy for the training of workers. 
 
Keywords: Social Security Education. Non formal spaces. Educational videos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Educação é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 - 

CRFB/1988, que está amparado, entre outros documentos, pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, que define princípios, objetivos e organização dos 

processos formativos, desde a Educação Infantil ao Ensino Superior, buscando 

construir conhecimentos, competências e habilidades que contribuam para a 

formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva (BRASIL, 1996). 

Gadotti (2009) afirma que a educação deve ser integral e integrada à realidade 

e que o debate em relação à formação humana integral, não é novidade. 

 

“Como nos educamos ao longo de toda a vida, não podemos separar um 
tempo em que nos educamos e um tempo em que não estamos nos 
educando. Como nos educamos o tempo todo, falar em educação de tempo 
integral é uma redundância. A educação se dá em tempo integral, na escola, 
na família, na rua, em todos os turnos, de manhã, de tarde, de noite, no 
cotidiano de todas as nossas experiências e vivências.” (GADOTTI, 2009, 
p.22) 

 

Assim como a educação, a proteção do cidadão é dever do Estado, uma missão 

constitucional, garantida pela seguridade social, onde pode-se destacar a Previdência 

Social. Nesse sentido, dar transparência às discussões acerca da reforma da 

previdência e criar estratégias de acesso ao conjunto de saberes que compõem a 

educação previdenciária, direitos e obrigações, é fundamental para a formação 

humana integral e, consequentemente, o exercício da cidadania. 

As reestruturações da seguridade social iniciaram em meados da década de 

1990, após a regulamentação da Constituição, na contramão do que já havia sido 

conquistado como direito, iniciando o que Behring e Boschetti chamaram de 

contrarreforma - “reformas orientadas para o mercado, num contexto em que os 

problemas no âmbito do Estado brasileiro eram apontados como causas centrais da 

profunda crise econômica e social vivida pelo país desde o início dos anos 1980”, 

fenômeno este que retira e/ou modifica direitos trabalhistas e previdenciários.  

(BEHRING; BOSCHETTI, 2006, p.148) 

Mota apresentou uma análise do processo de reestruturação da seguridade 

social, como parte do pacote de reformas neoliberais para enfrentamento da crise 

econômica, cunhando o termo “cultura da crise”. A autora construiu a hipótese de que 
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as tendências da seguridade social brasileira, a partir dos anos 80, expressavam o 

movimento de formação de uma cultura política da crise, que é marcada pelo 

pensamento privatista e pela constituição do “cidadão-consumidor” (MOTA, 2007, p. 

213). 

Muito foi discutido em relação à Reforma da Previdência Social no Brasil até a 

aprovação da mesma. As opiniões divergiram, uns eram favoráveis, outros 

mostravam-se contrários. Dentre outras coisas, a maior divergência girava em torno 

do suposto déficit previdenciário.  

Puty e Gentil (2017), se apresentaram contrários ao discurso do “déficit”. 

Entendiam que o problema demográfico existia, mas identificaram pontos de erros nos 

cálculos da projeção das receitas e despesas previdenciárias, uma vez que a carga 

de fatores imprevisíveis tornava vulnerável o determinismo das projeções elaboradas 

pelo governo. Destacaram a importância do acesso à informação de forma 

transparente para a tomada de decisões num contexto político de disputa sobre as 

bases de uma reforma do sistema previdenciário, que afeta a vida de todos. Gentil 

(2019) ainda afirmou que as pessoas precisam de educação financeira para não 

serem enganadas pelas administradoras. 

O relatório final da CPI da Previdência Social apresentou inúmeras falhas nos 

cálculos que levaram à ideia do rombo nas contas públicas e suposta falência da 

previdência. Segundo o documento, entre outras coisas: os recursos previdenciários 

sofreram significativas apropriações por parte da União, resultando na destinação de 

dinheiro para outros gastos de interesse do governo; isenções fiscais e parafiscais 

para empresas e entidades têm contribuído negativamente para as contas; empresas 

do setor público e privado têm acúmulo de débitos previdenciários (SENADO, 2017). 

O economista Aloisio Araújo defendeu que o governo concentrasse seu capital 

político na reforma da Previdência, para reequilibrar as contas públicas, diminuir os 

gastos com a previdência, garantir flexibilidade financeira e realizar investimentos em 

outras áreas, também importantes (ARAÚJO, 2019).  

Diante do exposto, é importante salientar que, embora regulamentados, o 

acesso e entendimento dos critérios e regras da Seguridade Social que compreende 

os direitos relativos à saúde, à assistência e à previdência social, bem como da 

Previdência Complementar, ainda podem parecer um enigma para o cidadão, tendo 

em vista a quantidade, a linguagem, as mudanças, a forma e a intenção com que as 

informações são apresentadas. 
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Frente a isso, cresce a importância de desenvolver estratégias educacionais 

que contemplem os conteúdos de educação financeira e previdenciária para os 

trabalhadores, pois estes conteúdos são fundamentais para a formação dos sujeitos 

como cidadãos. A apreensão crítica destas informações pode possibilitar a construção 

de identidade, o reconhecimento da condição social, a busca pela manutenção e a 

garantia dos direitos, além de ajudar a construir estratégias a curto, médio e longo 

prazo que contribuam para o bem estar e qualidade de vida durante o período de 

trabalho/contribuição e no pós-carreira. 

Busca-se neste projeto como objetivo geral desenvolver material de suporte 

para ações de educação não formal voltadas para a educação previdenciária dos 

participantes dos Planos de Previdência Complementares, de forma a possibilitar o 

acesso à informação e à reflexão crítica, para além da formação profissional 

estritamente técnica, contribuindo para a formação de trabalhadores mais conscientes 

de sua condição e papel social. 

Para tanto, definimos os seguintes objetivos específicos:  

a) Identificar os conteúdos acerca de direito previdenciário e educação 

financeira que poderiam ser apresentados aos participantes dos Planos de 

Previdência Complementares administrados pelo SERPROS Fundo Multipatrocinado; 

b) Construir um plano de abordagem sobre direito previdenciário 

considerando os conteúdos elencados de acordo com o referencial teórico das bases 

conceituais da EPT; 

c) Desenvolver vídeos (produto educacional) para serem postados em um 

canal no YouTube® cujo roteiro contribua para esclarecer pontos relacionados a direito 

previdenciário e educação financeira considerando os conteúdos elencados; e 

d) Avaliar junto a especialistas a viabilidade de uso material produzido em 

apoio a estratégias educacionais desenvolvidas em ambiente não formal de 

educação. 

 

2.REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

Saviani (2007) afirma que a relação entre educação e trabalho é histórica. Na 

antiguidade os sujeitos se educavam pelo trabalho, porque aprendiam os ofícios que 

precisavam, transformando a natureza para atender às suas necessidades e através 
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do relacionamento com os outros. Com base nesses conhecimentos adquiridos, de 

produção e reprodução, educavam os mais novos. 

 

Eles aprendiam a trabalhar, trabalhando. Lidando com a natureza, 
relacionando-se uns com os outros, os homens se educavam e educavam as 
novas gerações. A produção da existência implica o desenvolvimento de 
formas e conteúdos cuja validade é estabelecida pela experiência, o que 
configura um verdadeiro processo de aprendizagem. Assim, enquanto os 
elementos não validados pela experiência são afastados, aqueles cuja 
eficácia a experiência corrobora necessitam ser preservados e transmitidos 
às novas gerações no interesse da continuidade da espécie. (SAVIANI, 2007, 
p. 154) 

 

Saviani enfatiza que, com as alterações no modo de produção, a sociedade 

passou a ser dividida em duas classes: a dos que detinham os meios de produção e 

a dos que vendiam a força de trabalho para sobreviver. Isto posto e, considerando a 

apropriação de recursos, a divisão do trabalho e a relação de exploração, infere-se 

que cada uma das classes se apropriou de forma distinta do processo de 

aprendizagem, uma vez que se baseavam em relações diferenciadas. O autor ainda 

aponta para a contradição entre as classes e o papel da escola, destacando diferença 

entre as escolas de elite, destinadas à formação intelectual, e as escolas das massas, 

de escolaridade limitada e restritas a determinadas habilitações profissionais. Ou seja, 

a divisão do trabalho trouxe ao trabalhador uma alienação, já que só precisava saber 

apenas a etapa que exercia do processo, sem ter a noção de como aquilo estaria 

presente no resultado da produção. 

Ainda pensando na intencionalidade da educação frente ao modelo econômico, 

Neves e Pronko (2008) sinalizam para uma formação estritamente técnica - no sentido 

de conhecimentos e habilidades para o desempenho de atividades laborativas - e, 

alienante, uma vez que negligencia a formação crítica do sujeito. 

Como vimos a educação sempre esteve relacionada ao trabalho, à economia e 

à política. Ela está amparada por diversos dispositivos legais e tem como objetivo 

construir conhecimentos, competências e habilidades que contribuam para a 

formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática 

e inclusiva.  

No entanto, Pereira (2008, p. 150) nos aponta que dois questionamentos ainda 

são atuais:  
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como formar, no seio de uma sociedade heterônoma, o cidadão autônomo; e 
como fazer para superar, ainda aqui, a irresistível tendência que leva as 
sociedades a sacralizar alguns valores específicos, realizando e legitimando 
a exclusão não só de outros grupos sociais e valores, mas da própria 
autocriação da autonomia? 

 

Pereira (2008, p.286) afirma ainda que para uma formação humana e integral, 

que Marx chama de omnilateral, é preciso que haja rompimento com o homem limitado 

da sociedade capitalista. O homem omnilateral não seria definido pelo que tem, sabe, 

conhece, mas pela abertura, possibilidade e disponibilidade de ser, gostar, conhecer. 

 

Pela compreensão de homens que se afirmam historicamente, que se 
reconhecem mutuamente em sua liberdade e submetem as relações sociais 
a um controle coletivo, que superam a separação entre trabalho manual e 
intelectual e, especialmente, superam a mesquinhez, o individualismo e os 
preconceitos da vida social burguesa. PEREIRA (2008, p.286) 

 

Neves e Pronko (2008), afirmam que propositalmente seguindo orientações de 

organismos internacionais, a educação continua com o foco no mercado de trabalho. 

Recentemente, foi aprovado a inclusão do tema Educação Financeira e Previdenciária 

a partir de assuntos como taxas de juros, inflação, aplicações financeiras 

(rentabilidade e liquidez de um investimento) e impostos tanto no Ensino Fundamental 

como no Ensino Médio (BRASIL 2017: 269). Não localizamos a inclusão de outros 

temas como plano de carreira, direitos trabalhistas, políticas voltadas para o 

trabalhador, saúde do trabalhador, entre outros temas necessários e pertinentes para 

o exercício da cidadania. 

 

2.2 EDUCAÇÃO EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS 

Freire afirma que a formação humana é mediada por sua relação com o 

trabalho, a sociedade e a cultura, a partir de suas próprias experiências, ou seja, se 

constitui nas relações histórico-sociais. Diante disto, para além da mera transmissão 

de conhecimento, é necessário que seja realizado ao longo do processo de ensino e 

de aprendizagem a mediação da percepção das relações situacionais, para que desta 

forma seja possibilitada a apreensão das complexas redes políticas da realidade 

social. 

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 
própria produção ou a sua construção. (...) Este saber necessário ao 
professor – que ensinar não é transferir conhecimento – não apenas precisa 
ser apreendido por ele e pelos educandos nas suas razões de ser – 
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ontológica, política, ética, epistemológica, pedagógica, mas também precisa 
ser constantemente testemunhado, vivido. (FREIRE, 1996, p.21) 

 

Para Gohn (2014), esta mediação estaria dividida em três tipos: formal, não 

formal e informal. Os resultados esperados para cada um são distintos: para a 

educação formal, espera-se a aprendizagem e a titulação; para a educação informal 

os resultados acontecem a partir da visão do senso comum; enquanto que na 

educação não formal há o desenvolvimento de vários processos e através da 

discussão de como a realidade é percebida, constroem leituras de mundo. Nesse 

sentido, é importante destacar que uma forma de educação não substitui a outra, mas 

são complementos no processo de desenvolvimento dos sujeitos e que, para alcançar 

resultados significativos as diferentes modalidades de ensino devem ser entendidas 

como meio de enfrentamento das desigualdades sociais e exclusão social. 

Para Gohn (1999 apud MARANDINO, 2017, p. 812): 

 

a concepção de educação é mais ampla do que a de aprendizagem e se 
associa ao conceito de cultura. Desse modo, educação não formal trata de 
um processo com várias dimensões, relativas à aprendizagem política dos 
direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; capacitação dos indivíduos para o 
trabalho, por meio de aprendizagem de habilidades; aprendizagem e 
exercício de práticas que habilitam os indivíduos a se organizarem com 
objetivos voltados para a solução de problemas coletivos; aprendizagem dos 
conteúdos da escolarização formal, em formas e espaços diferenciados; e 

educação desenvolvida na e pela mídia, em especial a eletrônica. 
  

Marandino (2017, p.813) questiona se faz sentido discutir estes três conceitos 

de forma isolada entre si. Para ele, é promissora a afirmação de Rogers (2004), que 

“a educação não formal e a informal, em conjunto com a educação formal, devem ser 

vistas como um continuum em vez de categorias estanques”.  

Jaccobuci (2008) corrobora com o questionamento apresentado por Marandino 

ao refletir sobre as contribuições de espaços não formais como museus e centros de 

ciência e cultura para a formação da cultura científica, através do despertar para o 

interesse pela ciência e tecnologia e o aumento da consciência sobre o papel da 

ciência na sociedade. 

Diante do exposto, para esta pesquisa, consideraremos o conceito mais amplo 

de educação ao longo da vida, que aglutina os processos de educação formal, não 

formal e informal, tendo em vista as múltiplas dimensões que permeiam o processo 

formativo. 
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 Entendendo que a formação para o trabalho, embora com limitações, já ocorra, 

faz-se necessário buscar estratégias pedagógicas para despertar nos trabalhadores 

a possibilidade de se reconhecer, de identificar seu espaço, de conhecer os seus 

direitos e, com base nessas informações, tomar decisões conscientes, lutar por seus 

direitos, participar do campo político. 

   

2.3 SEGURIDADE SOCIAL E SUAS RELAÇÕES COM O TRABALHO 

A Seguridade Social sempre fez parte da agenda política do Serviço Social 

brasileiro, tendo em vista o histórico compromisso ético e político da profissão em lutar 

pela manutenção e garantia dos direitos, além do fato da seguridade ser percebida 

como mais um instrumento de mediação da reprodução, não somente da força de 

trabalho, mas também das relações sociais contraditórias e luta de classes. 

 
Os sistemas de proteção social são implementados através de ações 
assistenciais para aqueles impossibilitados de prover o seu sustento por meio 
do trabalho, para cobertura de riscos do trabalho, nos casos de doenças, 
acidentes, invalidez e desemprego temporário e para manutenção da renda 
do trabalho, seja por velhice, morte, suspensão definitiva ou temporária da 
atividade laborativa. (MOTA, 2007, P. 40) 

   
Para Mota (2007) a Seguridade Social, como conhecemos hoje no Brasil, foi 

construída e regulamentada pela Assembleia Nacional Constituinte de 1988. Está 

baseada em três grandes pilares: saúde, assistência e previdência, conforme descrito 

no Artigo 194 da CRFB/1988. E deveria ser financiada por toda a sociedade, de forma 

direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme o Artigo 195. 

Embora com reconhecidas limitações, a política de seguridade social 

representa uma significativa vitória, considerando o momento político mundial de 

críticas neoliberais ao Welfare State (Estado de Bem Estar Social) e avesso à 

intervenção social do Estado. No Brasil, ela se constituiu com a subordinação do 

Estado aos interesses da burguesia e se confirma como focalista e excludente, 

dividida em dois polos: o privatista e o assistencialista, onde figuram dois públicos, 

“cidadão-consumidor e cidadão-pobre”. (MOTA, 2007, p. 130, apud MOTA, 1995). 

A, Seguridade Social articula as políticas de previdência, saúde e assistência 

social. A saúde é um direito universal que deve ser garantido a todos. A assistência 

social dispõe mecanismos de proteção social aos idosos, pessoas com deficiência e 
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àqueles que enfrentam diversas expressões da questão social e encontram-se em 

situação de vulnerabilidade. Não é uma política universal, mas seus impactos não se 

restringem à redução da pobreza, à redução da vulnerabilidade dos riscos sociais e à 

ampliação da melhoria de acesso a serviços sociais. Eles se estendem à consolidação 

da cidadania, com afirmação de um sistema público e abrangente de proteção social, 

ancorado em um reconhecimento de direitos sociais que supera um modelo 

discricional da oferta e do acesso, nos princípios morais de ajuda ou na condição de 

assalariamento formalizado (DELGADO, 2009). 

A Seguridade Social dispõe de benefícios contributivos, atrelados à 

contribuição e os assistenciais, que não exigem contribuição; ambos são 

regulamentados por legislações específicas. Nesse sentido, defender a seguridade 

social, é defender a garantia dos direitos de proteção social, é reafirmar a importância 

de uma cidadania plena e seu gozo de direitos, é buscar a construção de uma 

sociedade mais justa e equânime.  

Neste trabalho, priorizaremos o pilar da Previdência Social. As primeiras 

experiências de sistema previdenciário no mundo datam do Século XIX, na Europa 

(MOTA, 2007) Aqui no Brasil, embora tivéssemos tido alguma preocupação durante 

este período, somente no início do século XX, com a Lei Elói Chaves, o processo 

previdenciário se estabeleceu através das Caixas de Aposentadoria e Pensão - CAPs, 

fundos de participação mútuos (empregado e empregador) que independiam do 

governo. Posteriormente, o sistema CAPs, foi substituído pelos Institutos de 

Aposentadorias e Pensões - IAPs. Neste modelo o controle do sistema era 

centralizado pelo governo federal e os benefícios eram oferecidos em âmbito nacional, 

além de ser patrocinado também pelo Estado, sempre que fosse necessário. 

 A CRFB/1988, além de assegurar a previdência social, ajudou a 

operacionalizá-la através da criação do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, 

para beneficiar os trabalhadores geridos pela Consolidação das Leis Trabalhistas - 

CLT e do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, com o objetivo de atender os 

servidores públicos. 

 

A previdência social é, na história das lutas dos operários e trabalhadores sob 
o modo capitalista de produção, tão importante como o emprego e o salário. 
Somente pode prescindir de aposentadorias e pensões aqueles que detém 
os meios de produção. No Brasil, a previdência social e o sistema de 
Seguridade Social edificados a partir da Constituição da República Federativa 
do Brasil em 1988, constituem o maior programa de distribuição de renda do 
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país. Entretanto, cerca de 70% dos usuários do direito à previdência social, 
percebem valores que alcançam, no máximo, até três salários mínimos. 
(GRANEMANN, 2016, P. 174) 

 

Em 1998, ocorreram duas grandes mudanças no âmbito da previdência:(1) a 

alteração do conceito de “tempo de trabalho” para “tempo de contribuição” e (2) a 

criação do fator previdenciário, que na época resultou em aumento do tempo de 

contribuição e/ou redução do valor do benefício. Em 2003, a mudança se deu, 

sobretudo para aqueles que eram empregados pelo Estado, os servidores públicos, 

que passaram a contribuir para o RGPS e, para quem ingressou no serviço público de 

4 de fevereiro de 2013 em diante, o valor de seus benefícios passaram a ser limitados 

pelo teto do RGPS (GRANEMANN, 2016). 

A Reforma da Previdência, entre outras coisas: 

a. Unificou a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria 

por idade; 

b. Estabeleceu idade mínima de 65 anos para homens e 62 

anos mulheres; 

c. Definiu tempo mínimo de contribuição de 15 anos para mulheres e 20 

para homens; 

d. Para servidores públicos estipulou mínimo de 10 anos no serviço público 

e 5 anos no cargo; 

e. Alterou cálculo dos benefícios de aposentadoria e da pensão por morte; 

f. Adotou novos critérios para a aposentadoria de profissionais que são 

expostos a agentes de riscos danosos à saúde; 

g. Modificou os critérios de aposentadoria para algumas categorias que 

tinham condições especiais. 

 De acordo com Boschetti, (2006) dez anos após a CRFB/1988 entrar em vigor, 

começou-se a se discutir o desmonte da já limitada política. A “Contra Reforma de 

2019” apresentou um recrudescimento ainda maior dos direitos, uma vez que, ficou 

mais difícil para o trabalhador completar todos os critérios para conseguir se aposentar 

e as alterações no cálculo o valor do benefício praticamente impossibilitam o alcance 

do teto. Desta forma, a precarização dos serviços sociais vem empurrando o cidadão-

consumidor para o mercado, fortalecendo cada vez mais a mercantilização dos 

serviços. Inicialmente observada nos setores de saúde e educação, agora, um pouco 
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mais presente na esfera da previdência, tendo em vista a necessidade de 

complementação da mesma. 

 

2.4 REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - RPC 

Autores afirmam que a precarização dos serviços e o recrudescimento dos 

direitos têm empurrado trabalhadores a buscarem amparo nos setores privados da 

educação, saúde e previdência. (BEHRING; BOSCHETTI, 2006; GRANEMANN, 

2016) 

Os Planos de Regime Previdência Complementar (RPC) têm o objetivo de 

oferecer ao trabalhador, entre outras coisas, uma proteção previdenciária adicional 

àquela oferecida pelo RGPS e RPPS, para os quais as contribuições dos 

trabalhadores são obrigatórias. A lei que normatizou o RPC data de 15 de julho de 

1977 - lei nº 6.435 e esteve em vigor no país por cerca de 24 anos até ser revogada 

pelas Leis Complementares nº s 108 e 109 de maio de 2001, que trouxeram novas 

regras, critérios e aspectos (PREVIC, 2018). 

A adesão ao RPC é facultativa, sem vinculação à previdência pública. A 

contribuição pode ser variável e o sistema permite ao contribuinte acumular uma 

parcela de seus ganhos ao longo do tempo, para garantir uma renda futura melhor. O 

RPC é composto por dois segmentos: aberto, operado pelas Entidades Abertas de 

Previdência Complementar (EAPC); e o fechado, operado pelas Entidades Fechadas 

de Previdência Complementar (EFPC). Cada qual com suas especificidades e 

características próprias, sendo fiscalizadas por órgãos de governo específico para 

cada segmento: o fechado pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar (Previc) e o aberto pela Superintendência de Seguros Privados 

(Susep). (PREVIC, 2018)  

A previdência privada aberta se difere da fechada, também chamada de 

“fundos de pensão”, em diversos aspectos. A aberta é oferecida por instituições com 

fins lucrativos. Está disponível a qualquer pessoa física ou jurídica, sem que haja a 

necessidade de vinculação empregatícia ou associativa. Nesta modalidade é cobrada 

uma taxa de carregamento que varia de acordo com o valor da contribuição e taxas 

administrativas. Já a previdência fechada é oferecida por fundações ou organizações 

da sociedade civil, sem fins lucrativos e a um público específico, de acordo com 

vínculos empregatícios ou associativos. Pode haver a cobrança de taxas 
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administrativas. E, somando ao valor da contribuição individual, há também uma 

participação da chamada patrocinadora, que pode variar e chegar até ao equivalente 

pago pelo contribuinte (PREVIC, 2018). 

A educação previdenciária está prevista e se faz necessária, uma vez que o 

tema tem se tornado ainda mais relevante devido às recentes mudanças demográficas 

(elevação da longevidade, queda na taxa de fecundidade), sociais, as reformas 

trabalhista e previdenciária.  

 

2.5 EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO BRASIL 

A previdência é uma ação natural de se antecipar às adversidades comuns à 

condição humana.  Com origem no latim, pré videre, a expressão indica que a 

previdência é um ato que busca “ver com antecipação as contingências sociais e 

procurar compô-las” (MARTINS, 2002, P. 31). Em outras palavras, a previdência é 

uma atividade de pré ver situações de vulnerabilidade e se programar para que não 

fique desamparado, financeiramente, em momentos de instabilidade. 

Considerando o futuro como um espaço de incertezas e a necessidade do 

cidadão de se organizar para este período, segundo Furlaneyo (2019), para Moran 

“resistir às incertezas é parte da educação”. Verificamos que a temática de Educação 

Financeira e Previdenciária, só começou a ser inserida no debate educacional em 

2003, quando Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), organização da qual o Brasil é integrante desde 1990, criou o Financial 

Education Project (Projeto de Educação Financeira) que tinha como principal objetivo 

estudar a educação financeira e propor programas aos seus países-membros, 

destacando a importância da implementação da área educacional no currículo das 

escolas para a formação de cidadãos e o melhor desenvolvimento da economia 

mundial (OCDE, 2004, apud. CARDOSO, 2012, P. 53). 

 Em 2010, a partir do decreto presidencial 7.397/2010, foi instituída a Estratégia 

Nacional de Educação Financeira (ENEF), que tem como objetivo promover a 

educação financeira em escolas brasileiras, visando a consistência e estabilidade dos 

mercados financeiro, de capitais, de seguros, de previdência e de capitalização. 

(BRASIL, 2017) 

 No ano seguinte foi criada a Associação de Educação Financeira do Brasil, com 

o intuito de fortalecer o processo educacional na execução da ENEF, tendo como foco 
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a promoção e fortalecimento da causa da educação financeira junto à população 

através de tecnologias educacionais e sociais em programas de educação financeira 

direcionados a crianças e jovens dos ensinos médio e fundamental. 

 No que diz respeito ao investimento em Educação Previdenciária, destaca-se 

o Programa de Educação Previdenciária (PEP) executado pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), órgão responsável pela previdência social no Brasil, que busca 

através de políticas de orientação e informação, palestras, programas de mídia, e 

cursos presencias e à distância, fomentar um melhor conhecimento sobre a educação 

previdenciária. Executando assim o direito à informação previsto na Lei de Acesso à 

Informação de n° 12.527/2011, em face da regulamentação do art. 5°, XXXIII, art. 37, 

§3°, II e art. 216, §2° da Constituição Cidadã (1988), esta que garante o direito a todas 

as informações produzidas ou armazenadas por órgãos e entidades públicas. 

 Recentemente, a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), passou a incluir a 

Educação Financeira e Previdenciária como estudos de conceitos básicos de 

economia e finanças a partir de assuntos como taxas de juros, inflação, aplicações 

financeiras (rentabilidade e liquidez de um investimento) e impostos (BRASIL 2017: 

269) tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio. 

Embora tenham incluído Educação Previdenciária e Financeira na BNCC, 

identificamos que ainda não se discute diretamente a educação previdenciária e os 

direitos do cidadão. Além disso, as recentes mudanças na legislação previdenciária 

trouxeram à tona, a importância da educação financeira e previdenciária serem 

apresentadas de forma clara e objetiva, para que as informações não pareçam 

enigmas. 

 

2.6 USO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS EM PROCESSOS EDUCACIONAIS 

 Belloni (2002) afirma que os educadores utilizam diversos recursos visuais para 

facilitar a compreensão dos estudantes há muito tempo. O que mudou foi a inserção 

da tecnologia e das redes, não somente na vida cotidiana como também na esfera da 

educação. Oliveira (2016), entende que estamos em uma era digital, onde a tecnologia 

está muito presente em nosso dia a dia. Ainda na perspectiva de organizar 

informações e facilitar a compreensão, o autor afirma que: 

as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação – NTICs possuem a 
interatividade como principal característica e por isso facilitam o processo 
cognitivo, já que conseguem acelerar o raciocínio humano através da 
combinação de dois ou mais meios de informação. Este e outros 
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incontestáveis atributos estão transformando os recursos tecnológicos em 
eficazes ferramentas pedagógicas. Agregando características como 
dinamismo e fácil acesso. (OLIVEIRA, 2016, p.2). 

 

Oliveira (2016) afirma ainda que são características das NTICs: o formalismo, 

necessidade de compreender o que se deseja e o que é permitido fazer; a 

interatividade, reciprocidade entre o sujeito e o objeto do conhecimento; o dinamismo, 

na transmissão e transformação das informações; a multimídia, combinação de 

diferentes linguagens e a hipermídia, que possibilita apresentação através de 

hipertexto, outro tipo de organização.  Diante disto, por suas características e 

potencialidades, as NTICs são mediadoras pedagógicas únicas, que facilitam a 

aprendizagem devido a uma apresentação dinâmica e interativa do objeto de estudo. 

Concordando com Oliveira, Silbiger afirma que: 

 

A obra audiovisual é o resultado da interação de imagens, música, texto 
falado e efeitos sonoros, formando uma unidade expressiva indissolúvel, com 
ritmo, desenvolvimento, proposta editorial e duração previamente 
estabelecidos. (...) O audiovisual lança mão de uma identidade própria, ou 
seja, de uma linguagem que o torna singular e extremamente sedutor. 
(SILBIGER, 2005, P.377) 

 

 Para Bahia (2015), os estudiosos entendem que: é possível construir vídeos 

didáticos que contribuam com o processo de ensino-aprendizagem, pois os recursos 

disponíveis nesta linguagem, caráter narrativo e audiovisual, podem aproximar o aluno 

do conteúdo e cativar sua atenção. 

Processos educacionais inovadores costumam explorar tecnologias 

emergentes como ferramentas novas ou aprimoradas para melhorar a instrução e 

aprendizagem e, neste contexto, redes sociais (por exemplo: Facebook, YouTube, 

MySpace, Linkedin, TikTok e Twitter) surgiram como ambientes prósperos de 

comunicação pessoal e de aprendizagem. A onipresença das mídias sociais nas 

escolas também está transformando as formas com as quais os alunos se comunicam, 

colaboram e aprendem (LOPES et. al., 2017; TESS 2013). Portanto, a disponibilidade 

de dispositivos como smartphones, junto com o uso de mídias sociais, cria 

oportunidades para promover a aprendizagem colaborativa e permite uma 

aprendizagem mais dinâmica (GIKAS e GRANT 2013; LOPES et. al., 2017). 

 Oliveira (2016) apresenta um importante aliado no ato de educar através das 

mídias, o Youtube® - site que possibilita a publicação e o compartilhamento de vídeos 

em formato digital, ampliando o acesso e produção de conteúdo, sendo considerada 
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uma exitosa ferramenta de ensino-aprendizagem. Para Silbiger (2005), o vídeo pode 

estimular uma forma de conhecimento ao acionar operações articuladas de memória, 

atenção, raciocínio e imaginação. 

Ainda são poucos os autores que discutem os processos técnicos e criativos 

da produção de materiais educativos audiovisuais para serem utilizados em espaços 

distintos da escola. Para esta reflexão consideramos Marandino (2017) e Jaccobuci, 

(2008), baseando-nos num conceito amplo de educação, que reúne os processos de 

educação formal, não formal e informal. 

Infere-se, portanto, que as NTICs e as produções audiovisuais construídas à 

luz de uma educação libertadora, podem ser importantes ferramentas de ensino 

aprendizagem para serem utilizadas nos diversos espaços de educação, inclusive fora 

dele, uma vez que, quando estes conteúdos estão na rede, o acesso pode ser 

realizado a qualquer hora de todos lugares. 

Bahia (2015) afirma que a escolha por vídeo acontece sempre que precisamos 

expressar algo com som, imagem, movimento e duração, pois o vídeo é uma mistura 

de diferentes linguagens em uma única mídia. Ainda segundo Bahia, existem diversos 

formatos de vídeos, documentários, animações, filmes de longa metragem, entre 

outros. Optou-se por vídeos didáticos instrucionais, no formato de animação, ou seja, 

elementos gráficos com narração, onde se aproveita as potencialidades das 

linguagens visual e sonora. Nele, os elementos gráficos aparecem, movimentam-se e 

desaparecem da tela em sintonia com a narração. 

Kellner (2001), importante crítico na área dos estudos culturais da atualidade, 

traz uma discussão bastante importante em relação a cultura da mídia. Segundo ele, 

a mídia tem forte influencia nas lutas políticas e sociais, uma vez que molda o 

cotidiano, influencia comportamentos e constrói identidades. Por este motivo, o autor 

preocupa-se em esclarecer a importância de que os sujeitos sejam capazes de 

discernir as mensagens, os valores e as ideologias, presentes na cultura veiculada 

pela mídia, uma vez que, promove um questionamento mais geral da organização da 

sociedade, favorecendo a participação política e contribuindo para transformações 

sociais. 

 

3. METODOLOGIA 

 De acordo com Gil (2008), esse estudo é classificado como de abordagem 

qualitativa, porque considera aspectos da realidade baseados na compreensão e na 
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explicação da dinâmica das relações sociais. No que diz respeito à natureza da 

pesquisa, ela é considerada aplicada, uma vez que busca gerar conhecimento para a 

solução do problema definido. Além disso, entendemos que, de acordo com seus 

objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória. No que tange aos procedimentos 

técnicos, podemos considerá-la como pesquisa de campo do tipo estudo de caso. 

 

3.1 CAMPO E SUJEITOS DA PESQUISA 

A entidade escolhida para o desenvolvimento desta pesquisa foi o SERPROS 

Fundo Multipatrocinado. Uma instituição antiga, cuja história remonta ao Regime de 

Previdência Complementar. Uma Entidade Fechada de Previdência Complementar 

sem fins lucrativos, autorizada a funcionar pela PREVIC - autarquia vinculada 

ao Ministério da Economia – e com a finalidade de administrar planos de benefícios 

previdenciários. (SERPROS, 2019). 

Em março de 2019 realizamos uma visita prospectiva à sede do SERPROS 

com o objetivo de conhecermos melhor os setores e/ou profissionais que integram a 

instituição. Após a nossa apresentação e a partir de uma conversa informal, 

consultamos os profissionais sobre um possível contato mais institucional e formal do 

ponto de vista da pesquisa. Os participantes explicaram que já haviam iniciado a 

construção de uma proposta de “Programa de Educação Financeira e Previdenciária” 

e que tinham interesse em participarem e colaborarem com a pesquisa. 

Participaram das etapas desta pesquisa como sujeitos 6 (seis) profissionais 

especialistas do SERPROS, que atuam em diversas gerências da instituição. Dois na 

Gerência de Relacionamento e os demais nas seguintes: Gerência de Pessoas, 

Gerência Administrativa, Gerência de Comunicação Institucional e Gerência de 

Benefícios Atuarial. 

Todos os procedimentos usados nesta pesquisa foram aprovados pelo Comitê 

de Ética do IFRJ em reunião realizada em 08 de outubro de 2019 (número do parecer 

3.628.268), autorizada pela direção do SERPROS e realizada em conformidade com 

o projeto submetido ao referido comitê. Os participantes tomaram conhecimento dos 

procedimentos e objetivos desta pesquisa e afirmaram sua concordância em participar 

por meio de Termo de Consentimento Livre e esclarecido (TCLE – Apêndice I).  

 

 

http://www.economia.gov.br/
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3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho foi organizada em 4 etapas conforme 

mostra a figura 1. 

Figura1 – Etapas do desenvolvimento da ferramenta (vídeos educacionais) sobre 
educação previdenciária. 

 
Fonte: a autora. 

 

Etapa I: Identificação dos conteúdos de direito previdenciário e educação 

financeira. 

O objetivo dessa etapa foi compreender quais são os principais déficits de 

informação/conteúdo que os profissionais do SERPROS acreditam que os 

participantes e potenciais participantes dos Planos de Previdência Complementares 

administrados pelo SERPROS Fundo Multipatrocinado têm acerca de direito 

previdenciário e educação financeira. 

Nesta etapa, realizamos uma reunião virtual, através da ferramenta Microsoft 

Teams®, com os 6 participantes e utilizamos como roteiro de coleta de dados as 

seguintes perguntas: 

1. Quais as principais dúvidas apresentadas pelos participantes e não 

participantes de um dos planos de RPC oferecidos pelo SERPROS? 

2. Quais as principais reclamações que os participantes de um dos planos 

de RPC oferecidos pelo SERPROS costumam fazer? 

3. Que temas vocês consideram fundamentais para serem apresentados 

por meio de vídeo aos participantes? 

 

Etapa II: Desenvolvimento do Produto: 

A decisão sobre o formato do recurso a ser desenvolvido teve relação com o 

diagnóstico realizado na etapa 1 que apontou a necessidade de mídias diferentes 
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daquelas que já se encontram normalmente disponíveis aos participantes, a saber: 

site, simuladores e cartilhas. Por ser uma estratégia distinta das já utilizadas, 

decidimos que o produto seria vídeo. 

Segundo Bahia (2015), além da definição de gênero do produto, é preciso 

escrever uma síntese, de até duas laudas e construir um roteiro descrevendo cada 

detalhe, figura e movimento da animação.  

O Programador Visual Ronald Souza e o radialista e locutor Ruy Jobim foram 

contratados para a parte técnica de elaboração e produção dos vídeos. Utilizamos 

recursos próprios para a produção de dois vídeos. 

 

Etapa III: Avaliação inicial do produto educacional (protótipo). 

Os dois vídeos, ainda em fase de protótipo, foram apresentados aos 

profissionais do SERPROS em uma reunião virtual realizada através da ferramenta 

Microsoft Teams®. Buscou-se nesse momento identificar as características 

necessárias para o aprimoramento e para atingir o objetivo pré-definido. 

Considerando que os participantes da reunião já produziram diversos materiais 

informativos em relação aos planos de previdência complementar administrados pelo 

SERPROS, aplicamos, por e-mail, questionário com o objetivo de avaliar o conteúdo, 

a linguagem, o roteiro e o formato do material. Para a construção desta ferramenta 

avaliativa, utilizamos os mesmos critérios da elaboração de roteiros de vídeos 

considerados na etapa de produção, conforme quadro 1. 

 

QUADRO 1: QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO VÍDEO PILOTO 
 

PERGUNTAS 
 

 

ITENS 

1. De forma geral, o que achou dos vídeos? 
(   ) Ruim / (   ) Regular / (   ) Bom / (   ) Muito bom /  
(   ) Excelente 

 
AVALIAÇÃO GERAL 

2. Você indicaria esses vídeos para algum empregado 
do SERPRO? (    ) Sim  (     ) Não  Por que? 

 
CONTEÚDO RPC 

3. Sugestões para melhorá-los (som, imagem, texto, 
duração)? 

ASPECTOS 
TÉCNICOS 

4. Tem alguma dúvida, questionamento ou sugestão de tema para serem 
trabalhados nos próximos vídeos? 

Fonte: a autora 
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Etapa IV: Avaliação/Validação final do produto educacional.  

Após as adaptações decorrentes da etapa 3, referentes às contribuições que 

giraram em torno de termos, imagens, conteúdos e dinâmica dos vídeos. A versão 

final dos vídeos foi submetida a uma nova avaliação pelos profissionais especialistas 

do SERPROS. Para tanto, agendamos reunião através da plataforma Microsoft 

Teams® e realizamos a apresentação dos vídeos. Após assistirem à versão final do 

produto, os sujeitos responderam a um questionário avaliativo. Destacamos que o 

preenchimento do questionário se deu individualmente e imediatamente após a 

sessão de exibição, sem interferência nem da pesquisadora e nem dos demais 

respondentes. Em seguida se deu uma roda de conversa final.  

O questionário, composto por 6 perguntas fechadas e abertas (quadro 2), foi 

construído no Google Forms®, para que pudesse ser respondido por escrito, 

formalmente e individualmente. 

 

QUADRO 2: QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFISSIONAIS DO SERPROS 

PARA VALIDAÇÃO DOS VÍDEOS CONSTRUÍDOS. 

PERGUNTA OBJETIVO 

1) O vídeo permite compreensão geral sobre 
seguridade social e previdência 
complementar? Se não, quais informações 
seriam necessárias? 

Saber se o vídeo está claro e coerente 
quanto às informações (CONTEÚDO) 
sobre seguridade social e previdência 
complementar. 

2) Há alguma informação incorreta ou 
incompatível sobre seguridade social e 
previdência complementar? Se sim, qual 
informação estaria incorreta ou incompatível? 

3) Você considera que o tempo, as imagens 
e a linguagem usada nos vídeos são 
adequadas à potencialidade instrutiva dos 
vídeos? Caso haja discordância, em qual 
aspecto poderia ser melhor? 

Saber se a qualidade técnica do vídeo 
atende às necessidades do espectador 

4) Você considera que os vídeos contribuirão 
para esclarecer pontos relacionados a direito 
previdenciário? Se não, tem sugestão sobre 
um ou mais pontos? Saber se o vídeo funciona como estratégia 

de ensino. 5) Você considera que os vídeos contribuirão 
para esclarecer pontos relacionados a 
educação financeira? Se não, tem sugestão 
sobre um ou mais pontos? 

6) Você considera que os vídeos produzidos 
podem ser empregados pelo SERPROS 
como estratégia educacional institucional? 

Saber se os vídeos atendem aos objetivos 
do SERPROS quanto à formação dos 
contribuintes. E se há potencial de uso. 

Fonte: a autora 
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4. PRODUTO EDUCACIONAL 

O produto educacional desenvolvido ao longo desta pesquisa de mestrado do 

Programa de mestrado profissional em rede em Educação Profissional e Tecnológica 

(ProfEPT), consistiu em um conjunto de dois vídeos didáticos instrucionais 

disponibilizados no YouTube®. Os vídeos foram construídos com a finalidade de 

proporcionar o acesso à informação para participantes de Planos de Previdência 

Complementares e para interessados no assunto. 

O primeiro tem duração de 2 minutos e 57 segundos. Ao longo dele 

apresentamos o que é Seguridade Social, abordando de forma breve três pilares que 

a compõem: saúde, assistência social e previdência social. Exemplificamos 

previdência social com informações sobre pensão por morte, auxílio doença, auxílio 

acidente e licença maternidade. Apresentamos as principais mudanças 

proporcionadas pela Reforma da Previdência em relação ao cálculo desses benefícios 

e detalhamos os novos critérios para a aposentadoria.  

Vídeo 1: https://youtu.be/GhPJpNSbm5I 

O segundo vídeo tem duração de 2 minutos e 17 segundos. Retoma 

brevemente as mudanças ocorridas com a Reforma da Previdência e apresenta, de 

forma sucinta e clara, informações sobre a Previdência Complementar, buscando 

esclarecer algumas dúvidas levantadas pelos profissionais do SERPROS durante 

reunião descrita anteriormente. Apontamos que existem formas de investimento a 

curto, médio e longo prazos. Apresentamos as principais diferenças entre RPC 

Fechado e RPC aberto. Em seguida, exemplificamos os resultados de quem poupa a 

curto, médio e longo prazos no RPC, relacionando o tempo ao acúmulo de 

investimento.  

Vídeo 2: https://youtu.be/vG72BxYSHXU 

Ao final dos dois vídeos buscamos estimular a participação de quem assistiu 

sugerindo que curtissem, comentassem e/ou compartilhassem os links dos mesmos. 

 

4.1 POTENCIALIDADES DE USO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

Bahia (2015) afirma que o formato do vídeo é indicado para sintetizar conceitos. 

Os vídeos didáticos são construídos com a finalidade de promover o ensino e 

aprendizagem além da sua potencialidade se sensibilizar quem está assistindo 

chamando a atenção para determinado assunto. 

https://youtu.be/GhPJpNSbm5I
https://youtu.be/vG72BxYSHXU
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Os produtos educacionais aqui apresentados possuem amplas possibilidades 

de uso por serem instrumentos didáticos curtos, de fácil disseminação e por 

suscitarem um vasto leque de temas para debates e construção do conhecimento em 

espaços formais, não formais e informais. 

Magalhaes (2019) afirma que há uma carência de informações em relação à 

seguridade social. Frente a isso, o primeiro vídeo poderia ser utilizado como elemento 

instigador para debates sobre saúde e assistência social, duas das bases que 

compõem o tripé da seguridade social. Ambos são temas tangenciados no vídeo, que 

permitem discussões urgentes para a formação integral, como: a saúde como direito 

universal; o sucateamento dos serviços de saúde, empurrando o cidadão (que pode 

custear) para os planos de saúde; critérios de acesso aos benefícios da assistência 

social; a diferença entre benefícios contributivos e não contributivos; a carência para 

gozo de benefícios contributivos, entre outros. 

Bahia (2015) também afirma que além de educar, os vídeos podem sensibilizar, 

quando abordam conteúdos a partir de situações atuais, do cotidiano. Nesse sentido, 

o segundo vídeo poderia ser uma ferramenta para discutir com o trabalhador sobre a 

relação entre trabalho e aposentadoria; os impactos da reforma da previdência na vida 

do trabalhador; a relação entre altos níveis de desemprego e trabalhos precarizados; 

a importância de se organizar e planejar financeiramente a aposentadoria, uma vez 

que os benefícios pagos são limitados. 

Bahia (2015) e Kellner (2001) concordam com a potencialidade dos vídeos e 

da cultura da mídia para a promoção da reflexão e pensamento crítico, uma vez que 

aproxima quem está assistindo do tema e faz com que ele perceba o quanto àqueles 

conteúdos estão relacionados ao seu cotidiano. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Durante o desenvolvimento etapa I, de identificação dos conteúdos de direito 

previdenciário e educação financeira, os profissionais do SERPROS apontaram os 

principais questionamentos apresentados pelos participantes e potenciais 

participantes dos Planos de Previdência Complementar administrados pelo 

SERPROS (Quadro 3). 
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QUADRO 3: PRINCIPAIS DÚVIDAS QUE OS PARTICIPANTES E 

POTENCIAIS PARTICIPANTES TÊM SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA 

COMPLEMENTAR INDICADAS PELOS ESPECIALISTAS DO SERPROS 

POTENCIAIS PARTICIPANTES DO RPC-SERPRO 

Quais as principais diferenças da previdência complementar aberta e fechada? 

Como utilizar o simulador para saber o valor da contribuição e o benefício estimado? 

Quais as diferenças das tabelas de imposto de renda progressiva e regressiva? 

Quais as vantagens de aderir ao plano de previdência? 

O que é paridade contributiva? 

O que é aporte financeiro e quais as consequências no plano? 

PARTICIPANTES DO RPC-SERPRO 

Como é aplicada a rentabilidade dos investimentos ao meu saldo de contas? 

Como devo utilizar o simulador para estimar o benefício de aposentadoria? 

Como posso aumentar a minha contribuição? 

Quais as vantagens do plano para os meus dependentes? 

Qual a importância do cadastro atualizado no plano de benefícios? 

Qual é o melhor momento para se aumentar a contribuição? 

Qual a diferença entre as contribuições variável e espontânea? 

Fonte: a autora. 

Em relação à segunda pergunta norteadora (Quais as principais reclamações 

que os participantes dos planos de RPC oferecidos pelo SERPROS costumam fazer?) 

foi sinalizado diversas vezes durante a roda de conversa que a principal reclamação 

ocorre no momento do resgate, pois o participante costuma contribuir ao longo de sua 

vida laborativa sem saber exatamente quanto receberá quando se aposentar. Isso 

demonstra que muitos dos participantes do RPC não conhecem o programa, faltando 

informações relevantes a respeito do regime. Tal situação confirma o que as autoras 

Neves e Pronko afirmam em relação à educação. 

 

Desde os seus primórdios, portanto, a escola detém uma dupla e 
concomitante finalidade – a formação técnica e a conformação ético-política 
para o trabalho/vida em sociedade –, que vai se metamorfoseando de acordo 
com o desenvolvimento das forças produtivas e com as mudanças nas 
relações de produção, nas relações de poder e nas relações sociais gerais, 
para que possa garantir ao mesmo tempo a reprodução material da existência 
e a coesão social. (NEVES e PRONKO, 2008, p.24) 
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No que tange à terceira pergunta (Que temas vocês consideram fundamentais 

para serem apresentados por meio de vídeo aos participantes?), os especialistas 

destacaram as seguintes dúvidas como fundamentais para serem exploradas no 

vídeo. 

a) Quais as principais diferenças da previdência complementar aberta e fechada? 

b) Como utilizar o simulador para saber o valor da contribuição e o benefício 

estimado? 

c) Quais as vantagens de aderir ao plano de previdência? 

d) O que é paridade contributiva? 

e) Como posso aumentar a minha contribuição? 

Ao final foi disponibilizado por e-mail, um esboço da proposta de Programa de 

Educação Financeira e Previdenciária (anexo 1) que estava sendo construída pelos 

profissionais do SERPROS. Diante disto, considerando os objetivos desta pesquisa, 

realizamos análise de conteúdo do material registrado durante a reunião e leitura do 

documento disponibilizado por e-mail. Identificamos que três objetivos específicos da 

proposta de Programa de Educação Financeira e Previdenciária estavam em 

consonância com a pesquisa aqui proposta. 

a. Difundir os conceitos da previdência complementar, promovendo o fomento 

da cultura previdenciária; 

b. Orientar participantes durante o período contributivo e de recebimento de 

benefício, garantindo resultados positivos na renda futura e qualidade de vida pessoal 

e familiar; 

c. Educar financeiramente para que as famílias melhorem sua saúde financeira. 

Considerando as recentes alterações geradas pela Reforma da Previdência na 

Seguridade Social, além da dificuldade de acesso e compreensão das informações, 

definimos que abordaríamos Seguridade Social e Regime de Previdência 

Complementar.  

Em relação a etapa II, composta pela elaboração do roteiro e produção dos 

vídeos, destacamos que, inicialmente, desenvolveríamos o produto educacional em 

parceria com a equipe do Núcleo de Criação Audiovisual do IFRJ – Nilópolis. No 

entanto, houve um atraso no desenvolvimento da pesquisa e com o início da 
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pandemia1, optamos pela contratação do serviço de um programador visual para 

suporte técnico. 

Para a construção da síntese foi necessário o aprofundamento teórico e de 

conteúdo dos dois temas selecionados. Enviamos a síntese do conteúdo e o roteiro 

do texto falado (APÊNDICE A). Os roteiros detalhados foram construímos juntamente 

com o programador gráfico através de chamadas de vídeo e e-mails.  Durante o 

período de produção dos vídeos, cerca de 45 dias corridos, foram realizados contatos 

frequentes com o profissional, objetivando identificar as ilustrações que comporiam o 

vídeo e esclarecer dúvidas no que tange ao alinhamento de figuras e conteúdo. 

Segundo Bahia (2015), os vídeos podem ter no máximo 8 minutos de duração, 

porque a atenção de quem está assistindo diminui à medida que o mesmo se 

prolonga. Também é ressaltada por Bahia (2015) a importância do cuidado com o 

ritmo da narração, o que justificou a contratação de um radialista. 

A opção pela técnica e ferramentas utilizadas foi realizada acatando a sugestão 

do programador gráfico. Os vídeos foram criados com a técnica motion graphics, em 

português significa grafismo em movimento – trata-se de uma técnica de design 

gráfico que mescla princípios de design e animação, gerando impacto visual. Em 

geral, engloba movimento, rotação ou dimensionamento de imagens, vídeo e texto ao 

longo do tempo na tela, geralmente acompanhados por uma trilha sonora.  (SOARES, 

2019) 

As ilustrações foram feitas no software Adobe Illustrator com desenhos 

vetoriais, criados a partir do uso de pontos, linhas, curvas e formas ou polígonos. 

Algumas ilustrações foram vetorizadas em cima de imagens preexistentes com ou 

sem alterações em relação ao original (ESTRELLA, 2014)  

Para a animação do vídeo, foi utilizado o software Adobe After Effects® e 

técnica Keyframes “são os momentos mais importantes de uma animação. (...), os que 

apresentam diferenças nas ações de um personagem, uma mudança crucial no 

movimento. (...) Em Motion Graphics, ou na Animação Digital, eles atuam da mesma 

maneira — os keyframes determinam o que muda em relação à pose ou momento 

anterior, e é neles que a animação é realmente construída”. (SILVEIRA, 2017)  

Finalizada a construção dos vídeos, iniciamos a etapa III, de avaliação do 

protótipo. A reunião virtual, em consequência da pandemia, foi realizada em 15 de 

 
1 A partir de março de 2020, o Brasil e todo mundo foi assolado pela pandemia causada pelo Corona vírus, que 
levou à sociedade a adotar medidas de distanciamento social que incluíram o trabalho remoto. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Forma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
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maio de 2020. Nela, apresentamos os dois vídeos, por duas vezes, e ao final da 

apresentação foram apresentados alguns comentários/sugestões acerca dos vídeos 

(quadro 4)  

 

QUADRO 4: APONTAMENTOS FEITOS PELOS ESPECIALISTAS SOBRE 

OS VÍDEOS 

 

AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO DE PRODUTO EDUCACIONAL 
 

A necessidade de incluir uma música de fundo para dar mais "movimento" ao vídeo. Neste 

item, a profissional da Coordenação de Comunicação Institucional do SERPROS sugeriu 

duas músicas gratuitas (uma para cada vídeo), disponíveis no Youtube Library®, que 

poderiam ser utilizadas. 

A substituição do termo poupança por investimento. 

A necessidade de melhorar as informações em relação à rentabilidade da Previdência 

Complementar. 

A necessidade de atentar para os gráficos que informam valores, pois os mesmos não 

estavam complementando a informação de forma adequada. 

A importância de repensar a apresentação da acumulação ao longo do tempo na 

Previdência Complementar. 

Fonte: a autora 

 Foi pontuada uma dúvida sobre auxílio doença e auxílio acidente, por 

aparentemente serem a mesma coisa. Foi refeita a pesquisa de conteúdo, objetivando 

a certificação da veracidade das informações contidas no vídeo. Confirmamos que 

são benefícios distintos, o primeiro, pago ao segurado do INSS que está 

temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente. O 

segundo, de caráter indenizatório, pago ao segurando quando, por motivo de 

acidente, o mesmo fica com alguma sequela permanente que reduz a sua capacidade 

para o trabalho.  

Metade dos participantes considerou o vídeo muito bom, a outra metade 

considerou o vídeo excelente. Todos informaram que indicariam os vídeos. Todos 

consideraram que os vídeos ajudaram a compreender melhor o Plano de RPC. Foram 

reforçadas as sugestões dadas na reunião e não foi apresentada dúvida, 

questionamento ou sugestão de tema para serem trabalhados nos próximos vídeos. 

Após a avaliação feita pelos participantes, foram realizadas as modificações 

conforme as sugestões apontadas e, com a conclusão da versão final dos vídeos, 
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iniciou-se a etapa IV de avaliação/validação dos vídeos produzidos que foi feita 

através de um questionário e de uma roda de conversa.  

A reunião virtual foi realizada no dia 11 de janeiro de 2021, ocasião em que 

foram apresentados os dois vídeos em suas versões finais e, posteriormente, foi 

enviado um link para o questionário de avaliação (Quadro 2 – Metodologia), 

prontamente respondido por todos os participantes. Os resultados obtidos foram: 

a) Todos avaliaram que o vídeo permite a compreensão geral sobre 

seguridade social e previdência complementar; 

b) Nenhum deles considerou que havia informação incorreta ou 

incompatível; e 

c) Do ponto de vista técnico, todos consideraram que os vídeos têm 

tempo, imagens e linguagem adequados e com potencialidade instrutiva.  

Apenas um participante considerou que o primeiro vídeo não esclarecia 

pontos relacionados ao direito previdenciário, justificando que o tema era muito 

abrangente. Um participante preferiu não responder se considerava que o segundo 

vídeo contribuiria para esclarecer pontos relacionados à educação financeira. Em 

relação ao potencial de uso, apenas um participante informou não saber dizer se 

considera que os vídeos produzidos poderiam ser empregados pelo SERPROS 

como estratégia educacional institucional. 

Além disso, foram realizadas duas sugestões para os vídeos:  

a) Na parte onde aparecem os gráficos, faria distinção na altura da barra 

para diferenciar as idades de 62 anos e 65 anos e no tempo de 35 e 40 anos, para 

ficar claro que para homens precisam de mais tempo; 

b) No exemplo de complemento do INSS, usaria o benefício de 

aposentadoria programada, pois é o mais comum. 

Na roda de conversa os participantes realizaram comentários livres. 

No que diz respeito à abrangência dos temas, buscamos selecionar e 

relacionar o conhecimento com situações do cotidiano, deixando as informações 

mais leves para facilitar a assimilação. Segundo Chevallard (1991 apud Marandino 

2019), o ensino de determinado conteúdo só é possível se passar por algumas 

mudanças que transformam o objeto de saber em objeto de ensino, o que ele chama 

de transposição didática. 
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Para fins de aprendizagem, modifica-se o saber, e isso pode ser feito de uma 
forma simplista de transposição didática – suprimindo a dificuldade quando 
ela aparece – ou através de uma reorganização do saber, de uma verdadeira 
refundação dos conjuntos de conteúdos. (MARANDINO, 2019, P.97, apud 
Chevallard, 1991) 

 

A profissional da área de relacionamentos afirmou ter gostado muito dos dois 

vídeos e ponderou que: “Esse tipo de vídeo e didática são importantes para que, 

desde o início, o participante vá convivendo com essas informações”. A ponderação 

da participante confirma o que Silbiger e Pires afirmam em relação ao potencial dos 

vídeos como ferramenta educacional.  

 

Em relação ao processo de aprendizado promovido por uma exibição 
audiovisual, Moraes (2001) afirma que “tanto o cinema quanto o vídeo podem 
estimular uma forma de conhecimento ao acionar operações articuladas de 
memória, atenção, raciocínio e imaginação”. Daí sua eficácia no processo 
que conduz à aprendizagem significativa, em contraposição à memorização. 
(SILBIGER, 2005, P. 377) 

 

Segundo Pires (2010) o vídeo constitui uma ferramenta e um dispositivo 

pedagógico importante por sua ludicidade e tecnicidade. Vivemos em um espaço 

midiatizado, no qual as mídias eletrônicas constituem um complexo ecossistema 

comunicativo, atuando na construção da realidade social. A mídia é, então, 

estruturadora de percepções e cognições, atuando sobre as identidades culturais, a 

educação, o mundo do trabalho, o exercício de cidadania e a percepção do tempo.  

Outro profissional da área de relacionamentos, afirmou que também gostou 

muito dos vídeos e considerou que:  

 

(...) pelo tempo dedicado aos vídeos, são vídeos curtos, eles atingiram o 
seu propósito (...) O grande desafio foi colocar uma coisa complexa e grande 
em um vídeo curto (...) Os vídeos dão um panorama geral para o participante 
(...) Os vídeos despertam o interesse, porque o que se tem na parte de 
planejamento previdenciário é maior, (...) mas despertam o interesse para 
que a pessoa vá futucar. (grifo nosso) 
 
 

A fala do participante reafirma o que Bahia (2015) defende em dois aspectos. 

No que diz respeito à potencialidade dos vídeos, seu caráter narrativo e áudio visual, 

em aproximar o aluno do conteúdo e cativar sua atenção. E, em relação ao tempo dos 

vídeos, que devem ser curtos, não mais que 8 minutos, a fim de que o público não 

perca o interesse e continue atento às informações. 
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Em relação “ao desafio de colocar uma coisa complexa e grande em um vídeo 

curto”, recorremos novamente ao conceito de transposição didática.  Para Chevallard 

(1991 apud Marandino 2019), para que um determinado conhecimento seja ensinado, 

necessita passar por transformação, uma transformação de conhecimento científico 

em objeto de conhecimento, adequando-o às possibilidades cognitivas.   

No que diz respeito ao potencial de informação e sobre educação 

previdenciária e financeira foi considerado que há potencial. Segundo a profissional 

da área de Comunicação Institucional “têm muito mais vídeos falando sobre 

Previdência Complementar Aberta, então falta esse tipo de informação, 

principalmente, para quem nunca ouviu falar de previdência”. 

 Em relação ao desconhecimento em relação à previdência, Magalhães (2019) 

afirma que “o que se observa é que a população ainda carece de muita informação 

em relação à seguridade social, necessitando o desenvolvimento de novas ações e 

materiais que possam contribuir na melhoria da divulgação dos seus direitos”. Nesse 

contexto, pensar em ações de educação previdenciária é fundamental para a inclusão 

social, uma vez que possibilita o acesso ao conhecimento, aos direitos e à proteção 

previdenciária quanto aos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. 

Identificou-se também diferença entre os vídeos facilmente encontrados no 

Youtube®, em geral de cunho publicitário, em relação aos vídeos desenvolvidos neste 

projeto. Isso pode ser um reflexo do que Mota (2007) aponta como uma política 

privatista e assistencialista. E autoras Behring e Boschetti (2006) definem como uma 

estratégia, uma vez que, com o recrudescimento de direitos e a precarização dos 

serviços sociais, o cidadão é empurrado para o mercado. Favorecendo as instituições 

privadas que lucram com as previdências de complementares e, por isso, investem 

em propaganda (BEHRING; BOSCHETTI, 2006). 

Foi sugerido pelos participantes que, havendo a possibilidade de produção de 

novos vídeos, os mesmos poderiam abordar os temas: Planos Família do Regime de 

Previdência Complementar, suas características e vantagens.  

Portanto, de forma geral, foi considerado que o produto educacional tem 

potencial para ajudar na compreensão do direito previdenciário e educação financeira, 

e também, que atende aos objetivos do SERPROS quanto à formação dos 

participantes e possíveis participantes dos Planos de RPC administrados pelo 

SERPROS. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando realizamos roda de conversa e aplicamos questionário por e-mail aos 

profissionais do SERPROS, identificamos os principais conteúdos acerca de direito 

previdenciário e educação financeira que poderiam ser apresentados aos 

participantes dos Planos de Previdência Complementares administrados pelo 

SERPROS Fundo Multipatrocinado. 

Ao construirmos a síntese dos temas e o roteiro dos vídeos didáticos, foi 

construído um plano de abordagem sobre direito previdenciário considerando os 

conteúdos elencados de acordo com o referencial teórico das bases conceituais da 

EPT. 

A produção dos dois vídeos apresentando brevemente os temas Seguridade 

Social e Previdência Complementar, nos permitiu oferecer à sociedade, por meio de 

uma plataforma aberta, material para uso em processos educativos que visem a 

formação integral do trabalhador, abordando de forma didática temas amplos e 

complexos. 

A submissão do produto educacional à avaliação dos profissionais do 

SERPROS, nos permitiu concluir que este poderia integrar estratégia educacional em 

ambiente não formal de educação promovido por esta instituição ou por qualquer outra 

com o mesmo intuito formativo. 

Assim, foi possível confirmar a viabilidade de uso do material produzido em 

apoio às estratégias educacionais desenvolvidas em ambientes não formais voltadas 

para a educação previdenciária dos participantes dos Planos de Previdência 

Complementares, de forma a possibilitar o acesso à informação e à reflexão crítica, 

para além da formação profissional estritamente técnica, contribuindo para a formação 

de trabalhadores mais conscientes de sua condição e papel social. 

Desta forma, considerando os resultados de avaliação aqui apresentados, 

futuras pesquisas podem se debruçar sobre eles, esmiuçando, no que tange à 

Seguridade alguns direitos, através de conceitos como: teto previdenciário, qualidade 

de segurado, salário de contribuição, carência, entre outros que não conseguirmos 

incorporar. 
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ANEXO 1 – MINUTA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA 

 

 
Arcabouço Legal 
 
Os Programas de Educação Financeira e Previdenciária em EFPCs atendem à 
Recomendação CGPC nº 1, de 28 de abril de 2008 e devem cumprir o estipulado na 
Instrução MPS/PREVIC nº 11, de 10 de setembro de 2014. Devem ser observados os 
princípios estabelecidos na Resolução CGPC nº 13, de 1º de outubro de 2004 e os 
procedimentos dispostos na Resolução CGPC nº 23, de 6 de dezembro de 2006. 
 
A Recomendação do Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) nº 
1, de 28 de abril de 2008, incentiva ações de educação financeira e previdenciária 
organizadas sob forma de um Programa. A rigor, desde sua fundação, todas as 
entidades fechadas de previdência complementar procuram informar e orientar 
participantes buscando excelência no relacionamento e garantir a confiança, 
fundamental para a administração de planos de benefícios. Importantes normas 
regulatórias foram publicadas antes, para assegurar o fluxo de informações aos 
participantes. 
 
A Recomendação CGPC nº 1/2008 orientou a organizar ações que já eram realizadas 
nas entidades de forma a dar um salto de qualidade no relacionamento com os 
participantes. Nessa linha, várias entidades começaram a mobilizar-se para 
concretizar seus Programas de Educação Financeira e Previdenciária (PEFP), 
também incentivadas pela dispensa da obrigatoriedade da publicação do Relatório 
Anual de Informações, mencionada na Recomendação nº 1. 
 
Os procedimentos para estrutura dos Programas de Educação Financeira e 
Previdenciária foram publicados um ano depois, na Instrução MPS/SPC nº 32, de 4 
de setembro de 2009 (revogada pela Instrução MPS/PREVIC nº 11, de 10 de 
setembro de 2014). Algumas entidades submeteram seus projetos à aprovação da 
SPC já em outubro daquele ano e, em fevereiro de 2010, oito delas tiveram seus 
Projetos aprovados. 
 
Após a publicação da Recomendação CGPC nº 01/2008 e da Instrução SPC nº 
32/2009 os Programas de Educação Financeira e Previdenciária passaram a ter 
destaque em eventos destinados a técnicos e gestores de Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar (EFPC). Eventos com foco em comunicação, 
relacionamento e benefícios e, até mesmo, de investimentos e governança, procuram 
divulgar a importância dos programas e as ações de sucesso. 
 
A PREVIC realiza, desde 2010, os Seminários de Educação Previdenciária, com o 
intuito de incentivar e orientar as EFPC a montarem seus Programas de Educação 
Financeira e Previdenciária. Nesses eventos são destacadas ações relevantes de 
Programas já implementados, disseminando boas práticas em educação. Por ser 
fiscalizadora dos Programas, a equipe da PREVIC tem conhecimento de tudo que 
está sendo feito pelas entidades em educação, por meio dos Relatórios de Atividades 
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apresentados anualmente, o que torna o seu papel na divulgação das melhores 
práticas ainda mais significativo. 
 
A Abrapp, em conformidade com suas funções, apoia suas associadas no 
desenvolvimento de ações em educação, por meio de suas Comissões Técnicas 
Nacionais (CTN) e Regionais (CTR). Paralelamente ao extraordinário programa de 
qualificação e capacitação da Abrapp, a CTN de Educação procura auxiliar a 
instituição, levando a ela a expertise do dia a dia dos Fundos de Pensão, com a 
opinião técnica de seus membros. Outras Comissões Técnicas da Associação 
também têm se empenhado na tarefa de promover a educação previdenciária, assim 
como a CTN de Comunicação que, por sua afinidade com o tema, publicou o primeiro 
Roteiro para Elaboração de Projeto de Educação Financeira e Previdenciária, em 
outubro de 2009, e continuamente tem apresentado propostas e tomado iniciativas de 
Educação. 
 
Em 2013, a Abrapp promoveu, com o auxílio da CTN de Educação, o I Encontro de 
Educação Previdenciária dos Fundos de Pensão, que tratou de questões pertinentes 
ao tema, passando a fazer parte permanente do calendário de eventos anual da 
Associação. 
 
Após cinco anos de vigência da Instrução SPC nº 32 o cenário que se observa é de 
uma preocupação crescente, por parte das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar, com a disseminação de uma consciência previdenciária por meio de 
ações organizadas sob a forma de um Programa de Educação Financeira e 
Previdenciária. Em pesquisa realizada pela Abrapp em junho de 2014, respondida por 
126 entidades, os motivos para investir em um PEFP mais assinalados foram 
“melhorar o grau de conhecimento previdenciário” e “aumentar a conscientização e 
envolvimento de participantes, conselheiros, gestores e colaboradores”, tanto por 
Entidades que têm um PEFP já implantado como as que não têm. As Entidades com 
PEFP em execução, aprovados pela PREVIC, chegam em 2014 ao número de 94, ou 
seja, 11,75 vezes mais Programas aprovados do que no ano inicial, em 2009, e com 
uma perspectiva de pelo menos mais 14 Entidades com Programas em fase de 
implantação, segundo a citada pesquisa realizada pela Abrapp. 
 
Novos caminhos aguardam os Programas de Educação Financeira e Previdenciária 
nos Fundos de Pensão. A Instrução MPS/PREVIC nº 11, de 10 de setembro de 2014 
revogou a Instrução SPC nº 32, liberando as Entidades para envio aos participantes 
de seus Relatórios Anuais de Informações e respectivos Resumos por meio eletrônico, 
dispensando todas as Entidades de impressão em papel. Tal dispensa era concedida 
apenas às Entidades que tinham seus Programas aprovados, ou aprovação renovada 
em função do envio do Relatório de Execução do Programa. A partir da Instrução nº 
11, a fiscalização da PREVIC considerará a existência de um Programa de Educação 
Financeira e Previdenciária em execução como evidência positiva sobre a governança 
da Entidade, ao elaborar o programa de fiscalização da Entidade. Com esse foco, a 
PREVIC insere os PEFP no planejamento estratégico das Entidades, com poderes 
para serem utilizados como ferramenta de gestão, ampliando o aspecto operacional 
dado às ações de educação. 
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Objetivos específicos 

1. Difundir os conceitos da previdência complementar, promovendo o 
fomento da cultura previdenciária; 
2. Orientar participantes e assistidos durante o período contributivo e de 
recebimento de benefício, garantindo resultados positivos na renda futura e 
qualidade de vida pessoal e familiar; 
3. Educar financeiramente para que as famílias melhorem sua saúde 
financeira, trazendo uma reconhecida prosperidade social; 
4. Estimular a poupança de longo prazo; 
5. Explicar o funcionamento do plano de previdência, fazendo com que o 
conceito de despesa com a contribuição previdenciária passe a ser entendido 
e reconhecido como um ótimo, seguro e necessário benefício a longo prazo, 
implicando em renúncia de consumo no presente para benefício futuro; 
6. Aumentar o investimento individual nos planos de benefícios; 
7. Reforçar a boa imagem e a credibilidade das EFPC e dos seus 
respectivos planos de benefícios; 
8. Captar novas adesões; 
9. Mitigar riscos e reduzir a possibilidade de contencioso judicial. 
 

Qual a estrutura da Entidade? 

Patrimônio: / Número de participantes: / Plano de benefícios: / Patrocinadora: 
Quantidade de empregados: 
 
É possível estabelecer parcerias com a patrocinadora visando reduzir custos e 
aumentar a eficiência e alcance do programa? 

 
Quais as principais necessidades da educação financeira e previdenciária na 
entidade? 

Estimular a adesão aos planos? / Envolver participantes, aumentar contribuições? 

Promover outras mudanças de atitudes, informar sobre mudanças? 

Educar conselheiros e gestores? 

 
Qual área será responsável pelo Programa? 

Uma área específica? Várias áreas de negócios? Um Comitê? 

 
Quais as agendas e demandas das partes envolvidas no Programa de Educação 

Financeira e Previdenciária? 

Disponibilidade, envolvimento estratégico com o Programa, interesse por resultados 
específicos para a sua área ou para a Entidade como um todo. 
 
Quem irá aprovar o Programa internamente? 

Diretoria, conselhos? 

 
Quais os recursos disponíveis? 

Recursos humanos? / Orçamento? / Consultoria externa? 

Meios de comunicação interno e externos? 

 
Qual o prazo que se tem para elaboração do programa e sua implantação? 

Prazos internos para o trâmite de aprovações? 
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Quais serão os públicos alvos das ações de educação financeira e 
previdenciária? 

Como caracterizá-los? 

(Participantes e assistidos dos planos, empregados da Entidade, representantes das 
empresas patrocinadoras) 
 
Quais são as formas mais adequadas para atingir cada público? 

(Abordagens, eventos presenciais, mídias impressas, mídias eletrônicas, redes 
sociais, portais interativos, treinamentos) 
 
Como um Programa de Educação Financeira e Previdenciária poderá impactar 
a governança da EFPC? 

(Tornar a ação sustentável alinhando o programa aos objetivos estratégicos da 

Entidade.) 
Projetos do Programa de Educação Financeira e Previdenciária 

1. Os Projetos que constituirão o Programa de Educação Financeira e 
Previdenciária terão finalidades específicas? 

 
Exemplo: 
P1 - Projeto de aumento de percentuais de contribuição 

P2 - Projeto de prospecção de participantes 

P3 - Projeto de redução do contencioso 

P4 – Projeto para prestação de contas 

            P5 - Projeto para divulgar aos participantes os benefícios de determinado 
plano. 
 
Para cada Projeto é necessário Planos de ações precisos, abordando aspectos 
operacionais focados na obtenção de objetivos específicos para cada ação. 
 
Nome do Programa? Programa de Educação Financeira e Previdenciária. DE 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA 

 
Ação 1  Ação 1        Ação 1      Ação 1     Ação 1 

Ação 2  Ação 2        Ação 2      Ação 2     Ação 2   

Ação 3  Ação 3        Ação 3      Ação 3     Ação 3 

 
A construção de um Programa bem estruturado e documentado é extremamente 
importante para garantir a efetiva operacionalização das ações e para tal é 
fundamental seguir os seguintes passos: 
• Explicitar a relação da Entidade com o Programa de forma a adequar-se à 
organização interna; 
• Definir, inicialmente, a área líder e o coordenador do Programa; 
• Determinar prioridades de ações com base na realidade de cada entidade 
considerando os recursos humanos e financeiros disponíveis para a execução das 
tarefas; 
• Definir quem são os responsáveis por cada ação; 
• Relacionar possíveis apoios e/ou parcerias, inclusive com Patrocinadores ou 
Instituidores; 
• Decidir se as ações serão executadas internamente ou contratadas de prestadores 
externos; 
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• Levantar os custos de cada ação pretendida, adequando à disponibilidade financeira 
e inserindo o Programa no orçamento anual como despesas com Educação 
Previdenciária; 
• Elaborar o cronograma para execução das ações e de reuniões ordinárias do grupo 
responsável; 
• Manter a documentação produzida em ambiente digital interno, com acesso a todos 
os integrantes do grupo responsável e, quando necessário, aos apoios e parceiros. 
 
A metodologia a ser adotada pela Entidade deverá orientar uma estratégia de 
execução das ações direcionada para cada plano de benefícios que se pretende 
contemplar, e deverá prever a definição de indicadores mensuráveis para o 
monitoramento e avaliação de todo o Programa. 
 
Fonte: Guia de para Modelagem de Programas de Educação Financeira e 
Previdenciária da ABRAPP. 
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APÊNDICE A 

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO - VÍDEO 1 

 

TEMA: REFORMA DA PREVIDÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL. O QUE MUDOU? 

 

 - REFORMA DA PREVIDÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL. O QUE MUDOU? 

 

- A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações para assegurar os direitos, 

relativos ao tripé composto por:   

 

- Saúde  

- Assistência Social  

- Previdência Social  

 

- A Saúde é direito de todos e dever do Estado. 

 

- A Assistência Social visa o atendimento das necessidades básicas, independentemente de 

contribuição. 

O carro chefe da Política de Assistência Social é o BPC - Benefício de Prestação Continuada. 

Benefício no valor de um salário mínimo, pago a pessoas com mais de 65 anos ou pessoa 

com deficiência, que atenda aos critérios de renda do INSS. 

 

- A Previdência Social assegura direitos àqueles que contribuem com o INSS. Dentre eles: 

Pensão por morte - paga aos dependentes do segurado que faleceu. 

Auxílio-doença - pago ao segurado que esteja incapaz para o trabalho por doença ou acidente. 

Auxílio-acidente - pago em decorrência de acidente que reduza permanentemente a 

capacidade para o trabalho. 

Salário-maternidade - pago a pessoa que se afasta do trabalho, por motivo de nascimento de 

filho, aborto não criminoso, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. 

 

Esses benefícios sofreram alteração no cálculo e consequente redução nos valores pagos. 

 

E as aposentadorias, que depois da Reforma da Previdência sofreram grandes mudanças nos 

critérios de idade mínima, tempo de contribuição e em relação ao cálculo de seu valor. 

 

A idade mínima para a mulher se aposentar aumentou para 62 anos, com no mínimo 15 anos 

de contribuição. 
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Para os homens a idade mínima se manteve em 65 anos, mas aumentou o tempo mínimo de 

contribuição para 20 anos.  

Além disso, o cálculo do valor do benefício mudou. Passou a ser 60% do valor da Média 

Aritmética de Todos os Salários + 2 % para cada ano de contribuição acima de 20 anos de 

contribuição para o homem e +2 % para cada ano de contribuição acima de 15 anos para a 

mulher. Até o limite de 100%.  

 

Significa que, para aumentar o valor da aposentadoria, o trabalhador terá que contribuir por 

mais tempo. Se quiser atingir 100% a mulher terá que contribuir por 35 anos e o homem por 

40 anos. 

 

Para o Servidor Público, exige-se ainda, pelo menos 10 anos de serviço público e 5 anos no 

cargo em que se dará a aposentadoria. 

 

Gostou deste vídeo? Curta! Comente! Compartilhe! 
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TRANSCRIÇÃO ÁUDIO - VÍDEO 2 

 

TEMA: REFORMA DA PREVIDÊNCIA E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

 

A Reforma da Previdência, entre outras coisas, reduziu os valores pagos por alguns 

benefícios, reviu descontos, aumentou a idade mínima e o tempo de contribuição para a 

aposentadoria dos trabalhadores. 

Frente a esta transferência de responsabilidades do Estado para os cidadãos, a Educação 

Previdenciária surge como orientador das decisões econômicas.  

Na contramão da luta pela manutenção e garantia dos direitos previdenciários, existem 

diversas possibilidades a curto, médio e longo prazos de investir em uma melhor qualidade 

de vida. 

Entre elas, a Previdência Complementar, uma forma de poupança a longo prazo.  

 

Existem dois tipos de Regime de Previdência Complementar, o aberto e o fechado. 

 

O aberto é oferecido a qualquer pessoa por bancos e seguradoras, entidades com fins 

lucrativos. Este, apresenta maiores custos administrativos e não há paridade contributiva. 

Já o fechado é oferecido a um público específico por entidades SEM fins lucrativos, que 

garantem que 100% da rentabilidade volte para os participantes. Essa modalidade apresenta 

menores custos administrativos e pode haver paridade contributiva. Ou seja, a empresa 

também investe com um valor que pode chegar ao mesmo do participante.  

Alguns planos podem complementar outros benefícios do INSS como: auxílio doença. 

Nesta modalidade, quanto mais cedo começar a investir, mais dinheiro poupará.  

Veja um exemplo de estimativas para o valor líquido de aposentadorias complementares. 

Essa estimativa de acumulação considera aposentadoria aos 65 anos de idade.  

Começou a investir com 20 anos, 5000 reais, começou a investir com 35 anos, 2000 reais e 

começou a investir com 50 anos, 600 reais. 

Se for investir. Informe-se em relação aos benefícios, prazos, custos e rentabilidade. 
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APÊNDICE B 

 
 

 


