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EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA 

Covid-19: Como proteger 
meu planejamento para a 
aposentadoria?
A pandemia causada pelo novo coronavírus tem gerado 
forte impacto na vida das pessoas, com mudanças signifi-
cativas em diferentes aspectos: rotina, forma de trabalhar, 
relações pessoais, estilo de vida, hábitos de consumo etc.

Considerando o lado financeiro, é natural a preocupação 
com o seu planejamento. É necessário mudar algo? 

Como agir? 

Quem controla de perto o orçamento tem 
conseguido identificar alterações no 

padrão de despesas: sem sair de casa, 
é possível reduzir gastos com alimen-
tação, com mais refeições sendo pre-
paradas em família. As compras por 
impulso passaram a ser evitadas, 
diante da realidade atual e do olhar 
voltado para novas prioridades. Os 
sonhos de consumo (viagens, com-
pras de eletroeletrônicos mais ca-
ros, troca de carro, reformas em 
casa etc.), naturalmente, acaba-
ram sendo adiados. 

Diante disso, que tal aproveitar o momento para analisar 

mais de perto sua saúde financeira, atualizar sua planilha e 

reforçar seu planejamento? Confira algumas dicas:

• Reveja seu orçamento: observe seu orçamento com 

atenção e verifique se há espaço para poupar mais, 

considerando tanto a revisão dos hábitos de consumo 

quanto o adiamento de alguns objetivos. 

• Procure poupar mais, se possível: este é um bom mo-

mento para reforçar sua reserva de emergência e, tam-

bém, poupar mais para o longo prazo, pensando na sua 

aposentadoria. Reflita: você tem guardado dinheiro su-

ficiente?

• Posicione-se: aproveite essa crise para verificar o que 

realmente é importante para você. Observe seu estilo 

de vida, seus hábitos de consumo, como tem gerencia-

do seu tempo, se tem dado a devida atenção ao seu 

bem-estar, convivência familiar, alimentação etc. Você 

realmente precisa de tudo o que compra? Tem vivido 

de acordo com seu padrão de renda? Que tal levar uma 

vida mais simples e leve, depois que tudo isso passar?
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Investimentos: como agir?

Em função de toda a turbulência e seus efeitos nos investi-
mentos, o que acontece com suas aplicações financeiras?

Pensando na sua aposentadoria e no Plano Value Prev, a 
recomendação é observar o momento com cautela, sem 
tomar qualquer atitude por impulso, ansiedade ou aversão 
exagerada a perdas. Aqui, são retratadas quatro diferentes 
situações, observando as etapas da vida e orientando quem:

1. Ainda não começou a planejar

Por mais que lhe pareça difícil pensar no futuro agora, pro-
cure realizar seu planejamento financeiro e poupar para a 
sua aposentadoria. Quanto antes você começar, melhor! O 
tempo passa depressa e ele deve ser usado como seu alia-
do na tarefa de acumular recursos. 

Para quem tem a impressão de estar começando muito tar-
de, lembre-se: o importante é tomar uma atitude rumo à 
construção do seu futuro assim que possível.

2. Começou seu planejamento e tem muito tempo pela 
frente

Tenha sempre em mente o hábito de poupar, procure fa-
zer isso aos poucos, com disciplina, aproveitando sempre 
oportunidades de acumular recursos extras, como a resti-
tuição do Imposto de Renda, décimo terceiro salário, férias 
etc. Sua renda no futuro depende, principalmente, do seu 
esforço de acumulação ao longo da vida. 

3. Está perto de se aposentar

Se você aguarda sua aposentadoria para os próximos me-
ses, a recomendação é solicitar, junto à equipe Value Prev, 
um cálculo atualizado do benefício, e avaliar as melhores 
alternativas para seu caso específico. 

Procure ter informações que lhe permitam decidir de forma 
mais segura e assertiva. Pode ser indicado adiar o recebi-
mento do benefício, mas é preciso analisar bem cada caso. 

4. Já se aposentou

A recomendação é rever seu orçamento e buscar, neste 
momento, formas de economizar. Assim, você consegue 
diminuir o valor recebido do Plano Value Prev mensalmen-
te e usa a sua reserva em ritmo mais lento, preservando 
seu patrimônio. 

O que esperar do futuro?

Vivemos um momento desafiador, inédito e, por isso, torna-se 
complicado traçar perspectivas, mesmo para o curto prazo. 

No mundo todo, está sendo avaliado o impacto econômi-
co da Covid-19. Sabemos que, no Brasil, essa crise ganhou 
proporção ainda maior, já que vivíamos, na virada do ano, 
um cenário de instabilidade e de ajustes, onde a retoma-
da da confiança e medidas efetivas por parte do Governo 
eram esperadas rumo ao crescimento em 2020. 

O mercado financeiro global está sob forte pressão e a equi-
pe da Value Prev está acompanhando este cenário muito 
de perto, alertando quanto ao objetivo de preservar os in-
vestimentos num horizonte de longo prazo. 

Os conselho Deliberativo, Fiscal, a Diretoria Executiva e o 
Consultor de Investimentos da Value Prev têm discutido 
e monitorado o inédito panorama econômico financeiro, 
para a continuidade da gestão segura e bem conduzida dos 
investimentos Entidade.  
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Cenário Econômico 2019
Em função da pandemia da Covid-19, houve uma piora nas es-
timativas para a economia brasileira, com previsão de queda 
de 4,7% no PIB (Produto Interno Bruto) de 2020, conforme 
novas projeções divulgadas no início de maio pela Secretaria 
de Política Econômica (SPE), do Ministério da Economia. An-
teriormente, estimava-se um crescimento de 0,02%.

A nova projeção está mais pessimista que a média das 
previsões do mercado computadas pelo boletim Focus do 

INVESTIMENTOS

Banco Central, que espera um recuo de 4,11% no PIB deste 
ano. Continua, no entanto, mais otimista do que as estima-
tivas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), de que a economia brasileira tenha uma retração 
acima de 5% neste ano. A SPE destaca, porém, que a que-
da de 4,7% do PIB, se confirmada, será a maior da série 
histórica, iniciada em 1900.

Mercado observa desemprego

A taxa de desocupação subiu para 12,2% no primeiro tri-
mestre deste ano, uma alta de 1,2 ponto percentual (p.p) 
na comparação com o último trimestre de 2019, segundo 
dados do IBGE (PNAD Contínua) divulgados no dia 30 de 
abril. Trata-se de 1,2 milhão de pessoas a mais na fila por 
emprego. O Brasil soma 12,9 milhões de desempregados.

Houve uma queda representativa nas diversas formas de 
inserção do trabalhador, seja na condição de trabalhador 
formal ou informal. O movimento, contudo, foi mais acen-
tuado entre os trabalhadores informais. Das 2,3 milhões 
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de pessoas que deixaram o contingente de ocupados, 1,9 
milhão é de trabalhadores informais, segundo a pesquisa.

Com isso, a taxa de informalidade teve uma pequena va-
riação de 41% no último trimestre de 2019 para 39,9% 
no primeiro trimestre deste ano, o que representa 36,8 mi-
lhões de trabalhadores. Os informais são os trabalhadores 
sem carteira, trabalhadores domésticos sem carteira, em-
pregadores sem CNPJ, os conta própria sem CNPJ e traba-
lhadores familiares auxiliares. 

Ainda de acordo com a pesquisa, o total de pessoas fora da 
força de trabalho subiu para 67,3 milhões, batendo novo 
recorde desde 2012. Esse grupo é composto por pessoas 
que não procuram trabalho, mas que não se enquadram 
no desalento. Os desalentados, pessoas que desistiram de 
procurar emprego, somaram 4,8 milhões, quadro estatisti-
camente estável em ambas as comparações.

Nossos resultados

Nos acumulados dos 36 meses e 60 meses, todos os Perfis 
de Investimentos superaram a inflação, proporcionando 
ganho real aos Participantes.
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Rentabilidade das Cotas e Inflação - 60 Meses (%)
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Governança Corporativa: 
Value Prev adere ao Código 
de Autorregulação da Abrapp
Sempre atenta às boas práticas de Governança Corporati-
va e ao aperfeiçoamento constante de suas atividades, a 
Value Prev aderiu, em março/2020, ao Código de Autorre-
gulação em Governança Corporativa da Abrapp (Associa-
ção Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Com-
plementar).

A iniciativa da Value Prev consolida sua busca por maior 
eficiência em seus processos e uma condução mais robus-
ta do trabalho realizado pela Entidade.  

O Código de Autorregulação da Abrapp destaca os se-
guintes fundamentos da Governança Corporativa: Condu-
ta Ética, Transparência, Integridade, Prestação de Contas, 
Equidade, Gestão baseada em Riscos, Compliance e Res-
ponsabilidade Corporativa.

DESTAQUES VALUE PREV

LGPD: Value Prev segue 
atenta aos processos 
A Value Prev tem trabalhado na adequação de todos os 
seus processos, para ficar aderente às normas estabeleci-
das pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). 

A LGPD (lei nº 13.709) foi sancionada em 14 de agosto de 
2018. Em função da pandemia de COVID-19 e de todos os 
seus impactos, foi publicada a lei 14.010, no Diário Oficial 
da União (12/06/2020), adiando a aplicação das sanções 
da LGPD de agosto de 2020 para agosto de 2021. 

O que é a LGPD?
A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece regras sobre a coleta, 
tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pes-
soais gerenciados pelas empresas. A legislação se insere em um 
contexto de adequação progressiva do Brasil às melhores práticas 
globais de gestão de dados e abrange todas as companhias esta-
belecidas em território nacional, bem como as organizações com 
sede no exterior que ofereçam serviços ou tenham operações no 
País envolvendo tratamento de dados. 

As empresas teriam, originalmente, até 16 de agosto de 2020 para 
se adequarem às novas regras. Este prazo foi adiado por mais um 
ano. As companhias que violarem a nova lei estarão sujeitas à apli-
cação de multas, que podem chegar a 2% do faturamento da or-
ganização, com um limite de R$ 50 milhões por infração.
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Atenção: o prazo para entrega 
do IR termina no dia 30 de junho
O tempo passa depressa: quem precisa entregar a Declara-
ção de Imposto de Renda 2020 tem até 30 de junho para a 
prestação de contas. O prazo final (30/04) foi prorrogado 
por 60 dias pela Receita Federal, em função da pandemia 
de Covid-19. Todos os anos, a data-limite é o último dia útil 
de abril. 

A Receita espera receber 32 milhões de declarações do IR 
2020. Em 2019, foram entregues 30,677 milhões de decla-
rações. Quem atrasar a entrega terá de pagar multa de 1% 
sobre o imposto devido ao mês.

Value Prev promove ciclo de 
palestras sobre Investimentos 
/ Seguridade
Com o objetivo de informar e estreitar a comunicação com 
seus Participantes, apoiando-os em suas decisões financei-
ras e na condução do seu planejamento, a Value Prev tem 
realizado uma série de webinars. 

Confira os próximos encontros e os palestrantes:

• 16/06 – 14h Uma análise da previdência complemen-
tar inglesa com um olhar brasileiro –  
Alessandra Cardoso

• 19/06 – 10h Saiba tudo sobre o seu Plano. Plano Famí-
lia vem aí! – Marcos Nogueira

• 24/06 – 10h Como é a gestão dos investimentos? Quem 
decide e como? Conheça como cuidamos 
do seu futuro – Rogério Tatulli

• 29/06 – 10h Desvendando os Perfis de Investimento – 
João Carlos Ferreira

Aproveite a oportunidadade para participar! Acesse o site 
para acompanhar os encontros: www.hpprev.combr.

DESTAQUES VALUE PREV

Informe de Rendimentos: já separou o seu?

Clique no botão abaixo para acessar o Informe 
de Rendimentos Value Prev referente a 2019. 

O documento está disponível apenas aos Parti-
cipantes que receberam pagamentos da Value 
Prev no ano passado.

O Participante Ativo que efetuou Contribuição Voluntária 
(via boleto) deve inserir seu CPF no link mencionado para 
download de seu informe. A mesma orientação vale para 
o Participante Autopatrocinado que efetuou contribuições 
em 2019, o documento está disponível para baixar no site.

Já o Participante Ativo que em 2019 efetuou contribuições 
ao Plano (via desconto em folha), teve seu Informe de Ren-
dimentos enviado pelo seu RH.
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Veja os encontros já realizados:

• 08/05 – 15h Destinada aos Assistidos: Apresentação 
dos Resultados dos Investimentos dos úl-
timos meses

• 25/05 – 15h Destinada aos Participantes: Efeitos da 
pandemia no mercado financeiro e nos in-
vestimentos da Value Prev

• 29/05 – 10h Destinada aos Assistidos: Quais os efei-
tos e as consequências de alterar ou não 
o Perfil de Investimento? Qual o melhor 
momento? – João Carlos Ferreira

• 03/06 – 11h Armadilha do comportamento humano 
nos investimentos – Aquiles Mosca

• 09/06 – 10h Investindo para o longo prazo – Everaldo 
França

Para manter-se bem informado sobre seu Plano e ativida-
des realizadas pela Entidade, acesse frequentemente o site: 

Convidamos você à leitura do nosso Relatório Anual:

DESTAQUES VALUE PREV

Em meio à pandemia,  
o trabalho segue firme
Em função da crise gerada pelo coronavírus, a Value Prev 
adotou prontamente o trabalho remoto para todos os seus 
colaboradores, sem nenhum prejuízo em suas atividades, 
pois a Entidade já estava preparada e capacitada para ati-
vidades de home office. 

Os atendimentos aos Participantes não pararam e vêm 
sendo realizados normalmente, por meio do site:

Seguimos dedicados às nossas tarefas, obrigações, objetivos 
e cumprimento de prazos, sempre voltados a apoiar a todos.

Atenção ao prazo para alte-
rar perfil e percentual de con-
tribuições 
Até o dia 30 de 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! 

Clique no botão e faça a sua solicitação:

Vale lembrar: você pode optar por alterar seu Perfil de Investimen-

to e o Percentual de Contribuição nos meses de junho e dezembro. 
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Novos assistidos
Damos as boas-vindas aos novos aposentados da Value 
Prev que, após anos de esforço e muito planejamento, ini-
ciam uma nova etapa da vida. Saúde, realizações e prospe-
ridade a todos!

Pesquisa de Satisfação  
do Boletim Value Prev 
Contamos com sua colaboração para que possamos apri-
morar nosso trabalho. 

Participe, dando sua opinião sobre o Boletim Value Prev. 
Dessa forma, podemos intensificar nossa comunicação! 
Qual assunto você gostaria que fosse abordado? Como 
você avalia o conteúdo oferecido hoje?

Pedimos que responda nossa pesquisa no link abaixo:

Queremos muito receber suas sugestões! 

Competência Aposentado

jan/20 André Luís de Oliveira Morilla

jan/20 Paulo Rogério de Paiva Silvino

fev/20 Edson Ovidio da Silva

fev/20 Lúcia Helena Rubini Nogueira

fev/20 Maria Neuza Damaceno Sampaio

fev/20 Osvaldo da Silva Loureiro Filho

mar/20 Adonias Carvalho de Paula

mar/20 Miguel Angelo Macario

mar/20 Olavo Gonçalves Guerra Filho

mar/20 Ronald Kellermann

mar/20 Sérgio Shimura

DESTAQUES VALUE PREV

9

www.hpprev.com.br
https://www.hpprev.com.br/pesquisa.aspx?pesquisa=boletim2806


com você

Acesse agora o site: www.hpprev.com.br
O seu futuro depende das decisões que você toma no presente.

Curta a Value Prev no Facebook!

https://www.hpprev.com.br
https://www.facebook.com/valueprev/
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