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Benefício de previdência
 privada para todos!

Com a nova previdência, 
promulgada pelo 
Congresso Nacional 
no dia 12 de novembro 

de 2019, foram introduzidas uma 
série de modificações ao sistema 
previdenciário brasileiro. São 
novas idades de aposentadoria, 
novo tempo mínimo de 
contribuição e regras de transição 
para quem já é segurado, entre 
outras mudanças. Fato é que a 
chamada Nova Previdência cria 
maiores dificuldades técnicas 
para o contribuinte alcançar o teto 
de remuneração do RGPS (R$ 
6.101,06) e eleva a idade mínima 
para a aposentadoria, fazendo 

com que o tempo de contribuição 
para a elegibilidade ao regime 
geral da previdência social (RGPS) 
seja maior.

Também é uma realidade que, até o 
momento, ainda não se percebe na 
sociedade brasileira um movimento 
consistente das pessoas na direção 
de repensar o seu planejamento 
financeiro e previdenciário de longo 
prazo em função das mudanças 
que virão com a Nova Previdência. 
Na visão de algumas consultorias 
especializadas em previdência, 
por exemplo, ainda não há um 
posicionamento ativo dos indivíduos 
em relação à busca pelo estudo e 
preparo para uma aposentadoria 
mais adequada.

Consciente do novo quadro 
previdenciário que vem pela frente e 
a importância da responsabilidade 
social das empresas para com seus 
funcionários e familiares, a FIEMG e 
a Mais Previdência se uniram para 
promover e estender o benefício de 
previdência privada para os seus 
filhos (as), cônjuges, dependentes e os 
industriais em geral.  Afinal, a educação 
e a conscientização financeira e 
previdenciária dos indivíduos passou 
a ser responsabilidade não somente 
das fundações gestoras de planos de 

benefícios, como a Mais Previdência, 
mas também das patrocinadoras. 
Ou seja, das empresas que instituem 
e fomentam planos de previdência, 
como a FIEMG já faz há mais de 40 
anos por meio do seu conhecido 
Plano Casfam.

Enfim, a FIEMG, entidade responsável 
pela instituição do novo Plano Mais 
Previdência Família, operado pela 
Mais Previdência, adotou uma 
postura ativa e à frente do mercado 
ao possibilitar um futuro melhor não 
só para os seus funcionários, mas 
também para os seus familiares e 
toda a indústria de Minas Gerais.  E 
cabe a você, já participante do Plano 
Casfam, também garantir o futuro 
de quem mais ama. Claro, com 
a nossa constante e profissional 
ajuda. Por isso, te convido a entrar 
no nosso site www.maisprevidencia.
com e conhecer melhor o que está 
lhe sendo oferecido como uma real 
solução diante do atual momento 
da Nova Previdência. Por lá mesmo, 
já consegue fazer as adesões. Mas, 
se preferir, a nossa equipe está à 
disposição para lhe atender de 
forma personalizada. Basta enviar 
mensagem para o número de 
WhatsApp (31) 99152257. 

Guilherme Velloso Leão,
 Diretor-Presidente da Mais Previdência

Guilherme Velloso Leão 
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MAIS PREVIDÊNCIA IRÁ LANÇAR BLOG 
SOBRE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Estudo realizado em todas as 
capitais brasileiras pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confederação 

Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) revela que 45% dos brasileiros 
admitem não fazer um controle efetivo 
do próprio orçamento, percentual 
que sobe para 48% entre as pessoas 
das classes C/D/E e para 51% entre 
os homens. Além disso, entre os que 
fazem uma administração precária 
do orçamento, 21% admitiram que 
confiam na própria memória para 
gerir os seus recursos financeiros.

A mesma pesquisa também serviu de 
base para a descoberta de que, em 
cada dez brasileiros que controlam 
seu orçamento, seis sentem alguma 
dificuldade ao executar essa tarefa, 
o que presenta 59%. Sendo a falta 
de disciplina em anotar os gastos e 
rendimentos com regularidade (26%); 
a falta de tempo (12%); a dificuldade 
em encontrar um mecanismo 
simples de controle (11%); e a 
dificuldade em fazer cálculos (5%) as 
principais queixas apresentadas pelos 
entrevistados. Já os que não sentem 
dificuldades somam 41% da amostra.

Com o propósito de tentar ajudar a 
mudar essa preocupante realidade, 
a diretoria da Mais Previdência e a 
equipe de Comunicação da entidade 
desenvolveram um projeto de educação 
financeira. Por isso, em breve, irão 
lançar um blog com essa temática, com 
o qual esperam que seus participantes 
comecem a entender e melhorar, de 
fato, as suas relações com o dinheiro. 
“A educação financeira é a base para 

auxiliar as pessoas a planejar e gerir 
sua renda, seu orçamento, a poupar, 
investir e garantir uma vida presente 
e futura mais tranquila. Diariamente, a 
sociedade é estimulada ao consumo 
excessivo e, se necessário, à busca do 
crédito a qualquer preço para alcançar 
os bens e serviços sonhados o mais 
rápido possível, pois isso lhes traz a 
sensação de inclusão social, de status. 
Em geral, o resultado dessa conduta 
é o endividamento descontrolado, 
acarretando problemas pessoais, 
familiares e sociais. Somente por meio 
da educação financeira as pessoas 
passam a entender e praticar como 
otimizar o seu orçamento, formar uma 
reserva financeira para urgências e 
investir para a realização de sonhos 
futuros e uma aposentadoria mais 
tranquila”, diz Guilherme Velloso Leão, 
Diretor-Presidente da Mais Previdência.

Fernando Dias, Diretor de 
Administração e Benefícios da

 Mais Previdência

“É nosso papel 
educar nossos 

participantes para que 
façam as escolhas 
certas em termos 
de planejamento 

financeiro” 

Fernando Dias, Diretor de Administração 
e Benefícios da entidade, complementa 
que a decisão de oferecer aos 
participantes o novo canal digital voltado 
para a estratégia da educação financeira 
foi motivada pelo fato de que “é nosso 
papel educar nossos participantes 
para que façam as escolhas certas em 
termos de planejamento financeiro, 
pois a previdência completar é só 
mais um instrumento, dentre tantos 
outros disponíveis no mercado, para 
alcançarem seus objetivos de vida. Daí, 
a importância de conhecerem bem 
os produtos e serviços disponíveis no 
mercado financeiro e de seguros para 
que cada um consiga fazer a escolha 
certa, de acordo com o momento e 
etapa de vida de cada pessoa”, explica.



Já Letícia Ataíde, Diretora de Investimentos da 
Mais Previdência, revela que a “a expectativa 
com relação ao blog de educação financeira é 
que ele seja uma ferramenta de planejamento 
financeiro extremamente útil aos participantes 
dos planos da Mais Previdência. Compartilhando 
informações e conhecimentos por meio da 
introdução de conceitos financeiros, podemos 
orientar as pessoas a melhorarem a sua relação 
com o dinheiro, ajudando-as a usá-lo de forma 
mais responsável e consciente no curto, médio 
e longo prazo. Alertar as pessoas sobre a 
importância da gestão de suas finanças e de 
seu patrimônio pode ajudar a evitar problemas, 
como o endividamento, e ainda melhorar a 
capacidade de poupança e investimentos 
para um futuro mais tranquilo”, ressalta.

“Alertar as pessoas 
sobre a importância 
da gestão de suas 

finanças e de
 seu patrimônio 
pode ajudar a 

evitar problemas”

Letícia Ataíde, Diretora de 
Investimentos da 
Mais Previdência.

Construção do blog 

A estrutura do blog foi construída em conjunto 
com a TOM Comunicação, renomada agência 
de publicidade e propaganda também com 
sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Carol 
Furtado, Head de Design & Tecnologia da TOM, 
conta que foi a “project manager do projeto. 
Na minha opinião, não há como dissociar a 
avaliação do blog da avaliação do novo portal 
da Mais Previdência, pois tudo caminhou de 
um jeito muito integrado, como teria que ser. 
Então, pensando sistemicamente, posso dizer 
que a Mais Previdência, mais uma vez, apostou 
em um projeto de alta complexidade e que 
desafiou todos os envolvidos. Foram meses de 
trabalho conjunto e intenso, nos demandando 
alinhamentos constantes e utilização de 
técnicas e ferramentas avançadas e atuais 
para que conseguíssemos entregar uma 
proposta de valor clara. E acredito que fomos 
bem sucedidos nisso”, avalia.

Furtado pontua também que “blogs são 
um canal de comunicação extremamente 
importantes e, quando bem projetados, 
facilitam a interlocução entre marcas e 
seus públicos prioritários. Além disso, 

“Marcas que dão 
acesso à temática 

da educação 
financeira estão 
cumprindo um 

papel fundamental 
para a população 

brasileira. E a Mais 
Previdência é um 

exemplo claro 
disso”

Carol Furtado, Head de 
Design & Tecnologia

 da TOM.
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O blog da Mais Previdência poderá ser acessado também pelo endereço www.maisprevidencia.com. Basta clicar no botão +P 
Blog no menu do site.  Aguarde, pois, depois do lançamento do blog, toda semana, a Mais Previdência vai lhe ensinar, passo a passo, o 
que de fato é educação financeira e como praticá-la. Afinal, entender e melhorar a relação com o dinheiro é essencial para a construção 
de um futuro tranquilo. E a Mais Previdência existe exatamente para garantir um amanhã seguro a todos os seus participantes.

Acesso

essas plataformas ajudam a organizar e compor o histórico de conteúdos relevantes de uma marca, bem como melhorar 
o posicionamento das mesmas em buscadores, tais como o Google. E educação financeira é uma deficiência do público 
brasileiro em geral. Nas escolas, essa é uma temática pouco abordada e isso acarreta uma série de comprometimentos em 
nossos adultos, que, via de regra, não conseguem se organizar financeiramente em um nível básico. Sendo assim, marcas que 
dão acesso à temática da educação financeira estão cumprindo um papel fundamental para a população brasileira. E a Mais 
Previdência é um exemplo claro disso”, afirma.
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COVID-19: QUAIS SÃO OS
 IMPACTOS NOS INVESTIMENTOS?

Devido aos últimos acontecimentos decorrentes da Pandemia de Covid-19, o mercado financeiro vem apresentando 
oscilações. De acordo com Rafael Panonko Pereira Caldas, economista e analista chefe da Toro Investimentos, “o mercado 
financeiro vive um momento delicado diante das incertezas provocadas pelo Coronavírus na economia mundial. De 
fato, teremos um impacto da desaceleração da economia no 1T20. Porém, ainda é cedo para falar dos efeitos ao longo 
de 2020. Na minha visão, as autoridades monetárias devem agir para minimizar os efeitos provocados pelo Coronavírus 
na economia e possuem mecanismos para isso. Recentemente, vimos o FED (Banco Central Americano) reduzir a taxa 
de juros numa reunião de emergência. Na sequência, o BOE (Banco Central Britânico) tomou a mesma atitude. Outras 
medidas de incentivo devem ser tomadas. Por enquanto, as incertezas e dúvidas dominam o mercado, o que acarreta fortes 
quedas nas bolsas de valores mundo afora. Acredito que a alta volatilidade deve continuar ditando o ritmo das bolsas nos 
próximos dias, mas que, no longo prazo, isso passa e a tendência dos preços voltam para sua trajetória de alta”, explica. 

“Ainda é precipitado 
condenar uma alta 

para 2020. Tem muita 
coisa para acontecer 
no decorrer do ano, 

principalmente, 
quando olhando para o 

ambiente interno 
do país”

Rafael Panonko Pereira Caldas, 
economista e analista chefe da 

Toro Investimentos

Caldas complementa que “a Bolsa 
de valores está caindo bem forte, 
praticamente devolvendo quase toda 
a alta de 2019. Mas, ainda é precipitado 
condenar uma alta para 2020. Tem 
muita coisa para acontecer no decorrer 
do ano, principalmente, quando olhando 
para o ambiente interno do país. Temos 
reformas para serem aprovadas e 
que podem trazer melhorias para a 
economia como um todo.  No meu 
ponto de vista, essas quedas recentes 
da bolsa abrem oportunidades de 
compra de empresas que tendem a 
ser menos afetadas pelos impactos 
do atual cenário. Os setores mais 
ligados à economia doméstica sofrem 

menos com crises mundiais desse 
tipo, por exemplo. Outra modalidade 
de investimentos que gosto e sofre 
menos nesses momentos são os 
fundos imobiliários, que acredito ser 
uma excelente forma do investidor 
diversificar sua carteira”, indica. 
 

Melhores práticas 
 
Ainda segundo Caldas, em tempos 
de crise, “a palavra segurança é muito 
abrangente. Não tem como uma 
pessoa querer investir no mercado de 
ações e, ao mesmo tempo, não aceitar 
correr os riscos da desvalorização do 
seu portfólio em alguns momentos. 

A renda variável tem riscos e o 
investidor precisa ter ciência desses 
riscos e decidir se está disposto a se 
expor a eles. O brasileiro sempre foi 
acostumado a ter altos retornos na 
renda fixa. No passado não muito 
distante, era possível acumular dinheiro 
apenas na renda fixa sem riscos de 
perdas, mas esse cenário mudou. 
Atualmente, a taxa de juros está em 
4,25% ao ano e admite-se novos 
cortes, onde teremos uma taxa de 
juros real, taxa básica de juros menos 
a inflação, bem próximo de zero. Assim, 
o brasileiro não vai conseguir acumular 
patrimônio na renda fixa, ele irá, no 
máximo, manter seu poder de compra. 
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Sendo assim, o investidor de longo 
prazo que quiser acumular patrimônio 
deverá ter uma parte dos seus 
investimentos alocados em renda 
variável”, aconselha.    

“O investidor precisa 
ter como objetivo 
uma consistência 

de rentabilidade ao 
longo dos anos e 

não querer ganhar 
altas rentabilidades 
no curto espaço de 

tempo correndo altos 
riscos”

Rafael Panonko Pereira Caldas, 
economista e analista chefe da

 Toro Investimentos

Nesse contexto, o economista e 
analista chefe da Toro Investimentos 
acredita que “as duas principais 
premissas que o investidor precisa ter 
em mente é diversificação e objetivos 
de longo prazo. A diversificação vai 
permitir o investidor ter um portfólio que, 
no longo prazo, tenha bons retornos. 
Mais especificamente estou falando 
em ter fundos imobiliários, carteira de 
ações, renda fixa para aquela parte do 
capital de emergência ou que não pode 
estar exposto a perdas e investimentos 
atrelados ao cenário externo. Ou seja, 
a exposição a cenários econômicos 
distintos no longo prazo, que trazem 
bons retornos. A visão de longo prazo 
é outra premissa que deve fazer parte 
da vida das pessoas não apenas 
nos investimentos, mas em todas as 
áreas. Nada se constrói do dia para 
noite, as conquistas de curto prazo 
são pequenas, mas que somadas 
geram grandes vitórias no longo prazo. 
Portanto, no mundo dos investimentos 
não poderia ser diferente. O investidor 
precisa ter como objetivo uma 
consistência de rentabilidade ao 
longo dos anos e não querer ganhar 
altas rentabilidades no curto espaço 
de tempo correndo altos riscos.  No 
atual momento, tenho orientado os 
clientes da Toro Investimentos para 

ter cautela e paciência com a bolsa de 
valores. Temos boas oportunidades 
de compras aparecendo diariamente, 
mas com a atual incerteza e 
pessimismo generalizado, a bolsa pode 
cair mais. Portanto, recomendo ter 
a estratégia de comprar aos poucos 
as empresas que acreditamos estar 
baratas, pois, se o mercado continuar 
caindo, o desconforto é menor”, alerta.

Impactos na Mais Previdência 
 

Conforme Letícia Ataíde, Diretora de 
Investimentos da Mais Previdência, 
“a tensão diante da disseminação 
do Coronavírus aumentou o grau de 
incertezas dos investidores e tem 
derrubado as bolsas de valores 
mundo a afora.  Ainda há uma 
série de perguntas sem respostas 
em torno da pandemia, entre elas 
a possibilidade de que a piora nas 
condições financeiras provoque uma 
crise generalizada, com recessão em 
diversos países. No Brasil, a reação 
do mercado financeiro não tem sido 
diferente e a Bolsa de Valores brasileira 
foi fortemente afetada e   chegando 
em alguns momentos a paralisar suas 
negociações (circuit breaker) com 
o intuito de proteger e amortecer as 
oscilações excessivas no mercado.  De 
forma geral, as Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar (EFPC), 
como a nossa entidade, sofrem 
os impactos do resultado negativo 
da Bolsa na rentabilidade de suas 
carteiras de investimentos, pois 
possuem investimentos em Renda 
Variável (ações e fundos de ações). 
No entanto, esse impacto dependerá 
muito do percentual de alocação 
nessa classe de ativos”, ressalta. 

Ataíde esclarece que, “na Mais 
Previdência, temos uma parcela muito 
pequena do patrimônio alocado em 
Renda Variável, apenas 2,4%. Grande 
parte da carteira de investimentos, 
78%, está alocada em Renda Fixa, 
majoritariamente em Títulos Públicos 
Federais emitidos pelo Governo 
Federal.  As Notas do Tesouro Nacional 
Brasileiro (NTN-B) - título público 
federal predominante na carteira da 
Mais Previdência - tem rentabilidade 
composta por uma taxa de juros anual 

“Temos consciência 
que o momento impõe 

cautela na gestão 
de investimentos 

e o constante 
monitoramento das 

estratégias adotadas”

Letícia Ataíde, Diretora de 
Investimentos da Mais Previdência

pactuada no momento da compra 
mais a variação da inflação. Esses 
títulos foram comparados à excelentes 
taxas, acima da meta de rentabilidade 
do plano, o que nos traz segurança e 
conforto em momentos turbulentos 
como o que estamos passando. Um 
exercício importante que sempre nos 
propomos quando se trata de gestão 
de investimentos de longo prazo, 
característica fundamental dos fundos 
de pensão, é avaliar não apenas o 
resultado de um ou outro exercício, mas 
sim ao longo dos anos. Talvez em 2020, 
a grande reflexão para os participantes 
dos diversos planos de previdência 
complementar no Brasil seja a seguinte: 
os investimentos na minha previdência 
privada são de longo prazo, a crise atual 
é momentânea e vai passar”, pontua. 
 
Por fim, a Diretora de Investimentos 
garante a todos os mais de cinco mil 
participantes da Mais Previdência 
que “temos consciência que o 
momento impõe cautela na gestão 
de investimentos e o constante 
monitoramento das estratégias 
adotadas, buscando sempre uma 
gestão ativa por parte da entidade”. 
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Fechamos 2019 com uma rentabilidade de 
9,71%, o que representa 163% do CDI!

Ou seja, mais 
que o dobro 

da poupança, 
que rendeu 

apenas 4,39%.

Por isso, não perca tempo! Entre agora no nosso site 
www.maisprevidencia.com e também garanta um 

amanhã seguro e promissor para os seus filhos(as), 
cônjuges e dependentes  por meio da adesão ao

 Plano Mais Previdência Família !

Contribuição mensal mínima de apenas 
R$ 79! Está esperando o quê?

Dúvidas? Entre em contato pelo e-mail 
atendimento@maisprevidencia.com ou pelo telefone (31) 98791-5328



         

DESTAQUES

Em comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher, comemorado no dia 8 de março, todas 
as nossas colaboradoras foram presenteadas 
com uma rosa e um chocolate. Os mimos 
foram entregues pessoalmente a todas pelo 
Fernando Dias, Diretor de Administração e 
Benefícios da Mais Previdência, como uma 
homenagem à importância de cada uma para o 
eficaz funcionamento diário da nossa entidade.

Dia Internacional 
da Mulher
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Seguindo as recomendações e diretrizes do 
Ministério da Saúde e de outras autoridades 
estaduais e municipais brasileiras, no dia 17 
de março, a diretoria da Mais Previdência 
deu início a uma campanha de prevenção à 
pandemia de Covid-19 junto à sua equipe. Por 
isso, todos receberam um frasco de álcool 
em gel, assim como cartão com instruções 
completas sobre quais são as melhores práticas 
de prevenção, sintomas e formas de contágio 
da doença. Além disso, dos dias 18 de março 
a 15 de abril, os atendimentos presenciais 
foram suspensos com o objetivo de resguardar 
a saúde e a integridade de todos os nossos 
participantes, colaboradores e a sociedade em si.

Campanha de 
prevenção Covid-19



DESTAQUES

No dia 4 de março, lançamos o novo site da 
Mais Previdência, dando continuidade à atual 
fase de evolução, posicionamento no mercado 
e plano família da entidade. Agora, o nosso 
participante pode conferir todas as informações 
pertinentes ao seu Plano Casfam, assim como 
acompanhar, de perto, as novidades e ações 
da entidade em um só endereço digital (www.
maisprevidencia.com). Além disso, também 
é possível conhecer, em detalhes, todos os 
benefícios do Plano Mais Previdência Família 
e garantir, por lá mesmo, o futuro dos seus 
filhos (as), cônjuges e dependentes. “Com 
o novo portal, buscamos oferecer um site 
adequado ao nosso público e suas demandas 
com o objetivo estreitar, cada vez mais, a 
nossa relação”, diz Fernando Dias, Diretor de 
Administração e Benefícios da Mais Previdência.  

Lançamento novo site

Em parceria com o convênio Odontoindústria, 
no dia 2 de março, todos os funcionários da 
Mais Previdência foram presenteados com 
um kit dental completo. A iniciativa faz parte 
de projeto de endomarketing desenvolvido 
pela equipe de Comunicação da entidade, que 
busca, cada dia mais, cuidar do bem estar dos 
seus colaboradores. Até porque boca e saúde 
tem tudo a ver! E a escovação dos dentes 
sempre após as refeições é um dos hábitos 
mais importantes. Na Mais Previdência é assim! 
Cuidamos de quem é o nosso bem maior!

Saúde bucal
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