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Por 60 votos a 19, a 
Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 
06/2019, que trata 

da Reforma da Previdência, foi 
aprovada pelo plenário do Senado, 
em segundo turno, em outubro. O 
texto já foi promulgado 
em sessão solene do 
Congresso, no dia 12 
de novembro, para 
que as novas regras 
de aposentadoria 
comecem a valer.

Segundo estimativas do Governo 
Federal, com a nova previdência, 
será possível economizar mais de 
R$ 800 bilhões nos próximos dez 
anos. Além disso, o texto aprovado 
mantém a essência da reforma 
proposta pelo Governo, onde, 
em média, os brasileiros terão 
que aposentar mais tarde e com 
benefícios que tendem a perda 

de valor ao longo do tempo, ou 
seja, menores benefícios. Nesse 
contexto, cresce a importância 
da consciência e planejamento 
financeiro e previdenciário por 
parte de todos nós. Para isso, 
há dois caminhos. O primeiro 
é contratar uma previdência 
privada complementar, aberta ou 
fechada, e o segundo é pensar 
em poupança própria, o que, 
certamente, é uma estratégia 

de alto risco, 
considerando as 
volatilidades e 
especificidades da 
gestão de recursos, 
especialmente, a 
maior incidência 
tributária ao longo 
do processo de 
acumulação.

Pensando em melhor lhe 
atender e auxiliar diante desse 
novo cenário, desde o dia 16 de 
setembro, a CASFAM passou a 
ser a Mais Previdência, marca 
comercial da entidade de 
previdência privada fechada, 
patrocinada e instituída pelas 
empresas que compõem o 
Sistema FIEMG. A mudança faz 
parte de um projeto estruturado 
de largada para uma nova fase, 
posicionamento no mercado 
e novo plano idealizado como 
uma evolução destinada a vocês 
membros do Sistema FIEMG, 
seus familiares e qualquer pessoa 
vinculada à indústria mineira. 

Toda a diretoria e equipe de 

colaboradores da Mais Previdência 
estão muito felizes e orgulhosos 
desse grande passo que demos, pois 
representa um marco histórico da 
entidade, em que você, participante, 
continua sendo prioridade, inclusive 
com a possibilidade de aquisição 
do nosso novo plano para você e 
seus familiares. Por enquanto, a 
compra do Plano Setorial FIEMG 
Previdência está aberta apenas 
para os participantes ativos e 
seus dependentes. No entanto, 
em breve, os mantidos, assistidos 
e pensionistas também terão 
esse direito. Não se preocupe, 
pois já estamos no processo de 
análise documental para submeter 
à autorização ao nosso órgão 
fiscalizador.

Por fim, gostaria de convidá-lo (a) 
a ler essa edição com uma atenção 
especial. Afinal, agora, o informativo 
Conecta foi substituído pelo +PNews 
com o objetivo de melhor lhe 
informar sobre tudo o que acontece 
na Mais Previdência, assim como 
tratar de temas que sejam do seu 
interesse como participante da 
entidade.  Se preferir, nos visite e 
confira pessoalmente as novidades 
relacionadas a esse importante 
momento de evolução pelo qual 
estamos passando. Também já 
temos um novo endereço digital 

(www.maisprevidencia.com) 
e perfis no Facebook e Instagram 

(@maisprevidencia).

Nos acompanhe e boa leitura!

EDITORIAL

Guilherme Velloso Leão

EXPEDIENTE

“Pensar em fazer uma 
poupança própria é 

uma estratégia de alto 
risco”
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 FIQUE POR DENTRO Por Tabata Martins

Mais Previdência lança novo plano
Novo nome e marca também já estão valendo

Já somos Mais Previdência 
desde o dia 16 de setembro. A 
mudança faz parte de projeto 
estruturado de largada para 

uma nova fase, posicionamento no 
mercado e novo plano idealizado 
como uma evolução destinada 
aos membros do Sistema FIEMG, 
seus familiares e qualquer pessoa 
vinculada à indústria mineira. “Essa 
mudança representa um salto muito 
importante para a entidade, que 
passa a trabalhar com um modelo 
de novo plano de previdência privada 
muito mais flexível e alinhado com 
as expectativas e necessidades dos 
nossos clientes. A mudança de marca 
e nome vem para sustentar essa nova 
estratégia e momento da empresa. 
Tenho muito orgulho de fazer parte 
dessa empresa e do momento em 
que estamos vivendo. Poder levar 
um plano de previdência privada 
para um número maior de pessoas 
traduz na possibilidade de levar mais 
qualidade de vida e realização de 
sonhos futuros para esse público”, 
afirma Fernando Dias, atual Diretor 
de Administração e Benefícios 
Previdenciários da entidade. 

Segundo Patrícia Silva Campos, 
Consultora de Vendas da Mais 
Previdência, a transição de nome 
e marca e oferta de novo plano 
representa “uma evolução da qual 
tenho muito orgulho de participar 
ativamente. Afinal, trabalho na 
entidade há 10 anos. Para o mercado, 
é mais uma oportunidade de oferecer 
soluções para as necessidades 
das pessoas. A Mais Previdência 
é a consolidação de uma entidade 
que sempre trabalhou para seus 
participantes. Queremos oferecer 
ainda mais benefícios”, ressalta.

Intitulado de Plano Setorial FIEMG Previdência, o novo plano de 
previdência privada da Mais Previdência, que já pode ser adquirido 
pelo site da entidade (www.maisprevidencia.com), foi lançado, em 
primeira mão, durante reunião do Conselho de Representantes da 
FIEMG, realizada no evento Minas Trend 2019, no dia 22 de outubro. 
Na data, Flávio Roscoe, atual presidente da FIEMG, firmou sua 
adesão como o primeiro cliente em nome da sua empresa Colortextil 
Participações LTDA.

O Plano Setorial FIEMG Previdência é destinado para membros do 
SESI, SENAI, FIEMG, CIEMG e IEL, seus familiares e qualquer pessoa 
vinculada à indústria mineira. Foi estruturado em modelagem moderna 
e flexível, bem alinhado com as atuais demandas e tendências de 
mercado. 

flexibilidade na escolha do valor de contribuição mensal (a 
partir de R$ 79) ;
possibilidade de realizar contribuições voluntárias de caráter 
facultativo, periódicas ou não;
taxa de administração de 0,6% ao ano;
zero taxa de carregamento;
opção de resgates parciais para algum projeto de curto prazo a 
partir do 3º ano;
alternativa de contratar seguro de vida (morte e/ou invalidez) 
com preços mais atrativos que os de mercado;
maior rentabilidade sobre a gestão dos seus recursos;
diminuição da base de cálculo do IR em até 12 % da renda anual 
tributável por meio das contribuições mensais;
viabilidade de manutenção do plano mesmo se desligando da 
empresa vinculada.

Estamos numa nova fase, 
entrando em um mercado de 

forte concorrência com bancos 
e fintechs e temos que estar 

reparados para tal

Fernando Dias, Diretor de Administração e 
Benefícios Previdenciários da Mais Previdência.
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NOVO PLANO

Por isso, proporciona:



NOVA MARCA
A criação de novo nome e marca da Mais 
Previdência foi feita em parceria com a TOM 
Comunicação, renomada agência de publicidade 
e propaganda com sede em Belo Horizonte, Minas 
Gerais. “Estamos numa nova fase, entrando em 
um mercado de forte concorrência com bancos e 
fintechs e temos que estar preparados para tal. A 
estratégia de contratar uma agência de ponta para 
cuidar da nossa comunicação reflete o nível de 
profissionalização que queremos ter”, explica Dias.
A marca Mais Previdência foi planejada com a 
utilização do sinal positivo fundido de forma orgânica 
na palavra previdência, o que passa a sensação de 
proximidade. Além disso, a fonte itálica cria a ideia 
de um movimento em direção ao futuro e as letras 
condensadas remetem à noção de solidez. Tudo a 
ver com o atual momento da entidade.“É sempre 
muito bom participar de momentos que são marcos 

na trajetória das empresas. Esse foi um desses 
momentos. A Casfam evoluindo na forma de pensar 
e oferecer planos de previdência privada precisava 
de uma nova marca e uma nova identidade visual. 
Uma grande mudança que veio para estar à altura 
do projeto: um novo modelo mais contemporâneo, 
capaz de atender às necessidades de consumo 
das pessoas, mas favorecendo o planejamento 
financeiro. Para a Tom, também é um marco. Nos 
trouxe a possibilidade de contribuir, por meio da 
comunicação, com esse momento de mudança da 
empresa. Para o mercado, a nova forma de pensar a 
previdência complementar é um ganho. As pessoas 
têm necessidades distintas durante as várias fases 
da vida e a Mais Previdência trouxe exatamente 
essa solução tangibilizada na tagline: para todos 
os momentos da vida”, avalia Adriana Machado, 
Presidente e Diretora de Inspiração da TOM.

Contratação 
Agência TOM

Escolha novo 
nome por meio 

de concurso com 
participantes

Aprovação 
nova marca 

Lançamento 
novo nome e 

marca 

Lançamento 
novo plano 

Minas Trend 
2019 

Abertura 
compra novo 

plano para 
participantes 

13 de maio 5 de julho 26 de julho

16 de setembro 22 de outubro 28 de outubro

Linha do tempo
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INVESTIMENTOS Por Tabata Martins

Investimento. Palavra que, no universo da Economia, significa basicamente a aplicação 
de recursos financeiros com a expectativa de um benefício futuro, como o lucro. Porém, 
tudo indica que os brasileiros ainda não conhecem, de fato, o poder não só dessa 
palavra, mas da sua prática na construção de um futuro mais sólido e tranquilo. Tanto 

que, pesquisa da gestora de recursos americana ‘BlackRock’, 
divulgada pelo Valor Investe em maio deste ano, apontou que 
37% dos 1.050 brasileiros consultados afirmaram que não têm 
o hábito de investir dinheiro devido à falta de conhecimento 
no assunto. Além disso, o estudo também revelou que 61% 
dos entrevistados alegaram que não investem por não 
terem recursos suficientes para isso, assim como quase 
20% garantiram que não aplicam por medo de perder tudo.

Por que e como investir?
Pesquisa diz que brasileiros não investem por falta de conhecimento no assunto

“A tomada de 
decisão pelo 

investimento não 
pode ser pautada, 
exclusivamente, 

pela sua 
rentabilidade”

TIPOS DE INVESTIMENTOS

Entre os atuais tipos de investimentos, os 
de Renda Fixa ou Renda Variável são os 
mais conhecidos. Segundo Sampaio, da 
PPS Portfolio Performance, “a Renda Fixa 
se refere a um investimento no qual existe a 
obrigação de se realizarem pagamentos ao 
investidor em períodos preestabelecidos. Por 
outro lado, o investimento em Renda Variável 
está associado à expectativa de valorização 
de uma empresa na qual se decidiu investir, 
bem como na sua capacidade de trazer 
dividendos aos seus investidores. Entende-se, 
assim, que essa renda não está determinada, 
tampouco conhecida desde o início do 
investimento, mas é fundamentalmente 
dependente do sucesso dos negócios 

empreendidos. Essa incerteza deve, assim, 
trazer ao investidor remuneração acima 
daquela que ele obteria ao investir em ativos 
de Renda Fixa, dada certa previsibilidade. 
Porém, é importante constatar que 
crises econômicas invalidaram esse 
comportamento no Brasil em diversos 
momentos da história recente”, ressalta. 
Marcelo Castro Domingos, de 45 anos, 
economista e sócio da DLM Invista, 
complementa que “em comparação com 
o investimento em Renda Variável (ações), 
os investimentos em Renda Fixa tendem a 
ser mais previsíveis e, por isso, costumam 
compor uma parcela importante da 
carteira de investimentos dos investidores”.

Em meio a esse cenário de incertezas detectado pela 
‘BlackRock’, as principais dúvidas dos brasileiros estão 
relacionadas não só o que seja investir, mas, principalmente, 
porque e como eles podem e devem investir seus recursos. 
De acordo com Rafael Sampaio, de 34 anos, sócio-consultor 
da PPS Portfolio Performance e professor de Pós-Graduação 
em Finanças no Insper e Saint Paul, “a tomada de decisão pelo 
investimento não pode ser pautada, exclusivamente, pela sua 
rentabilidade. A necessidade de liquidez e baixa volatilidade 
podem ser critérios suficientes. Não há investimento sem 
risco, mas é possível mitigá-lo por meio da diversificação 
dos investimentos, de onde surge a máxima: não se colocam 
todos os ovos numa mesma cesta”, aconselha.

Rafael Sampaio, sócio-consultor da PPS 
Portfolio Performance.
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Com o objetivo de reativar a economia brasileira frente à atual crise econômica do país, desde janeiro 
deste ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) iniciou um ciclo de  redução 
da taxa básica de juros. Em outubro, por exemplo, a Selic caiu ao menor patamar desde que foi criada 
em 1999, a 5% ao ano. Com isso, ao pensar em investimento, pode surgir o questionamento se ainda 
vale a pena ou não investir em Renda Fixa. 

Para Domingos, da DLM Invista, vale sim. Afinal, “a maior diversificação nos investimentos e o maior grau 
de risco dos portfolios mantém espaço para a Renda Fixa nesse novo cenário. No entanto, simplesmente 
assumir mais riscos não é a solução para todos os investidores no atual ambiente. Manter posições 
também em Renda Fixa com gestão ativa é ótima alternativa para parte da carteira ou mesmo para 
aqueles que não têm apetite a risco, mas ainda assim querem retornos um pouco acima da taxa Selic 
(hoje, em 5% anuais). Cabe ressaltar também que alocações em Renda Fixa são fórmula obrigatória para 
a diversificação, sobretudo os fundos de crédito privado que têm crescido nesse novo cenário”, enfatiza.

Seja o investimento de Renda 
Fixa ou Renda Variável, 
outra importante questão é 
o conhecimento sobre quais 
são os principais indexadores 
de cada tipo de aplicação. 
Ou seja, o aprendizado 
sobre as conhecidas taxas. 

Conforme Sampaio, da PPS 
Portfolio Performance, “a Renda 
Fixa pode ser prefixada ou pós-
fixada. Quando pós-fixada, pode 
estar associada à variação da 
taxa básica de juros (SELIC ou 
CDI) ou à variação de um índice 
de preços (IPCA ou IGP-M). 
No caso dos títulos públicos 
federais, temos as prefixadas 
LTN e NTN-F, as pós-fixadas LFT 

associadas ao SELIC e títulos 
atrelados à inflação, NTN-B, com 
componentes pós-fixada IPCA e 
pré-fixada em juros. Em Renda 
Variável, temos o Ibovespa 
como principal índice que 
norteia a indústria. Foi criado em 
1968 e registra o desempenho 
médio das cotações de ações 
com maior negociabilidade e 
representatividade do mercado 
brasileiro”, afirma.
 
Domingos, da DLM Invista, 
esclarece ainda que “cabe 
notar que existe uma classe 
de investimentos em Renda 
Fixa chamada ‘crédito privado’. 
Nessa classe, a remuneração 
depende do risco de crédito 

da emissão e do prazo de 
vencimento dos títulos (uma 
debênture, por exemplo), que 
remuneram o investidor a 
juros acrescidos do ‘spread 
de crédito’. Bons fundos 
de crédito têm capacidade 
de entregar retornos 
excedentes com consistência 
e estabilidade e isso é 
essencial aos portfólios”.

INDEXADORES

RENDA FIXA VALE A PENA!

“Em comparação com o investimento em Renda Variável (ações), os investimentos 
em Renda Fixa tendem a ser mais previsíveis e, por isso, costumam compor 
uma parcela importante da carteira de investimentos dos investidores”

Marcelo Castro Domingos, economista 
e sócio da DLM Invista
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A Mais Previdência é a marca comercial da 
entidade de previdência privada fechada, 
patrocinada e instituída pelas empresas 
que compõem o Sistema FIEMG. Somos 
uma boa opção de investimento em 
comparação aos bancos comerciais, 
uma vez que, segundo Sampaio, da PPS 
Portfolio Performance, “as entidades 
fechadas de previdência complementar 
atuam sob a forma de fundações de 
direito privado ou de sociedade civil e 
não possuem fins lucrativos. Logo, as 
contribuições recebidas são investidas 
com a intenção de acumular recursos 
para pagamento futuro dos benefícios. 
Os bancos comerciais não têm o mesmo 

objetivo, oferecendo um conflito potencial 
de interesses: o melhor produto para o 
investidor pode não ser o negócio mais 
lucrativo para o banco. Nesse sentido, 
os fundos de pensão oferecem acesso à 
estrutura de gestão de investimentos mais 
sofisticada, com seleção de oportunidades 
de investimento que representem uma 
relação de risco retorno eficiente, tendo 
em vista a adequação à tolerância ao 
risco de seus participantes. O custo, 
inclusive, tende a ser menor para tal 
grupo de pessoas, diluindo-se os custos 
fixos, o que não ocorre isoladamente 
para uma pessoa física que dispõe de 
poucos recursos para investir”, indica.

INVISTA JUNTO COM A MAIS PREVIDÊNCIA!
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Mais Previdência lança novo Autoatendimento!
Tudo online! Confira!



Se já é um participante ativo da Mais Previdência, adquira 
agora o seu novo plano e de quem você mais ama!

As primeiras 200 pessoas que fizerem a adesão no nosso site (www.maisprevidencia.com) ganham 
brinde especial, após a confirmação da compra, e ainda participam do sorteio de rodízio para toda a 

família no Baby Beef Steakhouse Raja! *

Só com o Plano Setorial FIEMG Previdência, você tem:

• flexibilidade na escolha do valor de contribuição mensal (a partir de R$ 79)

• possibilidade de realizar contribuições voluntárias de caráter facultativo, periódicas ou não

• taxa de administração de 0,6% ao ano

• zero taxa de carregamento 07
 *Promoção válida durante todo o mês de novembro de 2019 e rodízio para até 4 pessoas.



DESTAQUES

No dia 31 de outubro, Fernando Dias, nosso 
atual Diretor de Administração e Benefícios 
Previdenciários, participou da reunião mensal 
de coordenadores de sindicatos organizada 
pela FIEMG. Na data, ele apresentou o nosso 
novo plano de previdência privada a todos, 
que foram surpreendidos como o produto 
pode somar como uma antenada e flexível 
forma de garantir um futuro seguro e tranquilo.

Divulgação novo plano

No dia 22 de outubro, lançamos, em primeira 
mão, o novo plano de previdência privada durante 
reunião do Conselho de Representantes da 
FIEMG, realizada no Minas Trend 2019. Na data, 
Flávio Roscoe, presidente da FIEMG, firmou 
adesão ao novo plano como o nosso primeiro 
cliente em nome da sua empresa Colortextil 
Participações LDTA. Faça igual a ele e também 
adquira o novo plano para você e seus familiares!

Lançamento do novo plano 

Mudança de nome e marca

No dia 16 de setembro, realizamos a reinauguração 
das instalações da antiga Casfam como Mais 
Previdência. Devido à mudança de nome e 
marca, a fachada, recepção, sala de atendimento 
e parte do interior do prédio sede da entidade 
ganharam novo layout. Agora, as cores oficiais 
são o cinza e o alaranjado. Tudo pensando 
para casar com o atual momento de evolução 
e inovação em que estamos com o objetivo 
principal de melhor lhe atender. Venha nos visitar! 
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No dia 6 de setembro, promovemos a 1ª Tarde 
Cultural da Mais Previdência, em parceria com 
o Centro Cultural SESIMINAS. O evento contou 
com uma programação para lá de especial. Após 
a abertura oficial, foi ofertada a oficina ‘Jogos de 
Afeto”, realizada há dez anos pelo Galpão Cine Horto 
e a Unimed. Já em segundo momento, os presentes 
foram agraciados com o ‘Ateliê das Artes’, uma oficina 
conduzida pela professora Luciana Lopes por meio de 
demonstrações e práticas conjuntas de técnicas de 
artes aplicadas, como mosaico, pintura em tecido e 
cerâmica. E, para finalizar, houve ainda a apresentação 
de dança de salão e uma agradável confraternização 
e delicioso lanche da tarde. “A tarde Cultural foi 
muito boa. Gostei de todas as atividades propostas. 
A que mais gostei foi a que trabalhou com o Grupo 
no desenvolvimento social, memória, integração e 
atenção. O atendimento dos funcionários da Mais 
Previdência também foi ótimo, todos muito carinhosos. 
Com certeza, recomendo a todos os associados a 
não faltarem em nenhuma programação realizada 
pela Mais Previdência”, diz Rosa de Oliveira Ferreira, 
Ex-Secretária de Gabinete da FIEMG por 18 anos.

Encontro dos Aposentados

No dia 23 de agosto, realizamos o 5° Encontro dos 
Aposentados. Com a temática “Inclusão Digital’, o 
evento contou com a participação de quase cem 
pessoas. Todos tiveram a oportunidade de assistir 
palestra de Bruno Marco, professor universitário e 
social media, conferir apresentação teatral do pessoal 
da Tarde Criativa e fazer oficinas diversas, como 
de suculentas, massagem, jogos e fotografia. Além 
disso, foi ofertado um delicioso coquetel, sorteio 
de brindes e o anúncio de um novo projeto da Mais 
Previdência exclusivo para os aposentados: o Banco 
de Talentos. “O Encontro dos Aposentados, cada 
vez, é mais primoroso, destacando a atenção e a 
cortesia da equipe da Mais Previdência - diretoria e 
funcionários - para com todos os participantes do 
evento. É importante comparecer para rever amigos e 
colegas dos bons tempos que não voltam mais, mas 
que não devem ser esquecidos”, afirma Sergio Prates, 
Ex-Superintendente de Comunicação Social da FIEMG 
e do SESIMINAS por 5 anos. Thaís Magda Sachetto 
Guimarães da Fonseca, que trabalhou há 17 anos 
no SESI e 3 no SENAI, também aprovou o encontro. 
“Adoreiiiiiiiiiiii o encontro, organização, a atenção e a 
gentileza dos colegas da Mais Previdência, além do 
entretenimento, buffet, palestra e as apresentações 
artísticas. Enfim, tuuuuuuudo”.
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Tarde Cultural


