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Você sabia que a taxa de juros do empréstimo oferecida pela Previndus 
é de 1% a.m., bem abaixo das taxas praticadas no mercado financeiro 
em geral?

Com o empréstimo mais barato disponibilizado pela Previndus, os par-
ticipantes podem quitar empréstimos mais caros contraídos junto às 
demais instituições. 

Outra grande vantagem para o participante é que por se tratar de uma 
Entidade de Previdência sem fins lucrativos, os juros pagos no emprés-
timo retornam para os participantes do plano tal qual acontece com os 
demais investimentos realizados pela Previndus.
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Pensando em sua aposentadoria, você se sen-
te seguro investindo seu dinheiro em um plano 
de previdência administrado pela Previndus ?

Se a Previndus tivesse um plano de previdên-
cia que permitisse a participação de seus fami-
liares, você os indicaria?

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Ouvir a opinião dos participantes é fundamental 
para manter a qualidade de nossos serviços sempre 
elevada. Além de nos ajudar a buscar inovações, a 
voz do participante é importante para orientar as 
futuras estratégias da Previndus, motivo pelo qual 
realizamos a Pesquisa de Satisfação com os nossos 
participantes Ativos.

Coordenada pela área de Seguridade, a pesquisa 
foi voluntária e encaminhada para 7.062 partici-
pantes ativos por e-mail, no qual 1.147 responde-
ram on-line. 

Das patrocinadoras do Grupo Firjan foram um total 
de 557 respostas, somadas a mais 332 respostas 
dos participantes do SENAC-ARRJ e mais 258 res-
postas dos participantes do SESC-ARRJ.

O resultado da enquete foi muito bom: 

O grau de satisfação com a Previndus foi um dos 
pontos abordados na pesquisa. Tendo como resul-
tado 85% dos participantes muito satisfeitos con-
tra apenas 3% do montante, insatisfeitos.

Outra questão levantada foi a segurança dos par-
ticipantes em aplicar na Previndus: 87% dos parti-
cipantes se sentem seguros ao investirem suas re-
servas em um plano de previdência administrado 
pela Previndus.
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Pensando na tranquilidade do futuro familiar dos 
nossos participantes, um ponto pesquisado foi a 
participação dos parentes num plano de previdên-
cia administrado pela Previndus: 88% dos partici-
pantes indicariam a Previndus em caso de lança-
mento de um Plano Família.

Qual o seu grau de satisfação com a Previndus ?



INFORMATIVO PREVINDUS 3

PREVINDUS MARCA PRESENÇA  
EM FORUM DE PREVIDÊNCIA

Realizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH-RJ, 
nos dias 3 e 4 de setembro, a Previndus, representada por sua Diretora 
Superintendente Luciana Costa Marques de Sá, participou do evento 
que objetivou analisar e discutir a Reforma da Previdência no atual 
contexto político e econômico. 

Luciana de Sá palestrou em painel sobre o tema Os desafios de imple-
mentar e explorar o diferencial do benefício “Plano de Previdência”.

Na apresentação, chamou a atenção para a importância do benefício 
de previdência complementar para os colaboradores das empresas, 
que deixou de ser apenas mais um item do pacote de benefícios, en-
trando em uma agenda de responsabilidade social, ou seja, de cuida-
do com o colaborador no seu ciclo de vida. Dentre outras questões, 
abordou as novas modelagens de planos de previdência que introdu-
zem flexibilidade de contribuição e resgate.



4 INFORMATIVO PREVINDUS

Planos CD – Classes de ativos

Planos BD – Classes de ativos

Rentabilidades dos Planos BD – 2019  
e em 12 meses

Rentabilidades dos Planos CD – 2019  
e em 12 meses

DIVERSIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS 
DOS PLANOS BD E CD

Em 26 de setembro último, o Conselho Delibera-
tivo da Previndus aprovou mais um aumento na 
diversificação dos portfólios dos planos de previ-
dência administrados pela entidade. A proposta da 
Diretoria ao Conselho foi embasada em estudos, 
pesquisas e reuniões com a consultoria Aditus e 
gestores do mercado financeiro.

O movimento acontece em um período desafiador 
não só para a Previndus, mas para todo o segmento 
de previdência privada, em que a taxa de juros bási-
ca no Brasil encontra-se em seu menor patamar his-
tórico, tendendo a ser ainda mais reduzida, na es-
teira de um ambiente de fraca atividade econômica 
e inflação sob controle. De um lado, taxas de juros 
em patamares mais próximos do normal resultam 
em benefícios à economia, mas, de outro, impõem 
grandes desafios para os gestores das entidades de 
previdência privada que precisam atingir metas de 
rentabilidade para os planos de benefícios. Assim, 
a diversificação das carteiras de ativos dos planos é 
uma necessidade premente, única forma de obten-
ção de rentabilidade acima do parâmetro do CDI, 
como vem sendo obtido pela carteira dos Planos 
CDs, retratado nos gráficos abaixo.

um adicional de 2% será alocado em fundos de 
renda variável (gráfico abaixo) divididos entre o 
Fundo Leblon Ações ll e o Fundo Constellation 
Institucional, que tem como gestora a Constellation 
Asset (https://constellation.com.br/), nova parceira 
que vem se juntar às outras gestoras com as quais a 
Previndus já trabalha.  
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Além disso, o Conselho também aprovou des-
tinação de 2% dos recursos dos planos BDs para 
fundos de renda variável, conforme sugerido pelo 
novo estudo de ALM – Asset Management Liability, 
que casa os fluxos dos ativos com os dos passivos. 
Neste sentido, foi realizada aplicação nos fundos 
Leblon Ações ll e Constellation Institucional.

Em março último, uma parcela de 3% dos recursos 
dos planos CDs foi destinada a dois fundos de 
renda variável: Leblon Ações ll (http://www.
leblonequities.com.br/) e Apex Ações 30 (http://
apexcapital.com.br/), além de ter havido um 
aumento na destinação dos recursos em fundos 
multimercado. Com a recente revisão da alocação, 

https://constellation.com.br/
http://www.leblonequities.com.br/
http://www.leblonequities.com.br/
http://apexcapital.com.br/
http://apexcapital.com.br/
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA E FINANCEIRA

Em plena atividade, o programa de Educação Previdenciária e Financeira “Cons-
truindo Hoje o seu Futuro” da Previndus realizou palestra para os colaboradores 
do Sesi e Senai na unidade de Nova Iguaçu:

E participou do Programa Colaborador em Foco da FIRJAN nas unidades Tijuca e 
Macaé:



FIQUE POR DENTRO
SOLICITAÇÃO DE 

EMPRÉSTIMOS EM 2019
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INCENTIVO FISCAL NO IMPOSTO DE RENDA
É sempre bom lembrar que os participantes de pla-
nos de previdência complementar contam com um 
importante benefício fiscal na hora de fazer a sua 
Declaração do Imposto de Renda. Para aqueles que 
declaram pelo modelo completo, todas as contri-
buições feitas ao seu plano de previdência durante 
o exercício do ano anterior, limitadas a 12% de sua 
renda bruta anual, podem ser deduzidas da base 
de cálculo do Imposto de Renda. Esses valores são 
ajustados na declaração anual, podendo reduzir o 
valor do imposto a ser pago ou aumentar as possi-
bilidades de restituição na declaração anual.

Agora que o final do ano se aproxima, aproveite 
esse benefício. Por meio da Contribuição Voluntá-
ria, com valor livremente escolhido, os participan-

A Previndus informa aos participantes que o 
prazo final para solicitar empréstimo em 2019 
será de 15 a 21 de novembro e o último crédito 
dos valores solicitados ocorrerá  em 04 de de-
zembro do corrente ano.

tes podem realizar contribuições à entidade até o 
dia 30 de dezembro. Desta forma, o participante 
ganha duplamente: aumenta sua poupança para 
a aposentadoria e desfruta do incentivo fiscal ofe-
recido pelo governo, pagando menos Imposto de 
Renda.

Lembramos que portadores de doença grave são 
isentos do Imposto de Renda.

De acordo com a legislação vigente, a Receita Fede-
ral isenta do imposto de renda as pessoas que com-
provem serem portadoras de moléstia grave. No 
caso específico dos participantes assistidos, é ne-
cessário apresentar laudo pericial emitido por ser-
viço médico oficial da União, dos Estados, do DF ou 
dos Municípios para que o desconto seja suspenso.

AS DOENÇAS ENQUADRADAS SÃO:

AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida); Alienação mental; Cardiopatia grave; Cegueira; 
Contaminação por radiação; Doença de Paget em estados avançados (Osteíte deformante); 
Doença de Parkinson; Esclerose múltipla; Espondiloartrose anquilosante; Fibrose Cística 
(Mucoviscidose); Hanseníase; Nefropatia grave; Neoplasia maligna; Paralisia irreversível e 
incapacitante; Tuberculose ativa.

EVOLUÇÃO DA COTA DOS 
PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO 

DEFINIDA
Acumulado em 2019  
Jan/19 a Set/19: 7,54%
Acumulado 12 meses (%) 
Out/18 a Set/19: 9,25%
Acumulado 24 meses (%) 
Out/17 a Set/19: 15,44%


