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editorial

Ao encerrarmos 2020, fica a constatação: que ano 
desafiador para todos nós! Como mencionado em outras 
edições do Espaço PortoPrev, no mundo todo, cada 
indivíduo sentiu sua vida ser impactada tanto pessoal 
quanto profissionalmente. 

Com a PortoPrev não foi diferente, e trabalhamos muito 
para nos ajustar. Aprendemos, todos, a viver um “novo 
normal”, repleto de insegurança. 

Em meio a tantos momentos difíceis de 2020, 
precisamos considerar, também, os pontos positivos, 
as oportunidades de aprendizado e a certeza do 
quanto somos resilientes.
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Willian Vamerlati Dutra
Coordenador de Previdência Fechada

como estratégia, em função dos juros baixos e do momento 
econômico atual. Em “Educação Previdenciária”, destacamos o 
empreendedorismo na aposentadoria.  

Em “Finanças Pessoais”, alertamos sobre os golpes on-line e 
como evitá-los em tempos de transformação digital. A editoria 
“Vida em Equilíbrio” fala sobre a saúde emocional das crianças 
em tempos de pandemia e sobre o Programa de Saúde Integral, 
destinado aos colaboradores da Porto Seguro e composto por 
três importantes pilares: saúde física, mental e financeira.  

O nosso muito obrigado a todos que contribuíram e contribuem 
para o sucesso da PortoPrev ao longo dos seus 26 anos de 
existência. Nosso trabalho segue firme em 2021, com disposição, 
comprometimento e a esperança de dias melhores. 

Em menos de um ano, conseguimos a tão esperada vacina. 
Vimos a inovação e a tecnologia evoluírem em grandes  
organizações. Tivemos a quebra de muitos paradigmas, 
demonstrando que os modelos de home office podem 
ser implantados e que funcionam, garantindo até melhor 
desempenho e produtividade das equipes, além de mais 
qualidade de vida, na opinião de muitos. 

No aspecto financeiro, 2020 trouxe à tona um comportamento 
de consumo mais consciente, a visão do quanto é importante 
contar com uma reserva de emergência, bem como elaborar e 
manter um planejamento financeiro de médio e longo prazos. 

Para a PortoPrev, apesar da crise econômica mundial, os 
resultados obtidos em 2020 foram positivos. Alcançamos a 
marca de R$ 700 milhões em patrimônio administrado pela 
nossa Entidade, e você poderá saber mais sobre este assunto 
na editoria “Destaques PortoPrev”. 

Em “Cenário Financeiro”, José Antonio Pena Garcia, economista-chefe 
da Porto Investimentos, fala sobre a importância da diversificação 

Boa leitura!
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PortoPrev atinge a marca de R$ 700 milhões 
em patrimônio

Como resultado do trabalho realizado pela Entidade e, também, 
da iniciativa e esforço dos Participantes e Patrocinadoras, que 
honraram seus compromissos financeiros junto aos Planos da 
PortoPrev, conseguimos ultrapassar a marca de R$ 700 milhões 
em ativos administrados pela Entidade.

Trata-se de importante conquista, considerando-se, principal-
mente, o momento de instabilidade em que vivemos, em fun-
ção da pandemia de Covid-19 e de todas as suas consequências 
ao redor do mundo.

São quase oito mil Participantes que depositam na PortoPrev 
sua confiança em montar uma poupança de longo prazo para 
a tão esperada aposentadoria, assim como os nossos aposen-
tados, que estão desfrutando desse benefício oferecido pelas 
Patrocinadoras do grupo econômico da Porto Seguro.

Esta marca nos dá ainda mais energia e motivação para seguir-
mos em frente, buscando sempre o melhor para a gestão dos re-
cursos e o planejamento da aposentadoria de cada Participante.

Fechamento 2020: resultados positivos 
em um cenário altamente desafiador
  
Para a PortoPrev, apesar da crise econômica mundial, os re-
sultados acabaram sendo positivos no fechamento de 2020. 

A Equipe de Investimentos encerrou o ano com bom desem-
penho, traduzido em rentabilidade em todos os Perfis de In-
vestimentos, como mostram as tabelas a seguir:
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tabela de rentabilidade • plano I

patrimônio

total R$ 708.110.771,43

plano I R$ 450.235.777,43

plano II R$ 257.874.994,00

participantes
plano I plano II

ativos 2.500 3.148

vinculados 1.570 533

aposentados 165 27

MÊS/
ANO

MENSAL (%) ACUMULADO (%)

ULTRACONSERVADOR CONSER VADOR MODERADO ARROJADO ULTRACONSERVADOR CONSER VADOR MODERADO ARROJADO

dez/20 0,71 1,42 2,38 3,69 2,76 4,63 5,45 6,58

nov/20 0,56 1,24 2,62 4,67 2,04 3,16 2,99 2,78

out/20 0,05 0,11 0,00 -0,28 1,47 1,90 0,36 -1,80

set/20 -0,12 -0,34 -0,87 -1,51 1,42 1,79 0,36 -1,53

ago/20 0,47 0,25 -0,12 -0,59 1,54 2,14 1,24 -0,02

jul/20 0,73 1,34 2,28 3,31 1,07 1,88 1,36 0,58

jun/20 0,63 1,20 2,09 3,09 0,34 0,54 -0,90 -2,64

mai/20 0,72 1,65 2,50 3,44 -0,29 -0,65 -2,93 -5,57

abr/20 -0,16 0,43 1,44 2,98 -1,00 -2,26 -5,30 -8,71

mar/20 -1,46 -3,13 -6,17 -9,80 -0,84 -2,68 -6,64 -11,35

fev/20 0,27 0,10 -0,70 -1,67 0,62 0,46 -0,50 -1,72

jan/20 0,36 0,36 0,20 -0,05 0,36 0,36 0,20 -0,05

EDIÇÃO 18 | FEVEREIRO 2021

5



MÊS/ANO
MENSAL (%) ACUMULADO (%)

CONSER VADOR II MODERADO II ARROJADO II CONSER VADOR II MODERADO II ARROJADO II

dez/20 0,74 1,69 3,68 3,13 5,55 6,46

nov/20 0,63 0,99 4,57 2,38 3,80 2,68

out/20 0,11 0,19 -0,27 1,73 2,77 -1,80

set/20 -0,10 -0,28 -1,53 1,62 2,58 -1,54

ago/20 0,49 0,14 -0,60 1,72 2,86 -0,01

jul/20 0,75 1,43 3,32 1,23 2,72 0,59

jun/20 0,62 1,04 3,10 0,48 1,27 -2,63

mai/20 0,90 1,50 3,33 -0,14 0,23 -5,56

abr/20 -0,29 0,15 2,74 -1,03 -1,25 -8,60

mar/20 -1,48 -2,19 -9,61 -0,75 -1,40 -11,04

fev/20 0,30 0,40 -1,70 0,74 0,82 -1,58

jan/20 0,43 0,41 0,11 0,43 0,41 0,11

tabela de rentabilidade • plano II

Gostaria de saber mais sobre os resultados 
da PortoPrev? Entre em contato com a gente:

Ou acesse:

Por e-mail:

ficou com dúvidas? 
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Diversificar é preciso
Por José Antonio Pena Garcia, economista-chefe da Porto Investimentos

Até um passado não muito distante, o Brasil era conhecido como o campeão mun-
dial dos juros altos, um título que naturalmente ninguém deve comemorar. E, com 
juros reais de 6%, 7% ou 8% ao ano, não havia muito incentivo (se é que havia 
algum) para que os investidores buscassem alternativas além da Renda Fixa.

Hoje, por diversas razões, aquelas condições não estão mais disponíveis – para 
o bem e para o mal. O declínio dos juros reais no mundo é uma dessas razões. 
Uma das principais, aliás. Este processo vem ocorrendo há pelo menos vinte 
anos, ganhou uma maior tração durante a crise financeira global do final da 
década passada e se acentuou na esteira da pandemia.

E mesmo com a perspectiva de retomada da atividade econômica ao lon-
go deste ano, não há razões para crer que as taxas globais retomem pata-
mares observados anos atrás. Essa é uma realidade que veio para ficar.
Não estou sugerindo que os ciclos monetários tenham acabado no mun-
do ou no Brasil. Na verdade, estamos cada vez mais próximos de um 
novo movimento de alta da taxa Selic a ser conduzido pelo Copom. 
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Mesmo assim, a despeito de nossas mazelas fis-
cais, as taxas de juros no Brasil tendem a se es-
tabilizar no médio prazo, em patamares muito 
menores do que aqueles com os quais nos acos-
tumamos por décadas, embora superiores aos 
atuais 2%, nossa mínima histórica.
Mais longevos, precisaremos poupar mais para 
formar um patrimônio capaz de nos propiciar 
uma aposentadoria digna. Precisaremos “engor-
dar” mais o capital acumulado, sem contar, po-
rém, com o impulso que as antigas taxas de juros 
nos proporcionavam.

Assim, se o conceito de diversificação de investi-
mentos já vale pela diluição de riscos (não con-
centrar todos os ovos numa única cesta), vale 
também como ferramenta para alavancar o re-
torno de nossos investimentos.
Sempre é importante lembrar que um maior re-
torno normalmente está associado a um maior 
risco. Por isso, é importante nos conhecermos 
como investidores, dimensionando nosso apetite 
individual por riscos. 
Pensando em investimentos de longo prazo, 
como é o caso da Previdência Privada, oscilações 

no valor dos investimentos são mais do que es-
peradas e, por isso, requerem disciplina para ul-
trapassar momentos de turbulência. Basta ver o 
que ocorreu em 2020 com o Ibovespa. 

Juros altos não estão mais disponíveis. Diversifi-
car é preciso.
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Em janeiro, comemoramos o Dia do Aposentado! Você já pensou na apo-
sentadoria como caminho para o empreendedorismo? Por conta do fa-
tor longevidade, as pessoas têm buscado alternativas para se manter 
na ativa por mais tempo e, assim, preservar seu padrão de renda. 

Em tempos de pandemia, esse caminho pode parecer ainda mais ar-
riscado. No entanto, o aposentado tem diferenciais que o destacam 
da concorrência: conhecimento, experiência e maturidade para li-
dar com as situações de crise. 

Empreendedorismo 
na aposentadoria: 
confira as dicas!
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Já passou por essa experiência? Tem alguma dúvida ou gostaria de 
compartilhar sua história? Participe! 

Envie um e-mail para    porto.prev@portoseguro.com.br. 

Seus comentários poderão aparecer no próximo Espaço PortoPrev. 

Você tem o sonho de abrir uma empresa

Interessado em empreender? Confira algumas dicas e... sucesso!

  Avalie se você tem perfil empreendedor:

Observe se você tem condições de se dedicar integralmente ao seu negó-
cio, e questione-se: como se relaciona com as pessoas? Consegue lidar bem 
com os riscos? Tem habilidade de ver oportunidades, mesmo nas situações 
críticas? Considera-se organizado? É rápido na tomada de decisões?

  Verifique a viabilidade:

Antes de dar entrada na papelada para abrir sua empresa ou de se cadas-
trar como MEI (microempreendedor individual), avalie se o negócio preten-
dido é mesmo viável. Para isso, seja racional, imparcial e reúna dados que 
lhe permitam ter essa visão.

  Apure informações:

Você precisa conhecer muito bem o terreno em que vai pisar. Faça um bom 
levantamento, de forma a iniciar seu plano de negócios. O planejamento 
proporciona uma visão mais clara, prática e consistente sobre o desenvolvi-
mento da empresa.

  Dedique atenção às finanças:

Identifique se o projeto lhe trará retorno financeiro. Dê um passo por vez e 
procure ser realista na hora de prever os custos de implantação e o retorno 
do investimento. Estabeleça também um prazo para que este retorno come-
ce a acontecer de fato. 

  Capriche na organização:

Crie seus métodos de controle e planeje cada passo com o máximo critério. 
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Transformação digital: 
cinco passos para se proteger dos golpes on-line

Pudemos acompanhar, em 2020, a  transformação digital nos diferentes seto-
res da sociedade, motivada, principalmente, pelo isolamento social. 

No entanto, assim como a tecnologia avança, os golpes on-line vão ficando 
cada vez mais sofisticados. Os dispositivos de segurança evoluem rapidamente, 

mas há um fator determinante para que as ameaças sejam, ou não, contidas: o 
usuário. Confira cinco passos importantes e proteja-se!

1. Procure trocar suas senhas periodicamente – faça isso a cada seis meses. 
Mantenha essa rotina não só para seu cartão de crédito, mas também para contas 

bancárias e dos e-mails pessoal e de trabalho.

2. Jamais forneça seus dados pessoais – ninguém está autorizado a solicitar in-
formações confidenciais ou números de documentos, seja por telefone ou e-mail. 
Por isso, nem mesmo seu banco, operadoras de cartão de crédito, órgãos de defesa 

do consumidor ou do Governo utilizam essa prática, muito comum aos fraudadores.
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Febraban – Federação Brasileira de Bancos

Pesquisa Deloitte/Febraban

Para saber mais sobre dicas de segurança, acesse:

Acessar:

Acessar:

Acessar:

Para acesso às pesquisas:

Vo
cê

 s
ab

ia
?

3. Siga todas as dicas de segurança sugeridas pelo seu banco – isto vale 
para transações no internet banking e no aplicativo do celular. Lembre-se de 
que os bancos não enviam e-mails para seus clientes. Por isso, caso receba 
algum, tome muito cuidado e não responda.

4. Instale antivírus no dispositivo que você costuma utilizar – use-os no 
computador, tablet ou celular. Mantenha esses programas sempre atualiza-
dos, já que, a cada dia, surgem novas “pragas virtuais”. 

5. Monitore suas contas com frequência – esteja atento a movimentações 
suspeitas nas suas contas bancárias e extratos de cartões de crédito. Caso 
perceba algo errado, comunique seu banco o mais rápido possível.

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), no pe-
ríodo de 16 de março a 20 de setembro de 2020, houve um aumento 
de 60% em tentativas de golpes financeiros contra idosos. 

Além disso, considerando-se a população em geral, neste mesmo pe-
ríodo, os bancos registraram um aumento de 80% nos golpes do tipo 
phishing: envio de e-mails com vírus e links que direcionam os usuá-
rios a sites falsos, muitas vezes pedindo que as pessoas atualizem 
seus dados junto aos bancos.

Compartilhe sua experiência com a gente, escrevendo para
 
   porto.prev@portoseguro.com.br. 

Sua participação poderá aparecer no próximo Espaço PortoPrev. 

Como você se protege dos golpes on-line?
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Se nós, adultos, ficamos tensos e vulneráveis com a pandemia e todas as suas consequências, 
qual será o impacto para as crianças? 

Os pequenos observam tudo, sentem a nossa ansiedade, ouvem atentamente as con-
versas e comentários, e registram tudo em sua memória. Como lidar com a situação e 
protegê-los?

Mostrar-se presente é a principal atitude. Responder às perguntas que fizerem, também, 
desde que com bastante critério e leveza. Procure dedicar tempo aos seus filhos e ficar 
ao lado deles para que se sintam apoiados.

A vida deles também mudou muito, e já faz tempo! De uma hora para a outra, vi-
ram-se afastados da rotina escolar, dos amigos, deixaram de passear e de brincar 
ao ar livre. As festinhas não acontecem mais ou têm um formato bem diferente, 
todo mundo parece mais tenso. 

Filhos: 
atenção à saúde
emocional dos pequenos
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É provável que o período da pandemia fique marcado para sempre na memó-
ria das crianças, o que reforça a necessidade de cuidar atentamente dos laços 
afetivos entre pais e filhos. 

Tentar esconder o que está acontecendo não é a solução. O caminho é expli-
car, de forma acessível à criança, que estamos vivendo um momento único, 
que exige atenção e muito cuidado com a saúde. Por outro lado, não é neces-
sário exagerar na informação, o que pode gerar uma sobrecarga emocional.

Como ajudar os pequenos?

Estabeleça uma rotina saudável, com horários definidos para dormir, acor-
dar, fazer as refeições, brincar e estudar. A estratégia de planejar o dia e as 
atividades ajuda as crianças a se sentirem em um ambiente seguro, reduzin-
do assim o estresse e a ansiedade.

Estimule a autonomia, alternando atividades em família com outras que a 
criança deve fazer sozinha. Faça um “combinado” com ela, listando ações do 
dia a dia que podem ser feitas sem a ajuda de um adulto (vestir-se, escovar os 
dentes, comer, tomar banho etc.).

Cultive a fantasia, tão importante no universo infantil! Jogos e brincadeiras 
em família podem ajudar bastante a aliviar a tensão. 

Cuide da qualidade do sono, assegurando sonecas ao longo do dia (indica-
das para bebês e crianças pequenas). Na hora de dormir, estabeleça alguns 
rituais de relaxamento, como pouca luminosidade, leitura, música suave etc.

No retorno à escola, ajude seus filhos a compreenderem os cuidados neces-
sários com a higiene, para se proteger. 

Percebeu mudanças de comportamento desde o início da pandemia?  

Como vocês têm lidado com a situação? Conte sua experiência para a 

gente e envie para  porto.prev@portoseguro.com.br.

Você tem crianças em casa?
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Quem acompanha as iniciativas de marketing da Patrocinadora Porto Seguro deve ter observa-
do a presença forte da hashtag #CadaVezMaisUmPortoSeguro.

Seguindo a filosofia de fornecer atendimento especializado e ofertar serviços de qualidade, que 
transmitam aos clientes a sensação de poderem contar, sempre, com um porto seguro, a Dire-
toria de RH lançou institucionalmente, em dezembro de 2020, o Programa de Saúde Integral. 

O Programa de Saúde Integral tem por objetivo proporcionar mais bem-estar e felicidade para os 
colaboradores e seus familiares, por meio do equilíbrio entre três pilares da saúde:  mental, físico 
e financeiro. São atividades e conteúdos elaborados para ajudá-los na busca por uma vida mais 
saudável e por novos hábitos. 

Mais saúde em três pilares: 
PortoPrev e RH da Porto Seguro 
lançam Programa de Saúde Integral
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A PortoPrev participa ativamente dessa iniciativa, em parceria com a Patrocinadora. 
Por meio de seu corpo técnico, está presente na gestão do Programa como um dos 
responsáveis pelo pilar da Saúde Financeira.

Atuará fortemente na elaboração de conteúdos de Educação Financeira, como 
lives de comportamento financeiro e investimentos, compartilhamento de pílu-
las de conhecimento e consultorias financeiras. 

Essas ações estão previstas para ocorrerem ao longo do ano, destinadas a to-
dos os colaboradores das Patrocinadoras, visando conscientizá-los, cada vez 
mais, sobre a importância de manter sua saúde financeira em equilíbrio, e 
para fomentar a importância do planejamento financeiro de curto, médio e 
longo prazos.
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