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Novos desafios  
no ciclo que começa

editorial

sempre que começa um novo ano, metas e promessas 
ganham fôlego para nos inspirar. Por isso, a revista  
Pé-de-Meia traz, nesta edição, ideias e desafios de 
como viver 2018 de uma forma diferente - e melhor. 

em “Fique por dentro”, abordamos o quanto a 
educação Financeira pode colaborar na formação 
de pessoas mais preparadas para lidar com dinheiro. 
também comentamos quando a família e a escola se 
complementam e mostramos alguns exemplos de como 
levar a matemática financeira para dentro de casa.

trazemos também um calendário com etapas e  
desafios que podem ser trabalhados durante o ano 
para toda a família lidar com o tema do planejamento 
financeiro. É possível imprimi-lo e adaptá-lo para usar 
em casa, colando em algum lugar por onde todos 
passem, por exemplo.

em “radar”, a Fundação itaúsa industrial alerta 
que algumas mudanças foram feitas na Política de 
investimentos da empresa para acompanhar o cenário 
econômico previsto para 2018.  

Por fim, em “Viva Melhor” falamos das duplas jornadas 
das  mulheres, que dedicam quase o dobro do tempo 
do que os homens aos cuidados e tarefas domésticas. 
E fica um desafio para 2018: equilibrar essa realidade, 
distribuindo melhor as atividades da casa. vamos lá?

Boa leitura!

de olho em 2018: 

o próximo ano promete ser bastante intenso. 
Por isso, a Fundação itaúsa industrial  
realizou adequações em sua Política de 
investimentos conforme a previsão do cenário 
econômico para 2018. 
desde 2014, a Fundação itaúsa industrial 
oferece três opções de perfis de investimento no 
Plano PAI: Conservador, Moderado e Agressivo. 
a escolha pode ser feita de acordo com 
propensão a riscos do participante e levando em 
conta características como idade, tempo até a 
aposentadoria e projetos para o futuro. 
todos os anos a Fundação reavalia  
a Política de investimentos.  
os ajustes realizados desta vez passam a 
vigorar já neste mês de janeiro e abrangem 
basicamente as alocações de recursos 
dos perfis Moderado e Agressivo. No perfil 
conservador as alocações não serão alteradas.
Por isso, quem está atualmente em um dos 
dois perfis de investimentos – Moderado ou 
Agressivo –, ou está pensando em migrar  
para um deles, pode acompanhar as 
alterações que serão realizadas no portfólio 
de investimentos de ambos. as adequações 
buscam o equilíbrio entre riscos e retorno dos 
investimentos para esses perfis. 

radar

Fundação itaúsa realiza alterações na 
Política de investimentos do Plano Pai

Entre as principais mudanças estão:
• Exposição de 20% da Renda Fixa no IMA-B  

(taxa de juros)
• Ampliação das faixas de alocação em Renda Variável, 

indo de 0 a 30% no perfil Moderado  
e de 0% a 50% no perfil Agressivo

Nos investimentos estruturados e no exterior, a 
Fundação Itaúsa Industrial utilizou a mesma estratégia 
da Renda Variável, ampliando a faixa de alocação:
• De 0 a 20% nos estruturados
• De 0 a 10% no exterior

Para acompanhar as mudanças

Vale reforçar que as alterações são 
apenas para os perfis de investimentos 
Moderado ou Agressivo.   
Todas as alterações são fundamentadas 
por estudos técnicos analisados pela 
Diretoria e aprovadas pelo Conselho 
Deliberativo da Fundação Itaúsa. 
As informações completas estão 
disponíveis no site, em “Plano PAI/
Política de Investimentos”.

http://www.funditausaind.com.br/plano-pai/politica-de-investimentos
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FiqUe Por dentro

De acordo com um 
levantamento realizado pela 
anBima (associação Brasileira 
das entidades dos mercados 
Financeiro e de capitais) com o 
apoio do datafolha, de cada 10 
brasileiros, apenas dois estão 
fazendo alguma poupança ou 
investimentos pensando no 
futuro. nada mais claro para 
provar o quanto a educação 
Financeira, incluindo aí o uso da 
matemática, poderia colaborar 
num processo de preparação 
para um futuro mais previdente 
em relação ao dinheiro.

quando família e escola se 
complementam
nesse sentido, família  e 
escola precisam andar juntas, 

Falar sobre finanças com crianças e adolescentes 
é um bom exercício para refletir sobre o próprio 

comportamento. Quem ensina deve dar o 
exemplo ao exercitar o controle financeiro. Para 

isso, um pouco de conhecimento de matemática 
financeira  também será de grande ajuda. 
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Dominar as finanças dentro de casa: 

como defende a professora de 
matemática e autora do livro “o 
recurso problemateca”, maria 
adelaide de castro Bonilha, que 
apresenta inúmeras maneiras de 
trabalhar matemática financeira 
com crianças e adolescentes, 
dentro e fora da sala de aula. 

maria adelaide lecionou por  
mais de 40 anos. mas acredita 
que a escola não deve ser a 
única responsável por esta 
formação. Para ela, o ensino 
de matemática financeira pode, 
sempre que possível, extrapolar 
o ambiente da sala de aula e ir 
para outros contextos práticos, 

como a conscientização 
de gastos ou planejamento 
orçamentário familiar.  
“É preciso falar de dinheiro 
dentro de casa. Os filhos podem 
saber quanto os pais ganham 
e para onde o dinheiro vai. isso 
traz mais consciência de quem é 
você neste mundo de consumo.”

 “na escola, é possível, por 
exemplo, acompanhar quanto 
tem sido gasto na cantina por 
mês e fazer gráficos com estas 
informações”, diz a professora. 
“ou conduzir os alunos a 
pesquisar em um banco o que 
é conta corrente, poupança, 

sobre o assunto. esse calendário 
deve lembrar o quanto pequenos 
atos cotidianos impactam o bolso, 
o comportamento financeiro e as 
escolhas de cada um. 

A ideia é estimular uma reflexão 
sobre onde e de que forma dinheiro 
e tempo podem ser investidos, 
seja em casa, na escola ou em 
sua comunidade.  além disso, 
o calendário funciona como um 
incentivo para que você e sua família 
pensem em questões sociais e 
culturais ligadas ao dinheiro, que às 
vezes recebem pouca atenção na 
rotina familiar. 

Pensando nessa ferramenta, a 
Fundação itaúsa criou um modelo 
que serve de inspiração para 
começar 2018 com toda família 
ligada no planejamento financeiro. 
Confira na página seguinte.

um convite para 2018
crédito, débito, taxas, juros, entre 
outros termos.”

Levando e ducação financeira 
para dentro de casa
como exemplo do que pode 
ser feito fora da escola, maria 
Adelaide cita algo bem simples : 
“em casa, dá para acompanhar 
quanto lixo está sendo 
produzido, para se ter mais 
consciência de quanto cada um 
consome”, conclui ela.

como parte dessa estratégia 
familiar, outra ferramenta simples 
é fazer um calendário mensal 
com oportunidades e dicas  >>>

Calendário de 
diCas e desafios 

para 2018   
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Janeiro

d s t q q s s

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28

fevereiro

d s t q q s s

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31

março

d s t q q s s

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 

abril

d s t q q s s

   1 2 3 4 5 
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27 28 29 30 31

maio

d s t q q s s

      1 2 

3  4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
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24 25 26 27 28 29 30 

junho

d s t q q s s

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

julho

d s t q q s s

    1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31

agosto

d s t q q s s

  1 2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 13 
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28 29 30 31

outubro

d s t q q s s

     1 2 3 

 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

novembro

8 de março, Dia 
Internacional  
da Mulher.  
Bom momento  
para ensinar.  
Leia a matéria  
do Viva Melhor  
desta edição  
e discuta as  
questões  
do trabalho 
doméstico com as 
crianças. Lembre-se 
de dar o exemplo...

Oba, é Páscoa!  
Que tal orçar o 
preço dos ovos 
para saber qual 
está mais em 
conta? Ajude a 
família a pesquisar 
ou, quem sabe, 
faça uma produção 
caseira de ovos de 
chocolate. Vai ser 
divertido juntar  
a família.

30 de maio, Dia 
da Comunidade. 
Há investimentos 
que são obrigação 
do poder público. 
Mas há aqueles 
que cada cidadão 
pode fazer, doando 
o próprio tempo, 
como conservar 
uma praça ou 
cuidar de uma 
escola pública. 

Mês das festas 
juninas! Seja 
criativo e customize 
sua roupa e a 
festa. Está aí outro 
exercício divertido 
para se fazer com 
as crianças: pregar 
retalhos em roupas 
velhas ou criar 
bandeirinhas com 
revistas usadas. 
Faça uma arraiá 
sustentável!  

Férias escolares: 
quais passeios 
baratos ou gratuitos 
estão disponíveis em 
sua cidade? Deixe as 
crianças montarem a 
programação, dê um 
limite de orçamento 
e estimule-as 
a pesquisarem 
passeios de  
baixo custo. 

O desafio do mês é 
andar mais a pé, ir 
de ônibus ou pegar 
sua bike. Estenda 
mais e mais os 
hábitos do Dia 
Mundial sem Carro, 
data internacional 
celebrada em 22  
de setembro. 
Pratique a 
caminhada e 
economize. 

O Dia Mundial da 
Alimentação em  
16 de outubro é uma 
boa oportunidade 
para conferir se 
em sua casa não 
tem comida sendo 
desperdiçada. 
Quantifique as sobras, 
certifique-se de que 
não está trazendo 
supérfluos  
do supermercado.

Seus filhos já 
sabem  o que é o 
13º salário? Explique 
do que se trata e 
chame as crianças 
para ajudar a tomar 
algumas decisões 
sobre prioridades, 
ou como gastar 
bem uma parte do 
dinheiro em algo 
bom para todos.

Chegou  
o Natal!  
Vamos separar 
roupas e brinquedos 
para doar para quem 
precisa? Faça disso 
um hábito de família 
todos os anos. 
Procure alguma 
instituição a quem 
possa doar e viva 
essa experiência 
enriquecedora.

Está calor, mas 
os banhos não 
precisam ser tão 
demorados, certo? 
Vamos economizar 
nossa água! 
Verifique a conta 
mês a mês com a 
família. Se o valor 
cair, que tal colocar 
a diferença na 
poupança?

Acabou o horário 
de verão! Alguma 
ideia para diminuir 
a conta de 
energia de casa? 
Vale o mesmo 
procedimento  
de janeiro.  
Faça uma  
gincana  
doméstica em 
que todos sairão 
ganhando!

11 de agosto  
é Dia do  
Estudante.  
Que tal escolher  
um livro de histórias 
relacionadas à 
matemática para 
seus filhos? Parece 
incomum? Pois é 
mesmo. Mas é a 
matemática que 
fornece a base da 
educação financeira. 
Lance desafios.

d s t q q s s

       1 

 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 

setembro

d s t q q s s

       1 

 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31

dezembro

Calendário de dicas e desafios para 2018

Aqui está um modelo de calendário 
que você pode imprimir e adaptar 

para usar em sua casa.  
Cole em algum lugar por 

onde todos passam para irem 
acompanhando, juntos,  

cada etapa conquistada. 

 >>>
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Assim como acontece no trabalho 
fora de casa, as tarefas domésticas 
exigem bastante esforço e acabam 
sobrecarregando muitas mulheres. 
Por isso, entre as metas para o 
próximo ano, um bom desafio 
familiar pode ser rever os papéis 
de meninos e meninas, homens e 
mulheres nos afazeres domésticos. 
implementar a colaboração e 
a distribuição equilibradas de 
atividades como lavar a louça ou 
varrer a casa, por exemplo, pode 
render benefícios para todos que 
compartilham o mesmo espaço.

Pesquisa confirma desequilíbrio
segundo a Pnad contínua (Pesquisa 
nacional por amostra de domicílios), 
realizada pelo iBGe, a média de 
horas dedicadas aos cuidados de 

pessoas e aos afazeres domésticos 
no Brasil em 2016 foi de 16,7 horas 
por semana, com uma grande 
diferença entre homens e mulheres: 
11,1 horas em média para homens e 
20,9 horas em média para mulheres, 
o que representa quase o dobro de 
tempo dedicado por elas!

Para a realização da pesquisa foram 
levadas em consideração quatro 
formas de trabalho: a produção 
de bens para o próprio consumo, 
tarefas domésticas, cuidado de 
pessoas moradoras ou parentes não 
moradores, e trabalho voluntário. 
também em relação ao tipo de tarefa 
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Mulheres 
dedicam 

quase o dobro 
de tempo que 

os homens 
aos cuidados 

e tarefas 
domésticas. 

Que tal 
equilibrar esta 
realidade em 

2018? Comece 
prestando 
atenção às 
rotinas da  
sua casa.

  
as duplas 

jornadas estão 
chegando ao fim?

realizada, as mulheres apresentaram 
percentual maior de realização em 
quase todas as ocupações. 

A casa como espaço híbrido 
mas essa é uma realidade que 
pode mudar. as responsabilidades 
domésticas, que já foram 
exclusividade feminina, estão 
ganhando, cada vez mais, novas 
distribuições. a terapeuta de 
família e casal, membro da 
sociedade Brasileira de Psicologia 
analítica (sBPa) e da associação 
Brasileira de terapia Familiar, suely 
Engelhard, afirma que a atitude da 

mulher do século XXi impactará 
em uma evolução da humanidade, 
ainda que gradual.

“na atualidade, já temos inúmeras 
famílias cujos casais dividem o 
espaço doméstico do cuidado 
com a casa e suas demandas. 
suely não acredita “em saltos” no 
que diz respeito a mudanças de 
comportamento, põe fé no futuro 
mas acha que “é uma questão 
de muitos anos ainda a serem 
avançados para que a divisão 
igualitária de tarefas entre na  
veia da humanidade”. 

o compartilhamento 
de responsabilidades 

domésticas traz ganhos 
para toda a família

A terapeuta, 
Suely Engelhard  
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 >>> apesar de observar que ainda há um longo 
caminho a ser seguido, a psicóloga aponta 
que novas formas de compartilhamento do 
cuidado doméstico já acontecem em alguns 
lares brasileiros. “algo novo vem surgindo a 
partir do uso do computador que permitiu o 
trabalho a distância. Um retorno tímido, mas já 
visível, do trabalho realizado a partir de casa. 
essa evolução lentamente vai tornando casa e 
trabalho um espaço unificado. Isso já acontece 
para alguns poucos, e assim temos um espaço 
híbrido que terá de ser cuidado igualmente por 
quem nele vive e atua.”

Cuidar deve ser um valor familiar
suely engelhard acredita, sobretudo, que esses 
valores do cuidar do próprio espaço de vida 
devem ser construídos dentro das famílias. 
“será através dos ensinamentos das regras, 
mitos e lemas familiares que homens e mulheres 
passarão a se responsabilizar conjuntamente 
pelo cuidado com o lugar onde vivem e passam 
sua intimidade”, afirma ela.

É aí que se pode quebrar paradigmas como a 
divisão de tarefas entre “meninas e meninos”. 
segundo a  pesquisa (Pnad) o desequilíbrio 
começa cedo, já que 80% das filhas realizam 
afazeres domésticos, contra 57,6% dos filhos. 
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Mulheres dedicam 20,9 
horas aos cuidados de 

pessoas e aos afazeres 
domésticos, em média.  

O número é quase o dobro 
do que o período de 
tempo dos homens:  

11,1 horas semanais.

Em “Preparar ou servir 
alimentos, arrumar a mesa 

ou lavar louça” e “Cuidar 
da limpeza ou manutenção 
de roupas e sapatos” entre 

mulheres e homens:  
95,7% frente a  

58,5% e 90,8%  
frente a 55,7%, 

respectivamente. 

No que diz respeito somente 
aos cuidados de pessoas, 

a taxa de realização de 
cuidados pessoais pelas 

mulheres supera a dos 
homens, 86,9% e  

65%, respectivamente.  
O mesmo acontece no auxílio 

em atividades educacionais
(71,7% para elas  
e 58% para eles).

Para a terapeuta familiar, há exercícios 
dentro de casa que podem estimular  
a colaboração e a divisão equilibrada 
de atividades domésticas. segundo 
ela, acima de tudo, é preciso olhar a 
casa como “um empreendimento que 
deve dar certo”.  Para tanto, “deve 
haver a participação de todos como 
uma equipe, com cada qual realizando 
as tarefas para as quais tem maior 
habilidade e prazer”. 

como uma boa estratégia lúdica, 
suely lembra dos personagens do 
filme “Os Incríveis”, uma família onde 
os diferentes poderes de cada um são 
usados heroicamente para combater 
o mal. “Usando essas habilidades,  
podemos viabilizar incrivelmente o 
cuidado doméstico de forma muito 
heroica com a participação de todos. 
dando o sentido de autonomia e 
emancipação a todos.” 

Colaboração  
na prática

A exceção se 
dá em “fazer 

pequenos reparos 
ou manutenção 
do domicílio, do 

automóvel, de 
eletrodomésticos”, 

onde 65% dos 
homens disseram 

estar envolvidos  
com este tipo de 

afazer, contra  
33,9% das  

mulheres. 

Em 2016, enquanto  
89,8% das  

mulheres acima  
de 14 anos  
realizaram  

afazeres domésticos  
em sua própria casa  

ou na casa de um  
parente, a proporção  

masculina da  
mesma idade  

era de 71,9%.
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