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Pensando no melhor para seus atuais e futuros Participan-
tes, a Diretoria Executiva da PORTOPREV realizou uma pes-
quisa de mercado e constatou que existem oportunidades 
para o aperfeiçoamento do benefício de previdência.

Assim, uma proposta de mudança do Plano de Benefícios 
Portoprev foi amplamente analisada pelos membros do 
Conselho Deliberativo e dirigentes das Patrocinadoras. E o 
resultado foi a criação do Plano de Benefícios Portoprev II, 
agora em análise na PREVIC (Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar).

Quando o Plano II for aprovado, muita coisa vai mudar. Em 
primeiro lugar os funcionários admitidos e aqueles que ainda 
não aderiram ao Plano de Previdência somente poderão fazê
-lo neste novo Plano. Isto acontece, porque o Plano vigente 
(Plano Portoprev) será fechado para novas inscrições.

Em segundo lugar, os Participantes que fizerem a adesão 
antes do Plano Portoprev ser fechado permanecerão nes-
te Plano, mas poderão optar por migrar para o Plano II, de 
acordo com critérios específicos para esta finalidade.

Ainda não podemos dar detalhes dos critérios do Plano II, 
porque precisamos aguardar a sua aprovação pela PREVIC, 

Novos tempos, um novo Plano
mas podemos afirmar que suas características estão mais 
alinhadas às necessidades atuais, com conceitos mais sim-
ples na forma de cálculo das contribuições e mais flexíveis 
nas condições do benefício de aposentadoria.

Para o Plano vigente (Plano Portoprev) não há mudanças: 
critérios como o cálculo de contribuição e as modalidades-
de renda serão mantidos, para os Participantes que fizerem 
a adesão antes do Plano ser fechado. Contudo, para permi-
tir a migração para o Plano II, foi necessário incluir alguns 
artigos no Regulamento do Plano PORTOPREV, que foram 
reunidos no Capítulo X.

Nestes novos artigos, constam regras como constituição e 
tratamento das reservas e prazo para Participantes e Assis-
tidos formalizarem sua opção de migração para o Plano II, 
entre outras.

A síntese das alterações propostas, bem como a ver-
são completa do Regulamento do Plano de Benefícios  
Portoprev, com a inclusão do Capítulo X, estão publicados 
na página principal do site www.portoprev.org.br. 

Fique atento às notícias sobre o novo Plano!
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PORTOPREV EM NÚMEROS

Tudo que você precisa 
saber sobre a contribuição 
ao Plano de Previdência
Quando você faz a inscrição na PORTOPREV, passa a contri-
buir todo mês para seu Plano, com a chamada Contribuição 
Básica(1) de Participante. Automaticamente, passa a receber 
as contribuições da empresa Patrocinadora, chamada de 
Contribuição Normal(1).

Para calcular a Contribuição Básica e Normal o Regulamen-
to do Plano PORTOPREV estabelece que:

•	 Para salários até 5 UP’s(2), o percentual máximo aplicável 
é de 1%;

•	 Para salários acima de 5 UP’s, o percentual aplicável(3) 

é de 1% , 2%, 3%, 4%, 5%(3) ou 6%, mas o cálculo não é 
direto sobre o salário total.

•	 Quando o salário é maior que 5 UP’s, aplica-se sobre 
uma parcela do salário o percentual máximo de 1%, e 
sobre a parcela que exceder 5 UP’s é aplicado o percen-
tual escolhido pelo Participante.

SEU EXTRATO ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE PORTOPREV
Consulte o seu extrato no site (www.portoprev.org.br) e utilize o simulador de contribuição. É rápido e fácil!

Observações:

1. Há Contribuição Básica e Normal, inclusive, do 13º salário;

2. Cada UP (Unidade Previdenciária Portoprev) corres-
ponde a R$ 308,75, em 1º de janeiro de 2015. Seu valor, 
de acordo com o Regulamento do Plano Portoprev, 
será reajustado em janeiro de todos os anos, com base 
no índice da convenção coletiva dos securitários;

3. O percentual aplicável sobre salários acima de 5 UP´s 
pode ser alterado, a qualquer tempo.
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Os desafios do 1º semestre
Em 20 de março, o Conselho Deliberativo aprovou mudan-
ças na Política de Investimentos de 2015.

As alterações começaram a valer a partir de 4 de maio, e ti-
veram o objetivo de ampliar as opções do Participante com 
a inclusão do Perfil Ultraconservador, além de ajustar os 
limites de alocações dos investimentos em Renda Variável 
(ações) a um cenário de crescimento baixo, inflação alta e 
de instabilidade política. 

Veja a seguir o comparativo da rentabilidade acumulada 
pelos Perfis de Investimentos com o IPCA (que mede a 
inflação oficial) e a poupança, em três períodos de tempo 
(abril, maio e junho). Não deixe de considerar, porém, que 
os resultados obtidos no passado não representam garan-
tia de rentabilidade no futuro.
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Por: Humberto Vignatti de Assis Silva
Gestor de Recursos da Porto Investimentos

A primeira metade de 2015 foi marcada pela implementação 
de importantes ajustes macroeconômicos em diversas frentes:  

1. Política Fiscal: do lado da receita, o Congresso aprovou 
um pacote de medidas proposto pelo Executivo com 
vistas a melhorar a arrecadação federal no médio pra-
zo. Do lado da despesa, foi adotado um forte corte no 
Orçamento. Estas iniciativas fazem parte do esforço 
do governo para cumprir as metas de superávit pri-
mário revisadas para 2015 e 2016 de, respectivamente, 
+0,15% PIB e +0,7% PIB.

2. Realinhamento de Preços: importantes preços que esta-
vam defasados e que causavam distorções na economia 
sofreram realinhamento, com destaque para energia elé-
trica, combustíveis e tarifas em transporte público.

3. Política Monetária: com o objetivo de limitar a 2015 
a alta de preços decorrentes dos ajustes citados no 
item anterior, e permitir a convergência da inflação 
em 2016 em direção à meta (4,5%), o Banco Central 

CENÁRIO FINANCEIRO

deu continuidade ao processo de alta dos juros bási-
cos. Espera-se que a Selic seja mantida em 14,25% a.a. 
até o final do ano.

Outros temas recorrentes foram o aprofundamento da re-
cessão e maior turbulência política, assuntos que inclusive 
estão relacionados. Estima-se que, neste ano, a contração 
econômica aproxime-se de -2%, com impacto negativo 
também sob o crescimento em 2016. Após um longo pe-
ríodo de resiliência, recentemente os indicadores de em-
prego começaram a apresentar uma maior deterioração, e 
a expectativa é que esta tendência continue nos próximos 
meses, como consequência natural dos ajustes que estão 
sendo feitos na economia brasileira.  Esta pior perspectiva 
econômica traz consequências políticas importantes para a 
já frágil coalizão governista no Congresso: o tom das críti-
cas deverá aumentar, assim como a resistência em aprovar 
novas iniciativas de aperto, com efeitos negativos na popu-
laridade do governo.

Continuam os ajustes
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Investimentos
O destaque do primeiro semestre de 2015 foi o dólar, con-
forme descrito na tabela abaixo. Também com ótimo de-
sempenho, em seguida vem o IMA-B (índice corrigido pelo 
IPCA mais uma parcela pré-fixada), impulsionado tanto 
pela expressiva alta da inflação ocorrida no período, quan-
to pela redução dos juros longos. O Ibovespa superou, por 
uma estreita margem, o CDI acumulado no período. Desta 
forma, a decisão da Diretoria Executiva de reduzir a parcela 
em Renda Variável de nossos Perfis, substituindo-a por alo-
cações em Renda Fixa, mostrou-se acertada.

ÍNDICE 1O SEMESTRE 2015

Dólar 16,81%

IMA-B 8,34%

IPCA 6,17%

Ibovespa 6,15%

CDI 5,92%

IRF-M 5,18%

Poupança 3,70%

Quem planta colhe
É determinante não se deixar contaminar pelo noticiário ne-
gativo de curto prazo. As políticas que estão sendo adotadas 
agora, inevitavelmente, pioram as perspectivas de cresci-
mento econômico no curto-prazo (2015 e 2016). Entretanto, 
é importante perceber que estão sendo plantadas hoje as se-
mentes que nos permitirão colher um crescimento mais ro-
busto e sustentável no médio-prazo (a partir de 2017). É cer-
to que, nesta fase de transição, ainda enfrentaremos alguma 
volatilidade. Contudo, é fundamental manter foco, disciplina 
e paciência frente a este cenário, até que os efeitos benéficos 
das medidas adotadas hoje possam se materializar. À medi-
da que este processo ocorrer, espera-se ao longo de 2016 a 
ocorrência de uma redução gradual dos juros, o que deverá 
impactar positivamente a confiança dos agentes, permitindo 
um maior crescimento econômico.

Este moderado otimismo não descarta a existência de fa-
tores de risco com os quais devemos estar atentos: interna-
mente, a intensificação dos embates políticos pode acentuar 
o grau de fragilidade do Governo, dificultando a aprovação 
de uma necessária agenda de reformas nos próximos anos. 
Externamente, o destaque será como ocorrerá a esperada 
retomada da alta de juros em países desenvolvidos, sobretu-
do nos Estados Unidos, e quais efeitos isto terá para o Brasil. 
Continuaremos a monitorar atentamente a evolução destas 
variáveis, e se necessário prontamente reagiremos de modo 
a proteger o capital de nossos Participantes e Assistidos.
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De acordo com a PREVIC (Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar), a Previdência Complementar 
proporciona às empresas mecanismos de valorização do 
trabalho e de cumprimento de sua função social, tanto ao 
retribuir aos seus empregados a dedicação ao trabalho, por 
meio de um complemento de aposentadoria, quanto ao 
proteger o trabalhador e a sua família contra os riscos de 
invalidez, doença ou morte, durante a fase laborativa.

Outra função social do patrocínio consiste no incentivo ao 
trabalhador para o desenvolvimento do espírito previden-
ciário na constituição de uma poupança de longo prazo, 
capaz de gerar benefícios em forma de renda para garantir, 
na inatividade, padrão compatível com a remuneração du-
rante sua atividade laboral.

Qualquer pessoa jurídica empregadora pode ser patrocina-
dora de Plano de Benefícios de natureza previdenciária. A 
Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, dispõe 
sobre os critérios para a instituição dos Planos de Benefícios 
de Entidades Fechadas por patrocinadores.

Para que uma empresa se torne Patrocinadora de um Plano 
é preciso haver uma formalização, chamada Convênio de 
Adesão, entre o Patrocinador e a Entidade Fechada de Pre-
vidência, mediante prévia autorização do órgão regulador 
e fiscalizador (PREVIC).

A PORTOPREV foi instituída pela Porto Seguro Cia. de Seguros 
Gerais - que passou a ser designada a Patrocinada Principal -, 
e as outras empresas do grupo Porto Seguro, quando for-
malizam o convênio de adesão ao Plano, são designadas 
Patrocinadoras Conveniadas.

SAIBA MAIS SOBRE A PORTOPREV

Atualmente, são Patrocinadoras do Plano Portoprev:

•	 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

•	 Crediporto Promotora de Serviços 

•	 Itaú Seguros de Auto e Residência 

•	 Porto Seguro – Seguro Saúde 

•	 Porto Seguro Administradora de Consórcios 

•	 Porto Seguro Atendimento 

•	 Porto Seguro Capitalização 

•	 Porto Seguro Investimentos 

•	 Porto Seguro Proteção e Monitoramento 

•	 Porto Seguro Renova - Serviços e Comércio 

•	 Porto Seguro Serviços e Comércio 

•	 Porto Seguro Serviços Médicos 

•	 Porto Seguro Telecomunicações 

•	 Porto Seguro Vida e Previdência 

•	 Portopar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 

•	 Portoseg S/A Crédito, Financiamento e Investimentos

Quem é quem nos 
Fundos de Pensão?
A importância das Patrocinadoras
Fonte: site institucional PREVIC
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Planejamento para 
a aposentadoria: 
quanto antes 
começar, melhor!
Arcar com as despesas do dia a dia, poupar para a construção 
do patrimônio e, ainda, realizar sonhos de consumo não é 
uma missão fácil. Imagine, então, fazer tudo isso e pensar na 
necessidade de acumular recursos para a sua aposentadoria!

Pois bem, isso não é apenas possível, mas principalmente... 
necessário! Cada vez mais se torna evidente o quanto cada 
um de nós precisa planejar a sua aposentadoria. 

A boa notícia é que existe um forte aliado que pode ajudá-lo 
neste planejamento: o tempo. Quanto mais cedo uma pes-
soa começa a poupar, mais recursos ela pode acumular, 
com menor esforço. 

O cálculo é simples: se você tem 30 anos para pensar na sua 
aposentadoria, pode ir guardando um pouco por mês, sem 
abalar muito seu orçamento e continuar realizando sonhos 
de curto prazo, como a compra do carro, uma viagem etc. 
Agora, se você perceber que faltam cinco anos para se apo-
sentar e que não poupou nada ao longo da vida, vai preci-
sar rever seus conceitos e economizar tudo o que puder, 
sem atingir o mesmo resultado, concorda?

Só o tempo não basta...
O planejamento para a aposentadoria inclui estratégia, 
esforço, disciplina e um orçamento controlado. De nada 
adianta ter um Plano de Previdência, ou iniciar qualquer 
outro investimento de longo prazo, se você não poupar re-
ligiosamente, com foco neste objetivo. 

Poupe pouco, mas sempre. O planejamento financeiro 
deve ser ajustável a cada etapa da vida: há épocas em que 
podemos poupar mais, ou menos. Não deixe de guardar re-
cursos para esta finalidade, mês a mês. 

Atenção às etapas da vida
Sabendo identificar e respeitar essas fases da vida, você 
consegue guardar mais dinheiro nos momentos de maior 
receita (por conta de renda extra, como restituição do IR, 
férias, décimo terceiro, bonificações, comissões etc.), pou-
pando menos nos momentos de aperto.

Lembre-se: quando você poupa, está abrindo mão de uma 
decisão de consumo hoje, visando realizar algo bem maior 
no futuro. Esta é a base de um bom planejamento: ter um 
objetivo claro e partir em busca de sua realização, definindo 
uma boa estratégia para isso, sem grandes sacrifícios, pois 
equilíbrio é essencial para vivermos bem.

Reveja periodicamente sua estratégia
De tempos em tempos, avalie o seu planejamento. Você 
está alcançando suas metas? Será que é preciso revê-las? 
Em caso de aumento de salário, por exemplo, vale a pena 
aproveitar o momento e poupar mais.

Viva bem o seu presente. Planeje seu futuro. Use o tempo 
a seu favor.
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FINANÇAS PESSOAIS

No controle das finanças, há quem trave uma verdadeira 
batalha em casa, em busca da redução ou mesmo corte de 
alguns gastos, sem qualquer resultado. O problema é bem 
comum em lares com crianças ou adolescentes. 

Para reverter a situação, o caminho é observar o quanto o 
responsável pelas finanças (quer seja o pai, a mãe ou o ca-
sal) está envolvendo a família no planejamento financeiro. 

A dica é: compartilhar!
Experimente criar, em sua casa, o hábito de conversar mais 
sobre o planejamento financeiro, envolvendo o cônjuge, os fi-
lhos e outros familiares que morarem com vocês, se for o caso. 

Não há necessidade de expor seu orçamento, suas infor-
mações financeiras, ou mesmo falar sobre investimentos ou 

dívidas. A questão é definir objetivos em comum, discutir 
alternativas de redução de gastos ou aumento de receitas, 
assuntos que possam ser tratados em conjunto e que darão 
excelentes resultados ao planejamento. 

Imagine, por exemplo, que vocês decidam, como meta, via-
jar para a Disney daqui a um ano. Para isso, precisam econo-
mizar e poupar mais em casa. Diante de um objetivo como 
este, é natural que toda a família, envolvida e motivada, vá 
unir esforços para cortar gastos, estabelecer estratégia de 
redução de custos. 

Finanças do Casal
O casal deve desenvolver a relação de cumplicidade e par-
ceria também nas finanças, cuidando do orçamento e to-
mando as decisões em conjunto. 

Finanças pessoais: aprenda a 
compartilhar decisões em família 
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Pesquisa recente da Serasa Experian revela que apenas 3% 
dos consumidores afirmam ser transparentes e honestos fi-
nanceiramente com o parceiro. Especialistas da instituição, 
por outro lado, alertam: falar abertamente sobre dinheiro e 
não esconder as finanças do parceiro são hábitos que aju-
dam a construir uma relação saudável e bastante sólida. 

Entre os casais, é fundamental que definam objetivos, estra-
tégia para torná-los realidade e que conheçam toda a rotina 
financeira da casa. Isso inclui tarefas do dia a dia, documen-
tação, dados de contas bancárias, financiamentos etc.

Em casa, com a família, a dinâmica é a mesma. Sua famí-
lia e seu (sua) companheiro (a) precisam aprender a to-
mar decisões e conduzir a vida na sua ausência, que não 
acontece apenas por motivos ruins. Você pode ser cha-

mado para uma viagem internacional no trabalho, pode 
ter oportunidade de fazer um curso que lhe exija maior 
dedicação. Sendo assim, nada de guardar as informações 
só para você.

Você só tem a ganhar!
Além de criar e fortalecer laços de confiança em família, 
você passa a contar com a opinião de outras pessoas em 
decisões que, antes, poderiam até ser adiadas pela sua falta 
de tempo ou não avaliadas com a importância e dedicação 
que deveriam.

Dessa forma você se sentirá mais leve e poderá contar com 
apoio, e com a opinião, de pessoas queridas que torcem 
pelo bem-estar da família tanto quanto você. Pense nisso!

Quais são 
nossas ambições 
ao longo da vida? 
Muitas, mas podemos citar as mais comuns: um 
curso superior, comprar o primeiro carro, formar 
uma família, comprar a casa própria, entre outras.

Já pensou em fazer uma avaliação séria a respeito 
de quanto dinheiro é preciso para alcançar as suas 
ambições? 

A maioria de nós acredita que tem conhecimento 
suficiente para administrar o dinheiro necessário 
para alcançar nossas conquistas, mas as decisões 
de crédito, de investimento e de planejamento fi-
nanceiro não são simples e, por isso, desde 2010, 
foi instituída uma Estratégia Nacional de Educação 
Financeira – ENEF, criada para promover ações gra-
tuitas de educação financeira e sem qualquer inte-
resse comercial.

Acesse www.vidaedinheiro.gov.br e saiba mais a 
respeito desta iniciativa.
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VIDA EM EQUILÍBRIO

•	 estímulo da criatividade, inteligência e memória;

•	 fortalecimento do sistema nervoso e imunológico;

•	 redução da pressão arterial;

•	 redução das dores causadas por tensão (dores de cabe-
ça principalmente);

•	 melhora dos problemas de articulação;

•	 auxilia no desenvolvimento da concentração;

•	 desenvolve a capacidade de visualizar e focar no lado 
bom da vida;

Como meditar?
•	 escolha um horário mais conveniente para você, sem 

interrupções;

•	 opte por um ambiente quieto e aconchegante;

•	 sente-se confortavelmente;

•	 tenha o estômago relativamente vazio;

•	 respire profundamente;

•	 feche seus olhos;

•	 mantenha a serenidade, de preferência esboçando leve 
sorriso, o tempo todo;

•	 esvazie sua mente ou pense em coisas positivas, luga-
res especiais, pessoas que lhe fazem bem;

•	 cultive a harmonia e o bem-estar, concentre-se nisso;

•	 controle o tempo de duração, colocando um alarme 
baixo, com toque tranquilo, que irá “despertá-lo” ao tér-
mino da meditação;

•	 ao final, abra seus olhos lenta e suavemente.

Diante de uma situação estressante, ou mesmo de um dia agi-
tado, é nítido o efeito de alguns minutos de pausa, esvaziando 
a mente e buscando uma respiração mais tranquila e profun-
da. É como se encontrasse seu eixo de novo. Já experimentou? 

Com este exemplo, fica mais fácil compreender o efeito po-
sitivo da meditação e todo o equilíbrio que proporciona. A 
prática é bastante simples. Complicado pode ser encontrar, 
em seu dia, um tempo para realizá-la. Mas, conhecendo me-
lhor seus benefícios, quem sabe você se inspira e começa? 

Estudos recentes têm comprovado os efeitos benéficos da 
meditação à saúde. Pesquisa da Universidade da Califórnia 
(EUA) mostra que quem medita tem as defesas do organis-
mo ampliadas e consegue lidar melhor com o estresse. 

Já na universidade de Johns Hopkins, em Washington DC, 
constatou-se que a prática, realizada 30 minutos por dia, ajuda 
a aliviar sintomas da ansiedade, depressão e dores crônicas.

Os cientistas explicam: durante a medição, as ondas cere-
brais relacionadas ao relaxamento do corpo se ampliam, 
trazendo benefícios. Ocorre um menor gasto de oxigênio 
pelas células do corpo e redução da frequência cardíaca. 

O cérebro fica mais irrigado, há maior concentração de do-
pamina, norepinefrina e serotonina (chamados neurotrans-
missores), o que explica o aumento da sensação de prazer, 
motivação e energia após a prática da meditação. 

Benefícios à saúde
•	 Redução do estresse e ansiedade;

•	 aumento de satisfação e melhor desempenho no trabalho;

•	 diminuição da insônia e depressão;

•	 aumento de bem-estar e autoestima;

Experimente o equilíbrio 
da meditação


