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O convidado especial desta edição 
comemorativa é o ex-presidente da 
Entidade, José Olímpio da Silva. Ele 
atuou na Previdência Usiminas por 32 
anos e tem muitas histórias para contar.

4
Como profissional ele tem alta 
capacidade analítica e gosta de desafios. 
Como pessoa, valoriza a família
e as boas amizades. Conheça o novo
diretor-presidente da Entidade,
Roberto Luis Prosdocimi Maia.

Meio século de compromisso
com o futuro

Previdência Usiminas completa 50 anos com o orgulho de fazer
parte da história de mais de 36 mil participantes e assistidos



Para que todos possam assistir e conhecer um 
pouco mais sobre a história da Previdência Usimi-
nas, o vídeo está disponível no YouTube e na plata-
forma Vimeo, esta última para acesso no ambiente 
interno das empresas Usiminas. 

Boa leitura!
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AÇÕES COMEMORATIVAS
A Previdência Usiminas faz aniversário e os pre-
sentes são para os participantes e assistidos. 
Conheça as principais ações implementadas em 
comemoração ao cinquentenário da Entidade.

INSTITUCIONAL 
O novo diretor-presidente da Previdência Usiminas, 
Roberto Luis Prosdocimi Maia, atuou por 12 anos 
como membro do Conselho Deliberativo da Entida-
de e tem 36 anos de experiência na Usiminas. Em 
entrevista, ele fala sobre e os planos para o manda-
to de dois anos.

CAPA
Nos 50 anos da Previdência Usiminas, a história da 
Entidade é contada por meio dos relatos pessoais 
de participantes ativos e assistidos. Seja em fase de 
acumulação da reserva previdenciária, seja em fase 
de recebimento do benefício, o ponto em comum em 
todas as narrativas é a relação bilateral de confiança 
e respeito.

PERFIL
A história da Previdência Usiminas foi escrita pelas 
mãos de profissionais competentes e dedicados. 
Um deles é José Olímpio da Silva, que atuou por 
32 anos na Entidade, 11 dos quais como presiden-
te, e relembra importantes fatos. 

SEU PLANO
Acompanhe a rentabilidade do seu plano no 2º tri-
mestre de 2022 e a análise do cenário econômico no 
período de abril, maio e junho.

Fiel às suas raízes, mas ao mesmo tempo aten-
ta às transformações do mundo e disposta a 
inovar e crescer em sua missão de proporcio-

nar um futuro mais tranquilo para os participan-
tes e assistidos. É com essa combinação harmo-
niosa de respeito ao passado e atenção ao futuro 
que a Previdência Usiminas chega sólida, madura, 
transparente e, sobretudo, humana ao seu cin-
quentenário.

Com o slogan “O nosso plano é transformar o seu 
futuro”, as comemorações pelos 50 anos envolve-
ram diversos projetos. Um deles foi o lançamento 
de um conjunto de medidas de atualização tecno-
lógica, incluindo a reestruturação do Autoatendi-
mento, o lançamento do aplicativo e também um 
novo site. Todas as inovações foram preparadas 
para ampliar a conectividade dos participantes e 
assistidos, por meio do acesso simples e prático 
aos serviços oferecidos.

Respeito ao passado
e atenção ao futuro

Para as festividades internas, a Entidade preparou 
um café da manhã para a confraternização dos colabo-
radores. O evento foi realizado no dia 26 de agosto em 
Belo Horizonte e, simultaneamente, nas unidades de 
Ipatinga e de Santos. Na oportunidade, as equipes as-
sistiram em primeira mão o vídeo dos 50 anos. Na pro-
dução, quem conta a história da Previdência Usiminas 
são os participantes e assistidos, os verdadeiros prota-
gonistas da caminhada de cinco décadas da Entidade.

Previdência Usiminas completa 50 anos com orgulho de sua história

A Previdência Usiminas também aproveitou o 
momento comemorativo para rever sua trajetória 
e recordar os desafios, as conquistas e as lições 
colhidas ao longo dessa caminhada de cinco dé-
cadas. Foi uma oportunidade para revisar os nor-
teadores estratégicos, ancorados no tripé Missão, 
Visão e Valores. Entre as atualizações promovidas, 
dois importantes temas passaram a fazer parte 
dos Valores da Entidade: Pessoas e Diversidade e 
Inclusão, reforçando seu compromisso com o res-
peito às singularidades humanas.

As ações do cinquentenário contemplaram ainda a 
reestruturação do Programa de Educação Previdenci-
ária e Financeira. O objetivo da Entidade é ampliar o 
nível de compreensão dos participantes e assistidos 
em relação aos conceitos e produtos financeiros. Pou-
pança previdenciária, finanças pessoais e investimen-
tos em renda fixa e em renda variável são exemplos 
de temas trabalhados.

MOMENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO

https://youtu.be/X3bZbd8ky5k
https://vimeo.com/previdenciausiminas/50anos
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Conheça o novo diretor-presidente
Roberto Luis Prosdocimi Maia pretende seguir as diretrizes do planejamento 

estratégico e desenvolver uma gestão centrada em pessoas

Às vésperas de completar 60 anos de idade e 
com 36 anos de trabalho na Usiminas, 12 dos 
quais como membro do Conselho Deliberati-

vo da Previdência Usiminas, Roberto Luis Prosdocimi 
Maia é o novo diretor-presidente da Entidade. Ele as-
sumiu o cargo no dia primeiro de julho, em substitui-
ção à Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, e seu man-
dato se estenderá até 30 de abril de 2024. 

Comprometido, dedicado e movido a desafios e 
resultados, Roberto pretende atuar segundo os dire-
cionamentos do planejamento estratégico da Previ-
dência Usiminas e dar continuidade aos projetos ini-
ciados na gestão anterior, que classifica como de vital 
importância para a Entidade. Além disso, ele conside-
ra fundamental acompanhar as transformações do 
segmento e promover as melhores práticas de gover-
nança. Também é seu propósito executar uma gestão 
centrada em pessoas, com especial zelo pela prata da 
casa, que é a equipe interna, e aprimorar continua-

O novo diretor-presidente estudou Engenharia Metalúrgica 
em Ouro Preto, na Escola de Minas - UFOP, é mestre em En-
genharia Estratégica pela UFMG e Engenheiro da Qualidade 
CQE, pela American Society for Quality. Por 33 anos conse-
cutivos atuou na Usina de Ipatinga e, há três anos, retornou 
a Belo Horizonte, sua cidade natal, quando assumiu a Di-
retoria de Pesquisa, Propriedade Intelectual e Padronização 
Tecnológica da Usiminas.

Como você recebeu a indicação para o novo cargo e o 
que ele representa em sua carreira?

Fiquei um pouco surpreso, pois não esperava por um 
convite como esse. Atuei por dez anos como membro 
titular do Conselho da Previdência Usiminas e quan-
do, há dois anos, passei para suplência, imaginei que 
ali fosse encerrar minha participação. Mas reconheço 
que no passado cheguei a pensar que, em algum mo-
mento, talvez tivesse a possibilidade de trabalhar na 
Entidade. Afinal, sempre me interessei pelo assunto e 
participei de discussões estratégicas enquanto conse-
lheiro. Esse cargo representa muito para mim e o enca-
ro como uma grande oportunidade.

Como tem sido a nova rotina como diretor-presidente?

Estou me dedicando a compreender todos os processos 
internos e, em breve, poderei contribuir de forma mais 
efetiva. A experiência como conselheiro vai me ajudar 
muito, mas o que estou fazendo agora é tentar compre-
ender o dia a dia da Previdência Usiminas. Tem sido mui-
to importante para mim a receptividade da equipe. Os 
colaboradores têm manifestado boa vontade para es-
cutar meus questionamentos e me ajudado a entender 
cada processo e cada setor. Minha intenção é aprender 
o mais rápido possível, para então começar a contribuir.

Você assume a direção de uma Entidade sólida, com cer-
ca de 36 mil participantes e cinco décadas de atuação. É 
sua intenção dar continuidade aos projetos implemen-
tados pela gestão anterior?

NOTA
Permanecem na Diretoria Executiva da Previdência Usiminas Leonardo Magalhães Vecchi - diretor de 
benefícios, e Sérgio Carvalho Campos - diretor financeiro. 

Claro que sim! A Rita conduziu de forma brilhante a 
Previdência Usiminas e deixou um legado enorme. 
Existe todo um plano de trabalho já estabelecido. 
A ideia é dar continuidade, aproveitando os ensina-
mentos que a pandemia nos propiciou, de aproxima-
ção com as tecnologias e facilidades de comunicação 
à distância.

Quanto ao relacionamento com os participantes e assis-
tidos você pretende seguir na direção já indicada, de fa-
cilidades tecnológicas e transparência na comunicação?

Sim, a pandemia trouxe a oportunidade de nos apro-
fundar em técnicas de comunicação que até então não 
utilizávamos. Evidentemente, isso permitirá inserir 
mais esses mecanismos e desenvolver oportunidades 
de contato com nossos participantes e assistidos. É im-
portante facilitar esse relacionamento e acredito em 
avanços importantes.

Ainda é cedo para falar em metas e estratégias para 
médio e longo prazos? 

Não, não é cedo para falar, até porque a Rita deixou um 
importante trabalho em andamento. E aqui na Previ-
dência Usiminas atuamos com metas e estratégias 
para atingir os objetivos. Recentemente a Entidade 
contou com o apoio de uma consultoria especializada, 
a VP, e estabeleceu um planejamento estratégico com 
o envolvimento de todos os gestores. Como resultado, 
foram estabelecidos indicadores que nortearão nossos 
esforços e medirão nossa eficácia. Pretendemos dar 
sequência com a consultoria para clarear ainda mais 
nossa visão de médio e longo prazos, além de projetar 
resultados sempre melhores.

Em sua opinião, qual a importância da previdência 
complementar, especialmente para os jovens?

Esse é um dos temas em que a sociedade brasileira 
tem que “se debruçar”. É preciso trabalhar muito para 
sensibilizar todas as gerações quanto à importância da 
Educação Financeira e Previdenciária. Não podemos 
prever e tampouco controlar o futuro, mas podemos 
nos preparar para ter mais segurança e aproveitar me-
lhor cada etapa de nossas vidas. Esse é um dos grandes 
desafios, não apenas para a Previdência Usiminas, mas 

mente o relacionamento com os participantes e assis-
tidos, razão de existir da Previdência Usiminas.

 E, por falar em pessoas, nesta entrevista é pos-
sível conhecer um pouco o lado humano do novo 
diretor-presidente. Casado há 33 anos e pai de dois 
filhos já adultos, Roberto é apaixonado pela família 
e é do tipo que vê felicidade nas coisas simples da 
vida. Como bom mineiro, ama viajar para a praia 
e jamais dispensa um cafezinho e uma boa prosa. 
Acompanhe o pingue-pongue com o executivo.

para todo o segmento de previdência complementar. 
Aliás, como disse, é uma demanda da sociedade brasi-
leira e todos nós precisamos trabalhar firmes no senti-
do de dar aos jovens a compreensão da importância da 
preparação para o futuro.

Quando você começou a participar do plano de previ-
dência complementar e o que pretende fazer no futu-
ro, quando se aposentar?

O primeiro documento que assinei há 36 anos, quando 
entrei para a Usiminas, foi a adesão ao plano, na época 
a Caixa dos Empregados da Usiminas, a Caixinha. Des-
de o início de minha carreira, estou construindo minha 
poupança para a aposentadoria e considero ter sido 
uma sábia escolha. Quando me aposentar, certamen-
te quero estar ainda mais próximo da minha família, 
mas acho que nunca vou deixar de ter uma atividade 
produtiva, pois não consigo me imaginar parado. Pre-
tendo ter um pouco mais de tempo para passear e par-
ticipar mais de perto da vida dos meus pais, que vivem 
no Vale do Aço.

Como é o Roberto fora do trabalho? Gosta de futebol? 
Para que time torce? Pratica esportes? Tem um hobby?

Sim, gosto muito de futebol e acompanho os campe-
onatos, mas sem fanatismo. Meu time é o Cruzeiro, 
que não esteve muito bem nos últimos tempos, mas 
vai se recuperar e retornar aos tempos de Glória, se 
“Deus quiser”! Sobre praticar esportes, eu jogava fute-
bol quando jovem, mas atualmente prefiro atividades 
mais leves. Quanto a ter um hobby, atualmente posso 
dizer que é a leitura. É minha atividade de lazer mais 
frequente e um momento de relaxamento.

O que deixa o Roberto muito feliz?

Logicamente isso vai mudando de acordo com as eta-
pas da vida, mas hoje em dia eu tenho muito prazer em 
algo simples, que é chegar em casa depois do trabalho e 
sentar na cozinha para bater papo com minha esposa. A 
gente passa um café e fica conversando, sem perceber o 
tempo passar. Isso para mim tem um valor enorme nos 
dias de hoje!  E, como todo bom mineiro, confesso que 
também fico muito feliz quando vejo o mar. Viajar para 
a praia é algo muito especial para mim.



Hoje, aos 58 anos 
de idade, João Car-
los ainda não tem 
uma definição 
quanto à data da 
sua aposentado-
ria, mas planeja 
investir no comér-
cio e ter um negó-
cio próprio quando 
se aposentar, pois não 
consegue se enxergar to-
talmente parado. “O plano 
de previdência privada é muito importante para a 
formação do meu patrimônio futuro e para minha 
aposentadoria programada. Sou grato à Previdência 
Usiminas e gostaria de fazer um agradecimento es-
pecial à equipe de investimentos, que sempre busca 
a melhor rentabilidade para o dinheiro dos partici-
pantes”, resume. 
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CAPA

Previdência Usiminas
comemora cinquentenário
Trajetória é marcada por histórias de milhares de pessoas

DANÇAR, BORDAR E AMAR

TESTEMUNHA OCULAR DA HISTÓRIA

Em 2006, então com 25 anos de idade, ela se can-
didatou a uma vaga e foi contratada para trabalhar 
na Usiminas, em Ipatinga. Conseguir uma oportu-
nidade em uma das maiores siderúrgicas do país 
é algo que deixa qualquer jovem muito feliz. Mas, 
para Simone Carvalho Ferreira, mais do que felici-
dade, a conquista teve sabor de superação e motivo 
de muito orgulho. Naquela época, não se falava tan-
to em temas como diversidade e inclusão, mas ela 
não cogitou a possibilidade de sofrer preconceitos 
devido à sua baixa estatura. “Eu simplesmente criei 
coragem e coloquei meu potencial acima das limita-
ções do nanismo”, relembra.

Em decorrência dessa atitude, Simone foi con-
tratada como assistente admi-

nistrativa da Gerência 
Geral de Planeja-

A história de 50 anos da Previdência Usiminas é diferente das narrativas comuns que giram em torno 
de um protagonista. Trata-se de uma trajetória construída coletivamente, envolvendo milhares de 
pessoas e suas famílias. Assim, falar dessas cinco décadas é, antes de tudo, lançar luz sobre os perso-

nagens dessa história. É reconhecer e agradecer a participação dos mais de 36 mil participantes e assistidos: 
a razão de ser Previdência Usiminas.

Afinal, a parceria e a confiança depositada por cada um foi essencial para que, durante todos esses anos, a 
Previdência Usiminas pudesse cumprir e continuar cumprindo o seu propósito: contribuir para a qualidade de 
vida dos participantes e assistidos no futuro! Por fim, como evidencia o slogan que acompanha as celebrações 
dos 50 anos da Entidade: “Nosso plano é transformar o seu futuro!”. 

E, para representar todos as pessoas que escolheram a Previdência Usiminas para estar presente em 
suas vidas, foram convidados alguns personagens dessa história, como você poderá conferir a seguir.

Colaborador há mais de 37 anos, João Carlos da 
Silva Cruz começou como estagiário da área de Be-
nefícios da Fundação Cosipa de Seguridade Social, 
a antiga Femco, em Santos. Durante todo esse pe-
ríodo, acompanhou de perto o desenvolvimento da 
Entidade e guarda fatos importantes na memória. 
“Foram muitas conquistas, mas o momento mais 
relevante, em minha opinião, foi a incorporação da 
Femco pela Caixa dos Empregados da Usiminas, em 
2012, culminando na unificação dos processos e na 
criação da Previdência Usiminas”, recorda-se.  

No ato de sua contratação, em setembro de 1985, 
João Carlos aderiu ao Plano de Benefício Definido – 
PBD e iniciou o pagamento das contribuições men-
sais. Embora fosse muito jovem naquela época, com 
apenas 21 anos, ele já conversava com os colegas mais 
experientes sobre a importância de construir um patri-
mônio para o futuro. Em março de 2001, migrou para 
o Cosiprev e tem muito orgulho em possuir um plano 
de previdência privada, privilégio de poucos no Brasil.

Ela dança, faz ginástica e pilates, borda, tece, é paisagista, atua em trabalhos vo-
luntários e ainda encontra tempo para estudar inglês e fazer uma aula ou outra de 
italiano. De bem com a vida e dona de uma energia incomum para uma mulher de 
75 anos, ela é a pensionista Maria Marlene Carvalho Campos, viúva do contador e 
economista Wppslander Campos, falecido em 2012, que trabalhou por muitos anos 

na área de Finanças da Usiminas. 
Após atravessar o luto pela perda do marido, período em que viveu um momento de 

profunda tristeza e dor, ela fez questão de voltar a ter uma vida 
ativa e feliz. “O Campos era tímido e reservado, mas adorava o 

meu jeito espontâneo”, comenta a pensionista, que integra o 
Grupo Mulheres de Aço, formado por aposentadas, pensio-
nistas e colaboradoras da Usiminas.

Segundo Marlene, só é possível levar essa vida tão 
cheia de atividades em virtude do benefício que rece-
be da Previdência Usiminas. “Trabalhei como profes-
sora e promotora de vendas e sou aposentada pelo 
INSS, mas não conseguiria manter a qualidade de 

vida que tenho hoje sem a pensão deixada por 
meu marido. Sou muito grata a ele por ter se pre-

ocupado com o futuro da família e à Previdência 
Usiminas pelo amparo nos momentos mais di-

fíceis”, emociona-se. 

CORAGEM E SUPERAÇÃO

mento, cargo no qual 
permanece, e jamais 
deixou de se sen-
tir acolhida pela 
empresa. “O am-
biente de trabalho 
foi adaptado para 
mim e os colegas 
sempre me trataram 
de igual para igual”, 
conta a colaboradora, 
que gosta de se aperfeiço-
ar e atualmente está cursando 
Secretariado Executivo. Como participante do Usi-

prev há 16 anos, ela também ajuda a escrever 
a história da Previdência Usiminas e afir-

ma que é um privilégio fazer parte do 
plano e contar com a coparticipa-

ção da Usiminas. “Recentemente 
migrei para a contribuição má-
xima, pois sei que essa reserva 
previdenciária que estou for-
mando fará toda a diferença em 

minha vida no futuro”, observa.
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DATA DE FUNDAÇÃO -  A Entidade foi fundada em 28 de agosto de 1972, fruto da 
iniciativa de um grupo de colaboradores da Usiminas, quando foi criada a então 
Caixa dos Empregados da Usiminas. Em 2021, a Caixa se fortaleceu com a incorpo-
ração da Femco e ganhou o nome de Previdência Usiminas.

PLANOS ADMINISTRADOS - A Previdência Usiminas administra quatro planos de 
previdência complementar: Usiprev, Cosiprev, PB1 e PBD. Dentre eles, o plano aberto 
para novas adesões é o Usiprev.

PATROCINADORAS - Associação dos Empregados da Usiminas (AEU); Cooperativa 
de Consumo dos Empregados da Usiminas (Consul); Cooperativa de Crédito de Li-
vre Admissão do Vale do Aço (Sicoob Vale do Aço); Fundação São Francisco Xavier 
(FSFX); Mineração Usiminas; Previdência Usiminas (em relação aos colaborado-
res); Rios Unidos Logística e Transportes de Aço; Soluções em Aço Usiminas; 
Unigal; Usiminas Mecânica e Usiminas.

PATRIMÔNIO - Segundo dados de julho de 2022, a Entidade é responsável 
pela gestão de um patrimônio de R$ 9,9 bilhões e está entre as maiores 
Entidades Fechadas de Previdência Complementar do país.

PARTICIPANTES -  Mais de 36 mil, entre ativos, aposentados e pensionistas.

EQUIPE - A Previdência Usiminas conta com um time de 64 colaboradores 
e colaboradoras, que atuam na Sede da Entidade, em Belo Horizonte, e nos 
escritórios de Ipatinga e de Santos.

SOMBRA E ÁGUA FRESCA

Os sonhos de passar verões inteiros na praia e de viajar 
praticamente todos os anos para o exterior tornaram-se 
realidade para Nelson Luiz de Abreu. Ele não ganhou na 
Mega Sena e também não ficou rico de repente, mas con-
segue manter esse estilo de vida graças ao planejamento 
que fez para a aposentadoria. Depois de trabalhar por 35 
anos ininterruptos na Usina de Ipatinga, cidade na qual 
morou por 42 anos, Nelson se aposentou em 2008, no car-
go de assessor do Chefe Geral da Usina.

Assim como planejou, ele não assumiu nenhum novo 
compromisso profissional depois da aposentadoria. Ape-
nas pendurou as chuteiras com o objetivo de descansar e 
levar uma vida leve e prazerosa ao lado da esposa Ânge-
la, companheira de todas as horas e com quem é casado 
há 48 anos. Morando atualmente em Belo Horizonte, 
eles ficam pelo menos três meses do ano em um apar-
tamento que possuem em Cabo Frio (RJ). “Vamos em 
dezembro e só retornamos depois do Carnaval”, revela 
o aposentado que, como todo mineiro, adora fazer cami-
nhadas na praia e sentir na pele a brisa do mar. Quanto 
às viagens internacionais, o casal viaja uma vez por ano 
e tem planos de conhecer toda a Europa.

Beneficiário do Usiprev, Nelson reconhece que não 
daria para manter esse estilo de vida sem o benefício 
da previdência complementar e afirma que a adesão ao 
plano foi uma das escolhas mais assertivas de sua vida. 
“A Previdência Usiminas é uma Entidade cada vez mais 
eficiente e transparente, que garante a tranquilidade, a 
segurança e o bem-estar dos participantes e assistidos, 
que se sentem valorizados e respeitados”, elogia.

“O cinquentenário da Previdência Usiminas é uma 
oportunidade para relembrar a história de desafios e 
conquistas de uma Entidade que cresceu e se solidifi-
cou ao longo dessas cinco décadas, sem jamais perder 
o foco no compromisso de ajudar os participantes na 
construção de um futuro mais digno e sustentável. 
Por doze anos tive a honra de integrar a diretoria da 
Entidade e quero registrar o quão gratificante essa 
oportunidade foi para mim. Foi um tempo de inten-
so trabalho, muitos desafios, aprendizados e ótima 
convivência com a equipe, que me recebeu de braços 
abertos e enfrentou comigo todas as adversidades 
ao longo dessa caminhada. Falo de um corpo técni-
co altamente qualificado e preparado para os desa-
fios futuros. Deixo meu agradecimento aos gestores, 
gestoras, colaboradores e colaboradoras. Um agrade-
cimento especial se faz necessário aos participantes 
e assistidos, que por mais de uma década confiaram 

Raio-X da Previdência Usiminas

em meu trabalho à frente da Entidade e, consequen-
temente, na administração dos recursos de sua pou-
pança previdenciária. Desejo sucesso ao novo 
diretor-presidente e aos dire-
tores que me acompanha-
ram nos últimos anos. 
Que venham muitas 
outras décadas de re-
alizações para a Pre-
vidência Usiminas.”

Rita Rebelo Horta
de Assis Fonseca

Uma homenagem para lá de especial de quem
esteve à frente da Previdência Usiminas por 12 anos
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PERFIL

A Previdência Usiminas está completando 
cinco décadas de atuação e ele esteve pre-
sente em mais da metade dessa história, 

participando ativamente de decisões estratégicas 
e protagonizando conquistas históricas, como a 
criação do Usiprev. Estamos falando de José Olím-
pio da Silva, que trabalhou por nada menos que 32 
anos na Caixa dos Empegados da Usiminas, anti-
ga denominação da entidade, deixando um lega-
do de força e comprometimento. Foram 21 anos 
como Diretor de Benefícios, entre 1976 e 1997, e 
11 anos como Presidente, entre 1997 e 2008.

Somando todo o tempo de serviços prestados 
às empresas Usiminas, a conta sobe para 41 anos, 
motivo de muito orgulho para José Olímpio. É que 
antes de assumir seu primeiro cargo na Caixa dos 
Empregados ele trabalhou na Usiminas e na Usi-

Legado de força e determinação
Nesta edição comemorativa dos 50 anos da Previdência Usiminas,
uma homenagem especial ao ex-presidente José Olímpio da Silva,

que se dedicou à entidade por mais de três décadas

  11

Momento feliz com a esposa e os netos
José Olímpio foi diretor de

benefícios entre 1976 e 1997

minas Mecânica. Em agosto de 1967 ingressou 
como estagiário da Divisão de Análise de Siste-
mas e Processos da Usiminas, permanecendo na 
empresa após a formatura em Administração 
pela Faculdade de Ciências Econômicas – Face/
UFMG. Em março de 1973, com a criação da Usi-
minas Mecânica, foi convidado a exercer o cargo 
de assessor da Superintendência Administrati-
va da nova empresa do grupo. “Esse histórico de 
mais de quatro décadas muito me orgulha e en-
vaidece”, emociona-se.

Desta forma, José Olímpio teve a oportunidade 
de acompanhar de perto o movimento pela criação 
da Caixa dos Empregados, fruto de um sonho dos 
colaboradores da Usina de Ipatinga, que já se pre-
ocupavam com o futuro. “O sonho se tornou reali-
dade em agosto de 1972, com a fundação da Caixa, 

cujo objetivo primeiro era 
proporcionar aos partici-
pantes a oportunidade de 
formar uma reserva para 
complementar, após a 
aposentadoria, os benefí-
cios concedidos pela pre-
vidência oficial”, destaca.

Inicialmente, o único plano de benefícios ofe-
recido aos participantes era o PB1, concebido na 
modalidade de Benefício Definido, predominante 
na época. Tratava-se de um plano coletivo, atrela-
do aos benefícios do INSS, o que o tornava bastan-
te vulnerável aos riscos financeiros/econômicos. 
Foi em agosto de 1998, na gestão de José Olímpio, 
que a Caixa lançou seu novo plano, o Usiprev, na 
modalidade de contribuição definida. “Demos um 
passo muito importante naquele ano, pois cria-
mos um plano individualizado e com grau mínimo 
de riscos. A partir daí, cada participante passou a 
possuir uma conta para o crédito das contribui-
ções individuais e também das contrapartidas da 
patrocinadora”, observa o ex-presidente.

Da ideia do novo plano ao lançamento do Usi-
prev, foi necessário um trabalho intenso, focado 
e corajoso. “Realizamos centenas de palestras em 
todas as unidades operacionais das patrocina-
doras mostrando as características principais do 
novo plano, entre elas a possibilidade de migração 
do PB1 para o Usiprev. Acredito ter sido um suces-
so, pois conseguimos a adesão de mais de 80% dos 
participantes”, ressalta José Olímpio.

DEVER CUMPRIDO E GRATIDÃO

Ao rememorar todos esses fatos, os sentimen-
tos de José Olímpio são de dever cumprido e tam-
bém de muita gratidão. “Ninguém se faz sozinho. 
É preciso agradecer aos colegas de diretoria, ami-
gos, companheiros e colaboradores que comigo 
trabalharam, sempre fiéis e comprometidos com 
os objetivos da antiga Caixa. Muitos se encon-
tram aposentados hoje e tenho o prazer de con-
viver com alguns”, emociona-se. 

Em meio a tantas lembranças, o ex-presidente 
faz um agradecimento especial a Ademar de Carva-
lho Barbosa, que foi diretor-presidente da Usiminas 
e também presidiu a Caixa dos Empregados. “Ja-
mais me esquecerei do incentivo e apoio que recebi 
do Dr. Ademar”, salienta.

FELICITAÇÕES PELOS 50 ANOS

Finalizando, neste ano em que a Previdência 
Usiminas completa cinco décadas de atuação, ele 
faz questão de cumprimentar e parabenizar os 
atuais diretores e colaboradores. “E também se faz 
necessário agradecer a todas as empresas patroci-
nadoras, que sempre apoiaram a Entidade, enten-
dendo o importante papel que ela representa na 
renovação de seus quadros de pessoal”, completa.

SOBRE A VIDA DE APOSENTADO

Hoje aposentado, José Olímpio conta que não 
possui grandes ambições, mas ressalta que tem o 
privilégio de manter a qualidade de vida e a tran-
quilidade financeira graças ao benefício da previ-
dência complementar. Sobre o que mais gosta de 
fazer no tempo livre, ele responde com simplici-
dade: “Faço caminhadas e aulas de pilates junto 
com minha estimada e fiel companheira Vera e 
também amo viajar, especialmente para matar 
as saudades das queridas filhas, amados netos e 
caros genros”, destaca.

Palestra de lançamento do Usiprev, no
Auditório da Usiminas, em Ipatinga 

A criação do Usiprev
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Desempenho PBD

4,06%
5,81% 6,64%

4,52%
8,44%

12,93%

5,86%
7,88%9,.44%

2,98%

1º tri 2022

4,21%
6,81%

2,63% 2,80% 3,21%

2º tri 2022 Acumulado 2022

Renda Fixa

Investimentos Estruturados

Consolidado (Cota Contábil)

Meta Atuarial PBD

Operações com Participantes
(Empréstimo Simples)

SEU PLANO DE BENEFÍCIOS
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O segundo trimestre de 2022 
começou com expectativa 
alta para resultados e indi-

cadores da economia, visto que o 
primeiro trimestre superou as pro-
jeções. Porém, o período foi afetado 
pelo desdobramento da guerra en-
tre a Rússia e a Ucrânia. Os efeitos 
foram o aumento dos preços do 
petróleo e gás natural, contribuindo 
para o aumento da inflação mun-
dial, juntamente às políticas restriti-
vas da China contra a Covid-19, com 
a realização de novos lockdowns.

No Brasil, a inflação (IPCA) che-
gou a 2,22% no trimestre, acumu-
lando alta de 5,49% até o mês de 
junho, e 11,89% nos últimos 12 
meses, influenciada principalmen-
te pelos preços dos combustíveis, 
alimentos e bebidas.

Para conter o aumento dos pre-
ços, o Banco Central elevou a taxa 
de juros (Selic) a cada reunião re-
alizada no 2 º trimestre, com au-
mento de 1,0 ponto percentual em 
maio e 0,5 ponto percentual em 
junho, chegando ao patamar de 
13,25%. O mercado espera que a 
Selic suba ainda mais e se estabilize 
em 13,75% até o final do ano. 

Houve redução nas vendas do va-
rejo, que caíram 0,91% no trimestre, 
mas acumula alta de 1,4% em 2022. 
Os resultados são piores do que o 
esperado, provando que a alta dos 

preços reduziu o poder de compra 
dos brasileiros que, consequente-
mente, diminuíram o consumo. Há 
previsões de aumento no varejo 
para o 2º semestre, esperando que a 
inflação esteja controlada por meio 
de todas as medidas que vem sendo 
tomadas, como redução do imposto 
para combustíveis. Por outro lado, o 
setor de serviços segue pressionan-
do a inflação. No conjunto, o PIB 
teve crescimento de 1,1% no 2º tri 
em comparação ao primeiro.

CENÁRIO INTERNACIONAL
Já no cenário internacional, o 

Banco Central Americano - Fed sur-
preendeu o mercado ao elevar sua 
taxa de juros em maio e em junho, 
encerrando o semestre em 1,75% e 
provando sua preocupação com a 
inflação e potencial recessão da eco-
nomia americana. Na reunião mais 
recente do Fed, a taxa chegou a 2,5% 
e o mercado espera que alcance o 
patamar de 3% até o final do ano.

O Banco Central Europeu, por sua 
vez, não promoveu aumentos na 
taxa de juros no segundo trimestre, 
o que só veio a ser feito em julho. A 
preocupação agora está em saber 
como a Europa irá lidar com o me-
nor suprimento de combustíveis 
provenientes da Rússia e com a pos-
sível recessão de seu principal país, 
a Alemanha. 

RENDA FIXA
Os sucessivos aumentos da taxa 

de juros (Selic) contribuíram para a 
boa performance de títulos atrela-
dos ao CDI no período. Já os títulos 
pré-fixados tiveram um desempe-
nho ruim com a aceleração dos ju-
ros. Os títulos indexados à inflação 
apresentaram bons resultados com 
a alta do IPCA, tanto os marcados na 
curva quanto os marcados a merca-
do. Para o segundo semestre é espe-
rada a estabilização das taxas.

RENDA VARIÁVEL
O Ibovespa teve seu pior mês 

do ano em junho, caindo 11,5%. 
Foi a maior queda desde o início 
da pandemia e a baixa acumulada 
em 2022 é de 6%, revertendo todo 
o ganho do primeiro trimestre.

EXTERIOR
Nos Estados Unidos, as bolsas 

tiveram seu pior semestre em 
mais de 50 anos e o S&P 500 (ín-
dice que acompanha as 500 maio-
res empresas dos EUA) caiu 20,6%. 
As principais bolsas internacionais 
caíram, em média, 20% no semes-
tre. Já o dólar acumula uma desva-
lorização frente ao real de 6,14% 
no período, mesmo com a alta de 
10,13% registrada em junho. 

Resultados do 2º bimestre
Entenda o cenário econômico e o desempenho do seu plano no período

Desempenho USIPREV

1º tri 2022

2º tri 2022 Acumulado 2022

Renda Fixa

Renda Variável

Consolidado (Cota Contábil)

Benchmark  USIPREV

Operações com Participantes
(Empréstimo Simples)

3,65% 4,71%

13,85%

7,43%

-21,96%

3,91% 4,46%
3,49%

5,67%

-18,24%

3,98%

-16,06%

3,40% 3,15%

7,27%
10,65%

-6,92%

11,70%

-34,49%

7,45% 7,75%

Investimento Exterior

Investimentos Estruturados

Conservador

2º TRI 2022PERFIL 1º SEM 2022

Moderado

Agressivo

3,57%

-1,21%

-5,64%

1º TRI 2022

3,85%

5,56%

7,56%

7,55%

4,28%

1,50%

Desempenho Perfis de Investimento USIPREV

Conservador

2º TRI 2022PERFIL 1º SEM 2022

Moderado

Agressivo

2,90%

-1,63%

-5,88%

1º TRI 2022

3,46%

5,35%

7,49%

6,46%

3,63%

1,17%

Desempenho Perfis de Investimento COSIprev

Desempenho PB1

3,86%
6,53% 7,43%

-22,04%

4,92%
2,55%

4,55%

-4,03%

4,02%
7,54%

3,98%

-16,09%

5,23%

-0,33%

3,25%

-28,77%

8,04%

14,56%
11,70%

-34,59%

10,41%

2,22%

7,95%

-31,65%

1º tri 2022 2º tri 2022 Acumulado 2022

Renda Fixa

Renda Variável

Imóveis

Consolidado (Cota Contábil)

Meta Atuarial PB1

Operações com Participantes
(Empréstimo Simples)

Investimento Exterior

Investimentos Estruturados

Renda Fixa

Investimentos Estruturados

Consolidado (Cota Contábil)

Benchmark  COSIprev

Operações com Participantes
(Empréstimo Simples)

Renda Variável

Desempenho COSIprev

1º tri 2022 2º tri 2022

Acumulado 2022

3,07% 2,98%
7,47%

-22,13%

3,51% 3,95%

13,89%

2,81%

8,43%

3,95%

-16,20%

2,80% 2,95%

-18,15%

5,96%

11,67% 11,71%

-34,66%

6,41% 7,02%

-6,78%

Investimento Exterior

Conservador

2º TRI 2022PERFIL 1º SEM 2022

Moderado

Agressivo

3,57%

-1,21%

-5,64%

1º TRI 2022

3,85%

5,56%

7,56%

7,55%

4,28%

1,50%

Desempenho Perfis de Investimento USIPREV

Conservador

2º TRI 2022PERFIL 1º SEM 2022

Moderado

Agressivo

2,90%

-1,63%

-5,88%

1º TRI 2022

3,46%

5,35%

7,49%

6,46%

3,63%

1,17%

Desempenho Perfis de Investimento COSIprev



No aniversário da Previdência Usiminas, os presentes são para você! 
Estamos falando de uma série de ações implementadas pela Entidade 
para estreitar ainda mais o relacionamento com os participantes, 
aposentados e pensionistas e facilitar o dia a dia de todos.

Nosso plano é transformar seu futuro!

NOVO SITE - Com nova identidade visual e conteúdo repaginado, o novo site 
possibilita uma navegação mais prática e intuitiva. Clique aqui para navegar!

AUTOATENDIMENTO - Além de mais moderno, completo e dinâmico, o portal 
de autoatendimento ganhou novas funcionalidades e pode ser acessado por 
meio de diferentes navegadores. Quer ter acesso à sua rentabilidade, perfil de 
investimento, empréstimo, contracheque e muito mais? Clique aqui. 

APLICATIVO - Agora você tem saldo de contas, rentabilidade, empréstimo, 
simulação de benefícios, informe de rendimentos e contracheque na pal-
ma da mão. E também pode acompanhar sua poupança previdenciária e 
seu perfil de investimentos, além de alterar a contribuição mensal, fazer 
aportes e muito mais. Baixe o app da Previdência Usiminas no seu celular.

REVISÃO DOS NORTEADORES -  Sintonizada com as rápidas transforma-
ções do mundo e com os avanços da sociedade, além de sua própria evo-
lução, a Previdência Usiminas revisou seus norteadores estratégicos, ou 
seja: Missão, Visão e Valores. Entre as novidades o destaque é a inclusão 
dos valores Pessoas e Diversidade e Inclusão.

PRIVACIDADE DE DADOS - A Entidade vem continuamente aprimorando os 
processos em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. O objetivo 
é reforçar o cuidado com os dados pessoais dos participantes, assistidos, 
colaboradores, patrocinadores, fornecedores e prestadores de serviços.

SELO COMEMORATIVO - Em comemoração ao cinquentenário, foi criado 
um selo comemorativo. A peça remete a um dos principais objetivos da 
Previdência Usiminas, que é o de estreitar o relacionamento com os seus 
mais de 36 mil participantes e assistidos. Por meio da simbologia das 
mãos dadas, a arte também expressa os conceitos de parceria e unidade.

VÍDEO DE 50 ANOS - Qual a importância da Previdência Usiminas para você? 
No aniversário de 50 anos, os verdadeiros protagonistas dessa história con-
tam um pouco sobre como tem sido essa caminhada!
Clique aqui para ver o vídeo no YouTube.

Previdência
Usiminas

https://www.previdenciausiminas.com/
https://youtu.be/X3bZbd8ky5k ou aqui para ver no Vimeo. https://vimeo.com/previdenciausiminas/50anos
https://autoatendimento.previdenciausiminas.com

