
 
   

 

      

Previnforme 565 de 12/3/2021 
    

Previnorte supera desafios  
de 2020 com resultados positivos 

   

 

        A forte quebra de expectativas causada pela crise Covid -19 foi a 
tônica do ano de 2020. Como forma de combater os efeitos econômicos 
da crise sanitária, mais de R$ 500 bilhões foram empregados pelo 
governo brasileiro para financiar os gastos relacionados à pandemia. O 
Banco Central flexibilizou regras de liquidez e a taxa Selic foi reduzida 
para sua mínima histórica.   
         
        A incerteza sobre o prazo de disponibilidade de uma vacina 
manteve os investidores apreensivos, sem um cenário claro de 
recuperação econômica, causando perdas em todos os mercados. Em 
paralelo, o endividamento público causado pelos auxílios emergenciais 
afetou ainda mais a confiança dos investidores. 
   
       Resultados de 2020   
 
       Apesar das dificuldades do cenário, os Planos de Benefícios 
Definidos - BD obtiveram ganhos próximos de 9,50%, resultado melhor 
que a mediana de mercado dos Planos BD de outras fundações, que foi 
de 8,99% em 2020. São resultados significativos, considerando a alta da 
inflação e a alta volatilidade do mercado.  
  

   

 



     

 

         O cenário de crise teve impactos ainda maiores nos Planos de 
Contribuição Definida - CD, que apresentaram rentabilidades em torno 
de 6,50% em 2020.   
 
         Apesar dos resultados abaixo da meta, os planos CD da Previnorte 
atingiram cerca de 315% da rentabilidade média dos Fundos de 
Previdência Aberta e 235% do CDI (*) no ano de 2020. É necessário 
destacar que o CDI (*) representa a taxa de contratação de crédito entre 
instituições financeiras, sendo a principal referência para a rentabilidade 
dos fundos. Quando comparada à rentabilidade dos planos de outras 
fundações, a rentabilidade Previnorte alcança 138% da mediana de 
rentabilidade dos planos CD. Esses números demonstram que, quando 
comparada com seus pares do segmento de previdência fechada e 
concorrentes da previdência aberta, a Previnorte apresenta resultados 
muito competitivos.  
 
         É necessário reforçar que a meta de rentabilidade é composta por 
um indicador de inflação mais um prêmio de 4,80% ao ano. Esta 
composição de meta se mostrou inatingível em 2020, principalmente 
considerando a crise sanitária mundial, que derrubou o valor dos ativos 
de quase todos os segmentos de mercado e a alta da inflação no Brasil.  
  

   

 



     

 

(*) Certificado de Depósito Interbancário.  
 
(*) Quando se fala em rendimento ou investimento, é comum ouvir a expressão 100% do CDI.   
De forma simples: render 100% do CDI significa que aquele investimento terá o mesmo 
rendimento do CDI durante o período em que ficar aplicado. Se o CDI foi de 2,75%, o dinheiro 
renderá esses mesmos 2,75% pelo mesmo período.  

   

 

        Consistência da gestão Previnorte  
       
        Sem nunca esquecer as correções e melhorias necessárias em 
momentos de crise, as incertezas de curto prazo e o cenário de crise de 
2020 geraram resultados adversos das expectativas. Dessa forma, 
apresentamos os resultados dos planos no período de 4 anos, 
demonstrando que, apesar do cenário de crises no período avaliado, a 
Previnorte vem cumprindo seu objetivo de oferecer aos seus 
participantes resultados compatíveis com as metas dos planos. 
   
         Os Planos Eletronorte 01-A, Amazonas 02-A e Roraima 03-A 
tiveram resultados acima de 43% acumulados em 48 meses, superando 
suas metas atuariais, conforme gráfico:   
   

   

 



     

 

      Os Planos Eletronorte 01-B, Amazonas 02-B e Roraima 03-B 
rentabilizaram aproximadamente 45% nos últimos 48 meses, superando 
suas metas de rentabilidade de 41,66% do mesmo período. Comparado 
ao indicador do CDI (*), a rentabilidade Previnorte representa 164%, 
demonstrando a consistência da gestão de investimentos no longo 
prazo. 

   

 



     

 

         Um novo cenário diante dos Participantes 
             
         Os grandes desafios de 2020 tornaram mais notáveis as 
mudanças estruturais pelas quais a economia brasileira vem passando 
nos últimos anos. A queda recorde dos juros e a alta da inflação 
resultaram num cenário em que as metas de rentabilidades dos planos 
se tornaram altamente desafiadoras, sendo necessárias significativas 
reformas na composição das carteiras, cuja maior exposição ao risco 
pode elevar a possibilidade de frustração dos resultados.  
 
         É necessário compreender que mudanças estruturais nas carteiras 
de investimento não garantem resultados a curto prazo e acima da 
meta, pois dependem de vários fatores internos e externos da economia, 
pois os investimentos financeiros são razão direta da performance da 
economia mundial. Desta forma temos que procurar garantir que estes 
resultados proporcionem, em primeiro lugar, a preservação do capital; e 
através de boas políticas de investimentos buscar rentabilidade para o 
atingimento dos compromissos no longo prazo.  
          
        A Previnorte enfrentou as dificuldades com responsabilidade e 
proatividade, revisando as Políticas de Investimentos e diversificando as 
carteiras de ativos, no intuito de entregar aos participantes o melhor 
resultado para os recursos aportados, sem esquecer o caráter de longo 
prazo, característica principal da previdência complementar.      

   

 

 

 


