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Informativo da PREVUNISUL - Sociedade de Previdência Complementar

A tendência irreversível do envelhecimento da 
população brasileira vai provocar um rombo na 
Previdência Social, que deverá subir mais de 20 vezes até 
2060.

Hoje, para cada idoso há 5,3 pessoas em idade 
economicamente ativa, que são as em 
condições de trabalhar e que contribuem para 
a Previdência Social. Em 2060, o país deverá ter 
menos de dois indivíduos com idade entre 16 e 
59 anos. Em função da mudança no perfil da 
população vai haver um profundo desequilíbrio 
nas contas da Previdência Social.

A base da pirâmide populacional, formada 
por jovens, era larga em 1980, e o topo, onde 
estão aqueles com mais de 60 anos, estreito. Havia muitos 
jovens na base, uma significativa população em idade 
economicamente ativa no meio e poucos idosos no topo.

A projeção para 2060 demonstra que a pirâmide 
inverterá, com poucos jovens na base produtiva e cada vez 
mais idosos dependendo da Previdência Social.

Chegaremos a esse quadro devido a dois fenômenos: 
crescimento da expectativa de vida da população e queda 
na taxa de natalidade. O brasileiro está vivendo mais e 
tendo menos filhos.  Assim, a tendência é que a Previdência 
Social não consiga atender, adequadamente, os 
trabalhadores na fase pós-laborativa.  Essa projeção não é 
nova, mas os números foram agravados recentemente pelo 
cenário recessivo brasileiro, com forte retração do 
mercado de trabalho, restrição fiscal e dificuldade para 
corte nos gastos públicos.

Como consequência, a solução para as famílias passa, 
obrigatoriamente, pela poupança de longo prazo, em que se 
abdica de parte do consumo hoje, para garantir reservas 
para o futuro.

Sabe-se que, para que haja a poupança individual, são 
necessários, equilíbrio nas contas mensais e cultura 

previdenciár ia . As pesquisas 
demonstram, entretanto, que o brasileiro tem poucas 
reservas e rara cultura previdenciária.

Uma das melhores maneiras para organizar as contas 
mensais e conseguir poupar adequadamente, são os planos 

de previdência complementar, especialmente 
os que são estimulados pelas empresas, que 
c o n t r i b u e m  m e n s a l m e n t e  c o m  o s 
empregados. 

Em virtude dessa realidade, feliz do 
empregado que tem a empresa como parceira 
no planejamento do futuro, pois a manutenção 
da qualidade de vida na aposentadoria 
depende, fundamentalmente, da poupança 

previdenciária.
Em se tratando de previdência, algumas premissas são 

primordiais: o valor poupado, o tempo de capitalização e as 
taxas de juros. Todos os especialistas recomendam a 
previdência complementar como uma das melhores 
opções para a proteção futura das famílias.

A PREVUNISUL foi criada com o objetivo de 
possibilitar, através do bom gerenciamento de recursos, 
que os participantes usufruam de tranquilidade financeira e 
melhor qualidade de vida na aposentadoria. Como 
instrumento de estímulo à poupança de longo prazo, os 
planos da PREVUNISUL são adequados ao perfil dos 
empregados da Unisul e Faepesul, além de contarem com a 
parceria das patrocinadoras, na cobertura da morte e da 
invalidez.

Em se tratando de poupança garantidora de renda 
futura, sempre é tarde para começar, mas nunca é tarde 
para despertar para essa necessidade.

Procure a PREVUNISUL pelo telefone (48) 3622-2113 
ou e-mail contato@prevunisul.com.br e faça a adesão ou a 
revisão da contribuição mensal, definindo o estilo de vida 
que você quer ter no futuro!

O FUTURO DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL BRASILEIRA

Todos os especialistas 
recomendam a 

previdência 
complementar como 
uma das melhores 

opções para a proteção 
futura das famílias.



02

O Instituto de Certificação dos Profissionais de 
Seguridade Social (ICSS) é a entidade que certifica 
os profissionais que trabalham com Fundos de 
Pensão, como a PREVUNISUL. De acordo com o 
ICSS, é preciso conferir as competências dos 
colaboradores que atuam na área da previdência 
complementar, para que os Participantes tenham 
sempre os profissionais mais qualificados 
trabalhando no melhor resultado para seus planos 
de benefícios. 

“A certificação é um processo de aferição de 
conhecimento e/ou habilidades que tem por 
objetivo atestar a competência no exercício de 
cargo ou função nas entidades fechadas de 
previdência complementar”, define o ICSS. 

A certificação tem validade de três anos e pode 
ser renovada após esse período. Existem duas formas para obtê-la: através de exame de qualificação por experiência 
profissional ou exame de qualificação por prova. Uma das formas utilizadas para preparação do exame são os cursos e 
palestras oferecidos pela Associação Catarinense das Entidades de Previdência Complementar (ASCPrev), que a 
PREVUNISUL integra.

Entre janeiro e abril de 2016 a Associação, em parceria com a Universidade Corporativa da Previdência 
Complementar (UNIABRAPP) ofereceu o Treinamento In Company - Exercício da Função de Conselheiro, com carga 
horária de 68h. As aulas realizadas nos quatro módulos abordaram os temas "Governança Corporativa nas Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar", "Gestão baseada em riscos, controles internos e auditoria", "Gestão atuarial", 
"Cultura Organizacional, Comunicação e Relacionamento", "Gestão de Investimentos", "Análise dos demonstrativos 
contábeis e parecer do Conselho Fiscal" e "Gestão na Prática".

As conselheiras da PREVUNISUL: Enedina Rodrigues Bento Lorenzi - Coordenadora do Conselho Fiscal; Fernanda 
Piacentini - Suplente do Conselho Fiscal e Greicy Darela Bet Tramontin - Suplente do Conselho Deliberativo, 
participaram do treinamento e obtiveram a certificação junto ao ICSS. Outros quatro conselheiros da Entidade também 
são certificados. 

CONHEÇA O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO E ENTENDA 

QUAL A IMPORTÂNCIA DELE PARA A PREVUNISUL

A PREVUNISUL unificou 
os seus atendimentos, agora 
com sede apenas em 
Tubarão/SC, na Rua Vigário 
José Poggel, 500 – sala 103, 
no bairro Dehon, no 
mesmo prédio do 
SINPAAET.  A modificação foi realizada 
para otimizar os recursos, unindo todas as 
informações e núcleos da Entidade em apenas um 
local. O atendimento presencial e pelo telefone (48) 
3622-2113 é realizado de segunda à sexta, das 8h às 
12h e das 13h às 17h.

Para que você fique por dentro de todas as 
novidades e bem informado sobre o seu plano de 
previdência complementar, é importante que seus 
dados cadastrais estejam atualizados em nosso 
sistema. Assim, você garante o recebimento do 
PREVNews, das informações importantes e de todas 
as ações realizadas pela Entidade. Atualize de forma 
simples, acessando o site www.prevunisul.com.br e 
clicando na “Área do participante”. Na aba 
“Formulários” há um requerimento para alteração de 
dados cadastrais, alteração do valor de contribuição, 
entre outras opções.

PREVUNISUL UNIFICA 
ATENDIMENTO

A IMPORTÂNCIA DE 
MANTER O CADASTRO 
ATUALIZADO

Conselheiros participaram do Treinamento In Company - Exercício da Função de Conselheiro



861TOTAL DE PARTICIPANTES

83

Assistidos
Aposentados

94

Ativos
UNISULPREV

657

Ativos
UniPrev

25

Assistidos
Pensionistas

2

Assitidos
UniPrev

Indicadores Financeiros

NÚMEROS PREVUNISUL
| até março/2016
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NOVAS APOSENTADORIAS:
fff

2,44%

2,42%

3,25%

2,93%

2,62%

1,97%

Plano UNISUL PREV

Plano UniPrev

CDI

INPC

IPCA

Poupança

A PREVUNISUL E O CENÁRIO MACROECONÔMICO 

NO 1º TRIMESTRE DE 2016
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CONSULTE O RELATÓRIO ANUAL DOS PLANOS DA PREVUNISUL

Os Relatórios Anuais com informações sobre o 

exercício de 2015 dos planos UniPrev e 

UNISULPREV estão disponíveis para download no 

site da PREVUNISUL - www.prevunisul.com.br. 

No documento, estão informações sobre os 

investimentos, resultado da rentabilidade, dados 

atuariais e tudo o que aconteceu na gestão dos 

Planos da PREVUNISUL no ano que findou.

São duas versões, relativas a cada um dos 

planos: UNISULPREV e UniPrev. Em caso de dúvidas 

sobre o nome do seu plano de previdência, entre em 

contato pelo telefone (48) 3622-2113 ou e-mail 

contato@prevunisul.com.br.

O ano de 2016 iniciou com forte volatilidade no mercado 

financeiro em decorrência das incertezas sobre o futuro do 

crescimento global, dos temores em relação à desaceleração da 

economia chinesa e pela continuidade de queda do preço das 

commodities. 

De acordo com Gélio Barbosa, Gestor da Riviera 

Investimentos, no primeiro trimestre no Brasil as questões 

políticas geraram ruídos e contribuíram para a manutenção do 

cenário de instabilidade e forte volatilidade, sobretudo, diante do 

impasse sobre a continuidade do atual governo e o impeachment 

da presidenta Dilma. 

Paralelamente à agenda política, a economia doméstica se 

manteve em processo de forte deterioração, aumento do 

desemprego, restrição ao crédito pessoal e corporativo, além do baixo compromisso com uma agenda de reformas 

(especialmente associada ao quadro fiscal) a fim de buscar uma melhora das expectativas da economia para os próximos 

anos.  A Selic está mantida em 14,25% aa.

Nesse contexto, os investimentos da PREVUNISUL renderam 2,70% no primeiro trimestre, o que equivale a 82,97% 

do CDI e 59,67% da meta atuarial da Entidade (INPC + 4,50% aa). 

Indicadores Financeiros

 dados até setembro/2015

%

9,56%

8,24%

7,64%

5,81%

PREVUNISUL

CDI

INPC

IPCA

Poupança
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ATENÇÃO AO FATCA: SAIBA SE VOCÊ 
PRECISA PREENCHER O FORMULÁRIO

A FATCA – Foreign Accoutn Tax Compliance Act é 

uma lei norte americana que visa combater a evasão 

fiscal dos EUA em relação a rendimentos e outros 

ganhos de investimentos feitos fora dos EUA por 

cidadãos norte americanos e cidadãos estrangeiros com 

obrigações fiscais nos EUA, designados US Person.

A Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução 

Normativa RFB nº 1.571, de 02 de julho de 2015, firmou 

acordo com o governo dos Estados Unidos para 

intercâmbio de informações fiscais relativas às 

operações financeiras de interesse da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil. Por consequência, todas as 

Entidades – como a PREVUNISUL – estão obrigadas a 

informar se o participante se enquadra em alguma das 

condições a seguir:
Ÿ cidadão norte-americano, incluindo os nascidos 

nos EUA, mesmo que residente em outro país (que 
não abdicou de sua cidadania norte-americana);

Ÿ nascido nos EUA (desde que não tenha abdicado 
de sua nacionalidade norte-americana);

Ÿ detentor de Green Card norte-americanos;

Ÿ residente nos EUA (considerando um período 
mínimo de permanência);

Ÿ detentor de patrimônio nos EUA (com algumas 
exceções);

Ÿ sociedade ou empresa dos EUA.

A legislação também obriga as Entidades a identificar, 

através da FATCA, em sua base de dados, os participantes 

que estejam enquadrados como pessoa dos EUA – US 

Person. Portanto, se você se enquadra em alguma das 

condições acima, entre em contato com a PREVUNISUL 

pelo e-mail: contato@PREVUNISUL.com.br ou pelo 

telefone (48) 3622-2113.
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AAUP PLANEJA AÇÕES PARA 2016
A diretoria da Associação dos Aposentados do plano 

UNISULPREV (AAUP) está planejando encontro e 
assembleia com confraternização entre os associados para 
este ano. De acordo com o presidente da AAUP, Honório 
Gotardo, um encontro festivo deve acontecer no mês de 
junho, sem data definida ainda, no sítio do Conselheiro 
Henrique Demathe. “Na oportunidade, além de 
confraternizarmos, repassaremos as informações 
pertinentes aos nossos associados. Entre elas a 
reformulação do nosso estatuto, para adequarmos à 
legislação vigente”, explica o presidente.

Para o segundo semestre mais uma ação está planejada, 
a assembleia geral, que terá a finalidade de discutir as 
alterações necessárias a adequação do estatuto da AAUP. 
“Pretendemos também ouvir sugestões e discutirmos 
prováveis locais para a realização de um passeio no 
segundo semestre de 2016”, conta Honório.

Atualmente, a AAUP conta com 55 associados 
aposentados e cinco pensionistas. “Gostaria de destacar o 
excelente clima de amizade, companheirismo, 
descontração e alegria que estão sempre presente em 
nossos encontros. Lembramos que a AAUP através de sua 
diretoria está de braços abertos para receber novos 
associados”, convida o presidente.

CONCURSO CULTURAL DO 
PROGRAMA A ESCOLHA CERTA 
TRAZ LIVRO DE RECEITAS 

Os participantes das 
entidades integrantes do 
programa de educação 
financeira e 
previdenciária A Escolha 
Certa, que participaram 
do concurso cultural 
“Receita da Felicidade”, 
lançado no final de 2015 e com inscrições 
encerradas em 29 de fevereiro de 2016, terão 
suas receitas reunidas em um livro.  O guia com 
receitas boas, bonitas e baratas é resultado do 
concurso. 

Na ação, os participantes enviaram suas 
receitas no site do concurso e concorreram a 
cinco livros "Diário do Olivier - 10 Anos de 
Viagem em Busca da Culinária Brasileira", 
autografados pelo apresentador Olivier Anquier. 
Em breve o site www.aescolhacerta.com.br 
divulgará os vencedores e disponibilizará o livro 
com as receitas escolhidas. 
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