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o ano de 2018 foi marcado pelas turbulências geradas durante o processo 
eleitoral brasileiro, que contribuiu para o retardamento do processo de 
recuperação da economia, em compasso de espera na definição do novo 
presidente da república, e sua consequente agenda econômica.

a boa notícia é que a inflação (medida pelo inPc) manteve-se sob controle e 
abaixo do piso da meta projetada pelo governo, fechando o ano em 3,43%. a 
taxa selic ficou em 6,5% e o Pib apresentou crescimento de 1,1%.

em meio a este cenário, a abrilprev encerrou 2018 com rentabilidade líquida 
acumulada de 10,76%, rendimento de 7,09% acima do inPc do período.

a performance da inovar Previdência tem como base uma Política de 
investimentos conservadora e cada vez mais diversificada, o que garante a 
solidez e a rentabilidade dos investimentos, com a constante preocupação 
de preservação do Patrimônio.

Para 2019, diante do cenário de permanência dos juros em níveis 
historicamente baixos, intensificaremos o processo de diversificação de 
investimentos, visando manter o retorno do Plano acima da meta estabelecida 
e da média de mercado, reafirmando o nosso compromisso em apoiá-lo no 
planejamento do seu futuro financeiro.

conte sempre conosco e boa leitura!

administração inovar Previdência.

cenário 
econôMico
2018
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retorno acuMulado  
de 2000 A 2018 (eM %)

**de 2000 a 2009 a meta atuarial foi igP-di +5% ao ano;
de 2010 a 2012 a meta atuarial foi inPc +5% ao ano;
de 2013 a 2016 a meta foi inPc +4% ao ano;
em 2017 a meta foi inPc +4,32% ao ano;
em 2018 a meta foi de inPc+ 4,39% ao ano.

Ano Abrilprev cdi metA AtuAriAl poupAnçA ipcA ibovespA FechAmento

2000 11,05 17,32 15,29 8,61 5,97 -10,72

2001 13,26 17,27 15,92 8,49 7,67 -11,02

2002 20,55 19,10 32,73 8,97 12,53 -17,00

2003 26,48 23,26 13,05 11,29 9,30 97,33

2004 18,81 16,15 17,74 8,04 7,60 17,81

2005 19,83 18,99 6,29 9,19 5,69 27,71

2006 19,41 15,03 8,99 8,41 3,14 32,93

2007 18,38 11,81 13,29 7,80 4,45 43,65

2008 -1,45 12,38 14,56 7,74 5,90 -41,22

2009 19,08 9,88 3,49 7,09 4,31 82,66

2010 9,95 9,75 11,79 6,81 5,90 1,04

2011 9,29 11,59 11,38 7,50 6,50 -18,11

2012 12,69 8,40 11,51 6,58 5,83 7,40

2013 6,86 8,06 9,79 6,32 5,91 -15,50

2014 11,54 10,81 10,48 7,02 6,41 -2,91

2015 12,96 13,23 15,73 7,94 10,67 -13,31

2016 14,66 14,00 10,84 8,35 6,29 38,94

2017 11,38 9,93 6,48 7,00 2,95 26,86

2018 10,76 6,42 7,97 4,68 3,75 15,03

Acumulado 1068,31 964,17 812,46 314,60 220,96 414,24



3

relatório anual 2018

mudAnçA de endereço

desde 29 de outubro, toda a equipe inovar Previdência está em novo endereço, instalada em prédio comercial com espaço 
moderno e otimizado para o funcionamento da entidade, num local independente das suas Patrocinadoras.

este foi um importante passo da entidade, que compartilhamos com você!

aproveitamos a oportunidade para reforçar o convite a todos os Participantes para conhecerem o novo endereço e 
esclarecerem suas dúvidas pessoalmente. Para isso, basta realizar agendamento.

Rua Eugênio de Medeiros, 242 – 3º Andar | Pinheiros, SP – CEP 05425-000
Tel.: (11) 4210-2420 | e-mail: contato@inovarprevidencia.com.br

AtuAlizAção de beneFiciários

Participantes da inovar Previdência, verifiquem se os seus 
beneficiários estão atualizados. essa informação é importante 
para que os eventuais pagamentos de pensão por morte 
sejam feitos para as pessoas que você indicar. a atualização 
de beneficiários pode ser realizada em qualquer tempo. 

acesse o site www.inovarprevidencia.com.br ou entre em contato conosco.

AplicAtivo pArA smArtphone

a inovar Previdência disponibiliza a seus Participantes a 
possibilidade de acessar sua conta individual por meio de aplicativo 
de celular. disponível na apple store para usuários do sistema ios, 
e no google Play para os que utilizam o sistema android, o app 
permite que você tenha acesso a todas as suas informações, de 
maneira simples e rápida.

cOMpARATiVO: 
inovAr previdênciA x outrAs 
entidAdes

a rentabilidade da inovar Previdência, 
comparando com 50 fundos de pensão 
de empresas privadas, ficou próxima 
dos 5% melhores fundos, com risco 
abaixo da mediana dessa amostra, 
de acordo com a consultoria Mercer. 
diante da análise desses indicadores, 
verifica-se que o nosso portfólio de 
investimentos apresentou elevado 
retorno com baixo nível de risco.
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compArAtivo inovAr previdênciA x pGbls

acompanhe um comparativo de rentabilidade e taxa de administração 
entre a inovar Previdência e os principais Planos Pgbl do mercado, 
oferecidos por bancos e seguradoras:

plAnos
rentAbilidAde % tAxA de

Adm. %2018 24 meses 36 meses

Abrilprev 10,76 23,38 41,47 0,50

sul AmÉricA (pGbl) 6,55 16,90 32,69 0,70

sAntAnder (pGbl) 5,93 16,65 33,51 0,70

icAtu (pGbl) 5,91 16,68 32,96 0,70

porto seGuro (pGbl) 5,84 16,12 32,03 1,00

itAú (pGbl) 5,61 15,98 31,99 1,00

brAdesco (pGbl) 5,14 15,57 31,16 1,00

vendA do Grupo Abril
Foi concluída recentemente a venda do grupo abril, que 
engloba algumas Patrocinadoras da inovar Previdência. 

É importante salientar que a venda das Patrocinadoras não afeta 
o funcionamento da inovar Previdência.

a inovar Previdência tem sua estrutura independente, é uma 
entidade jurídica própria, com cnPJ próprio, submetida a 
regras e legislação rigorosas, acompanhada e auditada por uma 
autarquia federal (Previc) ligada ao Ministério da economia. 
também é financeiramente independente, não dependendo de 
suas Patrocinadoras para o seu funcionamento e realização de 
todas as suas obrigações e cumprimento das exigências legais, 
como administradora do seu Plano de benefícios.

evolução do pAtrimônio 
AdministrAdo

a inovar Previdência vem apresentando 
crescimento constante de patrimônio. 
Mesmo com o aumento de aposentados e 
redução de Participantes ativos de algumas 
Patrocinadoras, o patrimônio administrado 
teve um incremento de mais de 5% em 
2018, partindo de r$ 950,7 Milhões em 
2017 atingindo r$ 999,6 Milhões.

a rentabilidade líquida apurada no ano da inovar Previdência 
foi equivalente a 167% do cdi, muito superior à média dos 
principais fundos de previdência (Pgbl) de grandes instituições 
financeiras (91% do cdi).
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mAnutenção de pArticipAntes

o ano de 2018, assim como em 2017, foi de 
grandes ajustes para a maioria das empresas, 

que  precisaram buscar novas fontes de 
receita e, principalmente, reduzir custos. 
com as empresas patrocinadoras 
do Plano da inovar Previdência não 
foi diferente. revisões de contratos, 
de estruturas e renegociações com 
fornecedores marcaram o último ano.

entretanto, esse cenário evidenciou 
um dado importante para a inovar 

Previdência: a grande maioria dos 
participantes decidiram por manter seus 

recursos sob gestão da entidade.

o fato de que a maioria dos ex-funcionários 
decidiram manter seus recursos sob 
nossa gestão só reforça a importância 
e a confiabilidade do trabalho que vem 
sendo realizado pela equipe de gestão 
da previdência, sempre buscando 
investimentos seguros, rentáveis e de risco 
controlado, conforme a Política anual de 
investimentos. também vale ressaltar a 
preocupação constante com governança, 
transparência e, acima de tudo, respeito 
pelos seus participantes.

diversiFicAção dos investimentos

com a taxa de juros básica em níveis 
historicamente baixos, objetivando manter 
a rentabilidade em nível atrativo, com 
baixo risco, a inovar Previdência aumentou 
a diversificação dos investimentos, com 
elevação na alocação em ações, no brasil e 
no exterior, além de iniciar investimentos 
em fundos multimercado, que utilizam em 
sua estratégia aplicações em juros, moedas 
e outros ativos, de forma dinâmica, se 
adequando rapidamente às mudanças de 
cenário.
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