
O coronavírus transformou o mundo rapidamente 
em 2020 e o cenário macroeconômico do primeiro 
semestre foi duramente afetado pela pandemia de 
Covid-19. A atividade global sofreu com a necessidade de 
isolamento social pela maior parte das regiões atingidas, 
o que causou profundas perdas no PIB de praticamente 
todos os países. 

Os governos e bancos centrais tiveram que agir com 
injeção de recursos, de forma a garantir a liquidez nos 
mercados e impedir uma crise de crédito. Essa ação fez 
com que os mercados apresentassem forte recuperação 
a partir do segundo trimestre do ano. Por isso, os 
últimos dados macroeconômicos também começaram a 
mostrar dados mais animadores, reagindo à reabertura 
das cidades que tiveram lockdown e também 
impulsionados pelo auxílio prestado pelos governos. 

No Brasil, além da pandemia, o primeiro semestre 
também foi bastante influenciado pelo conturbado 
cenário político. Os desencontros entre o executivo e o 
legislativo trouxeram intensa volatilidade para os ativos 
brasileiros. Com o clima político um pouco mais ameno, 
o foco será a questão fiscal. 
A PrevUnisul - Para lidar com o cenário de aumento de 
incertezas e aumento da volatilidade, algumas estratégias 
devem ganhar destaque no segundo semestre. A equipe 
de investimentos da PrevUnisul está aumentando a 
parcela de ativos de crédito privado, optando por ativos 
com boa qualidade de risco de crédito e com taxas de 
retorno interessantes. Essa parcela tende a garantir o 
retorno acima da meta atuarial de uma parte da carteira, 
além de ajudar a reduzir a volatilidade. 

Outra estratégia é a alocação em fundos que alocam 
em ativos no exterior. A situação política no Brasil ainda 
deve continuar trazendo volatilidade, portanto alocar no 
exterior tende a rentabilizar a carteira com menos 
oscilações do que no mercado local. Além disso, a 
Entidade opta por realizar investimentos em dólar, 

estratégia que serve como proteção para os riscos em 
momentos menos favoráveis para os ativos brasileiros. 
Também dá preferência a alocação em fundos 
multimercado e de ações ativos, que façam seleção 
criteriosa dos papéis que investem e que utilizem algum 
tipo de proteção para reduzir a correlação e a 
volatilidade do fundo PrevUnisul.
Recuperação e perspectivas - Como a reabertura das 
cidades começou a acontecer nos lugares que foram 
afetados inicialmente, a retomada acontece de forma 
heterogênea. Ou seja, alguns setores se recuperam antes 
de outros. O varejo eletrônico e a tecnologia se 
beneficiaram fortemente do cenário atual, enquanto que 
o setor de serviços deve demorar um longo tempo para 
voltar aos níveis de antes da pandemia. 

Em um horizonte mais longo, a preocupação deve 
recair sobre as medidas que os bancos centrais terão que 
implementar para lidar com o aumento de gastos 
realizados durante a pandemia. Passada a questão 
sanitária, a questão fiscal deve ganhar ainda mais 
importância.

A pandemia ainda deve se manter no foco dos 
investidores. Notícias em relação a uma segunda onda de 
contágio tendem a causar apreensão nos mercados, 
enquanto a expectativa de uma vacina pode trazer alívio 
para mais uma fase de recuperação dos ativos. 

Além disso, outros assuntos devem garantir a 
volatilidade daqui para frente: no curto prazo as eleições 
americanas tendem a ganhar a atenção dos investidores, 
enquanto a relação entre EUA e China ainda deve se 
manter no radar por um período prolongado, sem muitas 
chances de uma solução definitiva. Diante desse quadro, 
o aumento de incertezas é um ingrediente certo para os 
próximos meses. Seletividade e proteção para as 
carteiras ganham ainda mais importância.

Fonte: Integral Investimentos
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Programa A Escolha Certa cria 
campanha #issoprotegesuavida

Para informar e qualificar a tomada de decisão dos 
participantes em função do momento que a pandemia 
traz, o programa A Escolha Certa criou 
#issoprotegesuavida. Concentrada nos meios digitais e 
nas redes sociais do Programa e das entidades que fazem 
parte dele, como a PrevUnisul, a campanha foi lançada 
em 22 de maio.

Os conteúdos elaborados são disponibilizados em 
formatos diferentes: vídeos de dicas com os membros 
das entidades, artes publicitárias de depoimentos de 
assistidos, além de textos e artigos autorais sobre as 
dicas. Outra novidade que #issoprotegesuavida trouxe 
foi uma live transmitida no Youtube do Programa em 28 
de julho, sobre Finanças e Bem-estar.

"Sim, dinheiro traz felicidade. Mas pessoas felizes 
trazem bem mais dinheiro, pois trabalham e produzem 
mais e melhor, já está comprovado pela ciência. Ainda, 
tomam decisões mais assertivas", destacou a psicóloga 
Alessandra Bein Endruweit, da Consultoria Estalo, 
durante a live.

O cenário econômico atual e a relação entre finanças 
pessoais e qualidade de vida foram o foco do debate 
virtual, que foi mediado pela coordenadora do A Escolha 
Certa, Vivian Awad. Além da psicóloga Alessandra 
Endruweit, participaram da Live, Henri Machado 
Claudino, diretor-financeiro da CELOS, e Ezequias 
Candido de Paula, diretor-presidente da ASCPrev.

Março foi de grande tensão, com pessoas receosas de 

não receberem seus pagamentos e 
benefícios, destacou Ezequias. A 
situação foi contornada com uma 
comunicação ampla. 

“Nós criamos vídeos e informativos, tanto 
para divulgação interna quanto externa e 
intensificamos a frequência da nossa comunicação com 
os participantes. Nos organizamos em home office de 
um dia para o outro, mesmo assim nosso time conseguiu 
se organizar neste sistema de trabalho de forma eficiente 
e nenhum dos nossos processos e projetos parou”, 
completou Ezequias. 

Entre os palestrantes foi consenso que fazer um bom 
planejamento financeiro é fundamental para a conquista 
da qualidade de vida. “Hoje você tem saúde e capacidade 
de trabalho, se perder o emprego, logo arruma outro. 
Mas como você estará quando chegar aos 65 anos? É 
preciso pensar nisso”, alertou o diretor-financeiro da 
CELOS. 

Henri destacou que 2020 começou com euforia. “O 
mercado estava comemorando as boas rentabilidades e 
tinha previsões muito positivas, então veio a pandemia 
com um balde de água fria. Março foi negativo para 
todos, e isso mexeu muito com as pessoas, gerou muita 
preocupação”, salientou. 

Para muitos, o momento agora é de despertar para a 
importância da educação financeira. “Quem é previdente 
enfrenta melhor os problemas”, ressaltou ele. 

Como pensar positivo e ficar bem neste momento de incertezas 

A sensação de bem-estar, segundo Alessandra, é sentir-se feliz, atingir objetivos, poder usufruir de emoções 
positivas. Todos esses processos envolvem prosperar. “E isso tem a ver com dinheiro. Por isso, é importante aprender 
a lidar com o momento atual, o de uma pandemia que tirou as pessoas da rotina, trazendo incertezas. “A gente já sabe 
o que nos faz doentes. Então agora é importante focar no que nos faz felizes, nos nossos recursos subjetivos. E pensar 
no nosso equilíbrio, o que envolve nossa capacidade de tomar decisões”. 

A psicóloga ainda provocou: como estamos aproveitando o nosso tempo e recursos? O alerta é de que precisamos 
trabalhar o otimismo e a resiliência, pois refletem-se no bem-estar e no sistema imunológico. Ter emoções negativas 
faz parte, são importantes inclusive para a nossa evolução. Mas não se pode cultivar o negativismo. Como crescer 
então? “Colocando energia em coisas boas, evitando decisões precipitadas, passando por esse momento com 
resiliência e foco nos momentos positivos”, ensina, aconselhando a busca pelo autoconhecimento e investimento em 
ações que envolvam generosidade, enfatiza Alessandra.

Ao final do evento, foram respondidas perguntas que envolveram questões sobre rendimento de planos 
previdenciários, resgates e aposentadoria, cenário econômico atual, importância de buscar apoio psicológico para 
pessoas que se sintam fragilizadas e precisem de pontos de apoio, entre outros assuntos.

A transmissão foi gravada e pode ser assistida no canal do Programa A Escolha Certa no Youtube 
(@programaaescolhacerta). 



Acesse as lâminas de rentabilidade no site
A PrevUnisul apresenta todos os meses uma maneira para acompanhar a rentabilidade 

dos Planos, a Lâmina de Investimentos. No documento, é possível conferir a análise do 
mercado, o histórico de rentabilidade do seu Plano de Benefício, a composição da 
carteira, a evolução do patrimônio e os indicadores financeiros.

Mensalmente, após a apuração da rentabilidade dos Planos, a atualização das 
Lâminas de Investimentos é enviada por e-mail para todos os participantes. 
Acesse a Lâmina do seu Plano clicando no ícone Rentabilidade dos Planos no 
site prevunisul.com.br.
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Obrigatoriedade legal, o Imposto de Renda (IR) deve 
ser declarado todos os anos. Muita gente costuma errar 
ao entregar IR e só percebem quando descobrem a falta 
de algum documento, por exemplo. A chance de isso 
acontecer fica maior se você deixar para cima da hora. 
Por isso, o planejamento financeiro é importante para 
organizar as receitas e despesas, além de te ajudar a 
poupar para o futuro.

Você já pode começar a se planejar para o IR 2021. 
Para começar, é fundamental utilizar uma planilha de 
gestão das finanças pessoais, seja ela digital ou no papel, 
o que importa é começara a anotar despesas e ganhos 
para organizar o orçamento do ano.

É importante lembrar que saúde e educação são 
dedutíveis, então comece desde já a organizar todos os 
recibos de médico, dentista e escola. 

Para você que contribui para um plano de 
previdência complementar, as contribuições 
para o plano poderão ser deduzidas da base para 
apuração do IR. Esse valor poderá ser deduzido até 
12% da renda bruta para apuração do IR. 
Restituição - A restituição do IR já liberou a maioria 
dos lotes deste ano. Com este valor em mãos, você 
sabe qual a melhor forma de investir? Depois de 
liquidadas todas as dívidas, usar o valor restituído 
investindo no futuro é a melhor opção. Você pode 
adicionar uma contribuição ao seu Plano de Previdência 
Complementar, dessa forma o seu ganho será 
duplicado. 

O aporte pode ser feito por meio de depósito 
bancário. Para mais informações, entre em contato pelo 
e-mail contato@prevunisul.com.br.

Planeje a dedução
no IR 2020 e invista

no seu futuro
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Siga a PrevUnisul nas redes sociais
A PrevUnisul está disponível também no Instagram e Facebook para 

trazer novidades, ainda mais informações e aumentar a interação com 
seus Participantes e Assistidos. Acesse:

www.instagram.com/prevunisul 

www.facebook.com/prevunisul

Livros sobre aposentadoria 
que você deveria ler

Se você não lê tanto quanto gostaria e acha que pode aproveitar melhor o tempo que sobra na companhia dos 
livros, saiba que não está sozinho. Muitas vezes precisamos de algumas inspirações para retomar esse hábito tão 
importante. Para começar, que tal algumas sugestões para você se preparar para o futuro?

Adeus, Aposentadoria - Gustavo Cerbasi, Editora Sextante

Reunindo pesquisas e reflexões sobre casos de fracasso e de sucesso, este livro propõe uma nova forma 
de lidar com o dinheiro e oferece conselhos atualizados sobre a melhor maneira de se educar, de investir, 
de empreender, de gerenciar a carreira e de colher os frutos de tantos anos de trabalho. No livro, 
Gustavo Cerbasi apresenta uma proposta para administrar suas finanças. Além disso, faz uma análise das 
modalidades existentes de aposentadoria e aponta suas principais falhas. Sua proposta vem sendo testada 

inclusive entre pessoas que já chegaram à aposentadoria e que tiveram que lidar com os resultados limitados de um 
planejamento mal-sucedido. É uma proposta prática e acessível a qualquer um que esteja disposto a planejar sua vida 
financeira e aposentadoria, com antecedência.

AposentAÇÃO - Dulce Helena Penna Soares e Aline Bogoni Costa, Editora Vetor

Aposentar-se pode ser muito mais difícil do que escolher uma profissão ou ingressar no primeiro 
emprego. Significa afastar-se ou despedir-se de algumas expectativas e possibilidades, realizadas ou não. 
O Programa Aposent-Ação - Aposentadoria para a ação, e não para a estagnação - apresenta uma 
orientação psicológica enquanto facilitadora da reflexão e da elaboração de novos projetos, novas 
possibilidades de ações para um futuro mais feliz. As autoras compartilham sua experiência com grupos 

de orientação para a aposentadoria de forma prática, trazendo reflexões de participantes e vivências, bem como as 
técnicas e o planejamento dos encontros. É indicado para os estudantes e profissionais que atuam ou estudam o tema 
aposentadoria, nas empresas públicas e privadas, nas Universidades, bem como, para as pessoas que vivem hoje a sua 
aposentadoria.

A Bela Velhice - Mirian Goldenberg, Editora Record 

Mirian mostra que é possível experimentar o processo de envelhecimento com beleza, liberdade e 
felicidade. Com base em depoimentos e pesquisas aprofundadas, mas sem abrir mão de ser acessível para 
o público, cada capítulo do livro aborda as ideias mais importantes para a conquista de uma “bela velhice”, 
com dicas simples como aceitar a própria idade e dar muitas risadas.

O Futuro Chegou - Modelos de Vida para uma Sociedade Desorientada - Domenico De Masi, 
Editora Casa da Palavra

O sociólogo italiano, autor de "O Ócio Criativo", lança, 13 anos depois, um ensaio sobre o impacto da 
qualidade de vida e da felicidade de cidadãos no futuro de um país. De Masi propõe ainda, após analisar 
diversos modelos de vida, um global que seja capaz de se adequar à sociedade pós-industrial.
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