
Falta de planejamento - A falta de planejamento é o 
pior erro que um investidor pode cometer. É preciso ter 
visão estratégica e conhecer os objetivos pelos quais você 
pretende investir, antes de tomar qualquer decisão. As 
chances de perder com o investimento são maiores 
quando não se sabe onde quer chegar. Por isso, é 
importante ter um alvo. 

Se basear totalmente em notícias e sites de 
corretoras - Não importa o porquê da bolsa ter subido 
ou caído. Não importa a razão para a alta dos juros. A 
principal razão disso é que quando você descobrir o 
porquê, a bolsa já vai ter caído. Quando você entender o 
porquê dos juros terem subido, ele já terá subido. Não 
tente prever o futuro. 

Investir em renda variável com dinheiro que não 
se pode perder - É óbvio que você não vai colocar na 
bolsa de valores o dinheiro de pagar as contas de água, 
luz, escola das crianças, etc. Por favor: coloque na bolsa 
apenas dinheiro que se você perder 60%, isso não vai te 
incomodar.

Achar que sempre irá ganhar - Todo investidor quer 
ganhar com suas aplicações, isso é óbvio. Mas, nem 
sempre isso é possível. Tudo depende das mudanças 
normais do mercado e dos investimentos escolhidos. 
Entrar no mundo dos investimentos esperando ganhar 
sempre pode gerar frustrações que atrasam a vida de um 
investidor em potencial. Ao investir dinheiro em renda 
variável, por exemplo, esteja preparado para perder. 
Assim, os ganhos serão motivo de muito contentamento.

Não diversificar os investimentos - Uma das 
melhores maneiras de investir dinheiro com baixo risco é 
por meio da diversificação dos investimentos. Você 
poderia, por exemplo, destinar uma parcela à Previdência 
Complementar, que é um investimento bastante seguro e 
ainda garante a sua tranquilidade na aposentadoria, e 
outra parcela para Fundos de Investimento. Ao 
diversificar os investimentos, você diminui riscos e tem a 
possibilidade de alcançar lucros maiores. 

Esquecer de acompanhar os investimentos - O 
investidor deve sempre acompanhar seus investimentos e 
estar atento aos detalhes da sua carteira de 
investimentos. Esse ponto é importante, não porque você 
pode ser passado para trás, mas porque um bom 
investidor sempre conhece suas finanças. Hoje em dia 
existem aplicativos para investidores que facilitam todo o 
processo. Além de simplificar o planejamento e o 
controle financeiro, é possível realizar investimentos 
através desses aplicativos. Então, não há desculpas para 
você deixar de acompanhar regularmente suas aplicações.

Desistir de investir dinheiro - Os investimentos não 
são fáceis e demandam certo tempo e energia. Por isso, 
muitos investidores desistem nos primeiros anos. Mas, 
não desista! Continue estudando, pois apenas com 
persistência é possível alcançar seus objetivos e ter um 
bom patrimônio para poder parar de trabalhar. O 
processo de investimento é apenas um meio e, pode 
apostar, ele justifica o fim. Afinal, nenhum bom lutador 
alcançou o prêmio sem nenhuma dor.
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Para fazer uma boa aplicação, é preciso conhecer verdadeiramente as 
formas de investir dinheiro e ter humildade suficiente para aceitar que há 
sempre mais a aprender. Muitos investidores iniciantes acabam cometendo 
alguns erros. Para ajudá-lo a manter os pés do chão na hora de entrar para o 
mundo dos investimentos, listamos as principais falhas que você não deve cometer:
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Os benefícios da Previdência 
Complementar na Declaração 
do Imposto de Renda

A aposentadoria é esperada por grande parte dos 
brasileiros, é o momento em que muitos acreditam que 
vão ter tempo para cuidar de si, viajar... No entanto, essa 
não é a realidade de muitos e, por isso, é necessário se 
preparar desde cedo. A qualidade de vida na 
aposentadoria é mantida não só pelos frutos que 
plantamos em todos esses anos de trabalho, mas 
também, pela forma como nos preparamos para este 
momento.  

O primeiro passo é pensar no financeiro, priorizar o 
pagamento de dívidas e estruturar o planejamento para 
corresponder à qualidade de vida que você espera. Não 
somente isso, é preciso ter clareza nos objetivos e ter 
disciplina para suas finanças não serem uma dor de 

cabeça. Mas, dinheiro não é tudo. Também é importante 
cuidar do corpo e da mente. Esportes e exercícios são 
uma boa forma de manter-se ativo, sempre priorizando 
sua saúde e procurando os esportes que respeitem o seu 
corpo e limitações.

Novos hobbys e atividades, além de abrirem a mente 
para novos talentos e dons, podem trazer melhoras para 
a memória e coordenação motora. Além disso, 
estimulam a criatividade e diminuem o estresse. A 
alimentação também é um ponto que merece atenção, 
optar pelos alimentos mais saudáveis tem impacto direto 
na saúde e disposição, o importante é não se deixar 
abater e acreditar que com pequenos passos, é possível 
aproveitar cada dia mais a melhor idade.

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. Mesmo 
que nos últimos anos houveram prorrogações, não significa que isso 
acontecerá sempre. 

Para isso, o planejamento financeiro ajuda a organizar as receitas e 
despesas, além de garantir a poupança para o futuro. 

Você já pode começar a se planejar para o IR 2023. 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. 
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.

Como ter uma
aposentadoria com

qualidade de vida
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A guerra na Ucrânia, uma nova onda de Covid na China, a inflação 
global e a política monetária, principalmente do banco central 
norte-americano, definiram os movimentos dos mercados durante o 
primeiro trimestre de 2022. A expectativa de uma possível solução para 
o conflito entre Rússia e Ucrânia ajudou a aliviar a pressão sobre o 
petróleo. Mas, mesmo com a queda nos preços, o patamar seguiu 
elevado e manteve a preocupação do mercado com a inflação global. A 
inflação segue em patamar elevado e o mundo se encaminha para uma 
provável recessão, em cenário de guerra e fim de pandemia. 

No Brasil, a entrada de investimento estrangeiro ajudou a sustentar a bolsa brasileira entre as mais positivas no ano. 
No trimestre, o investidor internacional colocou 64,1 bilhões de reais na bolsa. Com isso, o Ibovespa fechou o 
primeiro trimestre com valorização de 15,47%. No mercado de juros, destaque para a decisão do Copom. O BC subiu 
a Selic em mais 1,00% na reunião de março, levando a taxa para 11,75%. O mês também foi bastante positivo para as 
ativos em IPCA. O fechamento forte do cupom das NTN-Bs influenciou a marcação a mercado dos papéis atrelados a 
inflação, que recuperaram o desempenho negativo dos meses anteriores. 1º trimestre.

Os investimentos da PrevUnisul, através do FIM Integral PrevUnisul, fecharam o primeiro trimestre com retorno 
de 2,71%, no Plano UNIPREV, e 2,82%, no Plano UNISULPREV.

É importante lembrar que 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 
comunicada por e-mail para todos os participantes. Acesse agora a Lâmina do seu Plano no site 
www.prevunisul.com.br.

Resultado dos investimentos
no primeiro trimestre

Consulte o Relatório de Gestão
do seu plano de previdência

Os Relatórios de Gestão dos Planos UniPrev e Unisulprev, 
referentes ao exercício de 2021, já estão disponíveis. Pelos relatórios 
você consegue acompanhar a posição do seu plano de previdência, 
no exercício que encerrou. Acesse no site www.prevunisul.com.br.
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PrevUnisul participa do Congresso
CEPREV de Fundos de Pensão

Carina Evaristo, 
Fernanda Piacentini e 
Zulmar Pedro Pereira, 
membros da equipe 
técnica da PrevUnisul, 
participaram do 
Congresso CEPREV 
de Fundos de Pensão. 

Realizado nos dias 19 e 20 de abril, em 
Florianópolis/SC, o evento trouxe diversas palestras e 
painéis, com espaço para interação e troca de 
conhecimento. Os objetivos do evento, realizado pelo 
Centro de Estudo Previdenciários (CEPREV), foi 
estimular a interação e formação de networking entre 
as pessoas que trabalham com previdência 
complementar; criar novas oportunidades de 
pesquisas e discussões e integrar os principais atores 
do cenário nacional da área de fundos de pensão.

Conheça o Glossário do Investidor
O momento está delicado na economia e, com isso, 

algumas pessoas começaram a enxergar os investimentos 
como uma boa saída para complementar a renda de casa. 
Mas, além de não cometer os erros que estão na nossa 
matéria de capa, é preciso conhecer o glossário do 
investidor, que são os principais termos e seus 
significados no mundo dos investimentos:
Rentabilidade - um dos termos mais importantes 
usados no mercado financeiro, nada mais é do que o 
retorno que você tem sobre o investimento que foi 
realizado.
Carteira de ativos - é o conjunto de aplicações que 
uma pessoa possui. Assim, depois de analisar o seu perfil, 
você será capaz de montar uma carteira de ativos mais 
adequada aos seus objetivos
Ações - uma ação é uma pequena fração do capital social 
de uma empresa. Então, ao investir em ações da 
Petrobras, por exemplo, você está adquirindo uma parte 
dessa companhia. 
Alíquota - percentual aplicado para calcular o valor de 
algum tipo de imposto, como o Imposto de Renda. Por 
exemplo, o ICMS (Imposto Sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) tem alíquotas pré-definidas 
pelos governos estaduais para cada tipo de produto ou 
serviço.
Custódia - esse termo bastante usado no mercado 
financeiro caracteriza a guarda e o exercício de direitos 
sobre títulos e valores depositados em nome de um 
determinado investidor.

Come-Cotas - antecipação do recolhimento do 
imposto de renda em fundos de investimento, esse 
sistema, a cada seis meses, recolhe cotas dos fundos em 
alíquotas que podem ir de 15% a 20%.
Liquidez - é a facilidade que uma aplicação tem de ser 
convertida em dinheiro para você sem que haja perda de 
valor. Quanto mais rápido esse processo for, mais alta é 
a liquidez daquele ativo. Liquidez diária é quando um 
ativo que possui liquidez diária pode ser resgatado a 
qualquer momento, já liquidez no vencimento é quando 
você não pode retirar seu capital antes do prazo final do 
investimento.
Volatilidade - é a força do movimento ou da variação 
da cotação de um determinado ativo em um período 
específico. Ela é calculada todos os dias, mas o período 
de análise pode acabar variando de acordo com o 
mercado que está sendo estudado.

É importante lembrar que a previdência 
complementar é uma boa opção de investimento, pois 
além de permitir poupar para o futuro e obter 
rentabilidades sobre suas aplicações como em outras 
opções de investimentos, traz consigo outros benefícios 
como facilidades no processo sucessório, possibilidade 
de recolhimento de imposto de renda menor e não há 
teto para o benefício da previdência complementar como 
há na Previdência Social. 

Além disso, os planos possuem carteiras de 
investimentos balanceadas, que trazem mais desempenho 
alinhado à uma maior segurança. 

PrevUnisul presente no 
12º Encontro de Previdência 
Complementar Região Sul

Superação em Cenários Desafiadores foi o tema do 
12º Encontro de Previdência Complementar Região Sul, 
promovido pela pela Tchê Previdência, e assunto 
presente nas diversas palestras e painéis que ocorreram 
nos dias 17 e 18 de maio. O evento, realizado 
anualmente na Região Sul, tem o objetivo de ampliar o 
conjunto de informações e fomentar a discussão sobre 
as questões mais relevantes que impactam o segmento 
de Previdência Complementar, além de estabelecer 
bases para uma educação permanente.

Participaram do evento representando a PrevUnisul: 
os diretores Tarcisio dos Santos Junior e José de 
Oliveira Ramos, e os conselheiros Fernanda Piacentini, 
Raquel Barreto, Lucimar de Aguiar Rousseng e Miguel 
Garcia Junior.
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