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Informativo da PrevUnisul - Sociedade de Previdência Complementar

PrevUnisul, uma Entidade 
sólida e autônoma

Nova turma do Curso de 
Inclusão Digital

Consulte o Relatório de Gestão
do seu plano de previdência

Cenário econômico e 
rentabilidade

É inevitável pensar na PrevUnisul como uma extensão da 
Unisul mas, juridicamente, essa relação é diferente.

Mesmo tendo sido criada para atender o corpo 
funcional da Unisul, a PrevUnisul tem identidade jurídica 
própria e está sujeita à rígida legislação do mercado de 
previdência complementar brasileiro.

São em torno de 250 entidades brasileiras que estão sobre a égide das Leis Complementares nº 108 e 109 que visam 
dar segurança aos 3,5 milhões de participantes dos planos, sendo que 32% destes já estão em fase de recebimento de 
benefício.

É neste contexto que está inserida a PrevUnisul, que administra dois planos de benefício: o Plano Unisulprev, 
conhecido como o plano antigo, na modalidade Benefício Definido – BD, que está saldado e conta com 71 participantes 
ativos (sem contribuição) e 114 em recebimento de benefício; e o Plano Uniprev, na modalidade Contribuição Variável 
– CV, com 500 participantes em fase de contribuição.

Com um patrimônio investido de 47,5 milhões de reais, a PrevUnisul tem obtido rentabilidades compatíveis com as 
maiores entidades do país, se considerado o volume diferenciado dos seus recursos financeiros.  Tem-se a certeza de 
que esse retorno positivo tem relação direta com as estratégias da Política de Investimentos e com a capacitação 
técnica dos gestores.

A informação sobre a rentabilidade mensal é enviada aos participantes e está disponível para consulta no site: 
www.prevunisul.com.br/publicacoes/rentabilidade. Os participantes que desejarem informações mais completas sobre 
os planos de benefícios, devem consultar o relatório anual de gestão, no seguinte link: 
www.prevunisul.com.br/publicacoes/relatorio-anual.

A recomendação da PrevUnisul aos participantes é de que não deixem de acompanhar os resultados da Entidade e 
mantenham o valor da contribuição atualizado, para que as reservas financeiras possam dar sustentação às suas 
necessidades futuras.

Nesse contexto, cabe à PrevUnisul administrar com eficiência, lisura e transparência os recursos garantidores dos 
planos de benefícios e cumprir o papel social de dar proteção às famílias de seus Participantes, que são os empregados 
da Unisul, Faepesul e PrevUnisul.
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Entidades Fechadas de Previdência registram
retorno maior que os bancos em 2018

As Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs) 
apresentaram rentabilidade bastante superior se comparada à 
previdência aberta (bancos) no ano passado. Segundo levantamento 
do IGI (Indicadores de Gestão de Investimentos), os fundos de 
investimentos voltados para as EFPCs tiveram retorno líquido médio 
de 9,31% ante 6,74% dos fundos dos bancos em 2018.

“O bom desempenho dos fundos das entidades fechadas foi puxado 
pelo retorno da renda fixa. As fundações fizeram um importante 
processo de alongamento dos prazos das carteiras de títulos públicos nos 
últimos anos que continua dando resultados positivos”, explica Marcelo 
Nazareth, responsável pelo levantamento do IGI e Sócio-Diretor da Consultoria 
NetInvest. 

Os fundos das entidades fechadas apresentam resultados superiores também na categoria de multimercados em 
todos os horizontes de tempo, aponta o Consultor.

O IGI é uma base de dados composta exclusivamente por fundos de investimento utilizados por EFPCs e tornou-se 
referência para a análise de desempenho de fundos de investimento de investidores institucionais. Participam do 
levantamento atualmente 181 entidades.

O sistema apresenta rankings com mais de 984 fundos e avalia mensalmente a performance ajustada ao risco em 
diversos horizontes, trazendo diversos períodos de análise. O sistema também disponibiliza lâminas para todos os 
fundos de investimento da amostra. Elas contêm tanto informações cadastrais, como a evolução das estratégias e várias 
medidas de performance. 

O acesso aos relatórios é online e traz análises comparativas de risco e desempenho de forma segmentada, 
respeitando as modalidades de investimento do mercado. O serviço é oferecido gratuitamente para uso exclusivo das 
associadas da Abrapp.

Fonte: Acontece – Abrapp

Reajuste das contribuições do Plano Uniprev 
As contribuições do Plano Uniprev são reajustadas em março de cada ano pela variação do INPC, do 

período de março a fevereiro imediatamente anteriores. 

Neste ano, a variação aplicada às contribuições foi de 3,9403%, em atendimento ao Artigo 54, Inciso 
IV, parágrafo 1º do Regulamento do Plano. O valor passou de R$ 58,43 para R$ 60,73.

No site do programa (www.aescolhacerta.com.br) 
acesse o curso e, ao finalizar a compra, use o 
código/voucher: "aescolhacerta" para obter 100% 
de desconto. 

Na 6ª Semana Nacional de Educação Financeira, 
o programa A Escolha Certa oferece curso 
gratuito de Finanças Pessoais.
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Cenário econômico e
rentabilidade no primeiro

trimestre

As bolsas internacionais tiveram performance 
positiva no primeiro trimestre de 2019. Depois de um 
final de ano marcado por aversão a risco e volatilidade, 
a mudança de tom do presidente do Sistema de Reserva 
Federal dos Estados Unidos (FED), Jerome Powell, 
trouxe alívio aos mercados. A autoridade monetária 
norte-americana admitiu manter as taxas de juros 
inalteradas diante de um possível enfraquecimento do 
crescimento da economia dos EUA.

 Com a expectativa de continuidade de liquidez nos 
mercados globais, os investidores voltaram aos ativos 
de risco. Petróleo e os índices de ações 
norte-americanos tiveram ganhos expressivos. 

No Brasil, o cenário político continuou no foco dos 
investidores. Em janeiro, mês da posse do presidente 
Jair Bolsonaro, a disposição do investidor local fez a 
bolsa ganhar mais de 10%, e dólar e juros terem fortes 
quedas. Porém, a dificuldade de governar do novo 
presidente e as desavenças entre membros do 
executivo e legislativo fizeram o mercado aos poucos 
reduzir o otimismo, fazendo com que os ganhos no 
trimestre ficassem praticamente zerados. 

Além disso, o cenário econômico segue difícil. Os 
números fracos de crescimento têm levado a uma 
queda na confiança do consumidor e do empresariado. 
As expectativas de crescimento para 2019 já estão 
abaixo de 1,5%. 

A inflação segue como ponto positivo. Apesar das 
altas motivadas por fatores sazonais nos três primeiros 
meses do ano, é consenso no mercado que o IPCA deve 

ficar abaixo da meta no ano. 

O fundo Integral PrevUnisul apresentou resultado 
abaixo da meta atuarial no primeiro trimestre, com 
retorno líquido de 2,18%, equivalente a 144% do CDI 
do período. 

A inflação forte no primeiro trimestre deve 
enfraquecer ao longo dos próximos meses do ano, 
fazendo com que o fundo volte a performar acima da 
meta. Em geral, os fundos multimercados e de ações 
têm apresentado desempenho em linha com o 
esperado. 

Projeção - Para os próximos meses, a volatilidade deve 
permanecer. O ambiente externo parece ter se 
tranquilizado. Os indicadores macroeconômicos nos 
EUA e na China, que mostravam possível 
enfraquecimento da atividade no final do ano passado, 
voltaram a apontar para desempenho positivo das 
economias desenvolvidas, o que beneficia também os 
mercados de países emergentes. 

No Brasil, porém, o cenário político ainda é o 
principal catalisador. O mercado ainda acredita na 
aprovação da reforma da previdência, possibilitando a 
economia fiscal próxima de 700 bilhões nos próximos 
10 anos. 

O mais provável é que a reforma seja aprovada no 
segundo semestre do ano. Até lá, é prevista a 
volatilidade nos ativos de risco brasileiros.

Fonte: Integral Investimentos
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Nova turma do Curso de Inclusão Digital 
Começou em abril a nova turma do Curso de Inclusão 

Digital para aposentados e pensionistas da previdência 
complementar. A turma conta com a participação de três 
assistidos da PrevUnisul.

O curso é uma parceria entre o programa A Escolha Certa, 
do qual a PrevUnisul é integrante, da Unisul e da Prefeitura de 
Tubarão. O projeto tem como principal objetivo inserir 
aposentados e pensionistas no mundo digital, além de 
proporcionar a integração entre os grupos, com atividades 
interativas digitais.

Para fazer parte da turma de agosto entre já em contato com a PrevUnisul, pelo e-mail: 
contato@prevunisul.com.br ou telefone: (48) 3622-2113, informando os seguintes dados do aluno: nome 
completo, endereço, telefone, data de nascimento, RG e CPF.

Consulte o Relatório de Gestão 
do seu plano de previdência 

Os Relatórios de Gestão dos Planos UniPrev e 
Unisulprev, referentes ao exercício de 2018, já estão 
disponíveis. Pelos relatórios você consegue 
acompanhar a evolução do seu plano de previdência, 
no exercício que encerrou.

Acesse www.prevunisul.com.br e confira!

AAUP realiza assembleia

A Associação dos Aposentados da Unisul (AAUP) 
esteve reunida no dia 23 de abril para uma assembleia 
geral, seguida de um almoço entre os associados, no 
Armazém & Bistrô João Nicca, em Tubarão/SC. A 
PrevUnisul participou do encontro para orientar e 
esclarecer os aposentados sobre o Plano 
UNISULPREV.

De acordo com o presidente da AAUP, Honório 
Gotardo, na ocasião também aconteceu a indicação de 
um membro para o Conselho Fiscal e a discussão 
sobre o próximo passeio a ser realizado pela 
Associação em setembro ou outubro de 2019. 

Atualmente, a AAUP conta com 45 associados. 
“Gostaria de destacar o excelente clima de amizade, 
companheirismo e alegria que estão presentes em 
nossos encontros. Lembramos que a AAUP através de 
sua diretoria está de braços abertos para receber 
novos associados”, convida o presidente Gotardo.

Nos siga no Instagram
Fique por dentro de tudo que 

acontece na PrevUnisul, pelo 
nosso Instagram: @prevunisul.
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