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EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA 

A decisão de investir é uma das mais importantes dentro do planejamento financeiro. Mas so-
mente aplicar determinada quantia todo mês não basta! É necessário adotar algumas medidas de 
proteção dos seus investimentos.

Uma delas, e talvez a principal, é assumir que este dinheiro não será retirado antes do tempo previs-
to. Se você tem como objetivo o médio e/ou longo prazos, acaba optando por uma alocação que lhe 
garanta rentabilidade, assumindo naturalmente uma parcela de risco que será adequada ao seu perfil.

Mantenha seu orçamento em dia 
Agora, para que tudo flua bem, suas contas precisam estar em dia. Caso contrário, para cobrir 
uma dívida, você pode acabar deixando de investir por um tempo; para arcar com um gasto 
inesperado em casa, você retira parte da sua aplicação. Tudo isso afeta negativamente seus ren-
dimentos. 

Outro ponto importante a considerar é não comprometer mais de 20% do seu orçamento com 
financiamentos. Caso contrário, para não deixar de pagar parcelas nos momentos de aperto, você 
pode acabar recorrendo aos seus investimentos, o que prejudicaria seu planejamento financeiro.

Como proteger  
seus investimentos?

Cuide do seu fôlego financeiro

Você sabe o que é fôlego financeiro? Como o próprio nome diz, trata-se de um “respiro” no seu 
orçamento: significa ter sempre uma receita maior que as despesas ou uma reserva no seu or-
çamento que lhe permita cobrir alguns gastos extras. Essa estratégia é fundamental, sobretudo, 
quando se assume uma dívida de grandes proporções, como no caso da compra da casa própria.
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Procure, no seu planejamento financeiro, criar sempre 
este fôlego, que lhe possibilita viver com mais tran-
quilidade. O segredo, para isso, é ter sua planilha de 
orçamento sempre atualizada, buscando formas de 
poupar e constituir sua reserva.

Evite gastar mais do que você ganha, tome muito cui-
dado com o uso do crédito e tenha sob controle as com-
pras parceladas, para evitar o “efeito bola de neve” 
das dívidas. Cuide bem da sua saúde financeira!

Construa sua reserva de emergência

Para proteger seus investimentos, cuide bem da sua 
reserva de emergência, que pode ser aplicada em al-
guma modalidade de boa liquidez (ou seja, você con-
segue resgatar o dinheiro rapidamente, se necessá-
rio). Assim, caso algo extraordinário aconteça, esse 
fundo de reserva poderá ser utilizado, protegendo 
o patrimônio que você tem se esforçado tanto para 
construir.

Por mais organizado que seja seu planejamento fi-
nanceiro, deve-se ter consciência de que os gastos 
extras sempre aparecem em determinados momen-
tos da nossa vida. Uma falha mecânica no seu carro, 
manutenção da casa, problemas de saúde na família, 
enfim, diversos fatores que o levam a despender uma 

quantia considerável quando menos se espera. 

Mas vale lembrar que a reserva de emergência pode 
também ser usada no surgimento de alguma oportu-
nidade, como um curso imperdível ou a promoção 
de um notebook que você planeja comprar há tanto 
tempo. Você pode utilizar parte da sua reserva para 
ocasiões assim, sempre com o compromisso e a res-
ponsabilidade de repor esse dinheiro o mais rápido 
possível.

Diversificar é preciso

Falando em proteção, recomenda-se a diversificação 
como forma de garantir bons resultados, minimizando 
riscos. Diversificar significa reunir, em um portfólio, 
ativos de modalidades diferentes, com características 
e comportamentos distintos, sobretudo, diante de al-
guns fatores econômicos, tais como inflação, taxa de 
juros, crescimento do PIB etc. Dessa forma, você cria 
uma carteira balanceada.

Conte com uma boa estratégia

Contar com ajuda especializada na gestão dos seus 
investimentos também é uma alternativa de segu-
rança: você tem a tranquilidade de acompanhar 

os resultados, sabendo que seu dinheiro está sen-
do aplicado com base em uma estratégia sólida, de 
quem conhece o mercado, acompanha o cenário 
econômico, compreende os fatores que afetam o 
desempenho dos ativos e tem como função a busca 
de uma boa performance.

É importante ser consistente na sua estratégia de in-
vestimentos, principalmente nos momentos de crise 
e instabilidade do mercado. Procure manter-se firme 
em seus objetivos, e atento ao longo prazo, o que pos-
sibilita buscar bons resultados nos investimentos, em 
forma de rentabilidade, para maiores períodos.

Informe-se e poupe sempre!

A informação também protege seu dinheiro, pois aju-
da você a tomar decisões financeiras com mais em-
basamento e segurança. Isso vale não somente para a 
escolha dos ativos, como também na hora de avaliar 
a instituição financeira na qual você investe. 

Mesmo que pouco, poupe sempre! Defina muito bem 
seus objetivos e seja firme em seu planejamento fi-
nanceiro. Somente com muita disciplina é possível 
arcar com os compromissos financeiros do cotidiano, 
e ainda projetar a realização de sonhos, no presente 
e no futuro. Bons investimentos!

EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA 
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Nossos resultados

Cenário Econômico 
O primeiro trimestre de 2021 
foi marcado por turbulências na 
política e no cenário econômico. 

INVESTIMENTOS

De um lado, o início da vacinação contra a Covid-19 ser-
viu como uma “dose” de otimismo à economia. De ou-
tro, o aumento de casos e de mortes pela doença voltou 
a preocupar em todo o mundo.

Enquanto isso, o maior consumo durante a pandemia 
provocou a alta da taxa Selic, pela primeira vez em qua-
se seis anos, para tentar conter a inflação. Na política 
nacional, destaque para a dança das cadeiras em seis 
ministérios e nos comandos das Forças Armadas. Além 
disso, houve reação do mercado à notícia da anulação 
das condenações do ex-presidente da República Luiz 
Inácio Lula da Silva.

A inflação pode se tornar um problema para a 

economia em 2021?

Projeções para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo) vêm subindo consecutivamente e levantando 
preocupações entre os economistas.

Em 2021, o mercado não baixou suas estimativas para a 
inflação nenhuma vez. Nas últimas 15 edições do Bole-
tim Focus (divulgado semanalmente pelo Banco Central, 
com projeções de centenas de economistas e analistas), 
houve 14 aumentos e uma manutenção das previsões 
para a inflação neste ano. A projeção, que começou em 
janeiro com 3% ao ano, já está em 4,92%.

A estimativa leva em conta o IPCA, índice considerado 
inflação oficial do País. As expectativas já vinham su-
bindo desde o final de 2020. E, se elas se confirmarem, 
a inflação deve ficar acima do centro da meta do Banco 
Central, de 3,75% a ano, embora ainda abaixo do teto 
(a meta tem limite de tolerância, de 1,5 ponto percen-
tual para baixo ou para cima).

PLANO +VALOR

4,4%

IPCA

4,5%

+Valor

Rentabilidade Plano – Nov/20 à Mar/21

0,8%

CDI

Rentabilidade passada não significa garantia de rentabilidade futura.
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PLANO HP

PLANO DXC

Rentabilidade do Plano – 12 meses

Rentabilidade do Plano – 12 meses

Rentabilidade do Plano – 60 meses

Rentabilidade do Plano – 60 meses

6,1%

IPCA

6,1%

IPCA

23,1%

IPCA

23,1%

IPCA

2,2%

CDI

2,2%

CDI

41,3%

CDI

41,3%

CDI

15,3%

Conservador

15,3%

Conservador

81,2%

Conservador

81,1%

Conservador

Agressivo

27,3%

Agressivo

27,3%

Agressivo

93,1%

Agressivo

93,0%

Moderado

23,8%

Moderado

23,7%

Moderado

90,8%

Moderado

90,6%

Superconservador

Superconservador

6,3%

6,2%

Superconservador

54,0%

Superconservador

54,0%

Fonte: Tabela de cotas mar/2021

Fonte: Tabela de cotas mar/2021

Confira o relatório gerencial com mais informações dos investimentos no site:  https://valueprev.com.br/investimentos/politica-de-investimentos/

Rentabilidade passada não significa garantia de rentabilidade futura.
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A nossa série de webinars foi retomada em março. Mais informações para seu pla-
nejamento, aproveite! 

Essa iniciativa tem sido abraçada com muita seriedade e motivação pela  Value 
Prev, em respeito ao compromisso de apoiar nossos Participantes e Aposentados 
em suas decisões financeiras, seja no planejamento para a aposentadoria, ou na 
gestão do seu patrimônio.

Programe-se!  
Confira as datas dos nossos próximos encontros:

Encontros realizados:

18 de março: 
Plano +VALOR (para Aposentados)

15 de abril:  
Plano +VALOR (para Participantes Ativos e familiares)

27 de abril: 
Plano +VALOR (para Participantes Autopatrocinados e BPDs)

10 de maio:  
Plano +VALOR (exclusivo para Aposentados)

17 de maio: 
Plano +VALOR (para todos os Participantes)

Webinars continuam: programe-se! 
JUNHO

Dia 02, às 10h

Alteração de Percentual e Perfil 
APRESENTAÇÃO: João Carlos e Marcos Nogueira 

Dia 16, às 10h

Plano +VALOR (para Participantes em BPD e 
Autopatrocinados) 
APRESENTAÇÃO: Marcos Nogueira

Dia 23, às 10h

Alteração de Percentual e Perfil 
APRESENTAÇÃO: João Carlos e Marcos Nogueira
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https://valueprev.com.br/maisvalor/o-plano/

Plano Setorial +VALOR 
avança!
A Value Prev tem avançado significativamente, e come-
mora os primeiros resultados do Plano Setorial +VALOR, 
que mostra crescimento significativo, com patrimônio 
de R$ 62 milhões em maio/2021. 

Lançado em outubro de 2020, o +VALOR tem como ob-
jetivo auxiliar no planejamento financeiro dos familia-
res de Participantes e Aposentados, servindo de instru-
mento valioso aos novos Participantes em busca de seus 
objetivos de curto, médio e longo prazo, sejam eles por 
meio de renda mensal ou benefício temporário.

DESTAQUES VALUE PREV

Conheça o Plano 
+VALOR 
O Plano +VALOR é destinado à adesão de Partici-
pantes e, também, de seus familiares. Trata-se de 
alternativa de investimento de longo prazo que 
traz ótimos rendimentos e permite resgates progra-
mados. É ideal para quem quer construir seu futuro 
com tranquilidade ou para quem tem grandes pla-
nos a médio prazo. 

É possível fazer resgates parciais ou solicitar uma 
renda temporária para realizar objetivos de vida, 
tais como uma viagem, um curso no exterior, a com-
pra de um bem de maior valor ou mesmo a educa-
ção de seus filhos.

Com o +VALOR, seu dinheiro (ou de seus familiares) 
é aplicado de forma inteligente. A Política de In-
vestimento da Value Prev garante que os recursos 
sejam investidos em opções que tragam mais ren-
tabilidade e solidez. 

A Value Prev tem novidades. Ao fazer a indicação de 
familiares para adesão ao Plano +VALOR, você con-
corre a prêmios. 

Aproveite essa valiosa oportunidade de motivar seus 
entes queridos a planejarem a realização de seus so-
nhos. Para saber mais sobre esta campanha e fazer 
suas indicações, acesse o nosso hotsite:

Plano +VALOR: participe 
e concorra a prêmios!

Quer indicar para seu familiar? Você tem inte-
resse em aderir? Acesse:

http://artedacriacao.com/valueprev/hotsite/index.php.
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Relatório 
Anual 
2020:  

feito para 
você!

Novos Aposentados

DESTAQUES VALUE PREV

Pesquisa de Satisfação  
do Boletim Value Prev
Sua opinião é fundamental! Estamos sempre dispostos a aprimorar nossa comuni-
cação e a estreitar o relacionamento com nossos Participantes. Para isso, contamos 
com você!

Envie suas sugestões: Qual assunto você gostaria que fosse abordado no Boletim 
Value Prev? Como você avalia o conteúdo oferecido hoje? Tem alguma crítica ou 
sugestão de melhoria?

Queremos melhorar sempre! Participe, dê sua opinião! 
Pedimos que responda nossa pesquisa no link abaixo:

O RA 2020 da Value Prev está disponível em nosso por-
tal. Trata-se de material produzido com muito cuidado 
e dedicação, reunindo informações sobre o desempenho 
dos Planos, resultados obtidos no período, trabalho reali-
zado pela Entidade, sua governança e gestão, bem como 
cenário econômico, perspectivas e muito mais. Confira!

Damos as boas-vindas aos novos Aposentados da Value Prev, que ingressam em 
nova etapa da vida. Após anos de planejamento, que possam realizar seus obje-
tivos com saúde e prosperidade. 

Concessões do primeiro trimestre de 2021

https://valueprev.com.br/value-prev/relatorio-anual/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEJ4LXpWj1i6AQrJZKbjbM1GiYG8JI2Etft2e_MTPf0tIhlg/
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Patrocinadora Nome Mês

HP Brasil Airan de Abreu Junior Janeiro
HP Brasil Cesar de Alencar Affonso Janeiro
HP Brasil Jamil Ratib Filho Janeiro
HP Brasil Neucimar Rossi Janeiro
Entrerprise Services José Roberto Fernandes Gallego Janeiro
Entrerprise Services Monica Andreia Rodrigues Janeiro
HP Brasil Claudia Nogueira Pezzella Ferreira Fevereiro
HP Brasil Claudio Marques Barbosa Fevereiro
HP Brasil Claudio Newton Ferreira Trotta Fevereiro
HP Brasil José Carlos Muniz Brandão Fevereiro
HP Brasil Ricardo Fraga Paraguassu Fevereiro
HP Brasil Sandra Freire Guandalini Fevereiro
Entrerprise Services Beraldo Ferreira Leão Fevereiro
HP Brasil Anísio da Silveira Straub Março
HP Brasil Antonio Muniz Andreose Março
HP Brasil Cesar Lopes Fernandes Março
HP Brasil Clark Bressane Junior Março
HP Brasil Virginia Augusta Pavin Lopez Março
Entrerprise Services Jessen Beraldo Março
Entrerprise Services Paulo Cesar Dias de Freitas Março
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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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