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Pós-pandemia: como organizar as contas?

Depois de dois anos do início da pandemia, a vida parece estar voltando ao normal. É hora de retomar os
sonhos que foram adiados, e colocar em ordem o seu
planejamento financeiro. Você tem pensado nesse
assunto? Vivemos tempos de inflação, elevação dos
juros, eleições... Toda essa instabilidade pede atenção especial ao orçamento.

INVESTIMENTOS

De olho na planilha
Primeiro, é importante ter uma fotografia bem clara
da situação financeira atual. A ferramenta que possibilita isso é a planilha de orçamento: de um lado, as
receitas, de outro, as despesas. Quanto mais completa ela for, melhor!
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Comparando quanto se ganha e quanto se gasta, vai
ser possível verificar se sobra dinheiro no fim de cada
mês. Com este resultado em mãos, é possível traçar
sua estratégia.

www.valueprev.com.br
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CONFIRA CINCO PASSOS DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO:
1. Defina, ou reorganize, seus objetivos.
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2. Construa, ou atualize, sua planilha de orçamento.
3. Crie o hábito monitorar o seu planejamento.
4. Busque formas de economizar no dia a dia,
e cortar gastos.
5. Procure analisar resultados de tempos em
tempos, para ajustar sua estratégia, sempre
que necessário.

INVESTIMENTOS

Seu planejamento financeiro deve
ser flexível, ajustável às várias
etapas da vida, e aos seus desafios!
Lições a aprender
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O planejamento financeiro contribui para uma vida em
equilíbrio. Definindo objetivos, cria-se o hábito de consumir menos hoje, para realizar metas futuras, que vão
desde a compra de bens de maior valor, até a decisão de
poupar para a aposentadoria!

São muitas as lições a aprender, na condução do seu
planejamento, passo a passo:

1. Economizar: identificando como, e onde, reduzir
suas despesas. Afinal, é preciso “esticar” o dinheiro.
2. Consumir de forma responsável: os hábitos de
consumo devem ser revistos, aprendendo a distinguir prioridade (gastos necessários) de vontade (gastos por impulso).
3. Poupar: com as finanças em ordem, lembre-se da
importância de guardar dinheiro, construindo, primeiro, uma reserva de emergência.
4. Investir: lembre-se que é preciso fazer o dinheiro render. Há diferentes opções de investimentos,
e você deve escolher as que mais se enquadrem ao
seu perfil, momento de vida e objetivos.

O poder da reserva de emergência
Pensando na crise gerada pela pandemia de Covid-19,
que nos proporcionou grandes lições, em todos os segmentos de nossas vidas, é natural a pergunta: é possível se proteger dos impactos de acontecimentos graves
como este? O indicado é compor sempre uma estratégia
de segurança, tanto para o seu orçamento, quanto para
seus investimentos.

www.valueprev.com.br
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A reserva de emergência é uma excelente medida de
proteção: trata-se de um dinheiro destinado a eventualidades, evitando que você desequilibre seu orçamento,
contraia algum empréstimo sem planejamento ou resgate seus investimentos (ou parte deles), caso precise
de recursos rapidamente.
Planejadores financeiros recomendam que seja poupado dinheiro suficiente para cobrir de três a seis meses de
despesas fixas.

De olho no longo prazo
Em relação aos investimentos, pensando nos momentos de instabilidade, vale sempre a recomendação: evite
tomar qualquer atitude por impulso, ansiedade ou aversão exagerada a perdas.
Se você ainda não poupa para o futuro e nem pensa nesse assunto, procure começar seu planejamento financeiro e acumular recursos, usando o tempo a seu favor.
Caso você já tenha o hábito de poupar, siga firme nesse
objetivo! Sua renda no futuro depende, principalmente,
do seu esforço de acumulação ao longo da vida.
Aproveite o momento para tomar decisões significativas e transformadoras em sua vida. Bom planejamento!
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Planejamento financeiro:
Metas garantem motivação, mesmo nos momentos de crise
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A pandemia do novo Coronavírus mudou nossos planos,
de um dia para o outro. A difícil e surpreendente realidade nos mostrou que podemos (e devemos) planejar, mas
não temos controle absoluto sobre nada!
Sendo assim, é natural a pergunta: se tudo pode mudar
de um dia para o outro, como ter motivação para conduzir bem seu planejamento financeiro?
A resposta é simples: ter metas! Afinal, sonhar faz parte
da nossa vida. Mesmo sem perceber, sempre surge um objetivo a atingir, seja ele simples ou não, e isso nos move.
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Para que as ideias não se percam e para evitar que
você fique só no campo da imaginação, é preciso
organizar tudo muito bem. Você vai se surpreender
com o resultado: certamente vai usar melhor seu
dinheiro, reavaliar despesas e pensar em formas de
economizar, para atingir o que deseja.

Mas, lembre-se de que o planejamento precisa ser flexível: suas metas podem ser adiadas, mas nunca esquecidas, se elas forem realmente importantes para você!
Para que possa garantir foco e observar seus resultados,
estabeleça prazos para realizar suas metas, classificando-as em:

Sonhar...e realizar!

• Metas de curto prazo:

Conduzir um bom planejamento financeiro significa ter o orçamento em dia, e cultivar o hábito de
poupar, para os diferentes objetivos. Dê um passo
de cada vez, e siga firme para a realização dos seus
sonhos. O seu futuro agradece!

São aquelas que você pretende realizar em menos de
um ano.
Por exemplo: construir uma reserva de emergência,
fazer uma pequena reforma em casa etc.

• Metas de médio prazo:
Têm prazo de realização dentro de um a cinco anos.
Por exemplo: trocar de carro, realizar a viagem internacional dos sonhos etc.

• Metas de longo prazo:
São as que você imagina realizar em, no mínimo, cinco anos.

DESTAQUES
VALUE PREV

Por exemplo: faculdade dos filhos, comprar um imóvel, poupar para a aposentadoria.
www.valueprev.com.br
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Sua motivação bem estruturada!
Para garantir um planejamento bem-sucedido, suas metas devem ser:
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• Específicas: você precisa saber exatamente o que
quer fazer com o dinheiro que poupar.
• Mensuráveis: é importante saber se atingiu sua meta
ou a que distância está dela. Exemplo: pretende comprar um notebook que custa R$ 3.800 e você tem R$
1.300 já poupados.
• Atingíveis: suas metas devem ser razoáveis e possíveis de serem realizadas.

INVESTIMENTOS

• Relevantes: a meta precisa ser de bom senso e se
encaixar às suas necessidades.
• Previsíveis: procure determinar um prazo para atingir seu objetivo. Assim, você mantém seu planejamento em dia!
Com metas definidas, você garante motivação para conduzir sua estratégia e, também, a chegar aonde deseja.

DESTAQUES
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ceira, que significa adiar, deixar para depois decisões
que poderiam mudar a nossa vida. E por que adiamos?
Alguns fatores justificam o hábito de procrastinar:
Medo da realidade: elaborar o orçamento possibilita ter
uma visão clara da situação financeira, e nem todos estão preparados para o “diagnóstico”, principalmente as
pessoas que sabem que têm problemas financeiros. Em
função disso, acabam “deixando para depois” a tarefa
de controlar as contas.
Resistência e insegurança: a falta de conhecimento
gera insegurança, e a pessoa acaba ficando resistente
a dar o primeiro passo, principalmente na hora de investir, perdendo um tempo valioso, já que, para ver seu
dinheiro crescer, quanto antes começar a aplicá-lo em
boas alternativas de investimentos, melhor! O excesso
de informação também pode gerar esse efeito, e vem o
medo de agir e errar.
Perfeccionismo: um pouco atrelado à insegurança,
também se justifica pela necessidade de querer acertar
sempre.
Aversão à perda: com medo de perder dinheiro ao investir, o procrastinador prefere nem começar!

Fuja da procrastinação
Na condução de um bom planejamento financeiro, é
preciso combater a procrastinação.
Procrastinar é um termo conhecido na educação finan-

Para evitar essas armadilhas,
informe-se, foque em seus
objetivos e siga em frente!

www.valueprev.com.br
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Está faltando motivação?
O período de pandemia deixou marcas em todos
nós, em maior e menor intensidade. Lembre-se:
é momento de cuidar mais do equilíbrio físico e
mental, preservando-se mais:

• cuide mais da sua saúde;
• preserve-se um pouco dos noticiários;
• mantenha o foco em seus objetivos;
• dedique-se a um hobby;
• busque novos aprendizados e desafios;
• realize atividades que lhe despertem disposição e criatividade;

• procure descansar e relaxar sua mente;
• abra seus horizontes, envolvendo-se em novos aprendizados;

• viva um dia de cada vez;
• comemore as pequenas conquistas.
Cuide de você, capriche em sua estratégia e dê
asas ao seu planejamento, de forma a realizar todos os seus sonhos.

EDIÇÃO 36 | JUNHO DE 2022

CAPA
DESTAQUES VALUE PREV

EDUCAÇÃO
FINANCEIRA E
PREVIDENCIÁRIA

Plano +Valor atinge
R$ 100 milhões em patrimônio
INVESTIMENTOS
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Tão jovem, e já conquistando importantes marcas!

E você, já aderiu ou indicou o +VALOR para alguém?

O Plano +Valor tem hoje 430 Participantes, e já atingiu um patrimônio de R$ 100 milhões.

O Plano +VALOR permite que você, e seus familiares, façam planos de investimentos a longo prazo. O seu
investimento é resgatável de forma programada: você pode se planejar e fazer resgates parciais, ou mesmo
solicitar uma renda temporária, para realizações a curto prazo, como uma viagem, um curso no exterior, escola dos filhos ou ainda a compra de um bem de maior valor.

Com menos de dois anos de vida, a trajetória do Plano +VALOR se mostra bem-sucedida, apoiando o planejamento financeiro rumo ao futuro e a realização
de sonhos de muitos Participantes.

O Plano +VALOR tem a diversidade de vantagens e a flexibilidade ideal que você e sua família buscam para
hoje e para o futuro. As escolhas são suas!
Visite: https://valueprev.com.br/maisvalor/

www.valueprev.com.br
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Alteração de Perfil e Percentual de Contribuição:
atenção aos prazos!

EDUCAÇÃO
FINANCEIRA E
PREVIDENCIÁRIA

Como você tem conduzido o seu planejamento para o
futuro? Tem poupado o suficiente?

mais de risco, em busca de melhor rentabilidade, ou
o inverso.

Pensando nisso, fique bem atento ao prazo de alteração de perfil e do percentual de contribuição, que vai
até o dia 30/06, e vale para os Planos HP e DXC.

Os perfis da Value Prev possibilitam esse planejamento, sempre com a visão de longo prazo, e trazendo a
diversificação de portfólio, com o acompanhamento
de uma equipe especializada que busca os melhores
resultados, em todos os perfis.

Por que alterar o percentual de
contribuição?

INVESTIMENTOS

Trata-se de uma oportunidade de ajustar seu planejamento, na intenção de poupar mais. Usando o tempo a seu favor, quanto mais recursos você conseguir
acumular ao longo da vida, mais chances você tem de
construir um patrimônio para a sua aposentadoria, ou
mesmo realizar sonhos.
A Campanha de Alteração do Percentual de Contribuição ocorre todo ano, sempre nos meses de junho e
dezembro.
Interessado em alterar seu percentual de contribuição?

Acesse: https://arearestrita.valueprev.com.br/Area/
Acesso/Autenticacao/Login.
DESTAQUES
VALUE PREV

E por que mudar o perfil de investimento?
Respeitando o seu momento de vida e considerando
seus objetivos de longo prazo, você pode optar por
uma estratégia de investimento que inclua um pouco

Você pode fazer essa alteração, se quiser, sempre nos
meses de junho e dezembro.
Para conhecer melhor os Perfis de Investimento,
acesse o link:
https://valueprev.com.br/investimentos/
politica-de-investimentos/

Lembre-se, o prazo termina no dia 30/06!
As alterações que você solicitar passam a valer a partir
do dia 01 de julho. Caso você opte por não fazer alterações, fique tranquilo! Tudo fica como está.
Para saber mais sobre Alteração de Perfis e de Contribuições, visite nossa página de apresentações e cursos.
Lá você encontra uma série de webinars sobre o tema.

https://valueprev.com.br/educacao-financeira/
apresentacao-e-cursos/

www.valueprev.com.br
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Relatório Anual 2021:
informações relevantes
para o seu planejamento
Está disponível, em nosso site, o Relatório Anual
2021 da Value Prev.
Nesta publicação, você tem a oportunidade de acompanhar o trabalho realizado pela Entidade no período, o cenário econômico e perspectivas, bem como
o resultado dos seus investimentos, em cada um dos
Planos. São muitos os assuntos abordados, e tudo
reunido com a máxima transparência, para reportar
tudo a você, Participante!

Para leitura do relatório, clique aqui.
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Novos Assistidos
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Relatórios de Investimentos:
acesse e acompanhe!

Com grande satisfação, damos as boas-vindas aos novos aposentados da Value
Prev. Que esta nova etapa da vida seja repleta de planos e realizações!
Concessões do primeiro trimestre de 2022

Procuramos sempre oferecer informações relevantes e de qualidade, aos nossos
Participantes.

Patrocinadora

Nome

Mês

HP Brasil

Antonio Carlos Moraes de Medeiros

Janeiro

Leia nossos relatórios mensais de investimentos, disponíveis na área restrita do
site: https://valueprev.com.br/

HP Brasil

Jaime Lucas de Morais Junior

Janeiro

Para acessar a área restrita, basta informar seu CPF e senha:

HP Brasil

Jober dos Santos Lima

Janeiro

HP Brasil

José Angelo Risso

Janeiro

HP Brasil

Katia Jorge Doghaim

Janeiro

Neste mesmo link, você encontra um passo a passo, caso:

HP Brasil

Tarcisio Hammes

Janeiro

•

tenha esquecido sua senha;

HP Brasil

Sueli Aparecida Forte Ferrari

Janeiro

•

precise criar sua conta para ter acesso.

HP Brasil

Carlos Brandão Souza Oliveira

Fevereiro

HP Brasil

Fabricio Ricardo Perrella

Fevereiro

HP Brasil

Mauro Afonso Sotille

Fevereiro

HP Brasil

Renato Ferreira

Fevereiro

HP Brasil

Silvio Francisco P Trindade

Fevereiro

Enterprise Services

Alexandre Lasthaus

Fevereiro

Enterprise Services

Tania Cristina Crespo

Fevereiro

HP Brasil

Fernando Spinello Consul

Março

Participe! Basta responder nossa pesquisa, no link abaixo:

Enterprise Services

Nelson Noboru Saito

Março

CLIQUE AQUI

https://arearestrita.valueprev.com.br/Area/Acesso/Autenticacao/Login

Pesquisa de Satisfação do Boletim Value Prev
Temos trabalhado intensamente para aperfeiçoar a nossa comunicação, e você, Participante, pode nos ajudar muito neste processo!
Contamos com a sua opinião: qual assunto você gostaria que fosse abordado no Boletim
Value Prev? Como você avalia o conteúdo oferecido hoje? Tem melhorias a sugerir?

www.valueprev.com.br
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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!
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