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 mudar de um dia para o outro. Quantas histórias você 
já ouviu de pessoas que precisaram adiar sonhos por 
conta do novo coronavírus? Todo planejamento pre-
cisa ser flexível. Não basta somente se organizar para 
realizá-lo, porque fatores externos podem afetá-lo 
de alguma forma. A solução? Esperar, ajustar-se à 
nova situação e rever seu planejamento, sem jamais 
desistir dele!

• Emoções em dia como prioridade: há tempos a preo-
cupação com a saúde emocional vem sendo propaga-
da, em função do número crescente de casos de an-
siedade e depressão. Em meio à pandemia, cuidar das 
emoções se tornou essencial.

• Somos resilientes: toda a dificuldade pela qual passa-
mos desde março desenvolve nossa capacidade de su-
peração, de ver o cenário com esperança.

• Podemos nos adaptar: tudo mudou depressa e todos 
tiveram que se ajustar. Rotina de trabalho, de estu-
do, de casa, lazer, atividades físicas. Tudo diferente 

Ninguém poderia imaginar o tamanho do desafio que 
2020 nos reservaria, em meio a tantas dificuldades. A 
pandemia da Covid-19 impôs diversas mudanças. Fomos 
obrigados a rever conceitos e adotar uma nova postura, 
na qual o isolamento social e o distanciamento são meios 
de mostrar respeito e proteger a quem amamos.

O que começou 
em março conti-

nua afetando nos-
sas vidas. Conside-

rando que dificuldades 
são sempre fonte de 

aprendizado, é hora da 
reflexão: o que aprende-

mos em meio a tamanha 
turbulência? 

•  Planejamento sim, controle 
não: a primeira lição certamen-
te é o fato de que não podemos 
controlar nada, pois tudo pode 

Tempos de superação: 
quais lições têm sido 
marcantes?
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colocou à prova nossa capacidade de adaptação. É o  
novo normal!

• Convivência familiar pode ser desafiadora: de um dia 
para o outro, familiares que mal se encontravam em 
casa, em função de diferentes horários de trabalho, estu-
do e outros compromissos, viram-se dividindo o mesmo 
espaço dia e noite. As refeições passaram a ser conjun-
tas e todos precisaram se ajustar para organizar o home 
office e as aulas online. Esses momentos de união têm 
ensinado o real conceito de conviver e compartilhar. 

• O poder da solidariedade e empatia: as estatísticas 
divulgadas diariamente nos colocam em contato com 
uma dura realidade, e a dor do outro passou a ser ob-
servada mais de perto. 

• Liberdade não tem preço: nunca se deu tanto valor a 
hábitos simples, como o passeio de domingo, uma tar-
de de sol, o cafezinho cedo na padaria, o encontro com 
familiares e amigos, enfim... poder sair de casa quando 
e com quem quiser, sem riscos. 

• Revisão de valores e prioridades: diante de um mo-
mento desses, é natural a revisão de prioridades, com 
maior atenção à nossa saúde e ao bem-estar de quem 
amamos. Hábitos de consumo foram revistos, assim 
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como metas que pareciam urgentes passaram a ter ou-
tro significado.

• Gastos extras impactam o orçamento: muitas famílias 
perceberam, ao ficarem em casa, que os gastos com la-
zer e refeições nos passeios de fim de semana podem 
fazer uma grande diferença no orçamento. As despesas 
com supermercado certamente estão mais altas, assim 
como tarifas de consumo (energia elétrica, gás etc.) e é 
necessário fazer ajustes na sua planilha. 

• Planejamento não pode parar: por mais difícil que seja 
o momento, não deixe de organizar suas finanças e de 
pensar no futuro. Cuide muito bem da sua reserva de 
emergência – é bom contar com um fundo para mo-
mentos de aperto. Em setembro, lançamos o Plano de 
Benefícios Setorial + Valor.  Esta é mais uma forma de 
planejar e poupar! Saiba mais na página 6. Confira!

• Home office pode integrar equipes: o que parecia im-
possível para muitas empresas tornou-se a melhor al-
ternativa para dar continuidade às suas atividades em 
segurança: o home office. Colaboradores comprometi-
dos, conectados, responsáveis, dando o seu melhor para 
que tudo continue funcionando. Equipes verdadeira-
mente integradas em torno de objetivos bem definidos. 

Mundo online tornou-se essencial 

Em tempos de distanciamento, até as pessoas mais 
resistentes à tecnologia se viram obrigadas a rea-
lizar muitas tarefas pela internet, e conseguiram 
se adaptar a isso, garantindo ao mundo digital um 
grande espaço na vida das pessoas: compras em 
supermercados, farmácias, refeições, roupas, ele-
trodomésticos e outros itens de necessidade. Isso 
sem falar no uso do internet banking e aplicativos 
para pagamentos de contas e realização de outros 
serviços bancários.

Famílias adotaram o hábito de realizar encontros 
e comemorações de aniversário por videoconfe-
rência. As redes sociais ganharam ainda mais for-
ça, como forma de conexão com amigos, familia-
res, conhecidos. Hábitos que certamente vieram 
para ficar.

Fica o convite à reflexão: quais as lições que a 
pandemia tem lhe ensinado? 

E que cada um de nós possa sair mais forte e me-
lhor de toda essa turbulência. Tudo isso vai passar!
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Cenário Econômico 
Efeitos da pandemia: economia brasileira 
recua 9,7% no segundo trimestre

INVESTIMENTOS

Diante da crise gerada pela pandemia da Covid-19, o mer-
cado acompanha indicadores que mostram os impactos 
causados na atividade econômica e buscam traçar pers-
pectivas para a recuperação. 

Segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística), no dia 1º de setembro, o 
PIB (Produto Interno Bruto) do País encolheu 9,7% no se-
gundo trimestre de 2020, na comparação com o trimes-
tre anterior, auge do distanciamento social adotado para 
controle da pandemia da Covid-19. Essa é a segunda que-
da trimestral seguida (o que coloca o Brasil em “recessão 
técnica”) e o menor resultado para a economia desde o 
início da série histórica, em 1996, segundo o Sistema de 
Contas Nacionais Trimestrais.

Em valores correntes, o PIB, que é a soma dos bens e servi-
ços produzidos no Brasil, atingiu R$ 1,653 trilhão de abril 
a junho. Após a revisão da queda do primeiro trimestre 
de -1,5% para -2,5%, a economia acumulou queda de 
5,9% no primeiro semestre do ano, em relação ao mes-
mo período de 2019.

Impacto nas empresas

É inegável que a pandemia da Covid-19 
trouxe enormes desafios para a eco-
nomia brasileira, e que demorarão a 
serem solucionados.

De acordo com a Pesquisa Pulso 
Empresa, realizada pelo IBGE e di-
vulgada em 18 de agosto, dos 2,8 mi-
lhões de empresas em funcionamento 
na primeira quinzena de julho, 44,8% 
informaram que a pandemia afetou nega-
tivamente suas atividades, enquanto para 
28,2% o efeito foi pequeno ou inexistente e 
para 27% o efeito foi positivo.

As empresas do setor de serviços foram as que 
mais sentiram impactos negativos (47%), com 
destaque para o segmento de serviços pres-
tados às famílias (55,5%). No comércio, 44%  
das empresas relataram efeitos negativos e no 
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setor de construção civil, 38%. Na área industrial, 42,9% 
das empresas destacaram impacto negativo, enquanto 
para 33,1% o efeito foi pequeno ou inexistente e para 
24,1% o impacto foi positivo. 

Retomada 

A queda da atividade econômica tem ocorrido global-
mente e colocado o mundo no caminho de uma recessão. 
Nos últimos meses, porém, indicadores têm mostrado o 
início de uma retomada no Brasil, em setores como in-
dústria e comércio.

Entre a população brasileira, de acordo com o “Obser-
vatório Febraban”, divulgado em junho pela Federação 

INVESTIMENTOS

Rentabilidade das Cotas e Inflação - 36 Meses (%) Mês de referência: junho/2020
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Rentabilidade das Cotas e Inflação - 60 Meses (%) Mês de referência: junho/2020
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Brasileira de Bancos, 43% responderam que o Brasil 

vai levar mais de dois anos para se recuperar; 31% es-

timam que isso ocorra entre um e dois anos; 19% em 

um prazo entre 6 meses e um ano e 5% acreditam que 

a recuperação ocorra em menos de 6 meses. O percen-

tual restante das pessoas consultadas não sabe ou não 

respondeu.   

Já em relação à recuperação das finanças pessoais, qua-

se a metade (49%) dos entrevistados acredita que seu 

orçamento voltará ao patamar de antes da pandemia da 

Covid-19 em até um ano. Para 21%, a situação será re-

tomada entre um e dois anos; 17% acredita em mais de 

dois anos. Já para 8% dos consultados, não houve qual-

quer impacto no orçamento. E o percentual restante das 
pessoas consultadas não sabe ou não respondeu.   

Nossos resultados

No segundo trimestre as cotas apresentaram rentabili-
dade positiva. A inflação medida pelo IPCA, índice ofi-
cial do Governo Federal, atingiu no trimestre -0,43%, 
o CDI  0,73% e o IBrX-100  30,4%. Todos os Perfis, no 
acumulado de 12, 24, 36 e 60 meses, estão com resul-
tados acima da inflação, proporcionando ganho real 
aos Participantes.

No acumulado dos 36 meses a 60 meses, todos os Perfis 
de Investimentos superaram a inflação:
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Plano +Valor é lançado  
em setembro
O mês de setembro teve como destaque o lançamento 
do Plano de Benefícios Setorial + Valor. 

A proposta de implantação do novo Plano foi aprovada 
pela Previc (Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar) no dia 30 de julho deste ano, assim como 
o Convênio de Adesão da Abrapp (Associação Brasileira 
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar).  

Foi também encaminhada para aprovação final da Previc 
o processo de Cisão do Plano de Benefícios HP, para cria-
ção do Plano de Benefícios DXC, atendendo à solicitação 

DESTAQUES VALUE PREV

Relatório Anual
O relatório anual de 2019 está disponível no site 
da Value Prev, nas versões completa e resumida. 
Acesse pelo link: 

Trata-se de excelente oportunidade para você 
acompanhar os trabalhos realizados pela Entidade 
e o desempenho do seu Plano. Acreditamos que 
informação é a base das melhores decisões finan-
ceiras. Boa leitura!

da Patrocinadora Enterprise Services Brasil Serviços de 
Tecnologia Ltda. 

A Previc, como órgão regulador, analisa as informações 
fornecidas, aponta ajustes a serem feitos e solicita docu-
mentações complementares, para aprovação final. Este 
processo foi iniciado no mês de abril de 2020. 

Essas alterações estão alinhadas com o Planejamento  
Estratégico e com a ampliação da extensão aos fami-
liares, possibilitando a mais pessoas a oportunidade de 
poupar para o futuro.
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Entidade dá nova chance 
aos Participantes suspensos 
A Value Prev está oferecendo aos Participantes com sta-
tus de “suspenso” a oportunidade de voltarem à condi-
ção de Participantes Ativos, retomando assim o seu pla-
nejamento para a aposentadoria.

Para isso, basta quitar suas contribuições até o final des-
te ano. O pagamento pode ser feito de uma única vez ou 
parcelado. Os juros e multa foram congelados em 30/04.

Retomando as contribuições, o Participante  volta a ter 
direito às opções que o Plano oferece (Autopatrocínio, 
Benefício Proporcional Diferido/BPD, Portabilidade e 
Aposentadoria) e, principalmente, ao saldo da empresa. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Value Prev 
pelos seguintes canais de atendimento: 

Site: 

E-mail/Atendimento ao Participante:.
DESTAQUES 
VALUE PREV

DESTAQUES VALUE PREV

Webinars sobre 
Investimentos e 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:

Aproveite a oportunidadade para participar!  
Acesse o site para acompanhar os encontros:
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Pesquisa de Satisfação  
do Boletim Value Prev 
Queremos realizar um trabalho cada vez melhor e inten-
sificar a nossa comunicação. Contamos com a sua ajuda 
para atingir este objetivo!

Qual a sua opinião sobre o Boletim Value Prev? Qual as-
sunto você gostaria que fosse abordado? Como você ava-
lia o conteúdo oferecido hoje?

Pedimos que responda nossa pesquisa, no link abaixo: 

Participe! Desde já, agradecemos.

Novos Assistidos
Apresentamos os novos aposentados da Value Prev. De-
sejamos muita saúde, prosperidade e realizações nesta 
nova etapa da vida, resultado de muito planejamento e 
dedicação. Sucesso a todos!

Nome Mês

Nairo Moraes Abril

Paulo César Perez Martins Abril

Roberto José Pretto Abril

Rogério de Freitas Abril

Rubem Daniel Duek Abril

Salvio Hugo Pimenta Abril

William de Molnary Abril

Anderson de Lima e Cirne Carvalho Maio

Gilson Peres Alves Maio

José Alves de Almeida Maio

Clarina Caoru Takasaki Lee Junho

Gedeon Marcos Viana Junho
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com você

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

Curta a Value Prev no Facebook e Instagram!

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