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EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA 

Todo planejamento financeiro precisa ser ajustável, 
respeitando o momento, as necessidades e priori-
dades de quem o faz e, também, adaptando-se aos 
fatores externos e alheios à nossa vontade, como ce-
nário econômico, imprevistos etc. 

Vale ressaltar que o objetivo principal, alvo do 
planejamento, é sempre mantido, mas a estratégia 
para atingi-lo pode ser alterada, aprimorada 
ao longo do tempo. É o caso da aposentadoria. 
Tratando-se de um projeto a longo prazo que, 
quanto antes for iniciado, melhor, pense em quantas 
variáveis podem surgir pelo caminho? 

Ajustar é preciso!
No caso do planejamento da aposentadoria, há dois 
temas que vêm sendo alertados e justificam sim 

uma revisão de estratégia. Um deles é a Reforma 
da Previdência, que segue em aprovação e propõe 
medidas bastante significativas, sobretudo no 
processo de acumulação de recursos. 

O outro tema é a longevidade, amplamente 
discutida, e que avança ano a ano. Em função da 
maior expectativa de vida, imagine que, ao iniciar 
um planejamento financeiro aos 30 anos de idade, 
você queira se aposentar aos 60 anos e suponha 
viver até os 80 (serão 20 anos de sobrevida).

No entanto, quando chegar à idade de se aposentar, 
é esperado que esta sobrevida seja ainda maior do 
que você planejou (por exemplo: ao chegar aos 60 
anos, deve viver até os 85 anos, sobrevida cinco 
anos superior ao seu planejamento). Como garantir 
sustento para este período adicional?

Planejamento:

  que tal adiar sua aposentadoria?
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Viver mais, poupar mais!
Esteja preparado, com o passar do tempo, para 
mudar sua estratégia: seja poupando mais recursos 
ou até adiando sua aposentadoria. E por que não? 

Respeitando as diferentes etapas da vida (períodos 
em que você pode poupar mais, ou menos, em 
função de chegada dos filhos, ascensão na carreira 
etc.), aprenda a olhar sempre para o seu futuro.

E, perto da idade prevista para a aposentadoria, 
esteja aberto a rever seus planos e continuar 
trabalhando por mais tempo, principalmente se 
estiver em um bom momento profissional e houver 
oportunidade de se manter na ativa. Assim, poderá 
ter mais prazo para poupar e, assim, garantir uma 
renda que lhe possibilite curtir o merecido descanso 
com qualidade de vida e independência financeira. 
Pense nisso!

Procure analisar seu 
planejamento e ajustá-lo  

o quanto antes!

Logo no início do ano um clima de otimismo 
se instaurou no mercado financeiro brasileiro. 
O Índice Bovespa atingiu a histórica marca de 
100 mil pontos. Veículos de comunicação no-
ticiaram que os ativos brasileiros devem con-
tinuar em valorização. Contudo, com ou sem 
a realização dessas projeções, a volatilidade é 
inerente aos mercados financeiros e, portanto, 
deve continuar. 

Os primeiros meses do ano mostraram que a 
analogia a seguir continua adequada: a vola-
tilidade é como uma mola que, em determi-
nados momentos, sofre a ação de uma força 
que a comprime, sem haver, contudo, perda 
de energia. Quando esta força deixa de agir, a 
mola (volatilidade) se expande, compensando 
os momentos anteriores.

Em janeiro e, principalmente, em fevereiro, o 
mercado apresentou baixa volatilidade, prin-
cipalmente  no mercado de câmbio e de juros. 
Esse cenário é caracterizado por muito ruído 
no intraday, e pouco movimento de um dia 
para o outro. 

Cenário 
Econômico 
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INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DAS COTAS

Março de 2019 SC % CO % MO % AG %

12 M 7,61 9,87 9,14 8,21

36 M 37,70 51,09 55,01 58,46

60 M 76,56 90,99 88,88 83,25

Nossos resultados

As cotas apresentaram rentabilidade positiva no 
primeiro trimestre de 2019. A inflação medida pelo 
IPCA, índice oficial do Governo Federal, atingiu no 
trimestre 1,51%, contra 2,98% do IMA-Geral, 1,51% 
do CDI e 8,64% do IBrX-100. 

No acumulado de 60 meses, todos os Perfis supera-
ram a inflação no período, proporcionando ganho 
real aos Participantes.
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DESTAQUES VALUE PREV

Apoio à Educação Financeira

Value Prev marca 
presença na ENEF
A Value Prev participou da Semana ENEF (Semana 
Nacional de Educação Financeira), realizada de 20 
a 26 de maio, reunindo diferentes iniciativas em 
todo o País (presenciais e online), com o principal 
objetivo de propagar conhecimento sobre a gestão 
das finanças pessoais. 

Foram realizadas sessões de Webinar, com a 
participação do diretor de Investimentos da 
Value Prev, João Carlos Ferreira, profissional com 
certificação CFP®. 

As palestras online ocorreram nos dias 20, 22, 23 e 24, 
sempre às 10h, com uma hora de duração.

Perfil de Investimentos

Alteração pode 
ser feita em Junho
Em junho você tem a oportunidade de alterar 
seu Perfil de Investimento e seu Percentual de 
Contribuição. Caso não faça sua escolha, tudo 
irá permanecer como está! 

Para ajudar você a compreender este processo e, 
assim, tomar suas decisões com mais segurança, 
organizamos palestras online sobre este tema, 
nos dias 06, 12 e 19/06, sempre às 10h. 

Na palestra do dia 12, houve espaço para 
perguntas dos Participantes, que foram 
respondidas online. 

Vale lembrar: você pode optar por alterar 
seu Perfil de Investimento e o Percentual de 
Contribuição nos meses de junho e dezembro.
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DESTAQUES VALUE PREV

Novos 
ASSISTIDOS
Desejamos sucesso, saúde e prosperidade aos nossos 
novos aposentados que, depois de anos de dedicação e 
planejamento, iniciam agora uma nova etapa da vida. 

JANEIRO 2019

Rosangela Maria Savian Zanlorengi

FEVEREIRO 2019

Antonio Carlos Castelo Branco da Cruz

Rafael Estevez Gonzales

Rubens Moraes Dias

Sérgio Donizeti Mundin

Victor Krasowski Filho

Walter Montanari Boni

MARÇO 2019

Alexandre Lopes Chaves

Feliciano Ramadas Carrico

Gelso Arthur Fauro Dutra e Mello

Jorge Silvestre da Silva Araújo

Marcus Vinícius Franco Zaccaria

Pesquisa 
de Satisfação:

Boletim Value Prev 
Estamos sempre dispostos a melhorar e inovar. 
Para isso, queremos muito saber a sua opinião: 
qual assunto você gostaria que fosse abordado no 
Boletim Value Prev? Como você avalia o conteúdo 
oferecido hoje? Tem alguma observação a fazer?

Queremos intensificar nossa comunicação com 
você, Participante. Contamos com suas sugestões, 
para aprimorarmos nosso trabalho!

Participe de nossa pesquisa:
hpprev.com.br/pesquisa.aspx?pesquisa=boletim1605.  

Curta a Value Prev no Facebook! Acesse agora o site: www.hpprev.com.br
O seu futuro depende das decisões que você toma no presente.


