
 Informativo Previndus n edição 104 n julho 2020 1

Ano XX • Edição nº 104 • Julho 2020

Previndus 
permanece  
em home office
Pág. 2

Rentabilidade 
positiva  
no 2° trimestre
Pág. 3 

Atendimento 
digital aumenta 
Pág. 4

Previndus amplia 
adiamento de parcelas 
de empréstimos

Preocupada com os impactos dos acordos de suspensão de 

contrato ou redução de jornada de trabalho, a diretoria executiva 

da Previndus entendeu a necessidade de minimizar ainda mais as 

possíveis perdas financeiras dos participantes de seus planos. Em 

maio, promoveu o adiamento de três parcelas das prestações dos 

empréstimos. A novidade é que o prazo será ampliado por mais três 

meses. Os participantes poderão postergar as parcelas de agosto, 

setembro e outubro, a partir de 20 de julho. 

“A Previndus é parceira de seus participantes e precisa ajudá-los 

de todas as formas possíveis nesse momento atípico. Somos parcei-

ros no seu planejamento futuro, mas precisamos estar ao lado dos 

participantes no presente também”, reforça a Superintendente 

da Previndus, Luciana Costa Marques de Sá.

O primeiro adiamento de parcelas foi de 4 maio até 

10 de julho. Durante esse período, 663 participantes, 

num total de 947 contratos, postergaram parcelas 

de empréstimos. 

Veja procedimentos na página 2
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Ampliação dos canais  
de empréstimos

No momento, o atendimento presencial está suspenso e neste sentido fo-

ram disponibilizados mais dois números de WhatsApp para dúvidas e esclare-

cimentos sobre empréstimos: (21) 99353-4761 e 97429-8956, de segunda a 

sexta-feira das 9 às 18 horas.  

Os telefones fixos (21) 2217-1117 e 2217-1119 continuam disponíveis de 

segunda a sexta-feira das 14 às 16 horas. 

Procedimentos para 
adiamento de empréstimo

A adesão ao adiamento de parcelas de empréstimo é simples. Basta 

acessar o Espaço do Participante no site www.previndus.com.br e seguir os 

procedimentos. O sistema gera automaticamente a prorrogação do prazo da 

operação sem incidência de multas. Em seguida, o novo saldo devedor é recal-

culado pela taxa de juros contratada e com o novo prazo do empréstimo, que 

varia conforme a quantidade de parcelas adiadas.

Taxa de empréstimo
A taxa de juros do empréstimo da Previndus continua muito atrativa. En-

quanto no mercado financeiro as taxas variam de 1,54% a 4,62% ao mês, na 

Previndus é de apenas 1,0% ao mês. Caso tenha alguma dívida com banco, 

avalie fazer um empréstimo na Previndus para quitação, pagando menos juros 

e remunerando seu plano.

Governo suspende 
cobrança de IOF

Para aliviar as consequências da pandemia, o governo suspendeu até 

outubro a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre 

operações de crédito. Então, os empréstimos concedidos pela Previndus, até 

outubro, não terão cobrança de IOF. Atualmente, o IOF para operações de 

crédito é de 3% ao ano.

Home Office 
mantém 
qualidade

A pandemia provocou mu-

danças na forma de trabalho das 

empresas. E isso não foi diferente 

na Previndus. As equipes tiveram 

que se adaptar à nova realidade. A 

área de Tecnologia da Informação 

deu o suporte necessário para que 

todos os profissionais pudessem 

manter os processos e trabalhar 

de casa, o chamado home office.

Com isso, a Previndus pode 

dar continuidade ao trabalho que 

antes era feito presencialmente. 

Depois de ultrapassadas todas as 

barreiras, as equipes mantiveram 

a qualidade dos serviços. Diaria-

mente, a equipe de gestão faz seus 

alinhamentos, dando posição para 

todos os colaboradores e compar-

tilhando objetivos e estratégias.

A Previndus permanece em 

home office com a diretoria rea-

lizando avaliações constantes do 

momento atual, visando deter-

minar um plano de retomada do 

trabalho presencial, que se dê de 

forma segura para colaboradores, 

participantes e parceiros.

SERVIÇOS

https://www.previndus.com.br/
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Os planos de benefícios da Previndus tiveram ren-

tabilidade positiva no 2° trimestre, o que possibilitou re-

cuperação de grande parte do resultado negativo obtido 

no 1° trimestre, em consequência da crise nos mercados 

financeiros por conta da pandemia de COVID-19. 

O desempenho dos Planos CD totalizou 3,1% no 2º 

trimestre, frente a -3,3% do trimestre anterior,  resultando 

em -0,2% no semestre. Em paralelo, de abril a junho, os 

Planos BD Firjan, SENAC-ARRJ e SEBRAE-RJ registraram 

retorno de 1,3% e o Plano BD do SESC-ARRJ, por sua vez, 

atingiu a rentabilidade de 5,6%. Os retornos permitiram 

que os planos BD tivessem resultado no semestre de 3,2% 

e -1,6%, respectivamente. 

O segmento de melhor performance no 2° trimestre 

foi o de renda variável. Nos Planos CD atingiu rentabilida-

de de 35,4%, revertendo em grande parte o resultado ne-

gativo do trimestre anterior (-37,3%). Os outros segmentos 

também tiveram desempenho positivo. A renda fixa ob-

teve ganhos de 1,2% e os fundos multimercados de 3,0%.

No caso dos Planos BD Firjan, SENAC-ARRJ e 

SEBRAE-RJ, a carteira está concentrada em renda fixa, 

98% em papéis pré-fixados de longo prazo a taxas de 

juros elevadas, cuja rentabilidade foi de 0,9% no 2º tri-

mestre, somando-se ao ganho de 

2,5% do 1º trimestre no segmento.

O segmento de renda variável 

do Plano BD SESC-ARRJ teve alta de 

38,2%, decisiva para a recuperação 

da rentabilidade, uma vez que cor-

responde a 16% da carteira. Reverteu 

parcialmente os -36,6% registrados 

no trimestre anterior, confirmando 

que essa classe de ativo se recupe-

ra mais rápido à medida que há um 

quadro de aumento de liquidez as-

sociado a taxas de juros nas mínimas 

históricas. No segmento de multi-

mercados, depois de uma perda de 

-3,2% no 1° trimestre, o desempenho 

foi de 2,2% no 2° trimestre.

Planos da Previndus  
têm resultados positivos no 2° trimestre

INVESTIMENTOS

Performance dos Planos 

Distribuição dos Investimentos 
por Segmento (%)

Planos CD

Planos CD

BD SESC-ARRJ BD Firjan, SENAC-ARRJ  

e SEBRAE-RJ

-3,25%

-0,24%

3,10%

-6,80%

5,55%

-1,63%

1,83%
1,32%

3,17%

1º Tri 2º Tri Ano

Renda Fixa
Multimercados
Renda Variável
Empréstimos

Renda Fixa
Renda Variável
Empréstimos

Renda Fixa
Multimercados
Renda Variável
Empréstimos

Planos BD Firjan,  
SENAC-ARRJ e SEBRAE-RJ

Plano BD SESC-ARRJ

78%
10%
6%
6%

98%
2%
0,2%

76%
8%
16%
0,1%

n
n
n
n

n
n

n
n
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Previndus reforça 
atendimento 
digital

Nos três meses de trabalho em home office,  

em função da pandemia de COVID-19, a Previndus 

focou no atendimento à distância aos participantes 

ativos e assistidos (aposentados e pensionistas).  

Houve um aumento gradativo no número de 

atendimentos. Mas a equipe dedicou-se para aten-

der todas as demandas e as necessidades específi-

cas de cada um. As questões mais demandadas fo-

ram recadastramento de senha, informações sobre 

resgates e autopatrocínio.

Diversificação do 
portfólio dos planos 
de benefícios

A diversificação dos investimentos, tradicionalmen-

te, permite aumento da rentabilidade e simultaneamente 

a diluição de riscos. Com a taxa de juros básica da eco-

nomia a níveis historicamente baixos e a necessidade de 

atingir as metas dos planos, a Previndus optou em 2019, 

com base em estudos técnicos, por investir uma peque-

na parte dos ativos em aplicações de maior risco, como 

fundos de ações e multimercados, que apresentam estra-

tégias variadas.

A queda drástica da bolsa de valores em março não 

guarda relação com as escolhas do portfólio, mas com 

uma situação inesperada causada pela COVID-19 tendo 

atingido todos os investidores a nível Brasil e global.

Estratégia de longo prazo - É importante lembrar 

que a previdência complementar tem foco no longo pra-

zo. Os recursos são acumulados com o objetivo de for-

mação de um patrimônio ou renda para o futuro. Nos 20 

a 30 anos de acumulação pode haver imprevistos, como 

no período atual, mas eles tendem a ser compensados 

por resultados futuros. 

Estratégias e 
monitoramento dos 
investimentos

A superação do ambiente de incerteza extrema e os 

ajustes de portfólio realizados pelos gestores contribuíram 

para a reversão da perda de rentabilidade dos investimen-

tos registrada em fevereiro e março. 

O cenário econômico continua incerto, mas a Pre-

vindus monitora constantemente a conjuntura atual e 

suas consequên-

cias sobre os mer-

cados financeiros, 

visando as melho-

res alocações, le-

vando em conta o 

risco e o retorno 

das aplicações.

“O importante 

é acreditar na estra-

tégia, acompanhar a gestão e a capacidade de resiliência 

em ambientes adversos das empresas que administram os 

fundos que compõem o portfólio da Previndus”, informa 

o diretor Financeiro, Aroldo Fonseca da Silva.

RELACIONAMENTO
Número de Atendimentos por Canal

136  e-mail

194  telefone

191 WhatsApp 

277  e-mail

417  telefone

293 WhatsApp 

324  e-mail

525  telefone

501 WhatsApp 

ABRIL 

Total

551

MAIO 

Total

987

JUNHO

Total

1.350

INVESTIMENTOS
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O que fazer em caso  
de desligamento da empresa?

Diante do cenário de incerteza que o mundo vive, a 

previdência complementar mantém-se como alternativa 

importante e segura para o futuro das pessoas. O mo-

mento atual deixou ainda mais evidente a necessidade 

de poupar e constituir uma reserva para imprevistos, para 

um negócio próprio e para proteção de familiares. Em 

caso de desligamento da patrocinadora, o participante 

precisa avaliar se os recursos que acumulou podem pro-

porcionar qualidade de vida quando parar de trabalhar. 

Nos planos da Previndus, em caso de desligamen-

to da patrocinadora, há a opção de permanecer no 

plano na condição de autopatrocinado, efetuando as 

contribuições de participante e da patrocinadora, po-

dendo inclusive, reduzir o percentual de contribuição 

que vinha praticando de forma a não afetar o orçamen-

to financeiro. Uma iniciativa positiva que a Previndus 

está fazendo atualmente é a suspensão da cobrança 

da contribuição administrativa para os participantes que 

optarem pelo autopatrocínio.

Nesse cenário tão delicado de crise econômica, 

além da manutenção da aposentadoria futura, o auto-

patrocínio garante os benefícios de morte e invalidez. 

Mas para o participante que não tenha condições de 

permanecer no plano como autopatrocinado, há a al-

ternativa do resgate, uma decisão que não precisa ser 

imediata. Resgatar nesse momento não é uma boa de-

cisão, uma vez que a rentabilidade ainda sofre os im-

pactos da queda nos mercados financeiros, de fevereiro 

e março, devido à pandemia. 

Então a boa alternativa, é deixar os recursos na 

Previndus, sendo rentabilizados com as melhores 

perspectivas nos mercados financeiros nos próximos 

meses. Eles vão continuar sendo investidos, como se 

estivesse ativo no plano, e poderão ser resgatados a 

qualquer hora no futuro.

PREVIDÊNCIA

Diretoria é 
reconduzida

A Diretoria Executiva foi reconduzida para mais um mandato de 

dois anos. Os diretores possuem as certificações e habilitações neces-

sárias para exercerem o cargo, conforme recomenda a Superintendên-

cia Nacional de Previdência Complementar (Previc). Houve recondução 

também da maioria dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

Nesse cenário tão delicado 
de crise econômica, 
além da manutenção da 
aposentadoria futura,  
o autopatrocínio garante 
os benefícios de morte  
e invalidez.

Mas se a saída do plano for necessária, ainda há a 

opção do resgate parcelado. O participante pode resga-

tar seu saldo de reserva em até 12 parcelas, e com isso, 

contar com uma renda mensal durante um ano, com a 

vantagem de diluir o imposto de renda a pagar.

Em caso de dúvida, acesse o site www.previndus.

com.br ou entre em contato pelos canais de atendi-

mento. A equipe da Previndus está à disposição para 

quaisquer esclarecimentos.

https://www.previndus.com.br/
https://www.previndus.com.br/
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2020: ano de inovação

Atualização de Cadastro
Para estar por dentro do que acontece na Previndus e continuar recebendo as publicações, 

mantenha sempre as suas informações de contato atualizadas: endereço, e-mail e telefone.

COMUNICAÇÃO

Mesmo com a pandemia, 2020 está sendo um ano 

de inovação na Previndus. Os participantes ganharam 

um novo site, um aplicativo para celular, um relatório 

anual muito mais dinâmico, além de uma marca que 

reflete o atual posicionamento do seu fundo de pensão.

Site Previndus

O site foi modernizado, com conteúdo mais intera-

tivo e de fácil navegação. Nesse espaço, o participante 

pode encontrar todas as informações que precisa sobre 

seu plano de previdência. No site, há ainda um vídeo que 

apresenta o novo posicionamento e marca da Previndus. 

Aplicativo Previndus

Agora ficou fácil acessar saldo e contribuições. Bai-

xe o aplicativo da Previndus e consulte 

esses dados na palma da mão. Novos 

serviços ainda serão disponibilizados 

nesse novo canal. Acesse e aproveite 

para dar sua opinião. A Previndus está 

empenhada na melhoria dos canais de 

comunicação e trabalhando em prol 

de aumentar ainda mais a transparên-

cia e o acesso às informações. 

RELATÓRIO ANUAL
2019

Relatório 2019

O relatório anual de 2019 está disponível no site 

da Previndus para consulta dos participantes ativos e 

assistidos. É uma prestação de contas das atividades e 

resultados alcançados no ano passado. A publicação 

ganhou visual mais atrativo, assim como uma lingua-

gem mais objetiva. Confira!


