News

N° 22 | Ano VI | 4° Trimestre de 2017

Informativo da PREVUNISUL - Sociedade de Previdência Complementar
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Organizar as finanças nem sempre é fácil, pois
geralmente demora-se para perceber quais os gastos são
passíveis de corte e também por onde se deve começar.
Com planejamento financeiro é possível organizar as
receitas e despesas, para que não se perca de vista as
obrigações atuais e seja possível poupar para o futuro.
Para começar, é importante utilizar uma planilha de
gestão das finanças pessoais. Algumas opções estão
disponíveis no site do programa A Escolha Certa –
www.aescolhacerta.com.br. Lá você encontra desde o
modelo mais simples até aqueles para gastos específicos.
Usando planilhas, fica mais fácil entender como os
recursos são utilizados.
O segundo passo é definir os objetivos, pois é mais
fácil poupar quando se tem a missão de realizar um
sonho, por exemplo. Depois de poupar, é hora de
aprender a investir o que sobrou. Uma das melhores
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formas de investir para o futuro é optar por um plano de
previdência complementar privado. Aderir a um plano
ou aumentar o valor da contribuição mensal, para quem
já é participante de um, possibilita o planejamento
financeiro futuro, pelo acompanhamento mensal da
conta e pelas simulações de renda futura.
Para planos de capitalização, como são as da
previdência complementar, quanto antes iniciar a
poupança, melhor. Porém o fator tempo não é o único
ponto que deve ser levado em consideração quando o
assunto é planejamento previdenciário. Conhecer o
modelo do plano de benefícios, acompanhar a gestão que
é feita pela entidade que o administra, analisar se o
retorno é coerente com o esperado e manter a
contribuição atualizada, também são questões
importantes para que não haja surpresas no momento
da conversão em renda.

A PrevUnisul administra o Plano UniPrev em que a contribuição mensal é definida pelo
próprio participante, desde que obedecido o valor mínimo de R$ 57,39, sem limite máximo. A
contribuição mensal é fundamental para definir o valor da renda futura, mas outras vantagens
imediatas também devem ser levadas em conta. A utilização da contribuição previdenciária
para dedução do imposto de renda a pagar (incentivo fiscal), o baixo valor da taxa
administrativa, a rentabilidade que é obtida no mercado financeiro é 100% revertida ao Plano e
a parceria da patrocinadora na cobertura dos benefícios de risco (invalidez e morte), também
são importantes na hora da decisão. Mas, nada se compara à segurança para o futuro do
participante e de sua família.
Para ajudar neste planejamento, a PrevUnisul disponibiliza em seu site um simulador de
renda: www.prevunisul.com.br/simulador. Após a avaliação, e sempre que possível, aumente o
valor da contribuição. Quanto maior o valor da contribuição mensal, melhor será o saldo
acumulado e, por consequência, a renda complementar futura.
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CONSELHEIROS E
DIRETORIA RECEBEM
CERTIFICAÇÃO
O Instituto de Certificação dos Profissionais de
Seguridade Social (ICSS) é uma das entidades que
certifica os profissionais que trabalham com Fundos de
Pensão, como a PrevUnisul. De acordo com o ICSS, é
importante certificar os gestores que atuam nas
entidades de previdência complementar, para que os
Participantes disponham de profissionais qualificados
trabalhando pelo melhor resultado em 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

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - APROVEITE OS
BENEFÍCIOS DO PLANO UNIPREV
Os primeiros meses do ano trazem a
necessidade de organizar os documentos
e comprovantes para a Declaração do
Imposto de Renda (IR). Na declaração de
ajuste anual de IR, não esqueça de utilizar as
contribuições descontadas para o Plano de
Previdência e os aportes eventuais (se existiram) para reduzir
o imposto a pagar. As contribuições para o plano de
previdência podem deduzir até 12% da base contributiva para
apuração do imposto de renda a pagar. Mas atenção, isto vale
para quem utiliza o modelo completo de declaração e paga
INSS.
Se as contribuições normais não alcançarem o limite de
12% da renda bruta anual, os participantes do Plano UniPrev
podem efetuar aportes voluntários sempre que desejarem,
independentes da contribuição mensal. O aporte pode ser
efetuado por meio de depósito identificado na conta da
PrevUnisul (consulte a Entidade). Planeje desde já as
contribuições adicionais para ganhar duas vezes, investindo no
seu futuro e reduzindo o imposto a pagar.
Para mais informações, entre em contato com a
PrevUnisul pelos canais: contato@prevunisul.com.br
ou (48) 3622-2113.

renovada após esse período. Existem duas formas para
obtê-la: através de exame de qualificação por
experiência profissional ou exame de qualificação por
prova.
Em 2017 foram recertificados os membros do
Conselho Deliberativo: Artur Fabiano H. da Silva, Felipe
de Souza Bez e Alex Sandro Sotero Isidoro (Presidente
do Conselho). Os novos conselheiros Miguel Garcia
Junior e Ranieri Correa Garcia também receberam a
certificação. O Diretor Administrativo-Financeiro e
Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado da
PrevUnisul, José de Oliveira Ramos, que já era
certificado por experiência em Administração, obteve
também a certificação com ênfase em Investimentos.
Todas as certificações têm validade até 2020.

ACESSE O INFORME DE RENDIMENTOS

A PrevUnisul disponibilizará aos aposentados e
pensionistas, até 28 de fevereiro, na Área Restrita do
portal www.stockprev.com.br/prevunisul/restrita, o
Informe de Rendimentos, contendo os valores
recebidos como aposentadoria ou pensão em 2017.
Para os ex-participantes que resgataram as
contribuições, o Informe de Rendimentos é enviado
para o e-mail cadastrado na Entidade.
Atenção: os participantes ativos, que são
aqueles em fase de contribuição, recebem o
comprovante de pagamento das contribuições
previdenciárias da empresa em que trabalham
(Unisul ou Faepesul), pois são um dos descontos da
folha de pagamento. Caso não recebam, devem
entrar em contato com sua unidade de trabalho.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelos
canais de comunicação: contato@prevunisul.com.br
ou (48) 3622-2113.
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RENTABILIDADE DOS PLANOS
SUPERA INDICADORES EM 2017
O Plano UniPrev obteve rentabilidade de 10,20% em
2017, o que representou 153,09% da meta atuarial de
6,66% ao ano. No Plano Unisulprev a rentabilidade em
2017 foi de 10,85%, representando 141,22% da meta
atuarial (7,68%).
Os dois planos superaram indicadores econômicos no
período, como a Poupança, que rendeu 6,89% e o CDI, que
obteve 9,93% de rendimento. O fundo se beneficiou de
um ano com inflação mais fraca (INPC acumulado ficou
em 2,07%) e do retorno positivo dos fundos selecionados
para sua carteira para obter performance consistente
acima da meta atuarial.
Perspectivas para 2018
O mercado financeiro começou o ano da mesma
maneira que terminou 2017: investidores animados com
as boas perspectivas para a economia global. O cenário de
crescimento forte e disseminado por todas as regiões do
mundo, aliado à inflação controlada e liquidez abundante
patrocinada pelos principais bancos centrais, têm feito os
índices das principais bolsas baterem recorde atrás de
recorde. As moedas de países emergentes, assim como
ativos atrelados às taxas de juros também mantém a
trajetória de valorização. No Brasil, o Ibovespa é quem
melhor ilustra esse cenário. A bolsa começou 2018 bem e
está no nível mais alto já visto.
Apesar do clima positivo, existem dois pontos que
podem reverter essa euforia. No exterior, a atuação dos
bancos centrais de países desenvolvidos deve ser
monitorada. Os bancos centrais dos EUA, Zona do Euro e
Japão já começaram a retirar os estímulos da economia ou
deram uma sinalização de que devem fazer isso no médio
prazo. Um avanço mais forte dos índices de inflação pode
levar os bancos centrais a serem mais duros, elevando as
taxas e retirando a liquidez com mais rapidez, o que teria
impacto negativo sobre os ativos de maior risco, como
ações e moedas de países emergentes - entre eles o Brasil.
Internamente, o cenário político tem papel de
destaque. Para seguir comprando os ativos brasileiros, os
mercados exigem a eleição de um candidato que tenha o

compromisso de manter a agenda de reformas iniciada
pelo governo atual.
As estratégias de investimentos da PrevUnisul
O ano de 2017 foi de forte valorização nas bolsas ao
redor do mundo. Diante desse quadro é de se esperar que
2018 venha com aumento de volatilidade, auxiliado por
questões como eleições e reformas no âmbito doméstico,
além da necessidade de ajuste na política monetária pelos
bancos centrais internacionais.
O ciclo de afrouxamento monetário iniciado pelo
Banco Central do Brasil em 2016 trouxe a taxa Selic de
14,25% para 7,00% em janeiro de 2018. Mais um ou dois
cortes são esperados ainda para este ano. Esse
movimento, aliado a expectativas de inflação controlada
por um período prolongado, esvaziou os prêmios na
renda fixa de curto prazo. Os juros de longo prazo até
apresentam taxas mais atrativas, porém uma apreciação
depende de ações mais consistentes em relação à política
fiscal. Assim, a sugestão é reduzir a exposição à renda fixa
(juros e inflação).
Conheça as estratégias para o início de 2018:
Ÿ Renda Variável - as taxas de juros baixas motivam
a migração dos investidores da renda fixa para a renda
variável e a retomada da atividade e os custos de
financiamento menores devem levar as empresas a
apresentarem resultados mais fortes. A estratégia já esta
implantada na carteira da PrevUnisul pelo Fundo de
Investimento Sinergia de Ações e pelas alocações em
fundos de Investimentos Estruturados que capturam
também o movimento do mercado de ações.
Ÿ Renda Fixa Crédito Privado - a retomada da
atividade doméstica e queda nas taxas de juros favorecem
emissões de crédito.
Ÿ Investimentos Estruturados – Multimercados a retirada de estímulos por países desenvolvidos e as
eleições no Brasil tendem a gerar maiores oscilações aos
preços dos ativos, portanto, preferência por alocar em
gestores que operam bem em cenários de volatilidade e
que fazem hedge de suas posições.
Fonte: Integral Investimentos, gestora de investimentos da PrevUnisul

Indicadores Financeiros | em Jan/2018
Plano UniPrev
Poupança
INPC
CDI

1,21%
0,43%
0,23%
0,58%
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79
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Ativos
UniPrev

Assistidos
UniPrev

Ativos
UNISULPREV

Assistidos
UNISULPREV

em Janeiro/2018

TOTAL DE PARTICIPANTES 763
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LIÇÕES IMPORTANTES PARA PERMANECER
ATIVO E SAUDÁVEL NA TERCEIRA IDADE
A expectativa de vida dos brasileiros vem crescendo, de acordo
com a última cada pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), já chega aos 81 anos. É sempre bom
buscar uma vida saudável, prevenindo doenças e limitações no
futuro, mas nunca é tarde para tomar atitudes que tragam uma vida
mais ativa e independente na terceira idade. Confira algumas dicas:
Sua saúde é sua prioridade - Para manter-se longe de
doenças crônicas como obesidade, hipertensão e diabetes, além das
incapacidades geradas pela osteoporose e artrose, é importante
moderar no consumo de bebidas alcoólicas e evitar o fumar. Dormir
bem é outro ponto de extrema importância.
Pratique atividades físicas - Pessoas que praticam exercícios moderados e com acompanhamento médico
conseguem prevenir e proteger o organismo de doenças. Além da coordenação motora, eles podem influenciar na
diminuição do estresse, da ansiedade e colaborar no condicionamento físico.A dica é procurar atividades que sejam feitas
em grupo, para facilitar o convívio com outras pessoas.
Exercite a mente - Um corpo bem condicionado não é o mesmo que uma mente ativa. É aconselhável incentivar
atividades mentais, como palavras cruzadas, leitura e aprendizados de novas habilidades, como uma nova língua ou um
instrumento musical, por exemplo.
Comer bem para viver bem - Em qualquer idade é essencial que uma dieta adequada seja construída e seguida com
cuidado. Para quem já passou dos sessenta, é preciso inserir no cardápio alimentos ricos em ômega 3, 6 e 9, pois eles
controlam a gordura no organismo. Linhaça, azeite de oliva, peixes e frutas. Para ajudar no combate à osteoporose, é
preciso ingerir alimentos ricos em cálcio, como laticínios, ovos, feijão branco, espinafre e sardinha.

PRAZO PARA O RECADASTRAMENTO ENCERROU EM 16 DE FEVEREIRO
Um último e-mail foi enviado em 13 de fevereiro a
todos os participantes da PrevUnisul - ativos e
assistidos - contendo o link para a Área de
Recadastramento. Quem não tem e-mail cadastrado
foi procurado pela Entidade para agendamento.
Tanto os participantes ativos quanto os assistidos
precisavam atualizar os seus dados até o dia 16 de
fevereiro de 2018 para ficar em dia com a Entidade.
Todos que se recadastraram até a data
limite estão concorrendo a quatro exemplares
d o l i v ro " O q u e vo c ê v a i s e r q u a n d o
envelhecer", da autora Lena Obst. O livro foi
publicado em parceria com a editora Unisul.
As informações precisam estar sempre atualizadas
para o correto pagamento do benefício e para que a
comunicação e o relacionamento com os participantes
seja rápida e oportuna.
No recadastramento as alterações foram
informadas no próprio sistema e atualizadas
automaticamente . Entretanto, alguns dados
precisavam de comprovação e exigiram o
preenchimento de formulário específico, anexando a
documentação comprobatória, como por exemplo:

Ÿ Inclusão de beneficiário: necessária a cópia da
certidão de nascimento ou do RG e CPF;
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
da conta.
Mesmo que não houvessem alterações a serem
feitas, os dados precisavam ser confirmados por meio
do acesso ao sistema. Para os participantes ativos
bastava finalizar a atualização no próprio sistema.
Os aposentados e as pensionistas precisavam
finalizar o recadastramento, imprimir o formulário,
assinar e enviar para a PrevUnisul, como "Prova de
Vida". Quem não tinha e-mail cadastrado, foi alertado
pela Entidade por telefone.
Os que não se recadastraram terão o
benefício de fevereiro (que é pago no início de
março) suspenso até que a situação seja
regularizada.
Pa r a m a i s i n f o r m a ç õ e s , p r o c u r e a
PrevUnisul, pelo telefone: (48) 3622-2113.

PREVUNISUL Tubarão: Rua Vigário José Poggel, 500 – sala 103 | Bairro Dehon | Tubarão/SC | CEP: 88704-240 | Tel.: (48) 3622-2113
www.prevunisul.com.br | contato@prevunisul.com.br
Diretoria Executiva: Tarcisio dos Santos Junior - Diretor Superintendente; José de Oliveira Ramos - Diretor Administrativo e Financeiro; Tarcisio dos Santos Junior - Diretor de Seguridade
Supervisão: Patricia Motta Fagundes | Produção: FRENTE Comunicação (www.frentecom.com.br) | Jornalista Responsável: Simone Ferreira Rabuske (SC-00908 JP)

