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De acordo com a Integral Investimentos, gestora de
investimentos da PrevUnisul, o primeiro semestre deste
ano foi marcado pelo aumento da volatilidade nos
mercados globais. Enquanto os últimos meses do ano
devem trazer ainda mais desafios para os investidores.
Confira a entrevista a seguir com a gestora de
investimentos:
Como os investimentos foram impactados
neste primeiro semestre? Internacionalmente dois
assuntos dominaram os mercados. O primeiro deles, o
aperto monetário iniciado pelos bancos centrais de países
desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, já era
aguardado e teve impacto mais forte sobre as taxas de
câmbio dos países emergentes. O segundo, a batalha
comercial entre Estados Unidos e China pegou os
mercados de surpresa. Mais uma vez, foram os ativos de
países emergentes os que mais sofreram.
No Brasil, a principal turbulência do primeiro semestre
veio na forma da greve dos caminhoneiros, no final do mês
de maio. O evento antecipou nos mercados a volatilidade
que era esperada para o segundo semestre, com a
aproximação das eleições.Taxas de juros futuras subiram,
a bolsa caiu e o real perdeu ainda mais valor. Porém, o
maior impacto da greve foi na inflação. No mês de junho o
IPCA acelerou para 1,26%, fechando o semestre em
2,58%. Ainda assim, a expectativa para o ano é que a
inflação permaneça dentro da meta estabelecida pelo
Banco Central.
Dessa forma, os investimentos foram impactados tanto
pelo aumento da volatilidade dos mercados, que foi
capturada de forma positiva pelos fundos multimercados
investidos pela Entidade. Como pela aceleração da
inflação, que beneficiou a parcela indexada da carteira
(principalmente NTN-Bs), porém fez aumentar a meta
atuarial, deixando o retorno abaixo de seu objetivo.
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INVESTIMENTOS: PERSPECTIVAS
PARA O SEGUNDO SEMESTRE

Quais as estratégias da
PrevUnisul para enfrentar
os desafios econômicos de um
ano de eleições como 2018? O grau de incerteza
ocasionado pelo cenário eleitoral tem elevado a
volatilidade dos ativos brasileiros.A expectativa é que com
a proximidade das eleições a oscilação nos mercados fique
ainda maior.
Diante desse quadro algumas estratégias mais
defensivas são prudentes. Reduzir a exposição das
carteiras é uma delas, buscando menor posicionamento
direcional em renda variável e acompanhando
atentamente o risco dos fundos de terceiros. Além disso,
buscar maior indexação da carteira através de ativos de
crédito privado, o que, além de reduzir a volatilidade, deve
aproximar o retorno do fundo da meta atuarial.
Como estão as perspectivas para o segundo
semestre? Esperamos um cenário ainda mais desafiador
do que o primeiro, com o aperto monetário dos países
desenvolvidos e as eleições presidenciais no Brasil, a
guerra comercial ganhou importância relevante. A
dificuldade em precificar o impacto que as medidas do
presidente Trump e os contra-ataques da China terão
sobre o comércio global tendem a aumentar o risco dos
mercados.
Por que é importante o pensamento de longo
prazo na previdência complementar? Se olharmos
no Sctritu Senso da palavra Previdência é o ato de prever,
com o objetivo de evitar e preparar previamente
determinadas situações que possam afetar a vida dos
i n d i v í d u o s n o f u t u ro. Q u a n d o p e n s a m o s e m
Investimentos em Previdencia Complementar está
intrínseco que estamos poupando recursos para quando
chegarmos a aposentadoria, conforme determina a
legislação brasileira.
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ASSISTIDOS DA PREVUNISUL SE FORMAM

EM CURSO DE INCLUSÃO DIGITAL
Uma parceria entre o programa A
Escolha Certa, do qual a PrevUnisul é
integrante, a Unisul e a Prefeitura de Tubarão
trouxe mais uma turma para o Curso de
Inclusão Digital no município. O curso, que
teve início no dia 23 de abril, foi gratuito e
d i re c i o n a d o a o s ap o s e n t a d o s e à s
pensionistas das Entidades de Previdência
Complementar que fazem parte do
programa A Escolha Cer ta, como a
PrevUnisul.
As aulas foram ministradas até junho no
Laboratório de Informática da Unisul
Tubarão – Bloco Cettal. O curso ofereceu
aulas de informática básica, sistema operacional, internet, redes sociais e autoatendimento do portal das Entidades.
A formatura da turma aconteceu no dia 09 de julho, no auditório da Unisul, com participação dos formandos e dos
parceiros do programa: Unisul, Prefeitura Municipal de Tubarão e Programa A Escolha Certa. Houve entrega de
certificados de conclusão e um coquetel de confraternização. Nesta edição participaram sete assistidos da PrevUnisul.
As inscrições para a próxima turma já estão abertas, as aulas começam em 20 de agosto. Para realizar a sua inscrição
entre em contato pelo contato@prevunisul.com.br ou (48) 3622-2113.

PARTICIPE DO QUIZ JOGADA CERTA
E CONCORRA A UMA SMARTTV
FULL HD 55 POLEGADAS

BENEFÍCIOS DO PLANO
UNISULPREV FORAM
REAJUSTADOS EM
JUNHO

Para comemorar a Copa do Mundo 2018, o Programa de Educação
Financeira e Previdenciária das Entidades de Previdência Complementar de
Santa Catarina A Escolha Certa criou o Quiz Jogada Certa. Para participar, devem
ser lidas as dicas publicadas no site da PrevUnisul - www.prevunisul.com.br - e
respondido o Quiz até o dia 12 de agosto.
O concurso é aberto somente aos participantes da PrevUnisul e demais
entidades que integram o Programa A Escolha Certa. Cada participante pode
responder o Quiz somente uma vez. Os que acertarem todas as perguntas
concorrem, através de sorteio, a uma televisão 55 polegadas FULL HD.
Acesse www.aescolhacerta.com.br/quiz/jogada-certa e participe!

Em atendimento ao
Regulamento, os benefícios
concedidos e os benefícios
saldados do Plano UNISULPREV
foram reajustados em 1,7620%,
no mês de junho. O reajuste
corresponde ao INPC
acumulado de junho/2017 a
maio/2018.
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PREVUNISUL COMPLETA 13 ANOS
CUIDANDO DA TRANQUILIDADE
FINANCEIRA DA SUA FAMÍLIA
Em julho de 2018 a PrevUnisul completou 13 anos cuidando da
tranquilidade financeira de mais de 700 participantes e suas famílias.
O compromisso da Entidade está em fazer a gestão de planos
que possibilitem uma renda complementar para o futuro de cada
empregado das Patrocinadoras e é demonstrado pela preocupação
em promover a educação financeira e previdenciária dos
participantes e dos colaboradores.
O esforço contínuo da equipe que integra a PrevUnisul resulta
em uma rentabilidade que supera a meta atuarial e outros
investimentos, como a poupança. “Ter um plano de previdência
complementar é pensar no futuro, na autonomia financeira e na qualidade de vida. Por isso, continuamos com a missão de
potencializar o zelo que a PrevUnisul tem com o patrimônio de cada participante”, diz o Diretor Superintendente da
Entidade,Tarcisio dos Santos Junior.
“Ter um plano de previdência complementar com a PrevUnisul é fazer planejamento financeiro, é ter disciplina e
pensar num futuro mais tranquilo para si e para os familiares”, acrescenta o Diretor Administrativo-Financeiro, José de
Oliveira Ramos.
Um pouco da história da PrevUnisul - A Entidade foi criada com apoio da Reitoria da Universidade do Sul de Santa
Catarina – UNISUL, Patrocinadora Fundadora, cujo propósito foi transferir a administração do plano BB Previdência para
a PREVUNISUL. Atualmente, a PrevUnisul administra dois planos patrocinados e possui três patrocinadoras (Unisul,
Faepesul e PrevUnisul).

MAIS TRANSPARÊNCIA COM A LÂMINA
DE INVESTIMENTOS
A PrevUnisul apresenta desde maio de 2018 uma nova maneira para acompanhar a
rentabilidade dos Planos, a Lâmina de Investimentos.
No documento, é possível conferir uma análise do mercado, o histórico de rentabilidade
acumulada de cada Plano de Benefício, a composição das carteiras de investimentos, a evolução do
patrimônio e os principais indicadores financeiros.
Mensalmente, após a apuração da rentabilidade dos Planos, as Lâminas de Investimentos são atualizadas e enviadas
por e-mail para todos os participantes.

NÚMEROS PREVUNISUL
Plano UniPrev
Plano UNISULPREV
Poupança
INPC
CDI

3,32%
3,10%
2,38%
2,57%
3,17%

543

2

77

113

Ativos
UniPrev

Assistidos
UniPrev

Ativos
UNISULPREV

Assistidos
UNISULPREV

em Junho/2018

Indicadores Financeiros | até Jun/2018

TOTAL DE PARTICIPANTES 735
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SEGURANÇA
DIGITAL PARA A
TERCEIRA IDADE
Um dos grandes benefícios da evolução da internet é
que grande parte das pessoas, de diversas idades e classes
sociais, podem estar inseridas no ambiente digital. Uma
prova disso é a inclusão da terceira idade na web.
Nos dias de hoje, no entanto, o crescente aumento de
usuários na internet pode trazer sérias ameaças digitais.
Confira algumas dicas para usar computadores e
smartphones com segurança:
E-mail - Nunca clique em links no corpo da mensagem ou
abra anexos de e-mails de remetentes que não conheça,
além dos que divulgam ofertas mirabolantes. Também
ignore e-mails de bancos e instituições financeiras
pedindo para acessar links ou abrir anexos para trocar
senhas ou confirmar dados. Esta é a forma mais comum
utilizada por hackers para instalar vírus. Entre em contato
com o banco ou empresa sempre que isso acontecer.
Mantenha sigilo sobre sua senha - Não anote senhas
em locais de fácil acesso e nem informe-as a terceiros.
Evite utilizar o próprio nome, sequências óbvias de
números, datas de nascimento ou outras informações de
fácil acesso. Para ter uma boa senha, é interessante usar
combinações de palavras, com letras maiúsculas e
minúsculas, símbolos específicos e dígitos.
Cuide-se nas redes sociais - Para muitos idosos, as
redes sociais são parte vital da internet. Isso porque é uma
ótima forma de se envolver, se conectar e espantar a
própria solidão. Então, é muito importante conhecer os
termos – e controles – de privacidade dessas plataformas,

pois é somente dessa forma que se torna possível garantir
o acesso seguro.
Algumas dicas importantes, nesse sentido, é mudar a
visibilidade de dados pessoais disponíveis na rede. Nem
todas as pessoas precisam ter conhecimento de tais
informações.
Outra importante sugestão é cuidar com o tipo de
conteúdo sendo compartilhado. As redes sociais também
são grandes plataformas para a disseminação de Fake
News, ou seja, notícias falsas. É uma ameaça que vem
ganhando destaque na mídia, por isso é importante checar
os fatos e ler todo o conteúdo de uma notícia antes de
compartilhar nas redes sociais, como o WhatsApp.
Faça compras em sites confiáveis - Muitos golpes,
como roubo de informações pessoais e dinheiro, são
realizados quando os usuários utilizam serviços de lojas
desconhecidas. Muitas delas podem servir apenas como
um meio de realizar práticas criminosas. Por isso, antes de
fazer qualquer pedido, procure referências da empresa,
como depoimentos e avaliações de outros clientes. É
muito importante estar consciente da reputação do
negócio antes de realizar qualquer atividade.
Peça ajuda sempre que precisar - Por último, mas não
menos importante, peça ajuda sempre que possuir alguma
dúvida. Seja para filhos ou netos, é importante que
usuários mais velhos possuam fontes confiáveis a quem
possam recorrer quando necessitam descobrir alguma
informação.

AAUP REALIZA ASSEMBLEIA GERAL
A Associação dos Aposentados da Unisul (AAUP) esteve reunida
no dia 13 de junho para uma assembleia geral.A PrevUnisul participou
do encontro para orientar e esclarecer os aposentados sobre as
condições financeiras e atuariais do Plano UNISULPREV.
Na reunião, que contou com a presença de 37 associados,
aconteceu a apresentação e aprovação do relatório de ações da
diretoria. De acordo com o presidente da AAUP, Honório Gotardo, a eleição prevista para ser realizada naquela data
foi transferida para o final de setembro, por solicitação dos associados.
“Como ação atual, estamos incentivando os associados para a realização um passeio, no início de setembro, ao
hotel fazenda Dona Francisca, em Joinville/SC”, conta Gotardo.
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