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QUEDA NA TAXA DOS 
EMPRÉSTIMOS

A QUEDA NA TAXA DE JUROS TORNOU O EMPRÉSTIMO PREVINDUS 

UMA OPÇÃO AINDA MAIS ATRAENTE PARA OS PARTICIPANTES
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O empréstimo é uma das modalidades de investi-

mentos dos fundos de pensão. Como qualquer in-

vestimento, a rentabilidade tem que ser suficiente 

para que os pagamentos de benefícios sejam pre-

servados, ou seja, rentabilizar o plano ao qual cada 

participante pertença.

Devido ao atual cenário macroeconômico brasileiro 

e da progressiva queda da taxa SELIC, a PREVINDUS 

optou por acompanhar o movimento do mercado 

na redução da taxa de juros para contratação de 

empréstimo.

Até dezembro de 2017, a taxa de juros em vigor 

era de 1,5% ao mês, 19,56% ao ano. A partir de 

janeiro de 2018, foi estabelecida uma nova taxa de 

1% ao mês para os novos empréstimos realizados, 

12,68% ao ano, bem abaixo das taxas médias prati-

cadas pelo mercado.

Os empréstimos já contratados com a taxa de 1,5% 

ao mês permanecerão até o final, a menos que o 

participante opte por antecipar a liquidação. Vale 

lembrar que realizar um empréstimo a 1% para li-

quidar seu empréstimo de 1,5% é uma ótima op-

ção para economizar seus recursos.

COMO FUNCIONAM HOJE OS EMPRÉSTIMOS 

AOS PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS?

É oferecido aos participantes ativos até 60% da sua 

reserva disponível como margem para solicitação 

de empréstimo. Para os participantes assistidos o 

valor oferecido é de uma vez e meia o benefício 

pago pela PREVINDUS.

A parcela do empréstimo, que pode ser realizado 

num prazo máximo de 72 meses, não poderá ultra-

passar 15% do salário do participante. O desconto 

da parcela é consignado à folha de pagamento, não 

podendo extrapolar o desconto máximo permitido 

por lei. Desta forma, cada solicitação de emprésti-

mo passará pela aprovação do RH do participante 

e a liberação será condicionada ainda ao envio do 

seguro prestamista.

Entre no site PREVINDUS para consultar as condi-

ções para realizar sua solicitação e aproveite as no-

vas vantagens oferecidas.

Ao chegarmos à 100ª edição do Informativo Previndus, a comemoração desse momento 
vem em forma de homenagem à pensionista Iracema Cristóvão, que se aproxima dos 
100 anos de idade.

O Informativo Previndus faz parte de uma filosofia de aproximação constante com 
os participantes e os patrocinadores. Em conjunto com o site, setor de atendimento, 
relatório de atividades e agora o WhatsApp, através de sua Diretoria, a Previndus 
disponibiliza ferramentas de informação que leva conhecimento, transparência e 
serviços até o participante, como parte das constantes melhorias a que se dedica no 
desempenho dos seus objetivos.
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O presidente eduardO eugeniO fala 

sObre a preVindus

A FIRJAN, em sua visão social, sempre procurou estabelecer 

padrões de gestão moderna para suas empresas.

Sob esta ótica, não poderia deixar de considerar a séria 

questão das condições de vida do trabalhador ao se esgotar 

sua capacidade laborativa. O surgimento da PREVINDUS 

decorre dessa importância dispensada ao tema, e criada 

para administrar os planos de benefícios patrocinados pelas 

empresas do Sistema FIRJAN.

Até hoje, somam 1.100 aposentados recebendo benefício 

contínuo, 174 na forma de pagamento único e 5.600 

participantes ativos formando sua reserva de poupança e 

amparados para os casos de invalidez.

Estas e outras questões permearam a entrevista com o 

presidente Eduardo Eugenio, como veremos a seguir:

 > O que destaca uma empresa, 

como a FIRJAN, no aspecto de 

gestão de pessoas?

Eu diria que a previdência 

complementar é um dos grandes 

diferenciais das empresas que 

possuem um plano de continui-

dade e que estão envolvidas com o 

bem-estar de seu corpo funcional. 

É uma forma de gestão moderna, 

pois toda empresa precisa de um 

plano de sucessão. É importante 

ter o mapa de quando começar a 

preparar a equipe para seguir em 

frente com as estratégias e os pro-

cessos, em substituição aos que 

estão em atividade quando chegar 

o momento em que irão usufruir 

a aposentadoria. Então a empresa 

que oferece um plano de aposen-

tadoria complementar ao seu cor-

po funcional está realmente inte-

ressada em que este funcionário, 

quando se aposentar, de fato o 

faça usufruindo este momento.

 > Embora a previdência com-

plementar dê este tom de mo-

dernidade às empresas e re-

presente para os funcionários 

segurança para uma aposenta-

doria tranquila, muitos deles 

ainda não participam. Existe 

uma razão para isso?

As empresas patrocinadoras 

de uma entidade de previdência 

complementar realizam um gas-

to financeiro que representa um 

alto investimento em cada um 

dos seus funcionários. Uma ver-

dadeira alavanca na formação da 

poupança para a aposentadoria, 

aumentando substancialmente 

a reserva que é acumulada para 

esse fim. Se alguns deles não con-

seguem perceber isso e não reali-

zam a sua inscrição no plano de 

benefícios, há duas possibilida-

des: o funcionário desconhece a 

importância de estar amparado 

por uma seguridade supletiva e 

os benefícios que pode ter; ou ele 

não está muito preocupado com 

o seu amanhã. 

Qualquer uma das duas situ-

ações ocorre por falta de conhe-

cimento. Saber mais sobre os 

INFORMATIVOPREVINDUS
PROTEJA SUA RENDA DO LEÃO
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Na declaração de Imposto de Renda, parte dos 
contribuintes com plano de previdência privada 
tem a chance de diminuir a “mordida do leão”. 
Mas para usufruir as vantagens tributárias, é 
preciso estar atento ao seguinte detalhe: o par-
ticipante deverá declarar o seu imposto de ren-
da pelo modelo completo, cuja principal vanta-
gem é permitir abater da base de cálculo do IR 
os aportes no plano, no limite de 12% da renda 
bruta tributável. Assim, quem tiver renda de  
R$ 100 mil no ano e contribuir com R$ 12 mil na 
PREVINDUS pagará IR sobre apenas R$ 88 mil, o 
que resultará em menos imposto.A contribuição voluntária à PREVINDUS ajuda 

a aumentar o valor da Renda que você vai re-
ceber na aposentadoria e também na utilização 
do benefício fiscal garantido pela legislação.

Dessa forma, se você ainda não atingiu esse li-
mite anual, poderá realizar a referida contribui-
ção para o plano de benefícios até o dia 30 de 
dezembro.

Não deixe para a última hora! Faça logo uma 
contribuição voluntária! O formulário está dis-
ponível no site www.previndus.com.br, com to-
das as orientações.
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Entre centenas de mensagens, lamentamos ter que escolher apenas as que mais convergiram 

com a ideia da matéria. Foi uma boa surpresa uma adesão tão grande. Nosso sincero obrigado a 

todos que enviaram suas frases. Em especial a Aline Monteiro; Ana Cristina Pedreira; Ana Paula 

Barros; Avelino Lourenço; Carmem Occhi; Cely Serrano; Claudia Rocha; Fabiola Duarte; Marcos 

Guedes; Maria Augusta Teixeira; Miramar Castilho; Paulo Galvão; Roberto Pagnoncelli; Sérgio Ma-

thias que tiveram suas frases acima publicadas.

A ÁRVORE DOS 
DESEJOS

A cada ano, novas sementes de uma mesma es-perança: ser feliz. O ano de 2014 nos chega, segun-do a numerologia, 2+0+1+4 = 7 trazendo na soma dos algarismos o número 7; representativo da intuição e cuja essência aponta para o espiri-tual e o divino, prognósticos de um ano pro-pício para possíveis lições de vida e gran-des evoluções.
Seja pelas energias que se anunciam, seja pelo nosso desejo interior, plantar o bem para colher a paz é um ato de amor e de respeito ao mundo e aos nossos semelhantes. 

Convidados a evocarem as se-mentes de seus corações, par-ticipantes e funcionários da  PrevinduS enviaram seus melhores pensamentos para a nossa Árvore dos desejos, dizendo o que gostariam de ver acontecer de bom para a Humanidade, no 
ano que vai chegar. 
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O FUTURO JÁ COMEÇOU
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E de novo é Natal. A cada ano uma nova comemo-

ração com a sensação de dever cumprido, sorriso 

nos lábios e coração mais leve. O momento pede.

Rapidamente o nosso filme pessoal passeia pelo 

ano vivido e se projeta para o que virá, sempre com 

muita esperança. Aquele momento em que para-

mos e deixamos escapar um suspiro de alívio pro-

vocado pela certeza de que fizemos o melhor por 

nós mesmos e por nossos familiares. Mas não só 

isso, fizemos aquilo que acreditamos ser o melhor 

dentro do nosso universo, aí compreendido nosso 

trabalho que se propõe evoluir a cada ano. 

Em muitos cenários essa evolução tem nome. Nin-

guém duvida que a Comunicação vem ocupando 

papel de destaque nas mais diversas áreas do mun-

do contemporâneo, reformulando linguagens e ca-

nais constantemente.

Entre outros aspectos, estar conectado no mundo 

virtual possibilita uma comunicação mais rápida e 

eficiente atingindo seus públicos-alvo e objetivos 

desejados num piscar de olhos. Prova disso foi o 

recente processo eleitoral vivido pelos cidadãos 

brasileiros, durante o qual foi possível acompa-

nhar a força da comunicação exercida pelas redes 

sociais, tais como WhatsApp, Facebook, Twitter e 

Instagram, as principais usadas durante os dois tur-

nos eleitorais pelo candidato eleito, todas de baixo 

custo e alta performance.

Os tempos mudaram. Papai Noel não vem mais de 

trenó puxado por renas, mas em 3D e trazendo by-

tes na distribuição de presentes digitais. A cada ano 

uma novidade que, através da conexão, aproxima 

mundos que antes pareciam tão distantes. Já não 

enviamos cartões de natal via Correios mas posta-

mos, adicionamos, publicamos e compartilhamos 

na rede social para continuarmos próximos e ainda 

mais velozes.

Nesse cenário de comunicação digital, a PREVINDUS 

marca presença inaugurando um número de 

WhatsApp como meio de imprimir aproximação e 

velocidade ao atendimento de seus participantes. 

Uma proximidade bem-vinda, conforme manifes-

tações de aprovação que estão sendo recebidas 

por aqui e que ratifica o olhar atento da PREVINDUS 

à modernização de seus processos. 

O exercício dessa proximidade será a tônica a que a 

Diretoria Executiva e corpo técnico pautarão 2019 

e anos seguintes. Não basta fazer a sua parte, é 

preciso fazer parte. Parte dos anseios, parte da ur-

gência e das necessidades dos participantes, parte 

da solução. Porque a certeza do dever cumprido se 

dá na justa medida do resultado e no tempo cer-

to. Tempo de um futuro que começa e se repete 

a cada novo desafio, para ser comemorado no ato 

seguinte pela conquista alcançada. 

Em 2019, conecte-se e nos deixe fazer parte. Por-

que atrás desse canal de comunicação e atendi-

mento existe uma equipe que sonha como você, 

sorri como você, é humana como você e está pron-

ta para buscar a melhor solução que os regulamen-

tos permitirem. 

Boas festas e um feliz Ano Novo digital!

ANO XIV • Nº 82 • juNhO / 2014

A PREVINDUS NA TORCIDA  PELO BRASIL

ANO LOCAL COLOCAÇÃO1930 Uruguai 6º Lugar1934 Itália 14º Lugar1938 França 3º Lugar1950 Brasil 2º Lugar1954 Suíça 5º Lugar1958 Suécia 1º Lugar1962 Chile 1º Lugar1966 Inglaterra 11º Lugar1970 México 1º Lugar1974 Alemanha 4º Lugar1978 Argentina 3º Lugar1982 Espanha 5º Lugar1986 México 5º Lugar1990 Itália 9º Lugar1994 EUA 1º Lugar1998 França 2º Lugar2002 Japão/Coreia 1º Lugar2006 Alemanha 5º Lugar2010 África do Sul 5º Lugar

VAMOS TORCER PARA qUE, EM 2014, O BRASIL  
SE TORNE O úNICO PAíS HEXACAMPEÃO!!!

 Em casa, depois de 64 anos, a Seleção Brasileira de futebol tem 
a chance de exorcizar o dia 16 de julho de 1950 da memória.O Brasil já teve 19 participações em Copa do Mundo. Vamos 
relembrar:
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EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
Comparativo PGBL e planos das EFPCs

Muitos colaboradores ficam em dúvida entre ter um Plano de Previdência oferecido por sua empresa ou con-
tratar um plano oferecido por uma Instituição Financeira.

No quadro abaixo, podemos fazer um comparativo com as principais diferenças entre o Plano de Contri-
buição Definida oferecido pelas Patrocinadoras e o PGBL oferecido pelos bancos e seguradoras.
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OPÇÃO PELA COMPETÊNCIA

NOVO DIRETOR FINANCEIRO  
VÊ FUTURO PROMISSOR

Para compor a cesta de atributos na hora de sele-
cionar uma consultoria, a competência comprova-
da é um dos requisitos mais importantes. Foi den-
tro deste perfil que a Consultoria Aditus, liderada 
por Guilherme Benites, passou a integrar, desde 
junho de 2018, o corpo de inteligências em gestão 
de investimentos da Previndus. 
Consultor de Investimentos de várias entidades de 
previdência complementar, são mais de 300 clien-
tes e R$ 600 bilhões sob consultoria, a respeitada 
opinião de Benites é também constantemente so-
licitada pela mídia especializada, e foi matéria de 

“Uma imensa responsabilidade” -  é assim que o re-
cém-nomeado Diretor Financeiro da Previndus, Arol-
do Fonseca da Silva, define o desafio em gerir esta 
área em uma entidade de previdência complementar.

Com 48 anos de idade, Aroldo é formado em Ciên-
cias Contábeis, MBA Executivo pela Coppead e de 
Finanças pelo IBMEC, e aprimorou sua expertise na 
área financeira atuando em grandes conglomera-
dos nos últimos 26 anos.

Mesmo diante da grande demanda sobre alguém que 
acabou de chegar, ele recebeu o Informativo Previn-
dus para falar da responsabilidade que a função exige 
e sua percepção de futuro como gestor experiente.

INFORMATIVO – O que representa a troca de 
uma arena profissional de um conglomerado de 
empresas por uma de pequeno porte, como a 
Previndus?

AROLDO - A diferença é grande no que se refere 
ao tamanho da estrutura mas nem por isso o desa-
fio é menor, ao contrário. Aqui, a gestão financei-
ra se reflete no social porque envolve o futuro de 
muitas vidas. Estamos falando de muitas pessoas, 
se considerados os grupos familiares dos partici-
pantes que hoje estão em torno de 7.000 somando 
ativos e assistidos. E me incluo nesta conta, porque 
também me tornei participante da Previndus.

INFORMATIVO – Como você analisa a gestão de 
uma entidade de previdência complementar sob 
o ponto de vista financeiro e social?

AROLDO - Sob a ótica financeira há que se pre-
servar rentabilidade com responsabilidade. Este 
segmento exige redobrada atenção para não exce-
der no risco. Mesmo em empresas de grande por-

capa publicada pelo Jornal Valor, em 06 de fevereiro 
do corrente ano, sobre as perspectivas para 2019.
Outros quesitos foram considerados relevantes 
pela Previndus para essa seleção: a Consultoria é 
formada por um time que trabalha junto há anos, e 
acompanha a evolução do mercado financeiro bra-
sileiro; atua orientando desde o controle de risco à 
recomendação, aconselhamento e auxílio para to-
mada de decisão sobre investimentos; e trabalha 
ao lado de seus clientes, em nível de parceria, pro-
vendo informações e estudos específicos customi-
zados, que contribuem para o processo decisório.

te este é um cui-
dado necessário, 
mas ele aumenta 
no caso de uma en-
tidade com tamanha 
abrangência social. Outra 
característica é que o setor é 
bem regulado e muito fiscalizado. Isto traz tranqui-
lidade para gestores e participantes.

No aspecto social, é impossível não pensar na impor-
tância da Previndus. Gerenciar recursos de terceiros 
e com fins de aposentadoria é algo de grande valor, 
requer de nós gestores um enorme agradecimento à 
confiança que cada um dos participantes deposita em 
relação ao futuro de suas aposentadorias. 

É um aprendizado novo, com responsabilidades 
novas que engloba o futuro de muitas vidas. O 
pensamento muda. Um ganho como profissional 
e como pessoa. Impossível não pensar neste lado.

INFORMATIVO – Que perspectivas você visualiza 
para o futuro da Previndus?

AROLDO - É clara a perspectiva de que a previ-
dência complementar ganhará novo destaque 
para encorpar a aposentadoria dos brasileiros se 
olharmos para o futuro da Previdência Oficial. A 
própria reforma proposta tenderá para um regime 
de capitalização individual em que cada um terá 
responsabilidade de poupar para seu futuro.

A Previndus será beneficiada por esse efeito que, 
acreditamos, levará à maior procura pela previ-
dência privada e até mesmo em alguns casos au-
mento espontâneo no valor que o participante de-
seja contribuir. 
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PENSIONISTA PREVINDUS HÁ 22 ANOS
CONHEÇA A HISTÓRIA DE D. IRACEMA

A 100ª edição do Informativo não poderia trazer 
melhor tema do que a entrevista com D. Iracema 
dos Santos Cristóvão, que irá completar 100 anos 
de vida em agosto, pensionista da Previndus des-
de 1997; dois anos após o início das atividades da 
Entidade.

Dona de uma energia carinhosa, D. Iracema con-
sidera a Previndus “uma benção”, segundo suas 
palavras. “A Previndus é uma empresa que eu ad-
miro. A gente sente que são pessoas idôneas, são 
pessoas interessadas, com objetivos corretos e ho-
nestos. Isso me gratifica porque sei que estou bem 
entregue.”

Conversa vai, conversa vem, D. Iracema lembra que 
seu falecido marido, Manoel Cristóvão Filho, que 
era médico, foi um profissional brilhante dentro 
do Sesc, e teve uma trajetória muito bonita. Entre 
as funções exercidas foi Diretor Administrativo em 
um determinado período. “Mas era só isso que ele 
sabia fazer: trabalhar e trabalhar”, comenta com 
sorriso nos lábios. “Quem pensava no futuro era 
eu. E fui eu que insisti para que ele entrasse para 
a Previndus. Depois que ele faleceu isso fez toda a 
diferença no valor do meu benefício”.

Com três filhos, oito netos e quatro bisnetos, 
quando seus filhos ainda estavam crescendo criou 
também outras cinco crianças. 

D. Iracema comenta que sempre gostou de obras 
sociais, de se sentir útil. E buscou vida afora satis-
fazer seu coração de benemérita. Participou ativa-
mente de ações sociais como a Obra do Berço e a 
Cruzada, colocando a “mão na massa”. Considera 
ter feito uma caminhada com atitudes voltadas 
para o bem e está em paz com sua consciência.

Hoje, sua maior dedicação é a família, que reúne 
no seu apartamento em datas especiais.  “Não gos-
to que tragam nada, quando muito uma garrafa de 
vinho ou coisa assim. A decoração gosto eu mesma 
de fazer. Sou muito criativa e já fiz muito artesana-
to. A comida da festa sou eu que oriento e minhas 
secretárias preparam.”

Mas de onde vem essa admiração toda pela 
Previndus?  

D. Iracema nos conta que nunca teve o prazer de 
conhecer os Diretores, mas, sem saber, foi a Dire-
tora de Seguridade, Noemia Vasquez que fez seu 
recadastramento e pela qual foi muito bem aten-

dida. “Eu disse a ela o quanto admiro a Previndus 
e torço para que a empresa e seus Diretores te-
nham sempre muito sucesso. Admiro sem conhe-
cer porque sinto que são pessoas idôneas. Nesses 
22 anos sempre tudo deu certo pra mim”, afirma.

Para fechar essa simpática conversa, perguntamos 
se recomendaria a Previndus para quem ainda não 
é participante.  

D. Iracema é enfática: “Aconselho insistentemente 
que se tornem participantes porque é uma empre-
sa de muita dignidade. Eu sigo pedindo a Deus que 
preserve a Previndus e as pessoas que lá estão. O 
benefício que recebo foi e ainda é muito importan-
te para mim”, finaliza. 

Tantos anos recebendo o benefício em dia, legiti-
ma qualquer conselho. Obrigada D. Iracema. Vida 
longa!
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FIQUE POR DENTRO

EVOLUÇÃO DA COTA DOS 
PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO 

DEFINIDA

ACUMULADO 12 MESES (%) 
Jan/18 a Dez/18

ACUMULADO 24 MESES (%) 
Jan/17 a Dez/18

REAJUSTES EM JANEIRO/2019
• Os benefícios do Plano BD (Benefício Definido) 

foram reajustados em 3,43%.

• O novo valor da UMP (Unidade Monetária 
Previndus) passou a ser de R$ 441,39.

IMPOSTO DE RENDA 2019
Os informes de rendimentos para a declaração de 
ajuste anual do imposto de renda, referente ao ano 
de 2018, já estão disponíveis no site da Previndus, 
na área do participante.
No ano passado, a Receita Federal antecipou duas 
novidades para a declaração de 2019. Uma delas é 
que torna obrigatório informar o CPF de todos os 
dependentes. Também será obrigatório informar 
endereço, número de matrícula, IPTU e data de 
aquisição de imóveis, além do Renavam de veículos.
Quanto antes o contribuinte identificar quais os 
comprovantes necessários e fazer a solicitação 
junto a bancos, médicos e escolas, por exemplo, 
menos chance terá de esquecer informações ou 
cometer erros no preenchimento.
Informações cadastrais da Previndus 
Razão Social: Previndus – Associação de 
Previdência Complementar 
CNPJ: 00.576.685-000-1/19

SISTEMA EVITARÁ PAGAMENTOS INDEVIDOS

EMPRÉSTIMOS – NOVAS REGRAS

A partir do mês de fevereiro, mediante adesão 
ao convênio firmado entre a Abrapp – Associação 
Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar e a Dataprev, a Previndus passou a 
ter acesso ao serviço de consultas do SISOBI - Siste-
ma Informatizado de Controle de Óbitos. O acesso 
a este Sistema é simples e eficiente, e permitirá ga-
nhos significativos para a Previndus:

A Resolução do Conselho Monetário Nacional – 
CMN nº 4661, estabelece novas regras para as apli-
cações dos recursos dos fundos de pensão como 
a Previndus, e também determina o acréscimo de 
uma taxa administrativa aos Empréstimos para co-
bertura dos custos de operacionalização.
Após pesquisa realizada entre diversas entidades fe-
chadas de previdência complementar, foi determi-
nado que a taxa de administração da Previndus será 

• Facilitará a identificação em casos de óbitos de 
participantes;

• Evitará pagamentos indevidos;
• Preservará a confidencialidade dos dados, que 

serão enviados e recebidos por arquivos cripto-
grafados;

• Substituirá a prova de vida.

de 0,07% mensal, o que equivale a 0,85% ao ano, 
uma das menores deste mercado.

Por decisão do Conselho Deliberativo essa taxa 
passou a vigorar em janeiro de 2019, e incidir men-
salmente, de forma que o valor requerido pelo 
participante não se altere no ato da concessão.

Resolução CMN nº 4.661, de 25.05.2018, artigo 25, 
parágrafo 4º.

5,82%

15,25%


