
EDIÇÃO 27  |   MARÇO DE 2020 com você

Queda da Selic 
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA 

Trajetória de queda da Selic pede novo olhar aos 
investimentos

Quem poderia imaginar, há alguns anos, que a taxa Selic chegaria 
à mínima histórica de 4,25% ao ano? Diante deste cenário, os 
investidores (mesmo os mais conservadores) têm mudado sua 
estratégia e buscado fazer ajustes em seu portfólio. E por que este 
movimento acontece? 

Cada modalidade de investimento tem certa reação diante de 
alguns fatores econômicos. Há aquelas que se beneficiam da 
inflação, há as que têm bons resultados na alta dos juros, já outras 
mostram ganhos na queda dos juros etc. 

Quando o mercado percebe a tendência de alta dos juros (taxa 
Selic), a melhor opção de investimento acaba sendo a Renda 
Fixa. Entram nesta modalidade os títulos públicos atrelados à 
Selic (Tesouro Selic e os prefixados, por exemplo), LCI (Letras de 
Crédito Imobiliário), LCA (Letras de Crédito do Agronegócio) e CDB 
(Certificado de Depósito Bancário).

Quando se entra em um cenário oposto, de queda da Selic (como o 
que vemos agora), ganham força os investimentos em Renda Variável, 
principalmente o mercado de ações. Tradicionalmente esta opção 
oferece maiores chances de ganho; no entanto, o risco é maior.

Por que diversificar?

Fala-se na diversificação como alternativa de garantir ganhos ao 
investir: agrupando investimentos que reagem de forma distinta 
aos fatores econômicos, você pode perder de um lado, ganhando 
de outro, compondo assim uma carteira equilibrada que lhe garanta 
melhores resultados.

Para esta escolha, é preciso levar em consideração o prazo do 
investimento, valor a ser investido e, principalmente, o perfil do 
investidor (seus objetivos, como reage às oscilações do mercado e 
ao risco de perda).

Gestão capacitada, melhores resultados

Contar com ajuda especializada na hora de investir proporciona 
maior tranquilidade, segurança e aumenta as chances de melhores 
resultados (rentabilidade).

Na Value Prev, gestores capacitados acompanham o mercado, 
analisam o comportamento dos ativos e procuram montar 
portfólios diversificados, que permitem assumir um pouco mais 
de risco, em busca de maior retorno. 

Você, Participante, pode acompanhar, através do site  
https://www.hpprev.com.br/, o desempenho do seu Plano de 

Queda da Selic pede novo olhar aos 
investimentos. O que fazer?

Benefícios, bem como conhecer de perto a Política de Investimentos 
da Value Prev. Você pode também, nos meses de junho e dezembro, 
alterar seu Perfil de Investimento (respeitando seu momento, seus 
objetivos e sua tolerância ao risco), assim como o percentual de 
contribuição. 

Todas as informações e funcionalidades são disponibilizadas com 
a máxima transparência, para que possa ficar ciente de tudo o que 
acontece e, assim, tomar suas próprias decisões. Afinal, são seus 
investimentos, voltados para a construção do seu futuro!

Todas as informações e funcionalidades são disponibilizadas com 

a máxima transparência, para que possa ficar ciente de tudo o que 

acontece e, assim, tomar suas próprias decisões. Afinal, são seus 

investimentos, voltados para a construção do seu futuro!

https://www.hpprev.com.br/
https://www.hpprev.com.br/
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INVESTIMENTOS

Nossos Resultados

No acumulado dos 12 meses e 60 meses, todos 

os Perfis de Investimentos superaram a inflação, 

proporcionando ganho real aos Participantes.

O ano de 2019 começou com expectativas positivas para a economia, 

com a promessa de reformas, melhora nas contas públicas, queda no 

desemprego e retomada do investimento e do crescimento.

Mas, ao longo dos meses, parte desse otimismo foi se dissipando. A de-

mora maior que a esperada na aprovação da Reforma da Previdência, 

aliada a diversas crises políticas, foi minando a confiança dos empre-

sários e consumidores, e criando entraves à recuperação econômica 

do País.

O cenário externo não ajudou: a guerra comercial entre Estados Uni-

dos e China “espirrou” no Brasil, e prejudicou as contas externas bra-

sileiras. A queda dos juros lá fora também trouxe suas consequências, 

contribuindo para a valorização do dólar frente ao real, e ajudando a 

levar a cotação da moeda norte-americana a bater recordes históricos.

Mas, tivemos também boas notícias: ainda que favorecida pelo baixo 

crescimento econômico, a inflação perdeu força, e atingiu seus meno-

res patamares em quase 20 anos. Sem pressão sobre os preços, o Ban-

co Central também teve mais liberdade para reduzir a taxa básica de 

juro do País, a Selic, para o menor patamar desde 1999 – incentivando 

o crédito e o consumo. 

A Bolsa de Valores se beneficiou desse movimento. Com a Renda Fixa 

rendendo menos, o mercado de ações se tornou mais atrativo para os 

investidores, que levaram o Ibovespa a bater sucessivos recordes, pas-

sando dos 115 mil pontos. 

A esperada retomada do emprego, no entanto, ainda não aconteceu. 

Apesar da criação de vagas apontada pelo Caged (Cadastro Geral de 

Emprego e Desemprego), a taxa de desemprego terminou 2019 nos 

dois dígitos. Se a economia não cresce, empresas não investem e con-

sumidores não compram. O resultado é sentido na pele pela popula-

ção: o desemprego.  O ano foi marcado ainda pela alta informalidade, 

que bateu sucessivos recordes, enquanto os brasileiros buscavam uma 

ocupação no trabalho por conta própria, na falta de vagas formais. 

Mais de 38 milhões de pessoas ficaram nessa situação no final do ano.

Cenário Econômico
2019

  IPCA   AGRESSIVO   MODERADO

  CONSERVADOR   SUPER CONSERVADOR

  Rentabilidade das cotas e inflação12 meses (%)

  Rentabilidade das cotas e inflação 60 meses (%)

4,31

22,59

19,07

16,16

8,74

31,05

100,44 98,87
95,48

73,42

https://www.hpprev.com.br/
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DESTAQUES VALUE PREV

A Value Prev marcou presença no evento de comemoração pelo Dia do Aposentado, organizado pela Abrapp (Associação 

Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar) no dia 23 de janeiro, no Espaço Citron, em São Paulo.

Sra. Marli Aparecida Fioravante Machado foi a aposentada escolhida pela Value Prev para receber as homenagens.

Confira as fotos do evento!

O grande destaque da Política de Investimentos 2020 são as 

alterações na composição das Carteiras (Perfis de Investimentos).

Nos três Perfis, entre outras mudanças, foi iniciada alocação no 

Segmento de investimento Imobiliário. Para saber mais sobre a 

Política de Investimentos, acesse:

Política de 
Investimentos 2020: 
nova composição das carteiras

Dia do Aposentado 2020
Value Prev participa de evento da Abrapp

https://www.hpprev.com.br/download/politica_investimentos_hp.pdf
https://www.hpprev.com.br/
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Capacitação constante: 
Dirigentes participam de treinamento na UniAbrapp

Dirigentes da Value Prev participam de treinamento promovido pela UniAbrapp: “Exercício da Função de Conselheiro”, no 

período de Novembro de 2019 à Abril de 2020. 

O programa, composto por quatro módulos, apresenta e discute o papel e as responsabilidades do Conselho e sua relação 

com a gestão, oferecendo vivência nas questões essenciais, as quais lhe cabem decisão e monitoramento.

O curso é destinado aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal das EFPC (Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar) já atuantes, titulares ou suplentes, bem como os profissionais que desejam se preparar para atuação nos 

Conselhos, seja por indicação da patrocinadora ou por eleição entre os Participantes.

Abaixo, fotos do treinamento. Parabéns à equipe envolvida!

Eleição para CD da Abrapp e ICSS
A Value Prev faz parte das 25 Entidades associadas à Abrapp mais votadas, para 

composição do Conselho Deliberativo da instituição. O resultado da eleição do 

corpo diretivo da Abrapp, válido para o triênio 2020/2022, foi divulgado no dia 

11 de dezembro de 2019.

As eleições do Sindapp e ICSS ocorreram simultaneamente à votação da 

Abrapp. João Carlos Ferreira, diretor de Investimentos da Value Prev, foi eleito 

Diretor Executivo do ICSS. 

Para acesso aos resultados na íntegra:

https://www.multilinks.com.br/eleicoesabrapp/https/votacao.cfm
http://www.icss.org.br/Paginas/DetalheNoticiaIcss.aspx?ItemId=330
https://www.hpprev.com.br/
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DESTAQUES VALUE PREV

Atenção à temporada do 
Imposto de Renda 

O prazo para entrega da Declaração de Imposto 

de Renda 2020, ano-calendário 2019, termina 

no dia 30 de abril. Prepare-se!

• Reúna a documentação: antes de começar a sua declaração, 

junte as informações e documentos necessários, tais como 

comprovantes de rendimentos, recibos, notas fiscais, 

demonstrativos de aplicações financeiras etc. Ter a papelada 

reunida facilita muito o trabalho! Só inclua na declaração os 

dados que você puder comprovar. 

• Importe os dados da declaração anterior: se você entregou 

declaração de IR no ano passado, lembre-se que você pode 

importar os dados para iniciar o preenchimento do IR 2020. Além 

de ganhar tempo, você evita erros no preenchimento. 

• Completo ou Simplificado: a escolha entre o modelo de 

declaração completo ou simplificado depende das despesas 

que você possui para deduzir. Se você tem filhos como seus 

dependentes, paga escola particular, plano de saúde e ainda 

contribui com previdência privada, são grandes as chances de 

o modelo completo ser a melhor opção. Para quem tem poucas 

despesas dedutíveis, pode ser melhor preencher o modelo 

simplificado, que considera um desconto padrão de 20% sobre a 

base de cálculo do imposto, limitado a R$ 16.754,34.

• Junto ou separado: na dúvida sobre incluir ou não seu cônjuge 

na sua declaração, procure fazer algumas simulações e verificar 

qual lhe garante melhor resultado. 

• Faça bom uso das deduções: a inclusão de dependentes dá 

direito a um abatimento no cálculo do imposto a pagar, no valor 

de R$ 2.275,08 por dependente. Não há limite para dedução de 

despesas com saúde, você pode abater gastos com consultas, 

exames, internações e convênio, desde que possa comprová-los. 

Já as despesas com educação podem ser abatidas do IR somente 

até o valor anual de R$ 3.561,50 por pessoa. 

• Atenção ao prazo: embora o prazo termine no dia 30 de abril, 

lembre-se que quem declara antes tem maiores chances de estar 

nos primeiros lotes de restituição (caso tenha imposto a restituir). 

Para informar seu Plano de Benefícios na Declaração de IR 

2020, basta preenchê-la com os dados listados no Informe de 

Rendimentos fornecido pela Value Prev, que pode ser acessado 

no link abaixo, informando o seu CPF: 

Inclua seu Plano HP 
na Declaração

https://www.hpprev.com.br/irinfobase2019.aspx
http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020/download/download-do-programa
http://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020/perguntao
https://www.hpprev.com.br/
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DESTAQUES VALUE PREV

Nome Mês/Ano

Maria Jose Lopes da S. Tarumoto out/19

Mauro Cesar Oliveira de Aquino out/19

Jose Alberto C. Vasconcellos nov/19

Sergio Lourencetti nov/19

Novos Assistidos
Damos as boas-vindas aos novos aposentados Value Prev. 
Muito sucesso nesta nova etapa da vida para:

Queremos aprimorar sempre o nosso trabalho, 

e você pode nos ajudar, dando sua opinião 

sobre o Boletim Value Prev. Participe!

Dessa forma, podemos intensificar nossa 

comunicação. Qual assunto você gostaria que 

fosse abordado? Como você avalia o conteúdo 

oferecido hoje?

Pesquisa de Satisfação do Boletim Value Prev  

Contamos com você!

Pedimos que responda nossa pesquisa,  
no link abaixo:

https://www.hpprev.com.br/
http://www.hpprev.com.br/pesquisa.aspx?pesquisa=boletim2703


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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