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Verifique, mensalmente, se o valor da sua contribuição 

tem sido compatível à dedução permitida (12% da sua 

renda mensal tributável). Caso isso não ocorra, para apro-

veitar esse benefício você pode complementar o valor. 

Para isso, você conta com a Contribuição Voluntária, que 

pode ser feita a qualquer tempo, em especial em dezem-

bro, utilizando o seu 13º salário ou alguma outra renda 

extra que queira poupar e, assim, reforçar sua reserva.  

IMPORTANTE
As contribuições voluntárias podem ser  

feitas até o dia 27/12/2020. Aproveite!

Lembre-se de planejar  
o ano todo!

O ideal é adotar essa estraté-

gia já no início do ano, para po-

der se programar mês a mês. Em 

2021, procure caprichar ainda 

mais no seu planejamento e inclua 

nas suas metas olhar mais aten-

tamente para o benefício fiscal.

Estamos fechando 2020. Em meio a tantas turbulências 
e desafios, você conseguiu pensar no seu planejamento 
financeiro como deveria? 

Ainda há tempo para algumas providências bem impor-
tantes. Uma delas é aproveitar o benefício fiscal do seu 
Plano de Benefícios HP. Vale lembrar como funciona: você 
pode deduzir, da base de cálculo do imposto, as contribui-
ções feitas ao seu Plano, até o limite de 12% da sua ren-
da bruta anual tributável. Para isso, é necessário utilizar, 
na hora de prestar contas ao Fisco, o modelo completo 
de declaração de Imposto de Renda. 

As contribuições para o Plano, feitas pelos Participan-
tes, já são deduzidas do seu salário para o cálculo do 
Imposto de Renda na fonte. Mas essas contribuições 
podem ainda não ser suficientes para atingir os 12% 
da renda bruta. 

Aproveite o seu 13º salário

A entrada de dinheiro extra pode representar um bom 
reforço na sua reserva para a aposentadoria. Que tal fa-
zer uma contribuição com seu 13º salário e aproveitar o 
benefício fiscal? 

Ano acabando: aproveite o  
benefício fiscal do seu Plano!
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Cenário Econômico 
3º trimestre • Economia brasileira manteve trajetória 
de recuperação após o choque inicial pandemia

INVESTIMENTOS

A economia brasileira manteve, ao longo do terceiro tri-
mestre, a trajetória de recuperação após o choque inicial 
da pandemia da Covid-19 entre março e abril. A gradual 

flexibilização das restrições à mobilidade das pessoas, a 
extensão do auxílio emergencial, a ampliação do crédi-
to às micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) com 
garantia do Tesouro e a política monetária expansionista 
ajudam a explicar a retomada observada a partir de maio. 

Os dados da atividade econômica, com a continuidade 
do processo de flexibilização das restrições à mobilidade 
e ao funcionamento das atividades econômicas iniciado 
em junho, mostram que a economia voltou a crescer no 
terceiro e no quarto trimestre de 2020, recuperando par-
te das perdas do segundo trimestre e encerrando o ano 
com uma queda de 6%. 

Contudo, o desempenho observado de parte dos indica-
dores de atividade econômica nos primeiros meses do 
terceiro trimestre permite uma expectativa mais otimis-
ta acerca do ritmo de recuperação ao longo do restante 
do ano. Com isso, a queda projetada para o PIB no ano foi 

revisada de 6% para 5%, enquanto para 2021 o cresci-

mento projetado foi mantido em 3,6%.

No curto prazo, a intensidade da recuperação ainda de-

pende da evolução da pandemia, em especial da conti-

nuidade da trajetória de redução do número de novos 

casos e mortes. O efetivo controle da disseminação da 

Covid-19 é importante para o setor de serviços, que vem 

apresentando desempenho inferior aos demais devido às 

restrições ainda em vigor e ao comportamento cauteloso 

por parte de consumidores.

As perspectivas para a economia dependem também, ou 

principalmente, da redução das incertezas quanto à polí-

tica fiscal diante do forte aumento do déficit e da dívida 

pública resultante das medidas de combate aos efeitos 

da pandemia, bem como das pressões que vêm se acu-

mulando pelo aumento de gastos. 

Embora a deterioração fiscal de 2020 seja predominan-

temente transitória e seu impacto sobre a dívida pública 

venha sendo em parte compensado pelas baixas taxas de 
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juros vigentes, aumentou-se a necessidade de implemen-
tar medidas estruturais que garantam uma trajetória sus-
tentável para a relação dívida/PIB.

Nossos resultados

No terceiro trimestre, as cotas apresentaram rentabili-
dade positiva. A inflação medida pelo IPCA, índice ofi-
cial do Governo Federal, atingiu no trimestre 1,24%, o 
CDI  0,51% e o IBrX-100 atingiu -0,05%. No acumula-
do dos 36 meses e 60 meses todos os Perfis de Inves-
timentos superaram a inflação, proporcionando ganho 
real aos Participantes. 

Conheça o relatório gerencial com mais informações dos 
investimentos no site: 
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Lembre-se: aproveite o 
incentivo fiscal
2020 está acabando, mas ainda dá tempo de aprovei-
tar o Benefício Fiscal do seu Plano de Benefícios HP!

Aproveite a renda extra do 13º salário para fazer sua 
contribuição voluntária. Além de poupar mais para 
seu planejamento, você ainda paga menos imposto!

DESTAQUES VALUE PREV

Plano +Valor mostra  
força desde o início
Lançado em setembro deste ano, o Plano Setorial +Valor 
começou a decolar já nos seus primeiros meses!

O lançamento foi marcado por webinar, no dia 25 de agos-
to, visando apresentar aos Participantes as regras gerais, 
os investimentos e as normas de tributação do novo Pla-
no, que poderá auxiliar no planejamento financeiro dos 
familiares de Participantes e Assistidos, servindo de ins-
trumento valioso aos novos Participantes em busca de 
seus objetivos de longo prazo, sejam eles por meio de 
renda mensal ou benefício temporário.

O Plano foi desenhado para abranger uma grande am-
plitude do grau de parentesco. Para mais informações, 
acesse: 

Destaque de outubro: 
criação do Plano DXC 
O Plano de Benefícios DXC foi criado no mês de outubro, 
resultado do processo de cisão do Plano de Benefícios 
HP, atendendo à solicitação da Patrocinadora Enterprise 
Services Brasil Serviços de Tecnologia Ltda. 

Para saber mais sobre o Plano de Benefícios DXC, acesse 
o  regulamento:

Processo Eleitoral 2020 
De 25 a 27 de novembro, foram realizadas as eleições 
para membro efetivo e suplente dos Conselhos Delibe-
rativo e Fiscal. O mandato dos conselheiros começa em 
abril de 2021 e termina em março/2024.

Para conhecer os eleitos, acesse aqui os resultados:
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Em tempos de transformação digital, a Value Prev tem in-
tensificado a comunicação com seus Participantes, pro-
movendo uma série de webinars com informações rele-
vantes para o planejamento financeiro.

Série de webinars: informação e aprendizado para os Participantes

Confira os temas abordados desde agosto:

INVESTIMENTOS

Investindo em Florestas (18/08) e Características, 
seleção e alocação dos Fundos Imobiliários (21/09). 

PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO

Longevidade e Empreendedorismo (23/10).

PLANO HP

Alteração de Perfil, Percentual de Contribuição  
e Alteração de Renda (26/11).

PLANO SETORIAL +VALOR

Apresentação/Lançamento/Características (25/08), 
Value Prev mais próximo de sua família (28/09),  
Fique por dentro de todos os detalhes (21/10) e 
Informações sobre o Plano (dias 29/10 e 19/11).

Para o mês de dezembro, estão programadas:

Dia: 16/12, às 16h  
Alteração de Perfil e Percentual de Contribuição

APRESENTAÇÃO:  João Carlos Ferreira  
e Marcos Nogueira

LINK PARA ACESSO: 

Dia 14/12, às 16h 
Alteração de Perfil e Renda  
(conteúdo destinado aos Aposentados)

APRESENTAÇÃO:  João Carlos Ferreira  
e Marcos Nogueira

LINK PARA ACESSO: 

Dia 09/12, às 16h 
Alteração de Perfil e Percentual de Contribuição

APRESENTAÇÃO: João Carlos Ferreira, diretor de 
Investimentos da Value Prev e Marcos Nogueira, 
coordenador previdenciário.

LINK PARA ACESSO: 

Aproveite!

Trata-se de excelente oportunidade de aprendizado.
Para acompanhar a programação, acesse:

Caso não consiga comparecer na sessão,  
as gravações serão disponibilizadas no link:
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Novos Assistidos
Com satisfação, apresentamos os novos aposentados da Value Prev. Desejamos que possam aproveitar esta 
nova etapa com muita saúde, realizando seus objetivos e curtindo a vida, depois de anos de planejamento. 
Prosperidade e sucesso a todos!

Queremos aprimorar nossa comunicação e estreitar nos-
so relacionamento com cada Participante. 

Sua ajuda é fundamental! Pedimos que responda nossa 
pesquisa: pressione o botão ao 
lado. Contamos com você!

Participantes Suspensos: 
última chamada!
Atenção ao prazo! Até o final desse ano, os Participantes 
com status de “suspenso” podem retomar seu planeja-
mento para o futuro e voltar à condição de ativos.

Para isso, basta quitar suas contribuições até o final de 
2020. Vale lembrar: juros e multa foram congelados em 
30/04/2020.

Ao aproveitar esta oportunidade, o Participante sus-
penso volta a ter direito às opções que o Plano oferece  
(Autopatrocínio, Benefício Proporcional Diferido/BPD, 
Portabilidade e Aposentadoria) e, principalmente, ao sal-
do da empresa.

Pesquisa  
de Satisfação  
do Boletim  
Value Prev 

Nosso objetivo é melhorar sempre! Para isso, contamos 
com a sua participação. 

Opine, envie suas sugestões: Qual a sua opinião sobre o 
Boletim Value Prev? Qual assunto você gostaria que fosse 
abordado? Como você avalia o conteúdo oferecido hoje?

 Patrocinadora Nome Mês

 DXC Maricel Aparecida Dainese Julho

 HPE Carlos A. dos Santos Amaral Julho

 HPE Wagner Estevão Kavai Julho

 DXC Antonio de Vita Neto Agosto

 DXC Claudio Alberto Besser Agosto

 HPE Alan Lopes Silva Agosto

 HPE Claudio José Gonçalves Agosto

 HPE Marco A. M. Genovez Agosto
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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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