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O futuro já 
começou: 
Conheça a 
nova Previndus.

A previdência complementar está 

mais importante do que nunca para o 

futuro das pessoas. 

E a Previndus muda para ficar mais 

próxima dos participantes, com nova 

marca, novo site e mais serviços.



Previndus. 
A parceira do seu futuro.

Nova marca, novo site e outras iniciativas 
marcam a virada dos 25 anos.

Em breve, o Plano Família.

Completados os seus primeiros 25 
anos de atividades, a Previndus inicia 
2020 com nova identidade visual, novo 
site e mais serviços.  
As iniciativas fazem parte de um novo 
modelo de atuação diante de um ce-
nário onde a previdência complemen-
tar privada ganhou papel ainda mais 
relevante – principalmente depois da 
aprovação da reforma da Previdência. 
Com a reforma, os benefícios do INSS 
ficarão mais distantes e serão de me-
nor valor, o que reforça a importância 
da complementação de renda no fim 
do período laboral. 
O aumento da expectativa de vida e a 
diminuição da fecundidade agravam 
este quadro, ampliam a importância de 
as pessoas terem uma opção para ga-
rantir, no futuro, uma renda adicional.
Em paralelo, o órgão regulador adap-
tou-se ao novo cenário e às novas 
relações de trabalho, permitindo planos 
de previdência muito mais flexíveis e 
atrativos para os jovens.
Pensando nisto, a Previndus entendeu 

A nova identidade visual nasce no bojo 

de uma nova atuação em que a enti-

dade trabalha para oferecer, em breve, 

um plano direcionado aos familiares 

dos atuais participantes – em formato 

mais moderno, flexível e atrativo.

Segundo Noemia Vasquez, Diretora 

de Seguridade, o mercado está em 

evolução e os novos planos já permi-

tem resgates intermediários e rendas 

que era o momento de ampliar a pro-
ximidade com seus participantes e abrir 
possibilidades diversas. 
O trabalho de desenvolvimento do 
branding, realizado pela Rangabuana 
Branding & Design Studio, foi pensado 
neste momento em que a Previndus, 
ao mesmo tempo em que completa 
25 anos de prestação de serviços com 
solidez e seriedade, traz uma renova-
ção importante.
O novo branding vem acompanhado 
de um Manifesto, que nada mais é que 
a expressão textual da nova visão de 
mundo da empresa (veja ao lado). 
Com a nova marca a Previndus 
também apresenta um site renovado 
(www.previndus.com.br), de arquitetura 
mais moderna e fácil navegação. Outra 
iniciativa oferecida aos participantes é 
o aplicativo para celular, já disponível 
nas lojas (IOS e Android), ampliando o 
acesso às informações.
Como diz em seu Manifesto, a Previn-
dus está aberta a novos rumos para 
atender e se comunicar com o mundo.

temporárias, atacando grande parte 

das amarras dos atuais planos. 

“O Plano Família Previndus vai atrair 

todos os públicos e possibilitar o 

planejamento financeiro dos atuais 

participantes e de seus familiares. 

Será possível se programar para uma 

viagem, uma faculdade, um projeto 

de vida. Enfim, abre-se um mundo 

de possibilidades”, destaca.

Manifesto
da Marca

Planejar o futuro é declarar, hoje 

mesmo, seu amor por quem você 

quer ser. É saber que imprevistos 

acontecem na jornada da vida, e 

nada pode prevê-los, mas é possí-

vel estar preparado.

 Construir o futuro sozinho é tor-

nar a jornada ainda mais difícil. O 

melhor caminho é aquele percor-

rido com os melhores parceiros. 

 A Previndus, há mais de 25 anos, 

oferece estradas pavimentadas 

pela solidez e pela experiência 

de quem sabe que o futuro pode 

começar a qualquer momento. 

E quanto mais experiência, mais 

certeza de que é preciso estar 

sempre atento ao presente. Por 

isso, a Previndus está aberta para 

novos parceiros, novos participan-

tes, novas soluções financeiras, 

novos rumos para atender e se 

comunicar com o mundo. 

A Previndus acredita em quem 

deposita nela seus projetos e so-

nhos, e investe recursos e atenção 

a cada um, apontando caminhos 

para abrir possibilidades. 

Seja qual for o seu sonho, com a 

Previndus, pode acontecer.



Mais risco, 
mais rentabilidade.

Mudanças no portfolio 
trouxeram bons resultados.

Uma prévia da mudança na estratégia da Previndus, em 

benefício de seus associados, aconteceu em 2019 com 

maior diversificação dos investimentos dos Planos BD 

e CD. Houve uma realocação de recursos de renda fixa 

para fundos de renda variável e multimercados.

A mudança no portfolio foi motivada por uma conjun-

tura de uma taxa de juros básica que chegou ao menor 

nível da história econômica do país. Para garantir uma 

rentabilidade maior, acima do CDI, passou a ser impres-

cindível aceitar um risco também maior.

Nos Planos CD, por exemplo, as aplicações em fundos 

da categoria de multimercados passaram de 4% do pa-

trimônio em 2018 para 9% em 2019. Os fundos de renda 

variável, que não estavam no portfolio em 2018, passa-

ram a ter 6% das alocações.

Já os Planos BD passaram a alocar 2% em multimerca-

dos e 3% em renda variável, opções de investimento que 

não estavam no seu portfolio em 2018.  

Os resultados obtidos mostram que a estratégia de não 

fugir do risco foi bem sucedida. A rentabilidade dos 

planos CD foi de 11,52% ano passado, contra 5,95% do 

CDI. Nos planos BD o retorno foi de 9,62% em 2019 e de 

31,1% na projeção de 36 meses, neste caso superando a 

meta atuarial.

A estratégia de mudança de portfolio foi embasada por 

estudos da diretoria da Previndus em conjunto com a 

consultoria Aditus e encontros com gestores do mer-

cado financeiro, resultando em proposta aprovada pelo 

Conselho Deliberativo.

Este trabalho, sempre em busca das metas de rentabili-

dade para os planos de benefícios, segue firme em 2020.  

A combinação dos juros baixos com a reforma da Previ-

dência aumenta a necessidade de se planejar melhor o 

futuro. E tal planejamento implica em aceitar maior risco 

nos investimentos.
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Notícias

Primeiro investimento em fundo florestal 

Pela primeira vez, o portfolio de investi-

mentos da Previndus passa a incluir um 

fundo florestal. 

O Conselho Deliberativo da Previndus 

aprovou, em sua última reunião do ano, 

alocação de recursos em um fundo que 

aplica recursos em projetos florestais 

(FIP Florestal da Lacan Investimentos).

A Lacan Florestal é a maior gestora inde-

pendente de fundos florestais no Brasil, 

possuindo 75.000 hectares de florestas 

plantadas.  

Com R$ 800 milhões sob gestão, a La-

can Florestal tem investidores institucio-

nais em sua carteira de clientes, como 
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Previndus na Regional Sudeste da Abrapp

A nova diretoria da Associação Bra-

sileira das Entidades de Fechadas de 

Previdência Complementar (Abrapp), 

entidade de representação do seg-

mento, foi empossada em 30 de janei-

ro – e a Previndus está representada.  

A Diretora Superintendente, Luciana 

de Sá, passa a integrar a Diretoria 

Executiva, como diretora suplente 

da Regional Sudeste da Abrapp, que 

engloba os estados do Rio de Janeiro 

e Espírito Santo.

A Abrapp é formada por 260 entidades 

fechadas de previdência complemen-

tar, ou cerca de 81% das entidades em 

funcionamento no setor. 

O evento de posse foi antecedido pela 

revisão do planejamento estratégico 

da associação e contou com a parti-

cipação de Luciana de Sá. O planeja-

mento definirá diretrizes de atuação, 

resultante das prioridades para o 

desenvolvimento do segmento.

A Previndus, que já participava de duas 

das sete comissões técnicas da Abra-

pp (de Estratégias e Criação de Valor e 

a de Contabilidade), agora estará mais 

ativa nas discussões do setor.

O presidente da Abrapp, Luis Ricardo Marcondes 
Martins, durante discurso na solenidade de posse da 
nova diretoria

29 entidades locais de previdência, um 

banco global e um player estrangeiro 

especializado em fundos florestais.

Os fundos da Lacan financiam projetos 

de arrendamento de áreas e gerenciam 

o negócio, do plantio até a comerciali-

zação da madeira, para grandes consu-

midores como Suzano, por exemplo. 

A Previndus alocará R$ 4 milhões neste 

fundo, voltado para produção de euca-

lipto e pinus, que tem como meta uma 

rentabilidade de IPCA mais 8% ao ano.

Segundo o Diretor Financeiro Aroldo 

Fonseca, o interessante desta aplica-

ção é o fato de que segue direciona-

dores importantes como o respeito 

aos chamados critérios ASG (Am-

biental, Social e Governança), itens 

que passaram a ser considerados na 

análise de investimentos, sobretudo a 

nível internacional.


