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Ânimos renovados 
para receber 2022

Bem perto de encerrar 2021, temos a 
sensação de que podemos respirar um 
pouco mais aliviados, e olhar o novo ano 
com mais esperança. Depois de quase 
dois anos de instabilidade, em função da 
pandemia, naturalmente nossos cuida-
dos permanecerão e com tantas lições 
aprendidas. 

Sabemos que as perspectivas para 2022 
são desafiadoras. O ritmo lento de recu-
peração da economia preocupa. A infla-
ção é assunto permanente nos noticiá-
rios, assim como a questão orçamentária 

e a política fiscal. Teremos eleições presi-
denciais, portanto o cenário interno deve 
ser movimentado. 

Recebemos o novo ciclo com otimismo, 
positividade e disposição. A superação 
de tantos obstáculos nos tornou ainda 
mais fortes, resilientes e unidos na reali-
zação do nosso trabalho. 

Nesta edição do Espaço PortoPrev, em 
Cenário Financeiro, José Antonio Pena 
Garcia, economista-chefe da Porto In-
vestimentos, fala sobre o momento, faz 

WILLIAN VAMERLATI DUTRA
Coordenador de Previdência Fechada

uma breve retrospectiva dos fatores que 
impactaram o mercado em 2021 e traz 
perspectivas para 2022. 

A seção Finanças Pessoais aborda a ne-
cessidade de rever metas e preparar o 
orçamento para receber o novo ano. Em 
Educação Previdenciária, falamos sobre 
a utilização do décimo terceiro salário 
como reforço no seu planejamento e 
destacamos a importância de utilizar o 
benefício fiscal do seu Plano de Benefí-
cios PortoPrev. 

Por fim, a seção Vida em Equilíbrio traz 
dez dicas para que possamos trilhar 2022 
com muito ânimo, saúde e equilíbrio. 

Seguimos firmes no nosso propósito de 
apoiar cada Participante no planejamen-
to do seu futuro e na gestão de sua vida 
financeira com mais qualidade de vida, 
e contamos com cada um de vocês para 
que caminhemos sempre juntos! Feliz 
2022 a todos!
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Dados da PortoPrev  
referentes a outubro/21

PARTICIPANTES

PATRIMÔNIO

PLANO I PLANO II

R$ 443.043.585,83

R$ 264.260.587,05

ATIVOS

VINCULADOS

APOSENTADOS

PLANO I

2.284

1.595

179

PLANO II

3.529
801

29

Tabela de Rentabilidade • Plano I (%)

Tabela de Rentabilidade • Plano II (%)

Mês/Ano
Mensal Acumulado

Ultraconservador Conservador Moderado  Arrojado Ultraconservador Conservador Moderado  Arrojado

Out/2021 -1,16 -1,07 -1,94 -2,94 1,63 2,22 -0,84 -3,08
Set/2021 0,73 0,85 -0,08 -1,12 2,83 3,32 1,12 -0,14
Ago/2021 0,29 0,32 -0,26 -0,79 2,08 2,45 1,21 0,99
Jul/2021 0,33 0,35 -0,61 -1,33 1,79 2,13 1,47 1,79
Jun/2021 0,35 0,79 0,52 0,81 1,45 1,77 2,09 3,16
Mai/2021 0,62 0,27 1,00 1,89 1,10 0,97 1,56 2,34
Abr/2021 0,56 0,81 1,05 1,41 0,48 0,70 0,55 0,44
Mar/2021 0,01 0,27 0,76 1,56 -0,08 -0,11 -0,49 -0,96
Fev/2021 -0,23 -0,39 -0,87 -1,54 -0,09 -0,37 -1,24 -2,48
Jan/2021 0,14 0,02 -0,37 -0,96 0,14 0,02 -0,37 -0,96

Mês/Ano
Mensal Acumulado

Conservador II Moderado II  Arrojado II Conservador II Moderado II  Arrojado II

Out/2021 -1,08 -1,96 -2,98 2,35 -1,01 -3,37
Set/2021 0,85 -0,09 -1,13 3,46 0,97 -0,40
Ago/2021 0,32 -0,26 -0,80 2,59 1,05 0,74
Jul/2021 0,35 -0,61 -1,35 2,26 1,32 1,55
Jun/2021 0,33 0,52 0,82 1,90 1,94 2,94
Mai/2021 0,73 1,00 1,67 1,56 1,41 2,11
Abr/2021 0,66 0,76 1,41 0,82 0,41 0,43
Mar/2021 0,06 0,05 1,58 0,16 -0,35 -0,97
Fev/2021 -0,09 -0,44 -1,58 0,10 -0,40 -2,51
Jan/2021 0,20 0,04 -0,94 0,20 0,04 -0,94
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Cintos afivelados,  
prontos para 2022!
Por José Antonio Pena Garcia, economista-chefe da Porto Investimentos

A elaboração de retrospectivas ou balanços sobre o que de 
mais importante ocorreu ao longo do ano é uma tradição 
nesta época. Como o espaço aqui é restrito e haveria mui-
to o que dizer sobre 2021, destaco dois pontos que, entre 
tantos outros, marcaram o cenário econômico do ano que 
está prestes a terminar.

No exterior, o reaparecimento, depois de uma longa ausên-
cia, de um inimigo que conhecemos bem aqui no Brasil: a 
inflação. Por diversas razões, os índices de preços ao redor 
do mundo devem fechar 2021 com as maiores altas dos 
últimos muitos anos, ou mesmo décadas. Por aqui, o IPCA 
deve registrar uma variação de cerca de 10%. 

Além da inflação e de condições climáticas bastante adver-
sas, houve também um outro fator, exclusivamente domés-
tico, que não apenas ajuda a explicar a alta dos preços neste 
ano, como pode ser um fator relevante para sua persistên-
cia nos anos seguintes: o enfraquecimento do principal pilar 
das contas públicas, o chamado “teto de gastos públicos”.

Sem ele, aumenta a incerteza sobre o desempenho fiscal 
nos próximos anos, incluindo a evolução da dívida pública. 
Mais incerteza é igual a maior risco. E um risco mais eleva-
do gera aumento dos juros e desvalorização da nossa moe-
da. Esses dois fatores combinados levam a mais inflação e 
menos atividade econômica.

Tanto quanto o balanço do ano que se encerra, previsões 
para o que se inicia também são comuns neste momento, e 
uma oportunidade a mais para uma futura humilhação de 
quem as fez... Ainda mais se tratando de um ano de eleição 
presidencial. 

Tendo dito isso, 2022 pode representar um passo a mais 
na direção do fim da pandemia de Covid-19, seja pela am-
pliação da vacinação, seja pela disponibilização de anti-
virais eficazes na redução dos efeitos da doença. Ela não 
desaparecerá, mas provavelmente lidaremos melhor com 
ela. Outra hipótese positiva é a ocorrência de chuvas mais 
abundantes no Centro-Sul do País, ajudando a recuperar os 
reservatórios das usinas hidrelétricas e, assim, reduzindo o 
custo da energia.

Por outro lado, as incertezas ligadas à corrida eleitoral e à po-
lítica econômica da próxima administração deverão manter 
um quadro de real ainda fraco, inflação elevada (ainda que 
bem menor que a deste ano), juros altos e crescimento baixo.

Correndo o risco de me repetir em relação a artigos passa-
dos, os próximos meses recomendam que mantenhamos 
os cintos afivelados. Torcendo pelo melhor, é conveniente 
que estejamos preparados para notícias não tão boas assim.

Saúde e sucesso a todos nós em 2022!
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Fim de ano:  
13º e benefício fiscal 
podem reforçar seu 
planejamento!
A tarefa de poupar para o futuro requer boa dose de planejamento. Quanto 
mais recursos você conseguir acumular ao longo da vida, maiores as chances 
de garantir renda para sua aposentadoria. 

Além de juntar dinheiro mensalmente, com disciplina, é importante aproveitar 
alguns reforços, como o décimo terceiro. Procure utilizar esse dinheiro para 
colocar as contas em ordem e, com seu orçamento em dia, aproveite para 
poupar essa renda extra, ou parte dela, fazendo sua contribuição voluntária. 

Pensando no seu planejamento, você pode, também, utilizar o benefício fiscal 
do seu Plano PortoPrev, o que pode ajudar a reduzir, na hora de declarar 
o IRPF, o imposto a pagar, ou mesmo aumentar sua restituição. Saiba mais 
sobre este assunto, na nossa série “Fique por Dentro”, na pág. 10.

Você tem cuidado bem do seu planejamento? Compartilhe! Envie e-mail para 
porto.prev@portoseguro.com.br. Seus comentários poderão aparecer aqui!
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Rumo a 2022: 
reveja seu 
orçamento e 
suas metas
Mais um ano terminando. Quantos desafios! É hora de 
renovar os ânimos e se organizar para 2022. Seu orçamento 
está preparado?

Diante de tantas mudanças na rotina e nos hábitos desde o 
início da pandemia em 2020, vale observar com atenção sua 
planilha de orçamento, atualizando todas as informações. 
Procure, também, rever suas metas de curto, médio e longo 
prazos. 

Ter objetivos claros é fundamental para o sucesso de um 
planejamento financeiro. A principal vantagem de você 
especificar suas metas e estabelecer prazos para realizá-las 
é que consegue, assim, manter seu foco e observar sempre 
seus resultados. Certamente, alguns planos mudaram ao 
longo do percurso, como por exemplo: o adiamento da 
sonhada viagem, a troca de carro cancelada, a mudança de 
casa antecipada etc. 
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Conte para a gente: seu 
orçamento está pronto 
para 2022? Seus objetivos 
mudaram ao longo da 
pandemia? Sua família 
adotou hábitos novos que 
continuarão no ano que vem?

Sua participação poderá aparecer 
no próximo Espaço PortoPrev. 

Procure ser bastante claro e detalhista na hora de definir suas metas, para assim traçar uma 
estratégia eficiente de realização. Pensando no prazo de realização, procure dividi-las em:

METAS DE CURTO PRAZO:  
são as que você pretende realizar em menos de um ano. Entram aqui a reserva de 
emergência, uma pequena reforma da casa, uma festa de aniversário em bufê etc.

METAS DE LONGO PRAZO:  
têm uma estimativa de realização acima de cinco anos. Alguns exemplos: 
faculdade do filho, a compra de um imóvel, aposentadoria etc.

METAS DE MÉDIO PRAZO:  
são aquelas que você imagina concretizar dentro de um a cinco anos. Pode ser a 
troca do carro, a reforma da casa ou uma viagem ao exterior, por exemplo.

NÃO DEIXE QUE SEUS SONHOS FIQUEM NO PAPEL!

Planeje-se sempre, mas procure dedicar-se à estratégia para colocar em prática cada passo. 
A vida ganha muito mais motivação quando você consegue realizar seus objetivos. Sucesso!
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Este é um verdadeiro convite à reflexão. Diante de tanta superação nos úl-
timos dois anos, procure avaliar como tem sido sua rotina, quais são seus 
sonhos, se você tem vivido como gostaria, e o que falta para assumir novos 
hábitos, mais saudáveis e prazerosos. 

Os tempos de pandemia nos ensinaram valiosas lições, e uma delas é de que 
precisamos valorizar mais a vida, a saúde, o bem-estar! 

Permita-se sonhar, listar seus desejos livremente, seja no papel, no notebook 
ou no celular. Defina planos, necessidades, e depois estabeleça uma ordem 
de realização. Enumere também novos hábitos. Confira na próxima página, 
dez dicas para trilhar 2022 com muito ânimo, saúde e equilíbrio:

Ano novo, novos 
hábitos! Dez 
dicas para trilhar 
2022 com mais 
disposição!
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Você tem um hobby? Procure praticar, no dia a dia, 
algo que realmente lhe faça feliz. Artesanato, música, 
dança, leitura, esporte... São tantas opções! 

Reserve tempo para o lazer, convivência com amigos 
e com a família.

Mantém sua agenda em dia? Procure reunir seus 
compromissos, definir horários que lhe permitam al-
guns intervalos. Lembre-se de delegar algumas tarefas 
– você não precisa fazer tudo sozinho. 

Preserve-se! Acompanhe os noticiários, mas sem exa-
geros. Combata a tensão e o estresse, cuide da quali-
dade do sono e dedique o devido tempo ao descanso.

Cultiva o hábito de meditar? Dedique alguns minutos 
diários para relaxar, respirar fundo, silenciar a mente. 

Simplifique a vida: reveja suas prioridades, seus há-
bitos de consumo e a gestão do seu tempo. Reserve 
períodos para o lazer, convivência com amigos e com a 
família. Celebre suas conquistas, por mais simples que 
pareçam.

Já pensou em se dedicar ao voluntariado? A iniciativa 
é transformadora e pode dar sentido à vida de muitas 
pessoas.

Mantenha sua mente aberta, positiva e otimis-
ta. Busque o autoconhecimento e permita-se ter dias 
ruins.

Cuide-se mais! Tenha uma atitude mais preventiva em 
relação à sua saúde, adote uma dieta balanceada, lon-
ge dos exageros e mantenha seu corpo em movimento.

Controle sua saúde financeira, mas sem exageros! 
O planejamento deve ser utilizado para assegurar qua-
lidade de vida e equilíbrio entre presente e futuro, que-
rer e precisar. 

1 6
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Você tem cuidado do seu 
bem-estar?  

Conte sua experiência, que 
pode servir de inspiração 
para muitas pessoas!

Seus comentários poderão 
aparecer no próximo  
Espaço PortoPrev.
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Nesta edição trazemos informações sobre um assunto que é relevante o 
ano todo, mas muito comentado nessa época: o benefício fiscal do seu 
Plano. 

SEU PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO:  Entenda 
como funciona o benefício 
fiscal do seu Plano 
PortoPrev

SÉRIE 3
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O QUE É BENEFÍCIO FISCAL?
O benefício fiscal é um regime especial de tributação, que pode ser oferecido a diferentes setores da 
economia, trazendo algumas vantagens na hora de recolher impostos. 

Os Planos de Previdência Complementar fechados, como o PortoPrev e os Planos no Modelo PGBL 
(Plano Gerador de Benefício Livre) oferecem vantagem fiscal. O objetivo é recolher menos imposto, 
podendo assim contribuir mais para o seu Plano e ampliar o valor poupado periodicamente.

COMO APROVEITAR O BENEFÍCIO FISCAL?
As contribuições que você faz ao longo do ano ao Plano podem ser descontadas do imposto de renda 
a ser pago, no limite máximo de 12% da sua renda bruta anual tributável. Para isso, é importante 
utilizar, na hora de declarar IR, o modelo completo da Declaração.

Verifique se o valor da sua contribuição tem sido compatível à dedução permitida (12% da sua renda 
mensal tributável). Caso isso não ocorra, você pode complementar o valor, por meio da contribuição 
adicional ao Plano, até o fim de 2021.

As contribuições realizadas em 2021, assim como toda a renda recebida ao longo do ano, despesas e 
movimentações financeiras do período deverão ser incluídas na Declaração de IR 2022, a ser entregue 
até 30 de abril do ano que vem.  Capriche no seu planejamento!

No próximo boletim, 
continuaremos com 
esta série. Aguarde.
  
Fique por Dentro!

Você aproveita o benefício fiscal do seu Plano?  
Tem conduzido bem seu planejamento?
Compartilhe suas experiências! Seus comentários poderão aparecer no próximo 

Espaço PortoPrev.
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