
Não é novidade que o ano que passou foi atípico e 
desafiador, 2020 ficará marcado na história. Foi uma crise da 
saúde que afetou todos os países e impactou profundamente a 
economia. A necessidade de isolamento social para combater 
o contágio provocou queda abrupta da atividade ao redor do 
mundo e teve impacto imediato nos investimentos. A cautela e expectativa de recessão global derrubaram as bolsas e 
commodities em todo o mundo. 

Os ativos investidos pelo FIM Integral PrevUnisul sofreram fortes perdas. Para tentar minimizar os efeitos da 
pandemia, os governos e bancos centrais de grande parte dos países divulgaram programas para auxiliar a população 
mais afetada até que a situação começasse a melhorar. Esses programas injetaram grandes quantias de liquidez nas 
economias e foram primordiais para que os mercados começassem a se recuperar. Ao longo do segundo semestre, os 
ativos de risco apresentaram forte valorização, o que refletiu positivamente na carteira investida pela PrevUnisul.

Os investimentos da PrevUnisul, através do FIM Integral PrevUnisul, fecharam 2020 com retorno de 5,79%, contra 
o INPC de 5,45% no mesmo período. A forte volatilidade observada por conta da pandemia de Covid-19 teve impacto 
negativo na carteira principalmente nos meses de fevereiro e março. Após esse período mais turbulento, os ativos se 
recuperaram e fecharam o ano com retorno acima dos principais índices do mercado (CDI, Ibovespa, IMA-B e IHFA). 
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Perspectivas 
Os mercados começaram 2021 da mesma forma 

que terminaram 2020, com apetite a risco em alta, 
impulsionados pela liquidez global e pelo otimismo em 
relação ao início da vacinação contra Covid-19 em 
vários países. A expectativa de retorno da atividade 
assim que a imunização atinja uma parcela maior da 
população tem promovido apreciação dos ativos 
cíclicos, como por exemplo as commodities.

No cenário internacional, a eleição de Joe Biden, 
aliada à constituição de um congresso e senado com 
maioria democrata, também animou os mercados, com 
base na expectativa de que mais estímulos possam ser 
injetados na economia norte-americana. Os pontos de 
atenção que devem ser acompanhados mais de perto 
são em relação ao sucesso da vacinação e também 

como deve se estabelecer a geopolítica global após o 
fim da era Trump. 

No Brasil, os mercados tendem a se favorecer do 
momento favorável no exterior. O risco fiscal, porém, 
é cada vez mais evidente. A falta de visibilidade em 
relação às reformas e a deterioração nas contas 
públicas, ampliada pelos auxílios concedidos à 
população durante a pandemia aumentam a fragilidade 
do movimento de valorização dos ativos locais. Apesar 
das expectativas positivas acerca dos ativos de risco, 
proteção e diversificação das carteiras serão 
indispensáveis durante o ano.

A expectativa para os investimentos da PrevUnisul 
nos próximos meses é que a liquidez global injetada nos 
mercados ao longo de 2020, aliada à animação dos 
investidores com o andamento do processo de 
vacinação ao redor do mundo, mantenha o apetite a 
risco em alta no início de 2021.
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Confira os 
podcasts A 
Escolha Certa

Com o objetivo de difundir os 
conceitos da previdência complementar 
para que você possa melhorar sua saúde 
financeira e tomar melhores decisões, o 
programa A Escolha Certa lançou um 
podcast. No primeiro episódio, sobre o assunto Previdência Social, a Diretora de Seguridade da Previg, Regina de 
Souza, explica em linhas gerais a estrutura do sistema previdenciário brasileiro. Outros assuntos já abordados foram 
Previdência Complementar, Planos Patrocinados, Planos Instituídos, Cotas e Resiliência.

O podcast está disponível em várias plataformas agregadoras de conteúdo, como Spotify, Google Podcasts, Pocket 
Casts, Overcast, entre outras.

Confira a playlist do podcast A Escolha Certa com todos os programas já publicados no site 
www.aescolhacerta.com.br.

Sobre o programa - Desenvolvido pelas Entidades que fazem parte da Associação Catarinense das Entidades de 
Previdência Complementar (ASCPrev), entre elas a PrevUnisul, A Escolha Certa é um programa integrado de 
educação financeira e previdenciária. 

Calendário de benefícios

Dezembro

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro/13°

Mês de referência
do benefício

07/01/2021

05/02/2021

05/03/2021

07/04/2021

07/05/2021

07/06/2021

06/07/2021

06/08/2021

06/09/2021

06/10/2021

05/11/2021

06/12/2021

20/12/2021

Dia do 
pagamento

Confira abaixo o calendário de pagamentos de benefícios, 
previstos até dezembro de 2021:



Agende o seu atendimento 
presencial por e-mail!

Os atendimentos presenciais na PrevUnisul 
voltaram por agendamento. Para marcar o seu 
atendimento, basta enviar um e-mail para 
contato@prevunisul.com.br.

Os atendimentos seguirão as medidas de 
segurança recomendadas pelos órgãos de saúde – atendimento de uma 
pessoa por vez, com distanciamento mínimo de 1,5 metros, uso 
obrigatório de máscara e de álcool gel.

Para dúvidas ou solicitações referentes a seu plano de previdência, 
entre em contato também pelo e-mail contato@prevunisul.com.br.
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Assistidos

UniPrev

4,60%
4,84%
2,14%
4,61%
2,69%

Plano UniPrev
Plano UNISULPREV
Poupança
INPC
CDI

Organizar as finanças nem sempre é fácil. Por isso, o 
começo do ano é uma ótima oportunidade para rever 
os gastos e iniciar o seu planejamento financeiro. 

Para começar, é importante utilizar uma planilha de 
gestão das finanças pessoais, ela pode ser em papel, em 
um Excel ou aplicativo para smartphone. Anotando 
todas as receitas e despesas 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 
formas de fazer isto é aplicar o dinheiro no seu plano de 
previdência complementar.

Aderir ao plano ou aumentar o valor da contribuição 
mensal, para quem já é participante, facilita o 
planejamento financeiro futuro. Quanto antes as 
contribuições começarem, por mais tempo elas terão 
rentabilidade, aumentando assim o seu patrimônio.

Além disso, você pode planejar desde já aportes que 
poderá fazer durante o ano para aumentar o valor 
acumulado para o seu futuro. 

Política de 
investimentos 
disponível no 
site PrevUnisul

O Conselho Deliberativo da 
PrevUnisul aprovou, em reunião 
realizada em dezembro, as 
Políticas de Investimentos dos 
Planos BD, CV e PGA – 
2021/2025. 

Para consultar, acesse o site 
www.prevunisul.com.br e clique 
em Publicações > Política de 
Investimentos.

Planejamento
financeiro 
para 2021
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Reajuste na parcela de 
saldamento do Plano Unisulprev

A parcela de saldamento, que é paga pelos assistidos do 
Plano Unisulprev, foi reajustada em janeiro em 5,45%, que 
corresponde a variação do INPC de janeiro a dezembro de 
2020.

Dívidas de final 
de ano: como se 
livrar delas com 
educação financeira

O ano começou e a pandemia não aliviou, tornando 
ainda mais difícil desenvolver uma organização financeira 
eficiente. Os impostos, renovação de matrícula (como escola, 
faculdade, cursos e planos), pagamento de parcelas das compras 
feitas no período do Natal, são gastos que sempre permeiam a conta 
bancária nos primeiros meses. Por isso, é importante manter o foco e 
criar um método de organização financeira eficiente.

O primeiro passo é criar uma planilha, onde possa ser anotado as entradas e saídas 
e seja possível ter um controle dos gastos. A partir de então, busque criar metas e objetivos 
financeiros. Use como base os gastos do ano anterior, que auxiliarão no planejamento financeiro desse ano. Revise suas 
dívidas, pense em métodos para poder economizar e, partindo desse princípio, busque quitar as contas principais ou 
que podem gerar juros maiores.

Mas não é só isso, é sempre importante buscar investir em educação financeira com livros, cursos e o conteúdo 
publicado no site e redes sociais da PrevUnisul. 

Porém, se o problema ainda for os ganhos insuficientes, uma renda extra é uma boa pedida. Existem diversas formas 
de conseguir um dinheiro a mais, como a venda de objetos e roupas que não são mais usados ou a prestação de algum 
tipo de serviço ou consultoria em assunto que você seja expert.

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
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