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EDITORIAL

OBRIGADO POR MAIS UM ANO JUNTOS!
os nossos participantes. Conforme estudo mensal de
uma grande consultoria de investimentos do mercado
de previdência complementar, nossos resultados, até
outubro/2021 (6,88%), foram pouco acima do dobro
da média de rentabilidade observada em 91 planos
de mesma modalidade (3,39% no ano).

Guilherme Velloso Leão,
Diretor-Presidente da
Mais Previdência

Dezembro é sempre um mês estratégico para
qualquer empresa. Pois, é o momento em que se
avalia os resultados alcançados no ano frente ao
planejado e orçado e se constroem os planos e metas
para o exercício seguinte, conforme o planejamento
estratégico.
O ano de 2021 não foi fácil, pois continuamos vivendo
sob a incerteza da pandemia de Covid-19 e, com
isso, muita disparidade no desempenho das economias pelo mundo, crise energética, desequilíbrio nas
cadeias de suprimentos, e, internamente, inflação
persistente, alto desemprego, aguçamento da incerteza fiscal e o viés político e ‘populista’ se impondo
à lógica econômica e aguçando a incerteza para o
ano de 2021 e 2022. Todo esse cenário econômico e
político repercutiu em muito nervosismo e volatilidade
no mercado financeiro e de capitais, o que afetou os
investimentos.
Foram riscos sistêmicos, que, naturalmente, afetaram as estratégias de todo o mercado. Apesar
disso, tudo indica que a Mais Previdência fechará
o ano de 2021 alcançando rentabilidade líquida no
Plano CASFAM acima de 220% do CDI E, portanto,
assegurando o crescimento do patrimônio de todos
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Merece destaque ainda o fato da Mais Previdência
ter alcançado este ano o Selo de Autorregulação
em Governança de Investimentos. Uma conquista
que atesta a conformidade e a excelência de nossos
processos de investimentos, alinhados às melhores
práticas de mercado. Em última instância, constitui
também uma credencial importante para quem busca
novos mercados.
Outra meta essencial da Mais Previdência é sempre
respeitar o orçamento administrativo aprovado pelo
Conselho Deliberativo. Afinal, uma fundação que gera
déficits na administração dos planos que gerencia
acaba por onerar mais os participantes (via elevação
da taxa de administração), afetando a rentabilidade de
todos. Apesar do ano difícil de 2021, quando tivemos
nossas receitas administrativas fortemente impactadas até o final do primeiro trimestre, conseguimos
reduzir despesas diversas e que resultarão no alcance
do superávit projetado para o exercício.
Mas, em que área nossos resultados até outubro/2021 sugerem que serão inferiores ao projetado para o ano? Basicamente, é provável que não
alcancemos o planejado para a captação de novos
participantes, tanto na FIEMG (funcionários e
familiares), quanto na indústria. O previsto é que
vamos fechar o ano de 2021 com a captação de
pouco mais de 400 participantes para o Plano Mais
Previdência Família e de uma indústria do segmento
de TI. Entretanto, a nossa percepção é que ainda
estamos vivendo um período de muita insegurança
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no mercado. Dessa forma, pessoas físicas e jurídicas estão mais retraídas na tomada de decisões
relacionadas às suas finanças, sendo válido destacar,
contudo, que a meta estabelecida para a retenção de
participantes desligados das patrocinadoras no Plano
CASFAM foi superada em 160% até outubro/2021.
E para 2022? O que estamos planejando? No
cenário macroeconômico, não temos uma
perspectiva para um ano tranquilo, especialmente, no
Brasil, ano eleitoral. Portanto, a volatilidade no
mercado deve permanecer. De uma forma geral,
seguindo os estudos técnicos que sustentam nossa
Política de Investimentos, para reduzir o risco Brasil,
nossas estratégias envolvem aumento na exposição
em investimentos no exterior, a redução da exposição
a crédito privado, manutenção da atual posição em
renda variável (não elevar) e a busca de oportunidades
pontuais na Renda Fixa, com a elevação projetada
para a Selic.
Conforme o planejamento estratégico 2022 da Mais
Previdência, duas áreas serão prioridade em 2022:
fortalecimento da estrutura comercial voltada para
a captação de novos funcionários da FIEMG e seus
familiares, bem como junto ao mercado industrial
em geral (industriais e industriários). Envolve não
só a frente comercial, mas o aperfeiçoamento na

comunicação e relacionamento com nossos targets,
com mais foco em venda/adesão. Também sabemos que nosso mercado avança rapidamente para
incorporar tecnologias na gestão e relacionamento
com seus clientes. Portanto, cientes dessa tendência e com o intuito de subsidiar nossa expansão no
mercado industrial, vamos continuar investindo em
tecnologias que melhorem a experiência do usuário,
assim como aquelas que contribuam para otimizar
e dar mais segurança e agilidade nos processos e
controles internos da Mais Previdência.
Enfim, a Diretoria-Executiva e todos os funcionários
da Mais Previdência estão construindo um novo
planejamento estratégico, que segue as diretrizes
traçadas pelo nosso Conselho Deliberativo, em que,
de forma bastante pragmática, está imbuído na busca
da excelência na gestão e na entrega dos melhores
resultados possíveis aos nossos participantes.
Continuem contando conosco e obrigado por mais
um ano juntos! Desejamos que tenham um Feliz Natal
e próspero Ano Novo, assim como os seus familiares!

Guilherme Velloso Leão
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FIQUE POR DENTRO
Por Tabata Martins

DEZEMBRO É MÊS DE QUE?
DO NATAL E DO AUMENTO DE PERCENTUAL DE
CONTRIBUIÇÃO DO SEU PLANO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA JUNTO À +P!
Dezembro é mês de que? Do Natal e, na Mais Previdência,
também data em que os nossos participantes podem aumentar
o seu percentual de contribuição junto à entidade e, assim, se
presentearem com mais um passo para o alcance do objetivo de
aposentar de verdade. Afinal, do dia 01/12/2021 a 31/12/2021,
está oficialmente aberto o período de alteração de percentual de
contribuição da Mais Previdência para os participantes ativos e
autopatrocinados dos Planos CASFAM e Mais Previdência Família.
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“Ao aumentarem os percentuais de contribuição junto à +P,
os nossos participantes garantem uma melhor renda ao se
aposentarem por meio do fomento do saldo individual”, destaca
Fernando Dias, Diretor de Administração e Benefícios da Mais
Previdência.
De acordo com Fernando Dias, Diretor de Administração e Benefícios da Mais Previdência, “ao aumentarem os
percentuais de contribuição junto à +P, além de garantirem
uma melhor renda ao se aposentarem por meio do fomento
do saldo individual nos Planos CASFAM e Mais Previdência
Família, os nossos participantes ainda podem declarar mais
no Imposto de Renda e, dessa forma, deduzirem de sua renda
bruta anual até 12% dos valores investidos em previdência
privada, caso façam a declaração no modelo completo! Por
isso, é importante que fiquem atentos (as), pois essa mudança
só é permitida todo mês de dezembro”, orienta.

Fernando Dias

COMO AUMENTAR O PERCENTUAL DE
CONTRIBUIÇÃO JUNTO À +P?
Se você é um participante ativo do Plano
CASFAM ou do Plano Mais Previdência Família, basta
CLICAR AQUI e fazer a alteração de seu percentual
de contribuição diretamente pelo seu acesso no Fluxo
LG.

Dúvidas?
Envie e-mail para atendimento@maisprevidencia.com
ou ligue para (31) 98791-5328, que também é WhatsApp.

Caso seja um participante autopatrocinado do Plano
CASFAM, basta CLICAR AQUI, salvar e preencher esse
formulário e, na sequência, enviar escaneado para
atendimento@maisprevidencia.com, com o seguinte
assunto: Pedido de alteração de percentual de
contribuição Plano CASFAM - SEU NOME COMPLETO.
Já no caso de participante autopatrocinado do Plano
Mais Previdência Família, e só CLICAR AQUI, também
salvar e preencher esse formulário e, na sequência,
enviar escaneado para atendimento@maisprevidencia.com, com o seguinte assunto: Pedido de alteração
de percentual de contribuição Plano Mais Previdência
Família - SEU NOME COMPLETO.
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INVESTIMENTOS
Por Tabata Martins

+P CONQUISTA SELO
DE AUTORREGULAÇÃO
EM GOVERNANÇA DE
INVESTIMENTOS
A primeira Entidade Fechada de
Previdência Complementar (EFPC) de
Minas Gerais a obter essa importante
certificação
No dia 8 de dezembro, a Mais Previdência conquistou
o Selo de Autorregulação em Governança de Investimentos, que é promovido pela Associação Brasileira das
Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP), o Instituto de Certificação Institucional
e dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS) e o
Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (SINDAPP).
Essa é a primeira vez que uma Entidade Fechada de
Previdência Complementar (EFPC) do Estado de Minas
Gerais obtém essa importante certificação, que “tem
o propósito de colaborar com o aperfeiçoamento das
práticas de Governança de Investimentos, mitigar a
percepção de riscos existentes e contribuir para o
desenvolvimento sustentável da Previdência Complementar Fechada do país, beneficiando todos os agentes
que dela participam”, conforme explica publicação oficial
realizada no site da ABRAPP.
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“Com a conquista deste selo, a Mais Previdência passa a fazer
parte de um seleto grupo de entidades que possuem as mais
elevadas práticas de Governança em Investimentos”, destaca
Letícia Ataíde, Diretora de Investimentos e Controles Atuariais
da Mais Previdência.
O anúncio da conquista do Selo de Autorregulação em
Governança de Investimentos pela Mais Previdência foi feito
durante reunião do Conselho de Autorregulação do Sistema
ABRAPP. “Com a conquista do Selo de Autorregulação em
Governança de Investimentos, a Mais Previdência passa a
fazer parte de um seleto grupo de entidades que possuem as
mais elevadas práticas de Governança em Investimentos”,
comemora Letícia Ataíde, Diretora de Investimentos e Controles Atuariais da +P.
Ataíde destaca que “o processo para a obtenção do Selo de
Autorregulação em Governança de Investimentos começou no
início deste ano. Por isso, passamos por avaliações de consultores externos, adequamos processos e documentos internos
e fomos avaliados por uma banca formada por consultores
de notória especialização nas áreas de Governança, Processos, Controles Internos e Investimentos, sendo aprovada a
concessão do selo em reunião do Conselho de Autorregulação
da ABRAPP/ICSS/SINDAPP, composto por representantes de
instituições renomadas do mercado financeiro, como ANBIMA,
ABVCAP, BSM (B3), IBGC, ABRAPP, ICSS, SINDAPP, AMEC,
Instituto Ethos e CRA-SP”, esclarece.

| 18ª Ed.

Letícia Ataíde

6

Investimentos

“Essa é uma conquista que atesta a conformidade e a excelência dos
nossos processos de investimentos”, afirma Guilherme Velloso
Leão, Diretor-Presidente da Mais Previdência.
Guilherme Velloso Leão, Diretor-Presidente da Mais Previdência, endossa que a obtenção do Selo de Autorregulação em
Governança de Investimentos “representa uma conquista que
atesta a conformidade e a excelência dos nossos processos de
investimentos, que são alinhados às melhores práticas de mercado. Em última instância, constitui também uma importante
credencial para quem busca novos mercados”, afirma.
Para saber mais detalhes sobre o Selo de Autorregulação em
Governança de Investimentos, CLIQUE AQUI!
Dúvidas? Envie e-mail para atendimento@maisprevidencia.
com ou ligue para (31) 98791-5328, que também é WhatsApp.
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Ainda não sabe o que fazer com o
seu 13º salário?
Faça um aporte eu seu plano de previdência privada!
Ao investir essa renda de fim de ano junto à Mais Previdência,
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.
Além disso, se já tem o Plano CASFAM e usufrui da dedução de IR,
é uma boa época de aproveitar para diversificar seus investimentos
e também garantir o futuro de seus filhos (as), cônjuges e demais
dependentes econômicos ao presenteá-los com o Plano Mais
Previdência Família.
Basta você CLICAR AQUI, acessar a sua conta e escolher as opções
Contribuições e, na sequência, Contribuições esporádicas no Menu
à esquerda da tela do seu computador e/ou celular.

*ATENÇÃO! Caso deseje pagar menos Imposto de Renda já em 2022, o pagamento do seu
aporte precisa ser feito até o dia 31/12/2021!
| 18ª Ed.
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PREMIAÇÃO CAMPANHA
MÊS DO CLIENTE +P
Jiliane Aparecida Miranda Silva foi a participante sorteada na campanha ‘Mês
do Cliente +P’. Nessa ação, encerrada no dia 15/10/2021, todos que fizeram
uma adesão ao Plano Mais Previdência Família a partir do dia 15/09/2021
concorreram 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. Parabéns
Jiliane! Esperamos que aproveite bem a sua Alexa!

FÉRIAS COLETIVAS EQUIPE +P
Comunicamos que, do dia 27/12/21 a 02/01/22, toda a equipe da Mais
Previdência estará em férias coletivas. Portanto, os atendimentos por telefone
e presenciais estarão suspensos nesse período. Caso tenha alguma pendência
a resolver conosco, pedimos que, por favor, entre em contato até o dia 23/12/21,
das 8h às 18h, pelo e-mail atendimento@maisprevidencia.com ou telefones
(31) 3284-8407/ (31) 98791-5328, que também é WhatsApp.

QUER PAGAR MENOS
IMPOSTO DE RENDA?

Faça já um aporte no Plano CASFAM
ou Mais Previdência Família.

ATENÇÃO! Caso deseje pagar menos Imposto de Renda já em 2022, o
pagamento do seu aporte em plano de previdência privada precisa ser feito até
o dia 31/12/2021! Aproveite a renda extra do 13º salário e faça já um aporte no
Plano CASFAM ou Mais Previdência Família. Ao investir essa renda de fim de ano
junto à Mais Previdência, você pode sim pagar menos Imposto de Renda, caso
faça a declaração completa e, ao longo do ano, não contribuiu mensalmente
com 12% de sua renda total. Basta você CLICAR AQUI, acessar a sua conta e
escolher as opções Contribuições e, na sequência, Contribuições esporádicas
no Menu à esquerda da tela do seu computador e/ou celular.
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