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Analista de relações com investidores 
aproveita a juventude para investir no 
futuro, sem abrir mão da qualidade
de vida no presente.

4
Aplicativo chega como um presente 
para os participantes e assistidos no 
ano em que a Previdência Usiminas 
completa cinco décadas de atuação.

E tem muita gente nova 
largando na frente para a 

formação de um patrimônio 
para o futuro.

Previdência é
coisa de jovem,

sim!
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INSTITUCIONAL
Previdência Usiminas comemora 50 anos e presen-
teia os participantes e assistidos com um aplicativo 
de fácil navegação, que oferece os mesmos serviços 
do novo Autoatendimento.

CAPA
O tempo passa para todos e não é aconselhável su-
bestimá-lo quando o que está em jogo é o seu pró-
prio futuro. Tratando-se de aposentadoria, o longo 
prazo conta a favor e quem começa a guardar dinhei-
ro mais cedo não precisa comprometer a qualidade 
de vida no presente para formar um patrimônio ca-
paz de garantir o padrão de vida no pós-carreira.  

ESTILO DE VIDA
Ele concilia as responsabilidades do trabalho com o 
controle das finanças pessoais e pretende estar pre-
parado para quando o futuro chegar. Conheça a his-
tória do analista de relações com Investidores Felipe 
Gabriel Pinheiro Rodrigues. 

SEU PLANO
Acompanhe a rentabilidade do seu plano no 1º tri-
mestre de 2022, a análise do cenário econômico no 
período e o comportamento dos investimentos em 
renda fixa e renda variável.

PREVIDÊNCIA ABERTA OU FECHADA?
A formação da reserva para o futuro fica mais fácil 
com a previdência complementar. E os planos ofe-
recidos pelas entidade fechadas, como é o caso da 
Previdência Usiminas, proporcionam inúmeras van-
tagens quando comparados aos planos abertos, dis-
ponibilizados pelos bancos e seguradoras.

Use o tempo como aliado!

O planejamento para a aposentadoria passa 
longe da cabeça de muitos jovens. É até 
compreensível quando pensamos nos mil 

e um sonhos de quem está no início da carreira. 
A preparação para o futuro, no entanto, é fun-
damental para aqueles que desejam manter o 
padrão de vida na aposentadoria. E todos nós sa-
bemos que o benefício pago pelo INSS não é sufi-
ciente para a manutenção de uma vida tranquila. 
Assim, para driblar o modelo previdenciário bra-
sileiro e ter uma renda extra no futuro, é preciso 
começar a guardar dinheiro o quanto antes.

Outro ponto a ser considerado é o aumento 
da longevidade. Com os avanços da medicina e a 
melhoria das condições sanitárias no país, é cer-
to que vamos viver mais. Mas será que teremos 
condições de desfrutar desses anos adicionais 
com conforto e tranquilidade? Na matéria de 
capa, refletimos sobre todas essas questões, in-
cluindo as vantagens de participar de um plano 
de previdência complementar patrocinado pela 
empresa. Além de depoimentos de jovens que 
fizeram a opção pelo plano e estão felizes com 
o investimento, trazemos a visão do especialista 
Cristiano Verardo, que faz importantes alertas 
para a juventude. (Páginas 5 a 7)

O lançamento do aplicativo da Previ-
dência Usiminas é outro assunto de des-
taque. Unindo tecnologia e praticida-
de, ele chega para facilitar a vida dos 
participantes e assistidos, oferecen-
do os mesmos serviços disponíveis 
no novo Autoatendimento. Agora, 
é possível fazer tudo pelo celular: 
consultar saldos e extratos, acom-
panhar a rentabilidade do plano, 
simular empréstimo e muito mais. 
(Páginas 4)

Na editoria Estilo de Vida, conheça 
a história do analista de relações com 
investidores da Usiminas, Felipe Ga-
briel Pinheiro Rodrigues. Formado em 
Engenharia, ele encontrou sua verdadei-
ra vocação na área financeira. E, com ape-
nas 27 anos de idade, é do tipo que pensa no 
futuro e faz questão de investir em previdên-

cia complementar, mas sem deixar de ser jovem 
e sem abrir mão da qualidade de vida ao lado da 
família e de suas grandes paixões: o automobilis-
mo e o videogame. (Páginas 8 e 9)

Na sequência, fique por dentro da rentabi-
lidade alcançada por seu plano do 1º trimestre 
de 2022. E acompanhe a análise preparada pela 
área de Investimentos sobre os principais acon-
tecimentos políticos e econômicos do período e 
sua influência sobre o desempenho dos investi-
mentos. (Páginas 10 e 11). 

Para encerrar, preparamos um comparati-
vo que evidencia as vantagens da previdência 
complementar fechada em relação às entidades 
abertas. Por que escolher a Previdência Usiminas 
ao invés de um plano oferecido pelo mercado? Já 
pensou quanto você pode acumular em 10, 15 ou 
20 anos, contando com a contrapartida da em-
presa patrocinadora do seu plano?  (Página 12)

Boa leitura!
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A Previdência Usiminas a um toque 

Focada em uma atuação cada vez mais digi-
tal, a Previdência Usiminas acaba de lançar 
o aplicativo da Entidade, que reúne soluções 

para atender às necessidades dos mais de 36 mil 
participantes, aposentados e pensionistas dos 
planos Usiprev, Cosiprev, PB1 e PBD. Moderno, 
intuitivo e prático, ele chega para proporcionar 
maior comodidade, acessibilidade e autonomia 
a todos.

O aplicativo disponibiliza os serviços do novo 
Autoatendimento e, por isso, o acesso a ele de-
verá ser feito com o mesmo login, de forma des-
complicada, segura e prática. Ao entrar, o usuá-
rio verá o seu nome e terá todo o sistema 
personalizado com 
suas informações. 
Vale lembrar que os 
serviços disponíveis 
são exclusivos para 
os participantes, 
aposentados e pen-
sionistas dos planos 
de benefícios.

O lançamento da 
nova plataforma in-
tegra um conjunto de 
ações da Previdência 
Usiminas em comemo-
ração aos 50 anos de 
história da Entida-
de, a serem com-
pletados no dia 28 
de agosto deste 
ano. É a consolida-
ção dos esforços da 
equipe gestora, no 
sentido de estreitar o 
relacionamento e aprimo-
rar cada vez mais a capacida-
de de atendimento aos parti-
cipantes e assistidos. 

O que tem no Aplicativo?

O app da Previdência Usiminas se des-
taca como uma solução inovadora e 

capaz de oferecer uma experiência 
digital tranquila e sem dor de ca-

beça. E você não precisa esperar 
mais para experimentar essa 

novidade, pois ele já está dis-
ponível para Android (na 

Play Store), e para apare-
lhos IOS (na Apple Store). 

Que tal baixar o app ago-
ra a ter todos esses ser-

viços em seu celular, 
na palma da mão?

Entidade está prestes a comemorar bodas de ouro e uma das 
ações comemorativas é o lançamento do aplicativo, que chega 

como um presente para os participantes e assistidos

CAPA

Porque quanto mais cedo se inicia o período de contribuição e acumulação 
de recursos, menor é o esforço necessário para atingir a meta estabelecida

A vida profissional está apenas começando e a 
aposentadoria ainda está longe das preocu-
pações da analista de gestão Marina Castelo 

Furtado, de 28 anos, colaboradora da Diretoria Cor-
porativa de Tecnologia da Informação da Usiminas. 
Porém, desde que foi admitida, há quatro anos, ela 
aderiu ao Usiprev. “Não posso prever o amanhã e 

não faço ideia do que vou querer 
fazer da vida aos 60, 70 ou 80 

anos, mas considero a pouca 
idade que tenho agora um 
ponto favorável, pois terei 
tempo de sobra para for-
mar minha reserva para o 
futuro”, observa.

Marina entrou para a em-
presa como trainee, em 2018, 

e conheceu o plano em uma das 
palestras da Previdência Usiminas. 

Segundo ela, a participação da Usiminas funcionou 
como um gatilho para sua adesão. “É um importan-
te fator motivacional saber que a empresa assina 
junto com a gente o compromisso de poupar para o 
nosso futuro e, todo mês, deposita a sua contrapar-

te”, avalia. Além da motivação financeira, a analista 
destaca que, com esse reforço, os colaboradores não 
se sentem sozinhos na caminhada para a formação 
de sua poupança previdenciária.

HÁBITO DE INFÂNCIA
Formada em economia, Marina adquiriu o há-

bito de poupar na infância. Incentivada pelos pais, 
guardava todas as moedas que ganhava em um co-
frinho para, no momento oportuno, comprar aquele 
brinquedo dos sonhos. Esperar o cofre encher para 
contar as moedas com o pai foi a primeira lição de fi-
nanças assimilada pela menina, que mais tarde des-
cobriu novas maneiras de economizar. Hoje, além do 
Usiprev, Marina está atenta ao mercado e gosta de 
investir. Mas ela ressalta que o primeiro ponto a ser 
considerado pelos jovens são as obrigações finan-
ceiras mensais.  “Se sobrar dinheiro depois de pagar 
todas as contas, aí sim, é interessante pensar no as-
sunto. Não adianta investir quando algum compro-
misso mensal está descoberto, pois os ganhos sobre 
o montante investido podem ser eliminados somen-
te com os juros e multas pelo atraso de determinada 
conta”, adverte.

Por que previdência complementar
é coisa de jovem?

Na palma da mão

Dados sobre a rentabilidade do plano.

Saldo de contas. 

Informe para Imposto de Renda.

Informações sobre suas contribuições.

Seu perfil de investimento.

Simulação de benefícios.

Simulação de empréstimo.



NA CONTRAMÃO DA MAIORIA 
Rafael, assim como Marina, caminha na contra-

mão de um comportamento observado entre os 
jovens: o de gastar tudo o que se ganha. Segundo 
estudo realizado em 2017 pelo Banco Mundial, 
apenas 6% dos brasileiros com idade entre 15 e 24 
anos têm o hábito de economizar. A mesma pesqui-
sa, que envolveu entrevistas com 150 mil pessoas 
em 144 países, revelou que o Brasil possui um dos 
menores níveis de poupança do mundo. O país fi-
cou em 101º lugar no ranking global, perdendo até 
mesmo para nações mais pobres, como Filipinas, 
Mali e Bolívia. 

Diferentemente da maioria dos jovens que parti-
ciparam da pesquisa, Rafael sente prazer em poupar 
e investir. Além da previdência complementar, ele 
procura ter sempre uma reserva para as emergên-
cias e faz investimentos diversificados. Segundo 
o analista, quem quer começar a investir precisa 
aprender uma regra básica: disciplina e regularidade 
são bem mais importantes do que o valor a ser pou-
pado. Outra dica de ouro: “Ninguém é muito jovem e 
nem muito velho para começar a guardar dinheiro”.

SEM DEIXAR DE SER JOVEM
O segredo é ter um planejamento financeiro. 

No mais, é vida normal, com trabalho, estudos, 
férias, rolês, amigos, baladas, redes sociais, es-
portes e o que mais a pessoa quiser. “Não é pre-
ciso deixar de viver. Existem estratégias e formas 
de se organizar financeiramente que vão permi-
tir que você guarde dinheiro sem abrir mão do 
lazer e do conforto”, explica Rafael.
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O melhor momento para começar a pensar no 
futuro é quando você entra no mercado de tra-
balho. Foi pensando assim que Rafael Reis deu 
início à formação da sonhada reserva financeira 
no dia em que recebeu sua primeira remunera-
ção como estagiário, em março de 2018. Como 
ele também queria ser independente e pagar as 
próprias contas, foi preciso fazer muitas mano-
bras para que todo mês sobrasse um pouquinho 

para guardar. E foi assim, com 
o salário do estágio, que ele 

sentiu, pela primeira vez na 
vida a responsabilidade de 
administrar sozinho sua 
vida financeira.

Hoje, aos 26 anos, Rafael 
é analista de Investimentos 

da Previdência Usiminas e 
emprega suas habilidades e 

conhecimentos sobre o mercado 
financeiro para dar suporte à equi-

pe que faz a gestão do patrimônio dos mais de 36 mil 
participantes da Entidade. Com relação às finanças 
pessoais, ele aderiu ao plano Usiprev desde que foi 
efetivado, em setembro de 2019, e faz questão de con-
tribuir com o percentual máximo. Apesar de ainda não 
ter pensado no que pretende fazer quando se aposen-
tar, o analista prefere se antecipar e economizar para 
não ter surpresas desagradáveis no pós-carreira, fase 
em que inevitavelmente a renda cai e as despesas au-
mentam. “Quem poupa tem a possibilidade de fazer 
escolhas e é exatamente isso o que quero para todas 
as etapas da minha vida”, orgulha-se.

Para Verardo, toda hora é hora de investir. 
“Participar de um curso relevante é investimen-
to, ainda que tenha dispêndio de grana envol-
vido; ler um livro ou um artigo como parte de 
uma estratégia de evolução ou crescimento; 
participar de eventos e ações culturais; fazer 
um intercâmbio etc. Tudo isso é investimen-
to. O tempo também é um investimento e um 
recurso de altíssima perecibilidade, ainda que 
seja um descanso planejado”, explica.

A vida em constante investimento

“Como será o amanhã? Responda quem puder...”

“Previdente é aquela pessoa que tenta se antecipar em relação ao futu-
ro e se proteger ao máximo”. A definição é do entusiasta em previdência 
complementar, Cristiano Verardo, atual porta-voz e embaixador da ini-
ciativa Previdência é Coisa de Jovem, desenvolvida pela Associação Bra-
sileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar - Abrapp.  
Uma analogia interessante, segundo ele, é pensar no paraquedista, que 
prepara seu próprio paraquedas antes do salto. “Ser previdente não tira 
a emoção da aventura, mas deixa o salto menos arriscado! Acho que 
todos nós devemos ser mais previdentes. Então, começa por aí: previ-
dência é coisa de jovem, sim! E, quanto mais cedo a pessoa adquire essa 
mentalidade, melhor”, destaca Verardo, que também é diretor de Comu-
nicação, Relacionamento e Seguridade da Vexty.

Segundo ele, todos devem ter um plano de aposentadoria. E um bom 
plano envolve uma série de atitudes e produtos de educação financei-
ra e previdenciária que contemplem temas como: o uso racional do di-

Seja mais previdente, mas sem
perder a emoção da aventura!

No entanto, se pensamos no investimento 
como uma forma de colocar o dinheiro para 
render em uma instituição financeira, o me-
lhor momento é quando recebemos a primeira 
renda e, de preferência, nos primeiros segun-
dos depois que a grana cai na conta. Por quê? 
“Porque quando você investe como primeira 
coisa a fazer, você estabelece prioridades, ou 
seja, diz para si mesmo e para o seu dinheiro 
que investir é importante. Segundo, porque 
essa atitude reduz propositalmente sua capa-
cidade de gastar. E, mesmo que o valor nomi-
nal do investimento seja pequeno em relação 
à remuneração, o que é comum no início da 
carreira, a disciplina de investir já vai se for-

Clique aqui e confira em nosso site a versão completa desta matéria (parte 1 )
e da entrevista exclusiva com Cristiano Verardo (parte 2 ).

talecendo. Além disso, contar com o apoio 
da empresa na formação da poupança 
previdenciária é um privilégio que não 
pode ser desperdiçado”, analisa.

Atualmente, de acordo com a analista, o tesouro 
é uma ótima opção, porque a taxa Selic está alta e 
também por ser um tipo de investimento que pode 
ser feito com valores mais baixos. Para quem está co-
meçando, Marina recomenda, acima de tudo, o auto-
conhecimento. “É fundamental conhecer sua propen-
são ao risco, saber se você é conservador, se suporta 
arriscar mais e como reage às perdas. Não adianta 

começar num mercado mais complexo, como o de 
ações, por exemplo, e acabar se perdendo por não en-
tender a lógica do jogo. Depois de alcançar certo ní-
vel de maturidade, aí sim, é importante diversificar”, 
ensina. Segundo Marina, em um cenário de guerra, 
como o atual, os impactos na economia mundial são 
severos e isso indica que é hora de empregar a velha 
tática de não colocar todos os ovos na mesma cesta.

nheiro; a diferença entre ser um bom consumidor e ser um consumista; lições para a pessoa aprender 
a lidar bem com as tentativas de influência da publicidade; cuidados com a saúde; a importância da 
carreira longa e não de um emprego longo apenas; produtos de proteção como seguros pessoais e 
para os bens; diversificação de investimentos; poupança de emergência; ousadia na hora certa; pru-
dência quando necessário e por aí afora. “Previdência é atitude, é um estilo de vida!”, define.

https://www.previdenciausiminas.com/comunicacao/noticias/2022/0620_previdencia_complementar.php
https://www.previdenciausiminas.com/comunicacao/noticias/2022/0620_entrevista_coisa_jovem.php


O que mais faz da vida um jovem como Felipe, que leva 
tão a sério o trabalho, os estudos e os compromissos finan-
ceiros? Sem precisar pensar duas vezes, ele responde que 
sua felicidade reside no estilo de vida tranquilo que leva, 
na companhia dos pais, da namorada e de seu cachorro. 
Ao falar sobre um dos seus hobbies, o automobilismo, o 
analista viaja no tempo e se recorda dos carrinhos com os 
quais brincava, da coleção de Hot Weels e miniaturas da 
Fórmula 1 e das trocas que fazia com os colegas quando 
tinha algum modelo repetido ou estava de olho em algum 
modelo novo. “Ali eu desenvolvi essa paixão que trago em 
meu DNA. Segundo meus pais, desde bebê, minha ativida-
de preferida era dar uma volta de carro. Era tudo o que eu 
precisava para ficar feliz e é uma das coisas que me relaxa 
até hoje”, compara.

Logicamente, o esporte preferido de Felipe é a Fórmula 1. 
Além de acompanhar todos os campeonatos, ele gosta de 
pesquisar sobre o esporte. Tanto que fez questão de conhe-
cer a história de Ayrton Senna e conta que chorou sozinho 
no cinema depois do filme sobre a vida do piloto. “Senna 
morreu em 1994, no ano em que eu nasci. Ele merece ser 
lembrado, pois é considerado por muitos o melhor da his-
tória da Fórmula 1 e um dos maiores automobilistas de to-
dos os tempos, além de ser um dos meus ídolos no esporte”, 
destaca.  

Dono de um Sandero RS, um modelo pensado e monta-
do esportivamente, o analista ama colocar o pé na estrada. 
Atualmente, ele está se preparando para participar do Track 
Day, na pista do Mega Space, em Santa Luzia. “Será uma 
oportunidade de pilotar, sempre com segurança e dentro da 
lei”, explica.

Outra grande paixão de Felipe é o videogame e seus jogos 
preferidos atualmente são os de automobilismo e de mun-
do aberto, que dão ao jogador a possibilidade de se mover 
livremente para explorar os universos fictícios dos games.
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Jovem, sim!
Despreparado para o futuro, jamais!

ESTILO DE VIDA

Nesta edição, conheça o profissional de relações com 
investidores Felipe Gabriel, que optou pela área de finanças 
para colocar em prática uma vocação presente em seu DNA

Com apenas 27 anos de idade, ele atua em 
um mercado financeiro cada vez mais com-
petitivo e é um dos responsáveis por fazer 

a interface entre a Usiminas e seus investidores. 
Nesta edição do Estilo de Vida, conversamos com 
o analista de relações com investidores da Usimi-
nas, Felipe Gabriel Pinheiro Rodrigues. Apesar da 
formação em engenharia, Felipe se especializou 
em sua grande vocação: o mundo das finanças. 
Com um cargo tão importante na empresa e ad-
ministrando com sucesso suas finanças pessoais e 
vida social, a trajetória de Felipe é uma verdadei-
ra inspiração para outros jovens – sobretudo para 
aqueles que almejam uma carreira bem-sucedida 
e êxito no trato com o dinheiro, sem abrir mão da 
qualidade de vida.

Velocidade e adrenalina

se arriscar mais no mercado. Além da previdência 
complementar, ele investe em renda fixa (fundos 
e tesouro direto) e em renda variável (ações, inves-
timentos no exterior etc.).

O gosto pelas finanças, segundo Felipe, é resul-
tado do empenho de seus pais para ensiná-lo a 
poupar. Quando criança, ele guardava as moedas 
que ganhava nos “poupançudos”, divertidos cofri-

nhos de borracha com formato de monstros da Cai-
xa Econômica Federal. “Quem foi criança na mesma 
época que eu, com certeza vai se lembrar da alegria 
que era encher os poupançudos e depois ir com os 
pais até o banco para fazer o depósito e ganhar ou-
tro cofrinho. Foi dessa experiência infantil que nas-
ceu o prazer que sinto em economizar para alcan-
çar objetivos maiores”, reconhece.

Clique aqui e confira a lista de filmes, séries, documentários e livros indicados por Felipe.

Felipe entrou para a Usiminas como estagiário, 
em 2017, e foi efetivado em meados de 2018. An-
tes de se formar em Engenharia Metalúrgica pela 
UFMG, formou-se técnico em Mecânica Industrial 
no CEFET, integrado ao ensino médio. Ele também 
fez um intercâmbio na Colorado School of Mines, 
nos Estados Unidos, quando começou a se inte-
ressar por finanças e tentou compreender a ótica 
do mercado morando em um país que é referên-
cia mundial no tema. Depois disso, migrou para a 
área financeira e não poupou esforços para apri-
morar seus conhecimentos. Além da extensão em 
Finanças Empresariais pela UFMG, possui licenças 
e certificados em instituições como a Faculdade 
FIPECAFI e a Fundação Getúlio Vargas.

TEMPO PARA ERRAR E ACERTAR
Desde a contratação pela Usiminas, Felipe é par-

ticipante do Usiprev e classifica o plano oferecido 
pela Previdência Usiminas como o investimento 
dos sonhos. “Você contribui e a empresa deposita 
a contrapartida dela em valor igual até certo limite. 
Isso significa entrar em campo com o jogo ganho, 
com 100% de ganho imediato. Os planos disponí-
veis no mercado, pelas entidades abertas, não ofe-
recem uma vantagem como essa”, compara.

Outro ponto fundamental, de acordo com o 
analista, é que a gestão do patrimônio dos parti-
cipantes é feita por uma equipe altamente capaci-
tada e cuidadosa. Além disso, quem está em fase 
de contribuição e com o contrato de trabalho ativo 
na Usiminas não paga a taxa de administração, 
como é praticado no mercado. “Isso pegando ape-
nas o aspecto do investimento, sem contar o fato 
de que ter uma poupança previdenciária é algo de 
extrema importância para o futuro”, resume. Uma 
das vantagens de começar a investir dinheiro na 
juventude, de acordo com Felipe, é ter mais tempo 
para errar e acertar e, assim, poder diversificar e 

https://www.previdenciausiminas.com/comunicacao/noticias/2022/0620_despreparo_futuro.php
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1º TRI 2022Jan/ 2022 Fev/ 2022 Mar/ 2022

Desempenho PB1

0,94%
2,17%2,05% 1,83%

0,86%
2,02%

-13,79%

1,04% 1,02%
2,16%

-5,18%
-5,87%

0,94%
0,14%

1,63% 1,37%
1,85%

2,06%

-0,82%

-3,93%

2,07%
1,53%

3,62%

2,08%

3,86%

6,53%

-4,03%

-22,04%

4,92%

2,55%

7,43%

4,55%

Renda Fixa

Renda Variável

Imóveis

Consolidado (Cota Contábil)

Meta Atuarial PB1

Operações com Participantes
(Empréstimo Simples)

Investimento Exterior

Investimentos Estruturados

Quebra de escala

Renda Fixa

Investimentos Estruturados

Investimento Exterior

Benchmark  COSIprev

Operações com Participantes
(Empréstimo Simples)

Renda Variável

Consolidado

Desempenho COSIprev

1,71%
0,52% 0,78%

-13,84%

0,31%

2,01%

-0,54%

1,25%0,85%
1,63%

-5,90%

0,05%
0,95%

1,80% 2,01%1,86%

3,95%3,51%3,07% 2,98%

7,47%

13,89%

-22,13%

3,67%

1,88%

-3,96%

6,66%6,73%

1º TRI 2022
Jan/ 2022 Fev/ 2022

Mar/ 2022

Quebra de escala

Desempenho PBD

Jan/ 2022 Fev/ 2022 Mar/ 2022 1º TRI 2022

Renda Fixa

Investimentos Estruturados

Consolidado (Cota Contábil)

Meta Atuarial PBD

Operações com Participantes
(Empréstimo Simples)

1,06%1,22%
0,52%

1,03% 1,15%

-0,75%

0,88%
1,30% 1,36%

1,80%

5,32%

1,55%
2,07%

4,06%

5,81%

6,64%

2,98%

4,52%
3,78%

1,43%

0,78% 1,01%
2,02%

-13,75%

6,74%

1,64%
0,66%

Jan/ 2022 Fev/ 2022 Mar/ 2022 1º TRI 2022

Desempenho USIPREV

Investimentos Estruturados

Renda Fixa

Renda Variável

Consolidado (Cota Contábil)

Benchmark  USIPREV

Operações com Participantes
(Empréstimo Simples)

Investimento Exterior

Quebra de escala

1,03% 1,34%1,63%

-5,85%

-0,09%

1,55%0,99%
2,07% 2,05%

3,62%

-3,90%

6,75%

1,44%1,95%

3,91% 4,46%

7,43%

-21,96%

13,85%

4,71%
3,65%

Conservador

FEVEREIROPERFIL MARÇO

Moderado

Agressivo

1,04%

0,75%

0,52%

JANEIRO

0,73%

1,79%

3,00%

2,03%

1º TRI 2022

3,85%

2,94%

3,89%

5,56%

7,56%

Conservador

FEVEREIROPERFIL MARÇO

Moderado

Agressivo

0,95%

0,73%

0,56%

JANEIRO

0,49%

1,67%

2,98%

1,99%

1º TRI 2022

3,46%

2,87%

3,80%

5,35%

7,49%

Desempenho Perfis de Investimento USIPREV

Desempenho Perfis de Investimento COSIprev*

Conservador

FEVEREIROPERFIL MARÇO

Moderado

Agressivo

1,04%

0,75%

0,52%

JANEIRO

0,73%

1,79%

3,00%

2,03%

1º TRI 2022

3,85%

2,94%

3,89%

5,56%

7,56%

Conservador

FEVEREIROPERFIL MARÇO

Moderado

Agressivo

0,95%

0,73%

0,56%

JANEIRO

0,49%

1,67%

2,98%

1,99%

1º TRI 2022

3,46%

2,87%

3,80%

5,35%

7,49%

Desempenho Perfis de Investimento USIPREV

Desempenho Perfis de Investimento COSIprev*
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SEU PLANO DE BENEFÍCIOS

O primeiro trimestre de 2022 começou com bons 
resultados dos indicadores econômicos e ex-
pansão das vendas do varejo, acumulando alta 

de 4,7%. Comparando com os três primeiros meses de 
2021, o avanço foi de 1,3%. O setor de serviços também 
apresentou resultado positivo no período. Embora ja-
neiro tenha registrado fraco desempenho, com queda 
de 1,8%, houve uma recuperação em fevereiro e março, 
com crescimento de 0,4% e 1,7%, respectivamente, to-
talizando 0,3% na margem.

O Banco Central do Brasil, dando continuidade ao 
ciclo de alta de juros, que encerrou o ano de 2021 em 
9,25% a.a., realizou mais dois aumentos na taxa Se-
lic no primeiro trimestre, elevando-a ao patamar de 
11,75% a.a. no mês de março, para conter a alta da in-
flação. A expectativa do mercado financeiro é de que 
sejam promovidos novos aumentos na taxa básica de 
juros e a Selic alcance números próximos a 14% a.a.

Já a inflação, medida pelo IPCA, foi de 3,20% no pe-
ríodo. Um dos maiores vilões foi o setor de transporte, 
principalmente a gasolina, que teve uma sequência de 
fortes altas em 2022. Os grupos alimentação e bebidas 
também colaboraram para a alta, com destaque para 
os preços dos alimentos para consumo em domicílio, 
como o tomate e a cenoura.

No cenário internacional, o Fed - Banco Central ameri-
cano, que tem se mostrado mais preocupado com infla-
ção nos EUA, que não é mais considerada transitória pela 
autoridade monetária, iniciou um ciclo de aumento de 
juros, elevando-os de 0,25% para 0,50% a.a. no primeiro 
trimestre. E outras altas já são esperadas pelo mercado, 
até que se atinja um patamar em torno de 3% ao ano.

Outro fator no cenário externo que movimentou o 
mercado e a economia global foi a guerra entre Rússia 
e Ucrânia, iniciada no final de fevereiro. A instalação do 
conflito pressionou os preços das commodities, dado 

Resultados do 1º trimestre
Entenda o cenário econômico e o desempenho 
do seu plano nos três primeiros meses de 2022

que os dois países são grandes personagens da cadeia 
global de suprimentos. A Rússia fornece gás natural para 
grande parte dos países europeus, além de ser um dos 
maiores exportadores mundiais de fertilizantes, fato que 
impacta diretamente o Brasil, uma vez que o país impor-
ta praticamente todo o fertilizante que utiliza. A Ucrânia, 
por sua vez, é um forte exportador global de trigo.

RENDA FIXA
Com os aumentos da taxa Selic para conter a infla-

ção, que começa a sair do controle, podemos destacar 
a melhora da performance dos títulos atrelados ao 
CDI, que se beneficiaram dessas altas. Por outro lado, 
os títulos pré-fixados tiveram uma performance fra-
ca, com a aceleração dos juros. Já os títulos indexados 
à inflação apresentaram bons resultados com a alta 
do IPCA, tanto os marcados na curva quanto os mar-
cados a mercado.

RENDA VARIÁVEL
No cenário local, o Ibovespa teve um ótimo início de 

ano e apresentou alta de 14,48% no primeiro trimes-
tre, impactado principalmente pelo ingresso maior de 
capital estrangeiro na bolsa. Os investidores compra-
ram o índice Bovespa apostando na alta das commo-
dities, uma vez que na carteira do IBovespa há grande 
participação de empresas exportadoras desses bens.

EXTERIOR
Em relação ao cenário externo, as bolsas americanas 

apresentaram resultados na contramão do Ibovespa no 
primeiro trimestre. O índice S&P 500 caiu 4,95%, o Dow 
Jones teve queda de 4,57% e o índice Nasdaq registrou 
desvalorização de 9,10%. Além disso, o preço do dólar 
contra o real sofreu desvalorização de 15% no período.



Compare, na simulação abaixo, como ficará a aposentadoria do 
Henrique e da Priscila após contribuírem durante 30 anos para 
a previdência complementar. Ele fará a opção por um banco 
(entidade aberta) e seguirá sozinho o caminho para a formação 
da poupança previdenciária. Já a Priscila participará de um 
plano oferecido por uma entidade fechada e contará com o 
apoio da empresa patrocinadora ao longo de toda a jornada.  

Você sabe qual vai ser o resultado do seu investimento 
para o futuro caso escolha a previdência complementar 
fechada, como é o caso da Previdência Usiminas? E se 
escolher a previdência complementar aberta, aquela 

oferecida pelos bancos e seguradoras?

Salário: R$ 3.000
Idade atual:

25anos
Idade na

aposentadoria:
55 anos
Tempo de

contribuição: 30 anos
Rentabilidade nominal
utilizada*: 8% ao ano
Valor de contribuição:

R$ 30,00

PERFIL DE AMBOS

Até agora, quanto você já
juntou para a aposentadoria?

2023

2033

2043

2053

*A rentabilidade informada é apenas para simulação e não representa garantia de retorno futuro.

de contribuição de contribuição1% 1%

de contribuição
da patrocinadora0%

Priscila

Contará  com 
o apoio da 
patrocinadora.

Plano oferecido 
pela  empresa, 
entidade fechada.

Plano oferecido 
por um banco, 

entidade aberta.

Formará sozinho 
a sua poupança 
previdenciária. 

Henrique

de contribuição
da patrocinadora1%

R$92.020,11R$46.010,06


