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INVESTIR O FGTS DAS CONTAS INATIVAS EM
PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
É UM ÓTIMO NEGÓCIO
Enquanto a sua conta do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é remunerada a
juros de 3% ao ano mais a variação da TR (2,01% em 2016), os planos de previdência
complementar renderam em torno de 11,5% no último ano.
Considerando que a função do FGTS é dar proteção ao trabalhador, nada mais adequado e
oportuno do que investir o valor resgatado num plano de previdência complementar, em que o objetivo é o mesmo, mas as
rentabilidades são diferenciadas. Avaliando a rentabilidade da poupança de 2016, que foi de 8,35%, em relação à
rentabilidade média dos planos de previdência complementar fechados, que foi de 11,5%, tem-se uma vantagem
considerável. Como os planos de previdência complementar são investimentos de longuíssimo prazo, imagine essa
diferença em 30 anos, por exemplo.
Maior vantagem tem os empregados ou associados das empresas ou entidades de classe que patrocinam ou instituem
planos de previdência. Quando uma empresa como a UNISUL disponibiliza para seus empregados um plano de
previdência, é porque está pensando em resguardar o futuro das famílias.
Em resumo, se você tem valores a resgatar do FGTS e tem um plano de previdência patrocinado pela sua empresa, você
está sendo duplamente beneficiado. E tem mais, além das vantagens da rentabilidade mais atrativa, considere que o aporte
no plano de previdência lhe permite reduzir o imposto de renda a pagar.

AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO UNIPREV REDUZEM O IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
Logo teremos a preocupação com organização de
documentos e comprovantes para Declaração do
Imposto de Renda (IR). O ideal é se organizar com
antecedência, mas, se isto não foi possível no ano que
passou, planeje desde agora para não levar um susto
com o Leão em 2018.
Uma das vantagens de participar de um plano de
previdência complementar é que as contribuições
mensais e aportes eventuais podem ser deduzidos da
base de cálculo do imposto de renda, até o limite de
12%. Isto para quem utiliza o modelo completo de
declaração e tem contribuição para o INSS.
Os participantes do Plano UniPrev podem efetuar
aportes na conta individual sempre que desejarem,
independente da contribuição mensal. O aporte pode
ser efetuado através de depósito identificado na conta
da PREVUNISUL.

Se as contribuições mensais não atingem o
limite de 12% para dedução, os aportes
eventuais permitem que você utilize o benefício
fiscal, além de acumular mais renda para o
futuro.
O recomendado é que as contribuições adicionais
sejam planejadas com antecedência para que os valores
possam ser diluídos durante todo o ano e o participante
ganhe duas vezes, investindo no futuro e reduzindo o
Imposto de Renda a pagar.
Para mais informações, entre em contato
pelo contato@prevunisul.com.br ou (48) 36222113.
E tem mais, a rentabilidade é muito mais atrativa do
que a poupança.
Não perca a chance de fazer a sua reserva financeira
futura render muito mais.
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MOMENTO DA ADESÃO - POR QUE NÃO AGORA?
Dá mais valor a um plano de Previdência
Complementar quem depende dele para manter o
padrão de vida na fase pós-laborativa.
Com as discussões sobre a Previdência Oficial em
pauta, muitos trabalhadores começaram a entender
a importância da Previdência Complementar. Poupar
para o futuro deixou de ser uma exclusividade dos
que fazem planejamento financeiro para ser uma
necessidade de todo trabalhador.
Pequenos valores poupados todos os meses,
durante alguns anos, resultam em reservas que
possibilitam a manutenção do padrão de vida, a
realização de sonhos e a liberdade de poder fazer
escolhas, sem depender financeiramente de outras
fontes ou de terceiros.
E qual o momento para aderir a um Plano de
Previdência Complementar? O quanto antes, porque
juros sobre juros, fazem com que o valor da contribuição mensal seja menor e o esforço de poupança seja minimizado. O
fator “juros” é extremamente importante na poupança de longo prazo.
Além da taxa de juros, o valor da contribuição e o prazo de acúmulo são as premissas que fazem com que a poupança
seja significativa. Não existe milagre no ato de poupar. Quem poupa pouco, provavelmente, vai ter resultado pequeno.
Quem poupa regradamente, por prazo longo, pode ter importante complemento de renda no futuro.
Por isso, pense na vida que você deseja ter daqui a alguns anos. A sua liberdade de escolha pode estar diretamente
relacionada aos recursos financeiros que você terá. Comece a construir seu futuro, com tranquilidade e de forma
planejada.
Entre em contato com a PREVUNISUL e faça adesão ao Plano UniPrev. Se você já tem o Plano UniPrev, revise as
contribuições para que o seu futuro seja pleno de realizações!

TODOS OS PARTICIPANTES DA PREVUNISUL
DEVEM PREENCHER O FORMULÁRIO FATCA
O preenchimento do formulário FATCA – Foreign
Accoutn Tax Compliance Act é obrigatório para
TODOS os participantes da PREVUNISUL.

Acesse e preencha o formulário
FATCA é uma lei de conformidade fiscal norte
americana que visa combater a evasão fiscal dos EUA. 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 encaminhar,
periodicamente, as informações
cadastrais de seus participantes à
Receita Federal.
Por esse motivo, a PREVUNISUL solicita
aos seus participantes ativos e assistidos que
preencham o formulário do FATCA, assinem e enviem
para a Entidade pelo malote da UNISUL ou pelo correio,
para o seguinte endereço:
Sociedade de Previdência Complementar
PREVUNISUL
Rua Vigário José Poggel, 500 – Sala 103 | Bairro
Dehon | Tubarão – SC | CEP: 88704-240

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO SALDAMENTO
De acordo com o Regulamento do Plano UnisulPrev, Art. 68, Páragrafo Único, a Contribuição Extraordinária do
Saldamento foi corrigida em janeiro de 2017, pela variação do INPC do período, que é de 6,58%.
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RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS EM 2016
A gestão da carteira de investimentos da PREVUNISUL é
feita pela Riviera Gestora de Recursos Ltda. Confira
entrevista realizada com o Diretor de Gestão da Riviera,
Gélio Luiz Barbosa, sobre os resultados em 2016 e as
perspectivas para este ano:
Como está o mercado financeiro atualmente?
O mercado financeiro continua bastante volátil e
repleto de incertezas, tanto em relação ao cenário
internacional quanto ao cenário doméstico. Porém, com
tendência mais favorável do ponto de vista interno, dada a
melhora dos indicadores de inflação e tendência de
intensificação do ritmo de queda dos juros básicos da
economia. A reversão de expectativas dos agentes
econômicos será o elemento fundamental para que
possamos ter um 2017 com melhores resultados
financeiros e, sobretudo, econômicos.
Quais foram os principais desafios para os
investimentos da PREVUNISUL em 2016?
A superação da meta atuarial foi o principal desafio
em 2016 devido ao cenário macroeconômico
internacional e doméstico muito turbulento. No âmbito
externo, as eleições americanas que surpreenderam com
a vitória de Donald Trump e a retomada do ciclo de
aumento de juros naquela economia trouxeram
incertezas adicionais ao cenário externo, juntamente com
a saída do Reino Unido da União Europeia e os ataques
terroristas na Região, bem como a confirmação da
desaceleração da economia chinesa. No Brasil, o ano de
2016 foi talvez um dos mais desafiadores dos últimos

tempos, tendo em vista a fragilidade econômica e política
do país, que conviveu com o aprofundamento da recessão,
baixo crescimento, aumento do desemprego, restrição do
crédito, aumento da inadimplência, redução das
expectativas dos agentes econômicos, inflação resiliente,
juros altos e crise fiscal, além da crise política
potencializada pelos desdobramentos da Operação Lava
Jato e pelo impeachment da presidenta Dilma Roussef.
Quais os resultados dos investimentos da
Entidade em 2016?
Em 2016, os Planos UniPrev e UnisulPrev, da
PREVUNISUL, alcançaram rentabilidade de 11,47% e
11,58%, respectivamente, superando a meta atuarial que
foi de 10,84% no Plano UniPrev e de 11,38% no Plano
UnisulPrev. É possível observar que a superação da meta
atuarial foi conseguida a partir do quarto trimestre de
2016, em função da diminuição da inflação medida pelo
INPC, além da manutenção da consistência do resultado
mensal dos investimentos derivado da estratégia de
preservação de capital conduzida durante todo o ano.
Quais são as principais metas de investimentos
para 2017?
A filosofia de preservação do capital que sempre
norteou a gestão dos investimentos da PREVUNISUL
será mantida em 2017 em função das incertezas ainda
muito presentes no cenário econômico. A gestão da
Entidade tem realizado todos os esforços buscando um
planejamento de longo prazo que permita atingir a meta
atuarial da PREVUNISUL de forma segura e sustentável.

CONFIRA AS POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS – 2017/2021
O Conselho Deliberativo da PREVUNISUL aprovou as Políticas de Investimentos dos Planos BD,
CV e PGA – 2017/2021. Para consultar, clique abaixo de acordo com o plano:
Política de Investimentos 2017 a 2021 BD e CV
Política de Investimentos 2017 a 2021 PGA

Indicadores Financeiros
até dezembro/2016

Plano UNISUL PREV

11,58%

Plano UniPrev

11,47%

CDI

14,00%

INPC

6,58%

Poupança

8,35%

TOTAL DE PARTICIPANTES

829

631

2

90

106

Ativos
UniPrev

Assitidos
UniPrev

Ativos
UNISULPREV

Assistidos
UNISULPREV

dados até dezembro/2016

NÚMEROS PREVUNISUL
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A IMPORTÂNCIA DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Para que você fique por dentro das novidades e bem informado sobre o seu plano de
previdência complementar, é importante que seus dados cadastrais estejam atualizados no
sistema.Assim, você garante o recebimento do PREVNews, das informações importantes,
das ações realizadas pela Entidade, além de ter a certeza de receber os benefícios
adequadamente.
Atualize seus dados de forma simples, acessando o site da PREVUNISUL
(www.PREVUNISUL.com.br) e clicando na Área do participante.
Também no site, na aba Plano UniPrev -> Documentos, estão os requerimentos para
alteração de dados cadastrais, alteração do valor de contribuição, dentre outras opções.
Em 2017 o recadastramento de todos os Participantes e Assistidos será realizado no
primeiro semestre, por meio de e-mail contendo o link de acesso á Área do Participante.
As alterações devem ser informadas pelo sistema e serão atualizadas automaticamente.
Alguns itens precisam de comprovação e exigem o preenchimento de formulário, anexando a documentação
comprobatória, como por exemplo:
Ÿ Inclusão de beneficiário: precisa da cópia da certidão de nascimento ou do RG;
Ÿ Alteração de estado civil: é necessária a certidão de casamento, declaração de união estável registrada em cartório
ou averbação da separação ou divórcio;
Ÿ Conta bancária: para ser alterada é necessária a cópia do cartão do banco, identificando a titularidade.
Mesmo que não existam alterações a serem feitas, os dados precisam ser confirmados por meio do acesso ao sistema.
Por que a PREVUNISUL realiza o recadastramento? O recadastramento permite a atualização dos principais
dados, o que facilita o contato e o relacionamento para uma comunicação mais eficaz. É também uma proteção e segurança
para todos os participantes. Para os Participantes Ativos é uma garantia de que a concessão e a manutenção dos benefícios
previdenciários será correta. Para Aposentados e Pensionistas, a atualização cadastral permite a comprovação de vida,
evitando pagamentos e a manutenção de benefício indevido.
Tão logo seja definida a data do RECADASTRAMENTO será lançada uma campanha informativa. Fique atento!

________________________________________________

PROGRAMA A ESCOLHA CERTA INCENTIVOU A EDUCAÇÃO
FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA EM 2016
Desenvolvido pela PREVUNISUL e demais Entidades
que fazem parte da Associação Catarinense das
Entidades de Previdência Complementar (ASCPrev), o
programa de educação financeira e previdenciária
catarinense A Escolha Certa difunde os conceitos da
previdência complementar, promove a educação e a
conscientização financeira e estimula a poupança de
longo prazo.
Em 2016, o programa realizou várias ações com
esses propósitos, como o Concurso Cultural "Receita
da Felicidade", realizado no início do ano, que premiou
as cinco melhores receitas com o livro "Diário do
Olivier - 10 Anos de Viagem em Busca da Culinária
Brasileira".
Em junho, com muita interação e dicas para o futuro,
o palestrante Marcos Piangers falou sobre o tema
“Educar novas gerações: O futuro começa hoje!”, no
evento que comemorou os quatro anos do A Escolha
Certa e reuniu mais de 200 pessoas em Florianópolis.
Além disso, uma porcentagem de todos os
participantes das entidades que integram o programa
foi selecionada para responder uma pesquisa sobre

educação financeira e previdenciária. Aqueles que
responderam a pesquisa concorreram a um Kindle –
leitor de livros digitais.
Foram realizados concursos, como o Quiz “Você é
previdente?”, que teve duas edições, pelo portal
www.aescolhacerta.com.br. Quatro participantes da
PREVUNISUL foram vencedores e ganharam um cofre
contador de moedas. Os pequenos também tiveram a
sua vez, com o concurso cultural “Atitudes que
Transformam o Mundo”, que escolheu os desenhos
mais criativos sobre a temática e também premiou,
com um cofre contador de moedas, duas filhas de
participantes da PREVUNISUL: Julia Carvalho de Souza
(10 anos) – filha da participante Deise Carvalho
Teixeira, de São José, e Leila Lopes Ramos (5 anos) –
filha da participante Rúbia Lopes, de Araranguá.
Para fechar o ano foi realizada a palestra “Como
planejar melhor o futuro – Finanças e Qualidade de
Vida”, que aconteceu em três datas: no Auditório da
Fusesc, em Florianópolis/SC, no dia 24 de novembro,
em Tubarão/SC, na Unisul, no dia 1º de dezembro, e na
sede da BRF, em RioVerde/GO, no dia 5 de dezembro.
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