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Conheça as dicas de planejamento e 
controle de gastos pessoais e familiares 
da participante Cleyde Archanjo.

4 Previdência Usiminas revisa 
Planejamento Estratégico para 2023. 
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6Novo programa de educação financeira e previdenciária chega 
para motivar os participantes e assisitidos a darem a largada 
rumo a um futuro mais seguro e tranquilo
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EDITORIAL

INCENTIVO FISCAL
Os valores investidos em previdência complementar po-
dem ser deduzidos do Imposto de Renda até o limite de 
12% da renda bruta anual. Caso suas contribuições não te-
nham alcançado esse limite ao longo do ano, é possível fa-
zer um aporte extra para aproveitar o incentivo fiscal. Fique 
atento, pois o prazo expira no dia 29 de dezembro. 

INSTITUCIONAL 
O Planejamento Estratégico da Previdência Usiminas passou 
por uma revisão para 2023. Além de promover as atualizações 
e adequações de percurso necessárias, de acordo com o cená-
rio esperado, a iniciativa possibilita que as equipes estejam 
ainda mais alinhadas com a missão e os valores da Entidade. 

CAPA
Reforçando o compromisso com a educação financeira 
e previdenciária dos participantes e de seus familiares, a 
Previdência Usiminas lança o Programa Futurar. O objeti-
vo é oferecer conteúdos de qualidade sobre planejamento, 
consumo consciente, previdência complementar, mercado 
financeiro e outros.

ESTILO DE VIDA
A secretária executiva Cleyde Mary Santana Archanjo 
aprendeu cedo a lidar com dinheiro e a valorizar a seguran-
ça financeira. Convidada desta edição, ela é participante do 
Cosiprev e incluiu os aportes extras ao plano em seu orça-
mento mensal.

SEU PLANO
Acompanhe a rentabilidade do seu plano no 3º trimestre de 
2022 e a análise do cenário econômico nos meses de julho, 
agosto e setembro.

Fim de ano é uma época que carrega vários sig-
nificados. Há pessoas que entendem a passa-
gem de um ano para o outro como um simples 

recorte de tempo. Outras enxergam a virada como 
o encerramento de um ciclo e uma oportunidade 
de recomeço. Seja qual for a sua visão, é válido 
aproveitar esse período para fazer balanços, rever 
escolhas e organizar as finanças. Afinal, quem não 
vive melhor e mais feliz com as contas em dia e 
sem estresse financeiro? Então, que tal falarmos 
em planejamento? 

O tema permeia praticamente todas as pautas 
desta edição. Na matéria de capa, por exemplo, apre-
sentamos o Futurar, o novo programa de educação 
previdenciária e financeira da Previdência Usiminas, 
que nasce com uma marca própria e um blog reple-
to de artigos sobre planejamento e saúde financeira. 
Inovador, o programa contempla encontros presen-
ciais e on-line com especialistas, refletindo sobre in-
vestimentos, finanças pessoais e uma infinidade de 
temas ligados ao controle financeiro e à preparação 
para a aposentadoria. (Páginas 6 e 7)

Na editoria Institucional, novidades sobre o Pla-
nejamento Estratégico da Entidade, que acaba de 
passar por uma revisão para 2023, com análise de 

cenários e a definição de metas e ações para que 
a Previdência Usiminas possa chegar exatamente 
aonde deseja no próximo ano. (Páginas 4 e 5)

No Estilo de Vida, trazemos o exemplo da cola-
boradora da Soluções Usiminas e participante do 
Cosiprev, Cleyde Mary Santana Archanjo. Ela co-
meçou a poupar na infância, guardando moedas 
em um cofrinho e tem o planejamento financeiro 
como um norte para a sua vida, apontando os so-
nhos e as metas para alcançá-los. (Páginas 8 e 9)

Você pode acompanhar também o desempenho 
do seu plano de benefício no terceiro trimestre 
( julho, agosto e setembro) e a análise do cenário 
econômico no período. (Páginas 10 e 11)

No fechamento da edição, confira dicas sobre 
o aporte extra, uma contribuição espontânea ao 
plano que você poder fazer até o último dia útil 
de cada ano. Além de aumentar a poupança previ-
denciária, é uma boa estratégia para você se bene-
ficiar com a dedução do Imposto de Renda em até 
12%. (Página 12)

Boa leitura, boas festas e que 2023 seja um ano de 
grandes conquistas! 

FALE CONOSCO

Previdência Usiminas

Sede - Avenida do Contorno, 6.594, 

12º andar, - Bairro Savassi

Belo Horizonte - MG

CEP: 30110-044

Telefone: 0800-0831111

www.previdenciausiminas.com
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comunica@previdenciausiminas.com
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Previdência USIMINAS & VOCÊ

Depois de uma pausa, em virtude da pandemia, chegou a hora do Recadastra-
mento/prova de vida dos aposentados e pensionistas. A grande novidade é 
que o processo passou a ser totalmente on-line, pelo site da Previdência Usi-

minas, permitindo que todos atualizem o cadastro sem sair de casa. Veja as dicas. 

O recadastramento teve início no dia 16 de novembro e vai até 31 de dezembro.

Antes de acessar o sistema, tenha em mãos o número do CPF, a data de nascimento, o primeiro 
nome da mãe e o endereço de e-mail. 

Também será necessário preencher campos com o nome e o CPF de todos os dependentes.

Será preciso, ainda, digitar o código de recadastramento, enviado por e-mail ou por carta impressa 
pela Previdência Usiminas, de acordo com os dados de seu cadastro atual na Entidade.

Quem tiver dificuldade para acessar a plataforma on-line, poderá solicitar a ajuda de familiares e/ou 
amigos. Neste caso, a pessoa responsável pelo recadastramento também deverá se identificar com 
o nome e o CPF.

Recadastramento/Prova de vida
dos aposentados e pensionistas

INSTITUCIONAL

Planejamento
Estratégico 2023

Previdência Usiminas traça objetivos 
para o próximo ano, com foco no 

aprimoramento dos serviços prestados 
aos participantes e assistidos

ACOMPANHAMENTO DE PERFORMANCE

Após a reunião de revisão do Planejamento Estra-
tégico, os desdobramentos dos objetivos estraté-

gicos a serem trabalhados no ano seguinte acontecem 
em um encontro inicial que chamamos de Reunião de 
Acompanhamento de Performance (RAP). Na RAP nú-
mero zero já fica bastante evidente a interdependên-
cia entre os vários projetos, a importância da sinergia 
entre as equipes e os impactos de possíveis atrasos em 
algum cronograma, por exemplo. A partir daí, realiza-
mos RAPs mensais nas quais os líderes de cada projeto 
apresentam um resumo das ações realizadas nos úl-
timos 30 dias, justificam eventuais atrasos, abordam 
riscos e pontos de atenção porventura identificados e 
demonstram o acompanhamento do cronograma. As 
reuniões mensais são muito importantes, pois tratam 
da execução das estratégias definidas”.

Isabela Carvalho Duarte - Especialista em Compliance 
e Governança e Project Management Officer (PMO) do 
Planejamento Estratégico

MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS

Ao participar da revisão do Planejamento-
Estratégico tive a oportunidade de conhe-

cer os objetivos de curto, médio e longo prazos  
da Previdência Usiminas, o que me permitirá 
desdobrar esse conhecimento aos demais cola-
boradores da equipe. Foi um privilégio ter aces-
so à rota traçada para atingir as metas estabe-
lecidas para o crescimento e modernização da 
Entidade, com a preservação de sua essência. O 
desafio agora é atuarmos como multiplicadores 
desse conhecimento e dessa visão.”

Sandra Rodrigues Queiroz Cabral da Silva
- Coordenadora de Processamento de Benefícios

Fique atento ao prazo, pois quem não se recadastrar até 31 de dezembro, 
poderá ter o benefício temporariamente suspenso, até a que a atualização 
dos dados seja efetivada.

Faça já o recadastramento e fique em dia com suas obrigações! Clique aqui. ATENÇÃO! 

Instrumento de gestão de vital importância para as em-
presas e organizações, o planejamento estratégico traba-
lha com horizontes futuros. Justamente por isso, pressu-

põe dinamismo e é essencial que seja monitorado, revisto e 
atualizado periodicamente, para se adequar aos diferentes 
cenários e conjunturas. Foi o que fez a Previdência Usimi-
nas, ao promover a revisão do Planejamento Estratégico da 
Entidade, que foi implementado em 2021 e contempla um 
horizonte de cinco anos.

A Entidade revisitou o documento e definiu as metas e 
os planos de ação para o período 2023 a 2027.

AJUSTES DE ROTA 

O Planejamento Estratégico nos permite apre-
sentar a nossos stakeholders o momento atu-

al da Entidade, o que desejamos alcançar no curto, 
médio e longo prazos e quais caminhos escolhemos 
para atingir nossos objetivos. Nesse sentido, é de 
suma importância revisitar os planos anualmente 
e ajustar a rota quando necessário para alcançar as 
metas. Além disso, a transparência dos números e 
ações é o maior ganho para nossos participantes 
e assistidos. Após a revisão do Planejamento para 
2023, o primeiro passo é envolver todo o time, para 
que todos tenham consciência dos impactos das 
suas atividades em cada uma de nossas metas e 
objetivos. A seguir, é necessário dar visibilidade aos 
indicadores escolhidos e/ou desenvolvidos para pos-
sibilitar ajustes e reações rápidas às demandas do 
dia a dia no segmento no qual atuamos. Por fim, de-
dicação e comprometimento sempre!” 

Roberto Luis Prosdocimi Maia - Diretor-presidente 
da Previdência Usiminas 

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

As organizações de alto nível sabem que um 
Planejamento Estratégico auxilia na compre-

ensão e na reação às mudanças de cenário, contribui 
para o aprimoramento das vantagens competitivas 
e incentiva a melhoria da eficiência operacional e da 
produtividade, resultando na evolução dos níveis de 
prestação de serviços. Essas mesmas organizações 
de ponta também reconhecem o quanto o processo 
pleno da gestão estratégica alinha as pessoas em re-
lação ao seu propósito e estimula o aprimoramento 
da cultura organizacional. Esta tem sido a maneira 
com que a Previdência Usiminas incorpora o concei-
to de Estratégia Organizacional que a VP Expansão 
de Negócios teve a honra de implementar na Enti-
dade, desde o final de 2021. Um time de executivos 
de alto nível profissional e excelente formação atua 
fortemente imbuído em transformar a Entidade em 
uma das melhores do país na administração de pla-
nos previdenciários, levando essa prosperidade para 
todo o grupo de participantes e seus familiares.”

Eduardo Véras - Sócio fundador da VP Business 
Consulting

https://recadastramento.previdenciausiminas.com/
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CAPA

PROGRAMA FUTURAR

Uma pesquisa realizada pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo - CNC aponta que 8 em cada dez famílias 

estão endividadas. O Serasa diz que mais de 67 mi-
lhões de pessoas estão inadimplentes - números de 
agosto. O valor dessas dívidas supera R$ 289 bilhões, 
dos quais 28% se referem a pendências com bancos 
e cartões de crédito.

As famílias andam endividadas e os problemas 
financeiros trazem ansiedade e insônia. É o que foi 
levantado também pelo estudo feito pelo Instituto 
Locomotiva, a pedido da XPeed, demonstrando que 
46% das 1.500 pessoas entrevistadas têm ansiedade 
em relação à situação financeira. Entre os entrevis-
tados, 47% afirmaram se sentir inseguros ao lidar 
com informações financeiras. E, 39%, adiam suas 
decisões por medo de encarar as finanças.

Para lidar com o dinheiro com leveza, o acesso 
à informação é um grande passo para desmistifi-
car o tema. Por isso, a Previdência Usiminas aca-
ba de lançar o Programa Futurar, que visa apoiar 
as famílias em sua jornada financeira e na busca 
pela realização de sonhos. O Futurar tem, ainda, o 
objetivo de oferecer ações, palestras, vídeos e con-
teúdos sobre planejamento financeiro, aposenta-
doria, orçamento doméstico e demais assuntos li-
gados ao universo financeiro e previdenciário aos 
mais de 36 mil participantes, aposentados e pen-
sionistas, de forma extensiva aos seus familiares.

Com a mão na massa
Chegou o Programa de Educação Previdenciária e Financeira

da Previdência Usiminas, com o objetivo de ajudar você e
sua família na jornada pela realização de seus sonhos

O Programa Futurar almeja desenvolver nas pesso-
as as habilidades necessárias para entender melhor 
sobre planejamento financeiro, cenário econômico 

e investimentos. Tem como objetivo também oferecer 
informações que ajudem as pessoas a fazerem escolhas 
assertivas, inclusive de perfis de investimentos. 
Com isso, pretendemos ajudar os partici-
pantes e assistidos a alcançarem seus 
objetivos e o tão sonhado bem-estar 
financeiro”. 

Marco Túlio Cardoso
Gerente de Investimentos

Com o aumento da longevida-
de, crescem também os desafios 
enfrentados pela previdência social. 

Esse fenômeno evidencia o papel primordial da pre-
vidência complementar e a importância da educa-
ção financeira e previdenciária, para que as pesso-
as assumam novas responsabilidades com relação 
à construção de um patrimônio para o futuro e de 
uma aposentadoria com mais qualidade de vida”. 

Wagner Ferreira Moura 
Gerente de Processamento de Benefícios

A Entidade reconhece o seu papel de ser 
porta-voz de educação previdenciária e 
financeira. Afinal, é uma previdência pri-

vada, responsável por gerir o patrimônio dos 
participantes e assistidos que vão usufruir do 
benefício no futuro. Será de imensa valia poder 

contar com o envolvimento de todos junto ao 
Futurar, sugerindo pautas, palestras e me-

lhorias na comunicação”.

Viviane Primo
Analista de Comunicação Sênior

O Programa Futurar envolve três áreas da Previdência Usiminas: Investimentos, Benefícios e Comu-
nicação. Durante o ano, as áreas sugerem ações, alinham estratégias e verificam a melhor forma de 
traduzir as informações.

Entre as ações da programação de estreia do 
Programa Futurar foram realizados neste ano dois 
eventos nas modalidades presencial e on-line. Um 
deles foi a palestra da especialista em longevida-
de Márcia Tavares, em comemoração ao Dia do 
Idoso, promovida em parceria com a Usiminas. O 
outro foi uma apresentação dos planos de benefí-
cio Usiprev e PB1, com o tema “Seu benefício em 
foco”, para cerca de 80 pessoas em Belo Horizonte. 
Ambos foram transmitidos pelo YouTube.

Também fazem parte do Futurar as palestras 
realizadas como parte do Programa Integração, 

Entre as ações da campanha, está o lançamento 
do blog Futurar, que reúne matérias, vídeos, links 
úteis e glossário sobre aposentadoria. Além disso, 
foram criados o nome e a logo do Programa, para 
que o Futurar se torne cada vez mais conhecido.

MÍDIAS SOCIAIS

Atualmente a Previdência Usiminas tem um ca-
nal no Linkedin, no Vimeo e no YouTube. Em breve, 
o Programa também será lançado no Facebook e no 
Instagram, com conteúdos exclusivos de educação 
previdenciária e financeira. Acompanhe!

NEWSLETTER E REVISTA DIGITAL

Desde o início do ano, as ações do Programa Fu-
turar têm sido aplicadas junto à equipe interna, por 
meio de notícias divulgadas na newsletter para os 
colaboradores. A Revista Previdência Usiminas & 
Você é outro importante espaço para a divulgação 
de matérias sobre o tema. A Entidade também tem 
buscado ouvir as pessoas e suas histórias para pro-
mover um ambiente de troca de conhecimento.

das empresas Usiminas, que é voltado para os 
novos colaboradores. Novas formas de apresen-
tação e novos vídeos estão sendo produzidos, 
para que os temas se tornem atrativos e de fácil 
compreensão. A Entidade também pretende res-
gatar o Programa de Preparação para a Aposen-
tadoria, para apoiar as pessoas em suas decisões 
em vias de se aposentar. 

Para 2023 já estão programados eventos para 
a prestação de contas da Entidade e para levar 
mais informações aos participantes e assistidos.

Blog e Identidade Visual

Programa contempla eventos presenciais e on-line para
disseminar conhecimentos sobre economia e finanças

https://previdenciausiminas.com/blog/
https://www.linkedin.com/company/previdenciausiminas/
https://vimeo.com/previdenciausiminas
https://www.youtube.com/channel/UCUH7f9uHavdxL7GQbonjlRg
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Casada e mãe de uma menina de sete anos, Cleyde é 
do tipo que só compra um bem quando tem o dinheiro 
para pagar à vista, não gasta sem planejar e não atra-
sa as contas, pois detesta pagar juros. Foi controlando 
tudo na ponta do lápis e economizando daqui e dali 
que ela e o marido compraram o imóvel em que mo-
ram atualmente, em Santos. “Começamos com uma 
casa pequena, em um bairro mais simples, e vivemos 
uma verdadeira maratona até chegarmos ao imóvel 
que temos hoje”, comenta. 

No total, foram oito mudanças, sempre de uma casa 
mais modesta para outra com um pouco mais de con-
forto. “Juntávamos dinheiro, ficávamos de olho nas 
oportunidades e vendíamos nossa casa para adquirir 
outra e subir mais um degrau. E o mais interessante é 
que até hoje financiamos somente o imóvel de Santos, 
mesmo assim por pouco tempo, pois ficamos preocu-
pados com os juros e vendemos rapidamente a casa de 
Cubatão para quitar a dívida”, orgulha-se.

ESTILO DE VIDA

A praia dela é manter as finanças sob controle
Nesta edição, vamos conhecer a colaboradora Cleyde Mary, que ainda na 

infância aprendeu a ter uma relação inteligente e tranquila com o dinheiro

No início de 2023 a secretária irá completar 19 anos 
de trabalho no Grupo Usiminas. Desde a contratação, 
em 2004, Cleyde é participante do Cosiprev e optou 
pelo teto de contribuição. “Eu era muito nova na época, 
mas percebi a importância da poupança previdenciária 
nas palestras do Programa de Integração promovido 
pela empresa. Assim, não pensei duas vezes para for-
malizar minha adesão”, conta. 

Interessada por tudo o que diz respeito às finanças, 
ela dá bastante atenção ao plano, procura se manter 
informada e acompanha mensalmente os extratos. Re-
fletindo sobre suas contribuições, Cleyde lamenta o fato 
de não ter tido, no início, informações sobre os aportes 
extras, depósitos que podem ser feitos espontanea-
mente para incrementar o valor poupado. Ela ficou sa-
bendo sobre essa possibilidade há mais ou menos 14 
anos, em um almoço com um colega. “Conversávamos 
sobre a previdência complementar e ele comentou que 
tinha o hábito de fazer contribuições extras. Aí eu quis 
saber mais sobre o assunto, pesquisei, busquei infor-
mações com os especialistas da Previdência Usiminas 
e comecei a solicitar boletos para minhas contribuições 
extraordinárias ao plano”, explica a secretária.

Ainfância é a fase dos aprendizados e foi ainda 
menina que a secretária executiva da Soluções 
Usiminas, Cleyde Mary Santana Archanjo, hoje 

com 43 anos de idade, recebeu suas primeiras lições de 
controle financeiro. A principal delas foi sobre a impor-
tância de poupar e de nunca gastar mais do que tem. A 
mentora foi sua mãe, que além do exemplo diário em 

casa, no controle do orçamento 
doméstico e na batalha para 

garantir o bem-estar da fa-
mília, conversava muito 
sobre o valor das peque-
nas economias.

Na juventude, quando 
concluiu o Ensino Médio 

e conseguiu seu primeiro 
emprego, Cleyde viveu a 

angústia de saber que o valor 

do salário não era suficiente para pagar a faculdade. 
Porém, ao invés de entregar os pontos, ela traçou um 
objetivo e poupou muito para realizar o sonho de se 
formar. Algum tempo depois, estava matriculada e 
cursava o ensino superior, formando-se em Secreta-
riado Executivo. No início do curso, conquistou uma 
vaga de estágio na antiga Companhia Siderúrgica 
Paulista (Cosipa), há mais de uma década incorpora-
da pela Usiminas. Concluída a graduação, Cleyde foi 
efetivada e, desde então, atua na empresa. 

A vida seguiu seu curso natural e o passo seguin-
te foi o casamento, que consistiu na realização de 
mais um importante sonho da secretária executiva. 
“Tive a felicidade de encontrar um companheiro que 
compartilha dos meus ideais e que topou caminhar 
comigo, enfrentando os desafios e crescendo juntos. 
Assim, construímos uma família e uma vida equili-
brada e sem estresse financeiro”, emociona-se.  

O segredo para conquistar grandes sonhos 
atende pelo nome de planejamento

FOCO NA APOSENTADORIA

Desde então, Cleyde se esforça para fazer aportes 
extras mensalmente. Ela precisou dar uma pausa 
num determinado período, mas voltou a fazê-los de-
pois de participar de uma palestra de um gestor que 
apontou as vantagens das contribuições espontâne-
as ao plano. “Além de aumentar o montante guarda-
do para o futuro, temos o benefício da isenção fiscal”, 
comenta. Atualmente o valor dos aportes extras faz 
parte do orçamento de Cleyde, como se fosse uma 
conta mensal. E, sempre que tem oportunidade, ela 
fala da importância dos aportes para os colegas.

Ao contrário do que muita gente imagina, é possível 
economizar sem perder a qualidade de vida. Na opi-
nião de Cleyde, o bem-estar e a felicidade estão dire-
tamente relacionados ao controle financeiro. “Do que 
adianta gastar rios de dinheiro em coisas que trazem 
aquele prazer momentâneo, para depois ficar atolado 
em dívidas e perder noites de sono?”, questiona. 

Vida simples e saúde financeira

Para as pessoas que estão desorganizadas economi-
camente e sentem o desejo de endireitar a vida finan-
ceira, a secretária apresenta algumas sugestões com 
base em sua experiência pessoal e avisa: “Não sou 
especialista na área, mas meu exemplo comprova que 
com foco e disciplina dá tudo certo!”. Veja as dicas. 

Encontre uma boa planilha ou um aplicativo de organização financeira e comece a controlar 
seu orçamento lançando todas as receitas e despesas.

Tenha planos e faça o esforço necessário para alcançar suas metas. Pense na recompensa de 
poder realizar um sonho lá na frente.

Você não precisa desistir de tudo o que gosta, mas é fundamental deixar de gastar dinheiro 
com coisas que não fazem grande diferença em sua vida.

Mesmo que você tenha somente algumas dezenas de reais para guardar, comece a poupar e 
investir, depois de um tempo o resultado chegará.

Pense no futuro e não ignore o plano de previdência complementar, principalmente quando 
ele é patrocinado pela empesa, que ajuda na construção de sua poupança previdenciária. É um 
investimento em você mesmo, para garantir sua qualidade de vida depois da aposentadoria.
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O 3º trimestre se iniciou após uma queda ex-
pressiva do Ibovespa em junho. Dadas às 
medidas do Banco Central, que aumentou a 

taxa de juros, e do governo federal, que reduziu os 
impostos, tivemos um período de deflação, ou seja, 
redução dos preços dos produtos da cesta básica, 
que compõe os indicadores de inflação.

Ao longo do trimestre o IPCA desacelerou, apresen-
tando deflação de 0,68%, 0,36% e 0,29%, em julho, 
agosto e setembro, respectivamente. A queda acu-
mulada no período foi de 1,32%. Ao final do trimestre, 
o IPCA acumulou alta de 7,17% em 12 meses e 4,09% 
no ano - até o mês de setembro, resultado da redução 
de impostos sobre bens de consumo essenciais, como 
energia, combustíveis e transporte, e da política mo-
netária contracionista do Banco Central (Bacen).

O Bacen continuou o movimento de elevação da 
taxa Selic na reunião de agosto, chegando a 13,75%, 
com aumento de 0,5 ponto percentual. Na reunião de 
setembro, a taxa se manteve estável, demonstrando 
que o ciclo de alta pode ter sido encerrado, conforme 
expectativa do mercado para o final do ano.

No cenário internacional, o Fed (Banco Central 
americano) surpreendeu o mercado novamente ao 
elevar sua taxa de juros nos meses de julho e setem-
bro, ambas em 0,75 ponto percentual, encerrando o 
trimestre em 3,25%. Em agosto, o presidente do Fed, 
Jerome Powell, reforçou sua preocupação e empe-
nho em trazer a inflação norte-americana para den-
tro da meta de 2% ao ano, a qual está em 8,2% no 
acumulado de 12 meses. 

Na Europa, os países têm sofrido com o crescente 
aumento da inflação. O Banco Central Europeu aumen-
tou sua taxa de juros nas reuniões de julho e setembro, 
em 0,5 e 0,75 ponto percentual, respectivamente, che-
gando a 1,25%. A taxa não sofria alteração desde mar-
ço de 2016. A preocupação com o menor suprimento 
de energia e possíveis recessões continua. 

Resultados do 3º trimestre
RENDA FIXA

O Banco Central aumentou a Selic para 13,75% 
ao ano, o que favorece o rendimento dos títulos 
atrelados à taxa básica e ao CDI. Devido à medida 
do governo federal acerca da alíquota do ICMS para 
alguns bens, o IPCA registrou deflação de 1,32% 
acumulada nos três meses desse trimestre. Isso 
impacta negativamente a rentabilidade dos títulos 
indexados à inflação, tanto os marcados na curva 
quanto os marcados a mercado. O mercado finan-
ceiro segue atento à política fiscal do governo, que 
pode impactar no comportamento dos juros de 
curto e de longo prazos.

RENDA VARIÁVEL
Na contramão do mundo, o Ibovespa encerrou 

o período com alta de 11,66%, o melhor trimestre 
desde 2020, com as perspectivas de que o ciclo de 
alta de juros no Brasil tenha terminado e com o 
comportamento mais benigno do lado da inflação. 
No ano, o principal índice da bolsa brasileira acu-
mula ganhos de 4,97%.

EXTERIOR
Nos Estados Unidos, a maior inflação observada 

em 40 anos e as altas nos juros resultaram em im-
pactos negativos nos índices acionários, que acumu-
lam quedas de aproximadamente 5% no trimestre. 
O S&P 500 (índice das 500 maiores empresas dos 
EUA) caiu 4,47% no período. Na Europa, o euro e a 
libra esterlina têm se desvalorizado frente ao dólar. 
As bolsas europeias fecharam o trimestre em que-
da. O Stoxx 600 (600 empresas da Europa) fechou o 
trimestre com baixa de 4,75%. Já o dólar apresentou 
valorização frente ao real de 3,12% no período, redu-
zindo a queda em 2022 para 3,22%.
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Meta Atuarial PB1

Operações com Participantes
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3º TRI 2022PERFIL Acumulado 2022
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4,22%

6,12%

2º TRI 2022

2,90%

-1,63%

-5,88%

8,96%

8,00%

7,36%

Desempenho Perfis de Investimento COSIprev



Acompanhe 
a simulação

Raíssa teve uma renda bruta anual de R$ 60.000,00. Se ela fi-
zer o aporte extra no valor apresentado no Autoatendimento, 
terá uma economia fiscal de R$ 556,55, além de aumentar a 
sua poupança previdenciária. E, quanto maior for o saldo dela, 
maior será o efeito dos juros sobre juros.

Você sabia que é possível deduzir até 12% da sua renda bruta anual da base de 
cálculo do Imposto de Renda?

Caso a soma das suas contribuições mensais não atinjam os 12%, é possível 
completar com um aporte extra. O aporte é uma contribuição espontânea, 
adicional à que você já faz mensalmente ao seu plano de previdência. 

Aproveite as rendas adicionais de fim de ano, como o 13º salário, e faça a 
sua contribuição. 

No Autoatendimento ou App da Previdência Usiminas, acesse o item Imposto 
de Renda, no menu esquerdo, para ver qual seria a contribuição voluntária ide-
al para abater em seu Imposto de Renda. No mesmo menu, é possível gerar um 
boleto com o valor que você deseja aportar. O pagamento deve ser feito até o 
último dia útil do ano, ou seja, até 29 de dezembro.

Contribuição voluntária
e incentivo fiscal

Participante ativo: aproveite as receitas adicionais de fim de ano para 
aumentar a sua poupança previdenciária e pagar menos Imposto de Renda

Renda Bruta Anual 

Salário Anual 

Limite máximo de isenção

Contribuições básicas

Contribuição voluntária

Contribuição voluntária proposta

Economia fiscal

R$ 60.000,00

R$ 60.000,00

R$ 7.200,00

R$ 2.000,00

R$ 0,00

R$ 5.200,00

R$ 556,55

Para aproveitar o incentivo fiscal, é necessário optar pelo formulário 
completo de declaração. Quem declara pelo modelo simplificado deve 
analisar se vale a pena.

ATENÇÃO! 

https://autoatendimento.previdenciausiminas.com/login/core/login?signin=e56f36e54395fc661ef807dd2b352be5

