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13º SALÁRIO CHEGANDO? FAÇA UM APORTE EM
SEU PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA!
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EDITORIAL

FIM DE ANO CHEGANDO: É HORA DE REVISAR O
SEU PLANEJAMENTO FINANCEIRO!
risco de mercado, até 100% de ganho a cada mês.
Além disso, seu dinheiro poupado e de todos os
participantes dos nossos planos é aplicado no
mercado financeiro, usando técnicas para maximizar a relação risco – retorno e respeitando limites
e critérios legais e as Políticas de Investimentos da
entidade. Ou seja, dificilmente, existe melhor
negócio ou aplicação financeira com um resultado
tão favorável!
Guilherme Velloso Leão,
Diretor-Presidente da
Mais Previdência

É natural, hoje em dia, as pessoas ainda pensarem na aposentadoria como algo que está muito
distante, que pode ser adiada, pois vai levar anos ou
até décadas para ela chegar. Entretanto, o problema
é que uma hora ela chega e quem não se planejou
com paciência e disciplina, certamente, enfrentará
dificuldades financeiras exatamente nessa fase da
vida em que a produtividade para o trabalho cai, assim
como cresce o desejo de ampliar o tempo para o lazer
e outras atividades.

E não é só isso! Você sabia que, na fase de
acumulação de sua poupança em uma instituição
de previdência privada como a +P, seus investimentos não tem qualquer incidência tributária sobre os
ganhos de capital? Isso mesmo! Como forma de
incentivar as pessoas a poupar no longo prazo, o
Governo isenta os fundos de pensão do pagamento
de Imposto de Renda (IR) sobre o ganho real (acima
da inflação) obtido nas aplicações financeiras ao
longo da fase de acumulação.

Mas, como evitar esse tipo de problema futuro? Um
dos únicos caminhos e, talvez, o mais assertivo e de
menor risco é optar, desde cedo, pelo investimento
em plano de previdência privada. E é exatamente isso
que a FIEMG, SESI, SENAI, CIEMG e IEL, por meio de
nós da Mais Previdência, já oferecem a todos os seus
colaboradores. Um modelo de plano de previdência
privada que, mês a mês, o funcionário aplica a partir
de 2% do seu salário ao Plano Mais Previdência Família e as patrocinadoras (FIEMG, SESI, SENAI, CIEMG e
IEL) colocam o mesmo volume de recurso até o limite
de 4% do seu salário.

No longo prazo, esse fato traz enorme ganho
para as pessoas que investem em previdência
privada, relativamente àquelas que decidem gerir
sua própria carteira de investimentos. Pois, por
meio dessa isenção tributária na acumulação dos
recursos nos fundos de pensão, elas conseguem
uma maior multiplicação do seu capital. Ou seja, uma
maior intensidade do processo de capitalização dos
recursos (os juros sobre os juros). Afinal, quanto mais
volátil é o mercado financeiro de um país – e este é
o caso do Brasil – mais ativa precisa ser a gestão da
carteira de investimentos, o que tende a implicar em
mais movimentações de resgates e novas aplicações.
E, sem incidência tributária sobre esses movimentos,
acelera-se a formação de poupança das pessoas.

Veja, portanto, que aplicar uma parte de seu
salário na +P pode lhe render, sem correr nenhum

Por isso, nesta edição do +PNews, quero passar a
mensagem de que, ao traçar seus planos para 2022,
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pense em tudo isso já explicado por mim. E lembre-se que estudos sobre economia comportamental
reconhecem que poupar é, de fato, um ato de sacrifício para as pessoas e isso explica a tendência à
inércia, à procrastinação na decisão de abrir mão de
algum consumo presente (que traz prazer imediato)
em troca de um benefício num futuro distante.
Segundo Richard Thaler, Nobel de Economia (2017)
por seus estudos sobre economia comportamental,
por exemplo, inconscientemente, as pessoas tendem
a dar um peso maior a supostas perdas imediatas
do que à perspectiva de ganhos futuros. Assim, o
corte no consumo imediato explica a relutância em
começar a poupar no presente. Porém, se você é
funcionário (a) da FIEMG, SESI, SENAI, CIEMG ou
IEL e ainda não usufrui do benefício de previdência
privada patrocinado que tem direito, não adie uma
decisão que fará grande diferença no seu futuro. E,

se você já tomou essa sábia decisão, faça as contas
e verifique se você ainda pode ampliar suas contribuições, respeitando, naturalmente, suas necessidades
financeiras correntes.
O final de 2021 já está batendo à porta. Por isso, é
recomendável que você tire um tempo para verificar
a possibilidade de fazer contribuições extraordinárias
ao seu plano de previdência, pois tais aportes podem
ser dedutíveis do IR no limite de até 12% ao ano para
quem faz a declaração usando o modelo completo.
Por fim, você deve estar se perguntando: qual é o
impacto disso tudo na vida real? Na prática, como
ocorre com as deduções com despesas médicas
e educação, o investidor poderá pagar um valor de
IR menor a cada ano, como te explicamos melhor a
seguir, na matéria da Editoria de Investimentos. Leia
na íntegra e, surgindo alguma dúvida, não hesite em
procurar a nossa equipe de Atendimento!

Guilherme Velloso Leão
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FIQUE POR DENTRO
Por Tabata Martins

MAIS PREVIDÊNCIA APOIA
CAMPANHA DE INTEGRAÇÃO
DA FIEMG
Por meio da entrega de um kit de boas-vindas,
novos funcionários são acolhidos e informados
sobre a importância de usufruírem do benefício de
previdência privada que têm direito junto à entidade
Com o objetivo de aumentar o número de participantes do Plano
Mais Previdência Família, assim como o seu patrimônio, a Mais
Previdência passou a apoiar a campanha de integração da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG)
junto aos seus novos colaboradores. Dessa forma, por meio
da entrega de um kit de boas-vindas, todos os funcionários
novatos da federação vêm sendo acolhidos e informados
antecipadamente sobre a importância de usufruírem do benefício
de previdência privada que têm direito junto à entidade.
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“Ter a parceria com a Mais Previdência desde o início da
jornada do empregado da FIEMG é uma oportunidade rica de
oferecer benefícios diferenciados para os novos colegas”, afirma
Flávia Pereira da Silva, Coordenadora da área de Treinamento
e Desenvolvimento da FIEMG.

Flávia Pereira da Silva

De acordo com Flávia Pereira da Silva, Coordenadora da
área de Treinamento e Desenvolvimento da FIEMG, “a Mais
Previdência é uma parceira importante na história da vida
dos empregados da FIEMG. Representa muito mais que um
plano de previdência privada, mas segurança e qualidade de
vida para as pessoas. Ter a parceria com a Mais Previdência
desde o início da jornada do empregado da FIEMG é uma
oportunidade rica de oferecer benefícios diferenciados para
os novos colegas e essa oportunidade está conectada com
os valores da empresa, que se preocupa com o bem-estar
dos empregados”, afirma.

Fernando Dias, atual Diretor de Administração
e Benefícios da Mais Previdência, por sua vez,
ressalta que a parceria com a área de Treinamento e Desenvolvimento da FIEMG faz parte
do propósito da entidade de, a cada dia mais,
instruir os colaboradores da FIEMG, assim
como do SESI, SENAI, CIEMG e IEL, sobre
como o benefício de previdência privada é,
realmente, um diferencial que lhes garante uma
aposentadoria de verdade. “Nós da Diretoria-Executiva da Mais Previdência trabalhamos
incansavelmente para que todos os
profissionais que possuem o direito do
plano de previdência privada conosco não
deixem de aproveitar essa oportunidade única de
construir um amanhã seguro e tranquilo não
só para eles, mas para toda a sua família.
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Afinal, ter plano de previdência privada como um
benefício é extremamente vantajoso ainda mais
que os colaboradores da FIEMG, SESI, SENAI,
CIEMG E IEL podem aderir ao Plano Mais
Previdência Família com contribuições mensais e
descontadas em folha de pagamento a partir
de 2% do seu salário, contando também com o
patrocínio da sua empresa no mesmo valor da
sua contribuição mensal escolhida até o limite
de 4% sobre o seu salário. E, ao estenderem esse
benefício aos seus filhos (as), cônjuges e demais
dependentes econômicos, já conseguem fazer
isso com contribuições mínimas mensais de
apenas R$ 79 reais por meio de pagamento via
boleto”, pontua.
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O KIT BOAS-VINDAS
Conforme Silva, “o kit boas-vindas faz parte da
experiência de integração do novo empregado
da FIEMG. Essa experiência inicia antes mesmo
do empregado ser contratado e vai até 90 dias
após a sua entrada na empresa. Conectamos
tudo com toda a jornada de experiência do
empregado, fazendo com que ele tenha acesso
às informações institucionais e pratique os valores da empresa com acompanhamento da área
de Pessoas e da liderança dos novos colegas
durante a sua trajetória na empresa. O objetivo
do kit é promover uma experiência que acolhe,
inspira, engaja e faça com que o empregado
sinta orgulho de pertencer e FAZER A INDÚSTRIA
ACONTECER”, explica.
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Atualmente, o kit boas-vindas da FIEMG é
composto “por uma mochila personalizada, um
caderno ou moleskine, uma caneta, um cartão
boas-vindas, informativos do Instituto Estrada
Real e uma caneca personalizada em parceria
com a Mais Previdência. Também contamos

com a parceria da OdondoIndústria, com o kit
de higiene bucal, e do Instituto Estrada Real, com
informativos (revistas, mapa, adesivos) como
incentivo para que os empregados explorem a
Estrada Real”, detalha.

APOIE VOCÊ TAMBÉM A CAMPANHA
DE INTEGRAÇÃO DA FIEMG!
“Sempre que tiver um novo colega de trabalho, pergunte a
ele se já se tornou um participante da Mais Previdência. E,
caso a resposta seja negativa, o alerte sobre o que, realmente,
está perdendo deixando de pensar no seu amanhã e de sua
família com a nossa ajuda”, indica Fernando Dias, Diretor
de Administração e Benefícios da Mais Previdência.
Como já participante dos Planos CASFAM e Mais
Previdência Família, você também pode apoiar a
Campanha de Integração da FIEMG ao incentivar o
seu novo colega de trabalho a não deixar de fazer a
sua adesão ao Plano Mais Previdência Família, que,
atualmente, é o disponível para novas entradas. Assim,
estará contribuindo para o futuro dele e de seus
familiares, assim como para o aumento do patrimônio
da Mais Previdência. “Na prática, quanto mais colaboradores da FIEMG, SESI, SENAI, CIEMG E IEL usufruírem do
Fernando Dias
benefício de previdência privada que possuem direito por
meio da nossa entidade, maior será o patrimônio e a rentabilidade correspondente. Ou seja, todos
ganham! Por isso, sempre que tiver um novo colega de trabalho, pergunte a ele se já se tornou um
participante da Mais Previdência. E, caso a resposta seja negativa, o alerte sobre o que, realmente,
está perdendo deixando de pensar no seu amanhã e de sua família com a nossa ajuda”, indica Dias.
Por fim, Silva relata que tem “15 anos de experiência na FIEMG e iniciei a minha jornada como
estagiária. Assim, eu construí minha carreira com muito entusiasmo e orgulho. Eu conto com a
Mais Previdência há 10 anos para a construção de um futuro com segurança e qualidade de vida.
Por isso, a minha dica é que os já colaboradores sinalizem aos seus novos colegas de trabalho a
oportunidade rica que a FIEMG oferece para os seus empregados de cuidar dos seus sonhos e planos
futuros, além de zelar pela segurança e bem-estar com a parceria com a Mais Previdência”, enfatiza.
Caso você ou o seu novo colega de trabalho tenha dúvidas sobre o Plano Mais Previdência Família,
enviem e-mail para atendimento@maisprevidencia.com ou liguem para (31) 98791-5328, que também
é WhatsApp.
| 17ª Ed.
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INVESTIMENTOS
Por Tabata Martins

13º SALÁRIO CHEGANDO?
FAÇA UM APORTE EM SEU
PLANO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA!
Ao investir essa renda extra junto à +P,
você pode, por exemplo, pagar menos
Imposto de Renda, caso faça a declaração
completa e, ao longo do ano, não contribuiu
mensalmente com 12% de sua renda total
De acordo com pesquisa da Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas (CNDL) e SPC Brasil realizada no
final de 2020 com 686 consumidores brasileiros em
27 capitais, 24% dos consultados afirmaram que iriam
investir ou poupar esse dinheiro extra, uma vez que a
pandemia de Covid-19 pegou todo mundo de
surpresa e, com isso, a necessidade de se ter uma reserva
financeira ganhou maior importância.

| 17ª Ed.

7

Investimentos

E você? Já planejou o que irá fazer com o seu 13º
salário este ano? Não? Então, a dica que temos
hoje é que faça um aporte em seu plano de
previdência privada junto à Mais Previdência!
Afinal, de acordo com Priscila Aparecida Tomaz
Bortolotte, advogada, pós-graduada e com
MBA em Direito Previdenciário, “tenho
notado que, cada vez mais, a previdência
privada se torna atrativa aos olhos dos
brasileiros, seja pelas constantes mudanças na
legislação da previdência social, seja pela
rentabilidade superior à da poupança, seja pela
instabilidade econômica nacional, consciência da
necessidade de planejamento futuro, especulações e até mesmo pela minimização dos riscos
comparados a outros fundos de investimentos, etc. Diferentemente da previdência social,
quando falamos de previdência privada, temos a
possibilidade/liberdade de mensurar o valor da
nossa contribuição e periodicidade de como
ela será feita. Por exemplo, podemos fazer
contribuições mensais/trimestrais/semestrais
no valor que se adequa ao nosso orçamento ou
até uma contribuição única durante o ano todo,
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pois não há idade mínima para iniciarmos essa
contribuição e, dessa forma, reunimos uma
reserva financeira para o futuro, como uma
aposentadoria complementar mensal ou até
mesmo um resgate único para a realização
de um projeto de vida. Mas, é preciso lembrar
que todas as condições serão previamente
alinhadas no momento da contratação do plano
de previdência privada e os impostos que incidem
no momento do resgate do valor investido variam
de acordo com o plano. E, da mesma forma
que a previdência privada permite versatilidade
para o resgate do valor investido, ela também
permite aportes ou contribuições financeiras
extras, as chamadas contribuições esporádicas.
Ou seja, além do valor previamente contratado, os
clientes/investidores podem realizar
contribuições voluntárias em qualquer
ocasião.Geralmente, esse tipo de aporte
ocorre quando os investidores obtêm recursos
financeiros adicionais ou inesperados, como a
venda de bens, recebimento de férias, loteria, 13º
salário, heranças e, assim, conseguem aumentar
a rentabilidade do valor já acumulado”, explica.
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“Utilizar do 13º salário ou de outros créditos para aportes na
previdência privada é um bom investimento para quem está
pensando a longo prazo”, indica Priscila Aparecida Tomaz
Bortolotte, especialista em Direito Previdenciário.
Bortolotte acrescenta que, “se a intenção do brasileiro é
poupar, planejar uma aposentadoria complementar futura,
utilizar da previdência privada como um fundo de investimento
conservador ou até mesmo possibilitar um redutor na alíquota
do Imposto de Renda, sem dúvida, ao se utilizar do 13º salário
ou de outros créditos para aportes na previdência privada
é um bom investimento para quem está pensando a longo
prazo e não se preocupa com a liquidez, tendo em mente
que liquidez e potencial de rentabilidade, nem sempre, estão
correlacionados”, indica.
Priscila Bortolotte

BENEFÍCIOS DE FAZER UM APORTE NO SEU PLANO
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA JUNTO À +P
“O que nem todo mundo sabe é que investir no seu futuro
por meio de um plano de previdência privada também é uma
forma de pagar menos imposto”, destaca Letícia Ataíde,
Diretora de Investimentos da Mais Previdência.
Além de fazer com o que o 13º salário renda por meio
de um aporte em plano de previdência privada, ao
investir esse dinheiro extra junto à Mais Previdência, há a
possibilidade de pagar menos Imposto de Renda
por meio do benefício da dedução de até 12% da
renda bruta tributável para as pessoas que fazem a
declaração completa e, ao longo do ano, não contribuíram mensalmente com 12% de sua renda total. “Hoje em
dia, para quem faz a declaração completa de Imposto
de Renda, é possível abater despesas como saúde,
educação, dependentes, doações, dentre outras do
valor devido para a Receita Federal. Com isso, o contribuinte paga menos imposto ou aumenta o valor da sua
restituição. Mas, o que nem todo mundo sabe é
que investir no seu futuro por meio de um plano de
previdência privada também é uma forma de pagar
Letícia Ataíde
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menos imposto. As contribuições para fundos de
pensão patrocinados por empresas e planos de
previdência privada, como a Mais Previdência,
podem, por exemplo, ser deduzidas em até 12%
da renda bruta anual tributável. E quem faz a
declaração de Imposto de Renda no modelo
completo e, em 2020, contribuiu para um plano
de previdência privada com menos de 12% de

sua renda, ainda pode usufruir do benefício
da dedução no limite de 12%. Para isso, basta
realizar um aporte até o mês de dezembro de
2021. É uma excelente maneira de pagar menos
imposto já na declaração de 2022, engordando o
saldo de conta”, destaca Letícia Ataíde, Diretora
de Investimentos da Mais Previdência.

COMO PAGAR MENOS IMPOSTO DE RENDA POR
MEIO DO APORTE?
Conforme Bortolotte, “Hoje, existem duas
modalidades de previdência privada, a PGBL e a
VGBL. Em suma, elas são indicadas de acordo
com o perfil fiscal e monetário do investidor. Na
PGBL, eu indicaria para quem investe em grandes
quantias e para quem faz declaração de Imposto
de Renda de forma completa, lembrando
que, na hora de sacar o montante, você será
tributado pelo valor que depositou e também
sobre seus rendimentos. Já a VGBL é indicada
para quem não declara Imposto de Renda ou, se
o faz, o declara de forma simplificada. Portando,
esse tipo de contratação não oferece nenhum
benefício fiscal e, na hora de retirar o dinheiro
aplicado, o imposto será cobrado apenas sobre
o valor dos seus rendimentos. Então, caso queira
realizar o aporte para obter dedução no Imposto
de Renda de até 12%, você tem que optar pela
PGBL,conforme mostra o exemplo abaixo”,
orienta.

EXEMPLO:

Renda anual

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

12% contribuição

R$ 24.000,00

R$ 0,00

Base de cálculo IR

R$ 176.000,00

R$ 200.000,00

Alíquota IR 27,5%

R$ 38.000,00

R$ 44.500,00

Economia

R$ 6.500,00

A especialista em Direito Previdenciário aponta
ainda que, “dessa forma do exemplo, houve um
aporte no valor máximo da renda bruta anual até
o limite do desconto oferecido, que é de 12%.
Mas, caso alguém queira investir mais do que
12% da renda bruta anual, a dica é investir esse
remanescente em VGBL, pois a tributação final
será apenas sobre os rendimentos”, esclarece.
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COMO DESCOBRIR A SUA RENDA
BRUTA TRIBUTÁVEL?
Segundo Ataíde, descobrir a renda bruta tributável é bem simples. “É só consultar o Informe de
Rendimentos normalmente entregue pelas
empresas no começo do ano para seus
funcionários. Esse dado estará no Quadro 3
(Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto
sobre a Renda retido na fonte), Linha 1 (Total
de Rendimentos, inclusive férias). E, ao fazer a

Declaração do Imposto de Renda no software
da Receita Federal, é preciso inserir a sua Renda
Bruta Tributável e o valor da contribuição para
previdência complementar. O cálculo dos 12%
dedutíveis já é gerado automaticamente e os 12%
são desconsiderados para dedução”, ensina.

COMO FAZER UM APORTE NOS
PLANOS DA +P?
Na Mais Previdência, todos os participantes
dos Planos CASFAM e Mais Previdência Família
podem fazer aportes nos valores que desejarem e
quando quiserem. Além disso, o pedido de aporte
pode ser realizado por meio do Autoatendimento
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da entidade. Basta os participantes acessarem a
sua conta e escolherem as opções Contribuições
e, na sequência, Contribuições esporádicas no
Menu à esquerda da tela do computador e ou
celular.
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O EXEMPLO DE TODA CRIANÇA SÃO
OS ADULTOS QUE AS CERCAM!
Por isso, te convidamos a presentear o seu pequena ou
pequeno com um bem para toda a vida: EDUCAÇÃO
FINANCEIRA.
Faça a adesão ao Plano Mais Previdência Família para
o seu filho ou filha a partir de apenas R$ 79 mensais
e ganhe um cofre Pig +P.
Para participar, basta CLICAR AQUI, preencher o
formulário e aguardar o contato de um dos nossos
consultores!

Dúvidas? Entre em contato com a nossa equipe pelo e-mail atendimento@maisprevidencia.
com ou pelos telefones (31) 3284-8407 e (31) 98791-5328, que também é WhatsApp.
| 17ª Ed.
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DESTAQUES

OUTUBRO ROSA +P
Prevenir é um ato de amor! Por isso, no mês de outubro, as equipes de
Recursos Humanos e Comunicação da Mais Previdência promoveram a
campanha Outubro Rosa +P junto a todos os seus colaboradores. Por meio
de envio de e-mail marketing, os funcionários foram orientados sobre alguns
importantes sinais e sintomas do câncer de mama, incluindo ilustrações, para
que saibam como identificá-los mais rapidamente. Além disso, foi passada a
relevante mensagem de que não basta usar o lacinho rosa todo mês de outubro.
O importante mesmo é se cuidar e compartilhar essas informações o ano todo!

MÊS DO CLIENTE +P
No dia 15/10/2021, foi encerrada a campanha Mês do Cliente +P, por meio da
qual todos que fizeram uma adesão ao Plano Mais Previdência Família a partir
do dia 15/09/2021 irão concorrer ao sorteio de uma Alexa, que é uma assistente
virtual desenvolvida pela Amazon que conversa, interage e executa algumas
tarefas, incluindo pesquisas na Internet, conexão com outros aplicativos e dispositivos. Ou seja, ideal para ajudar no planejamento diário da vida! No entanto,
avisamos que o sorteio só poderá ser realizado depois que a patrocinadora
FIEMG nos enviar uma confirmação final das referidas inscrições ao Plano Mais
Previdência Família, o que sempre ocorre nos primeiros dias de cada mês. Mas,
fique tranquilo (a), pois, assim que o sorteio for feito, todos os participantes desta
promoção serão informados de imediato, assim como o resultado divulgado nos
perfis nas mídias sociais (Instagram e Facebook) da Mais Previdência. Afinal,
compromisso e transparências são alguns dos valores que nos regem!

VENDA DE ATIVO
IMOBILIÁRIO +P
Para o devido conhecimento dos interessados, informamos que a Mais
Previdência anunciou a venda de um dos seus ativos imobiliários. O imóvel em
questão é composto por andares corridos e loja localizados no Edifício Robson
Braga de Andrade, que fica na Avenida do Contorno, número 4.456, no bairro
Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, Minas Gerais. Atenção, pois
a +P venderá somente a totalidade de sua participação neste empreendimento
imobiliário. Além disso, todo o ativo imobiliário encontra-se atualmente alugado
para a FIEMG. Por esse motivo, em respeito à Lei de Locações, a entidade dará
o direito de preferência para o locatário, desde que sua proposta de compra
apresente, no mínimo, igualdade de condições com o valor e demais condições
de pagamento ofertado por terceiros.
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