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A RESPOSTA ESTÁ NA IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO PARA A 
APOSENTADORIA. 

CONSIDERANDO QUE A PARTICIPAÇÃO EM UM PLANO DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR É UMA EXCELENTE ESTRATÉGIA 
PARA ESSE MOMENTO FUTURO, PERMANECER NA PREVINDUS 
REPRESENTA A CONSTRUÇÃO SÓLIDA E GRADATIVA PARA 
UMA AÇÃO DE LONGO PRAZO QUE REQUER CONSISTÊNCIA E 
CONTINUIDADE.

Continua >
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Logo, a premissa básica é preservar pelo maior 
tempo possível o valor acumulado, que poderá ge-
rar a renda almejada para viver uma aposentado-
ria mais tranquila.

Com as alterações que estão sendo programadas 
para acontecer com a Reforma da Previdência, 
acumular recursos em um plano complementar 
é uma ótima proteção. Ainda mais quando a em-
presa, patrocinadora do plano, também contribui. 

Vale destacar que, entidades como a Previndus 
não visam lucro e todos os ganhos são revertidos 
para os participantes.

O participante que ao se desligar da empresa não 
esteja apto a receber um benefício de aposenta-
doria e queira continuar no plano para ter no futu-
ro um complemento na sua renda ou até para um 
projeto de médio prazo, pode escolher entre duas 
opções:

• AUTOPATROCÍNIO – permite ao participante permanecer no plano da 
Previndus, garantindo o direito a todos os benefícios que o plano ofere-
ce. Escolhendo esta modalidade, você assume as contribuições da Patro-
cinadora além das suas, com exceção da contribuição administrativa, até 
preencher os requisitos para solicitar o benefício de aposentadoria.

 Poderá no momento da solicitação do Autopatrocinio aumentar ou diminuir 
os percentuais de contribuição que vinha realizando, ajustando o valor da 
contribuição de acordo com a sua realidade financeira.

 Uma das vantagens de optar pelo Autopatrocinio é o incentivo fiscal. As con-
tribuições para planos de previdência privada podem ser abatidas da base de 
cálculo do imposto de renda em até 12% da renda bruta anual. Outro ponto 
importante, é que caso o participante venha a desistir desta opção, poderá 
solicitar a Aposentadoria, Portabilidade, Benefício Proporcional Diferido ou 
Resgate.

 O participante investe recursos na sua previdência e ainda paga menos impos-
to de renda à Receita Federal.

• BPD (Benefício Proporcional Diferido) – é a opção que faculta ao participante 
que já tenha mais de três anos de vínculo com a Previndus continuar no plano 
após ser desligado da Patrocinadora.

 Nele, o pagamento das contribuições é suspenso e, ao preencher os requisi-
tos terá direito ao Benefício de Aposentadoria Normal, calculado com base 
nas contribuições individuais e nas da Patrocinadora, conforme Regulamento 
básico.

 E, ainda, durante o período de espera pelo Benefício de Aposentadoria, pode-
rá fazer aportes para melhorar o valor a sua renda mensal.

Com essas duas opções, o participante poderá manter o planejamento de sua 
aposentadoria e ter um futuro mais tranquilo!
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NOVOS INVESTIMENTOS DOS 
PLANOS CD

Com o intuito de melhorar a rentabilidade para 
os participantes e atingir a meta atual, que é de 
CDI+1% ao ano (em torno de 7,5% ao ano), em fe-
vereiro passado a diretoria da Previndus aprovou 
junto ao Conselho Deliberativo diversificação dos 
investimentos dos planos de Contribuição Definida 
(CD) que a entidade administra, com aumento da 
aplicação em fundos multimercados, bem como o 
início de investimentos em fundos de ações. 

Esse movimento já havia sido iniciado em abril de 
2018, quando a entidade alocou cerca de 4% do 
patrimônio dos planos CD no fundo multimercado 
Hedge Plus, gerido pela Itaú Asset, alocação que 
trouxe uma ótima contribuição para a cota dos 
participantes. Portanto, a partir de março deste 
ano foram investidos cerca de 5% do patrimônio 
dos planos CD em dois fundos do tipo multimer-
cado: Bahia Maraú (www.bahiaasset.com.br) e 
Kinea Chronos (www.kinea.com.br), totalizando 
8% em fundos de investimento com esse perfil. 
Foram aplicados também 3% do patrimônio dos 
planos em fundos com perfil de renda variável: 
Apex Ações 30 (www.apexcapital.com.br) e Leblon 
Ações II (www.leblonequities.com.br).

INVESTIMENTO % ATUAL % ANTERIOR

Renda Fixa 83% 90%

Multimercados 8% 4%

Renda Variável 3% 0%

Empréstimos 6% 6%

Total 100% 100%

Os investimentos novos ocorrem em momento de 
grande relevância para a Previndus e para todo o 
setor de previdência privada, em que as opções de 
maior rentabilidade estão cada vez mais escassas, 
tornando ainda maior o desafio de atingir a meta 
de ganho dos planos, sem comprometer os rendi-
mentos aos seus participantes. Para isso a direto-
ria começou recorrendo a um dos prestadores de 
serviços da entidade, a Aditus Consultoria de In-
vestimentos (www.aditusbr.com). A empresa, atra-
vés de seu sócio Guilherme Benites, montou um 
minucioso estudo de fronteira eficiente para “ma-
pear” diversas combinações de carteiras, onde a 
ideia básica é a combinação de investimentos que 
tragam melhor rentabilidade aliada a menor vola-
tilidade (variação de preços positiva ou negativa). 
O estudo revelou que a melhor combinação seria 
a demonstrada na tabela ao lado. O passo seguin-
te foi a escolha dos fundos e gestores. A Diretoria 
reuniu-se com diversos gestores e realizou entre-
vistas para avaliar variados itens relacionados aos 
futuros parceiros, tais como: experiência dos ges-
tores, histórico de rentabilidade e volatilidade dos 
fundos, estratégia de investimentos e outros pon-
tos que contaram para a decisão. Cabe ressaltar 
que os investimentos seguem a legislação vigente 
para o setor e estão de acordo com as políticas de 
investimentos dos Planos CD, administrados pela 
Previndus, para o período 2019-2023.

Dentro desse contexto, Diney Vargas, sócio funda-
dor da APEX Capital, concedeu ao Informativo Pre-
vindus excelente entrevista, que descortina os bas-
tidores de como um de nossos novos parceiros nos 
ajudam diariamente em nossa missão de trazer o 
melhor aos participantes dos planos da Previndus.
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SELETIVIDADE NA HORA DE INVESTIR
O cuidado que a Previndus tem com a sua carteira de 
investimentos se apresenta nos menores detalhes. 
Da seleção do tipo do investimento à escolha dos 
gestores, o processo revela incansável precaução.

E por que optar por uma gestão de investimentos 
terceirizada?

A Previndus, no exercício de sua atividade fim, 
opera o seu dia a dia com uma equipe técnico-
-administrativa muito enxuta. Terceirizar a gestão 
dos investimentos possibilita a contratação dos 
melhores especialistas de mercado e potencializa 
os resultados, sempre monitorados pela diretoria 
financeira.

Uma das empresas de investimentos selecionadas 
mediante um processo árduo de comparações com 
outras do mercado foi a Apex Capital, especialista 
em gerenciamento de fundos de ações.

Além da experiência no atendimento às entidades 
fechadas de previdência complementar, conside-
rados investidores de longo prazo, outros aspectos 
relevantes compuseram essa seleção. Em rápida 
conversa com o Jornal Previndus, Diney Vargas, 
diretor de operações, risco e conformidade, da 
Apex, ressalta que a empresa se destaca por pos-
suir processos internos consolidados, e grau de 

exigência máximo na composição da carteira de 
investimentos oferecida aos clientes. E, sublinha: 
“nós procuramos empresas em que, depois de nos-
sas análises, possamos dizer com um bom grau de 
certeza que a empresa vai crescer nos próximos 
trimestres. Procuramos organizar absolutamente 
todas as variáveis que afetam cada uma das em-
presas em que investimos. Até porque algumas são 
variáveis controláveis, como qualidade das pesso-
as que cuidam da empresa, que a gerenciam. Por-
tanto, conhecer as pessoas da empresa em que se 
investe é extremamente importante, motivo pelo 
qual encontramos com eles várias vezes por ano. 
Também falamos com os fornecedores, clientes e 
concorrentes destas empresas. Tudo para ficarmos 
sabendo o máximo possível sobre aquele nicho de 
mercado e as empresas em que estamos investin-
do”, completa Diney. 

Com cuidadoso acompanhamento dos diversos ce-
nários e uma equipe altamente qualificada, com for-
mação acadêmica e profissional diferenciadas, e com 
expertise em lidar com momentos de crise no cená-
rio econômico nacional, fazem da Apex um gestor de 
recursos adequado às exigências da Previndus.

Além disso, a segurança nos investimentos é outro 
requisito do qual a Previndus não abre mão.
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Habituados a fazer gestão de investimentos de mé-
dio e longo prazos, a Apex tem como premissa pre-
servar o capital investido, e depois remunerá-lo da 
melhor maneira possível através de uma estratégia 
diversificada. Diney, explica: “não fazemos investi-
mentos concentrados em poucos nomes. Em posi-
ções grandes e sem liquidez. Nossos investimentos 
são compostos em média por 20 empresas diferen-
tes e acompanhamos a liquidez de mercado destes 
investimentos bem de perto. Também ao acompa-
nhar bem de perto estas empresas, diminuímos o 
risco de alguma notícia inesperada sobre a empre-
sa, que faria o preço de sua ação cair. Ou seja, pro-
curamos evitar surpresas e volatilidade.

Temos como objetivo tomar riscos que façam sen-
tido, assim sempre temos em mente qual o risco 
que estamos tomando para alcançar determinado 
retorno. Se o risco for alto demais ou não consi-
gamos mensurá-lo, então não tomamos este risco. 
A todo momento estamos nos perguntando, se a 
carteira de investimentos é a melhor possível, se há 
alguma outra empresa em que poderíamos estar 
investindo que nos daria um retorno melhor. São 
muitas e várias perguntas que procuramos respon-
der todo dia, o tempo todo. É a isto que a nossa 
equipe se dedica constantemente.”

E como é o processo de escolha de ações das em-
presas nos fundos que a APEX é gestora e que a 
Previndus é cotista? 

“Entre os investimentos realizados pela Previndus no 
fundo contratado com a Apex, temos uma série de 
empresas de alta qualidade, que são líderes de mer-
cado e sobreviveram bem à crise dos últimos anos. 
São empresas que tem crescimento de receitas ape-
sar das incertezas e que devem se beneficiar ainda 
mais na medida em que as reformas sejam apro-
vadas e a atividade econômica ganhar impulso e 
crescer mais rápido. As empresas estão menos endi-
vidadas ou em processo de diminuição de endivida-
mento. Estamos saindo da recessão e indo para a ex-
pansão. Isto é muito bom para as empresas do nosso 
portfólio. Este também contém ações de empresas 
do setor de utilidades públicas que já estão passan-
do por processos de ajuste importantes em termos 
de governança e gestão. Também achamos que al-
gumas delas podem ter oportunidades importantes 
de novos investimentos nos próximos anos. Podem 
comprar outras companhias ou expandir seu próprio 
negócio. Como disse, são negócios estabelecidas, 
que sobreviveram à crise, agora estão prontas para 
crescer nos médio e longo prazos”, finaliza Diney.

Entrevista na íntegra no link www.previndus.com.
br/site_educacao_artigos.htm

RENTABILIDADES 
 VOLUME INVESTIDO (R$) MÊS 2019 12 MESES

PLANOS CD
Renda Fixa 202.324.042 1,44% 5,27% 8,63%
Previndus Master MM - Banco Itaú 198.453.453 1,46% 5,41% 8,72%
BNP Parthenon FIM - Banco BNP 3.870.589 0,36% 2,90% 6,58%
Estruturado (multimercados) 21.143.655 2,25% 4,24% 8,17%
Itaú Hedge Plus MM FICFI - Banco Itaú 10.932.252 3,09% 5,42% 9,39%
Kinea Chronos FI MM - Kinea Investimentos 5.115.284 1,38% 2,31% *
Bahia AM Maraú Estruturado FIC de FIM - Bahia Asset 5.096.120 1,33% 1,92% *
Renda Variável 7.494.732 4,52% 7,57% -
Apex Ações 30 FIC FIA - Apex Capital 5.281.024 4,53% 5,62% *
Leblon Ações ll FIC FIA - Leblon Equities 2.213.708 4,49% 10,69% *
Empréstimos 13.581.305 1,22% 7,66% 16,21%
TOTAL 244.543.734 1,58% 5,45% 9,08%

PLANOS BD
Renda Fixa 131.950.180 0,45% 5,07% 9,76%
Absoluto FI MM - Banco Itaú 42.952.937 0,45% 5,00% 9,55%
Titânio ALM FI MM -  Banco Bradesco 88.997.242 0,44% 5,12% 10,01%
Empréstimos 301.012 1,25% 7,72% 15,97%
TOTAL 132.251.191 0,45% 5,07% 9,77%

Base: Junho/2019
* O fundo passou a compor a carteira de investimentos em março de 2019. 



FIQUE POR DENTRO
EVOLUÇÃO DA COTA DOS 

PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO 
DEFINIDA

COMPARATIVO ENTRE A 
VARIAÇÃO DA COTA E DO CDI

Acumulado em 2019  
Jan/19 a Mai/19: 3,42%
Acumulado 12 meses (%) 
Jun/18 a Mai/19: 7,13%
Acumulado 24 meses (%) 
Jun/17 a Mai/19: 14,42%
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EMPRÉSTIMOS PREVINDUS  
MENOS BUROCRACIA

A Previndus tem mais uma novidade para os par-
ticipantes sobre a contratação de empréstimos. 
Antes, para o empréstimo ser liberado havia a ne-
cessidade do preenchimento da ficha do seguro 
prestamista, mas esta exigência deixa de existir a 
partir de agora.

Após uma extensa pesquisa junto ao mercado segu-
rador foi encontrada uma nova parceira para a ope-
ração: a empresa Mongeral Aegon que possui um 
produto de menor custo e com menos burocracia. 

Acabou o desperdício de papel, o vai e vem de do-
cumentos e a perda de tempo dos participantes no 
preenchimento do documento de seguro. O resul-
tado é a eliminação da possibilidade de o emprés-
timo não ser liberado por causa do seguro (salvo 
casos específicos que fogem à regra), aliado a uma 
redução nos custos da operação, pois essa nova 
parceria também trouxe uma redução de 0,060% 

para 0,045% na taxa que é cobrada e acrescentada 
na parcela mensal do empréstimo. 

Apesar de as etapas e o tempo terem sido redu-
zidos, o seguro prestamista continua existindo, e 
a seguradora reembolsa a Previndus do valor do 
saldo do empréstimo em caso de falecimento do 
participante. 

Outros pontos importantes a serem lembrados são 
que o processo para a contratação e os critérios de 
elegibilidade aos empréstimos continuam os mes-
mos, a taxa de juros continua a mesma (1% ao mês 
+ taxa de administração de 0,07% ao mês) e ainda 
está entre as melhores do mercado. Finalmente, 
mas não menos importante, as operações de em-
préstimos beneficiam os participantes pois a con-
cessão contribui para a melhoria da rentabilidade 
dos planos da Previndus, que têm como beneficiá-
rios finais os participantes em geral.




