
A pandemia do coronavírus e as implicações para a sua aposentadoria. 

 

Recentemente, vimos grandes oscilações nos mercados de ações e em outras classes de ativos de risco 

em resposta às crescentes preocupações do coronavírus se espalhar mais do que o inicialmente previsto 

e seus potenciais impactos para a economia mundial. Neste momento, é fundamental lembrar que a 

previdência complementar possui uma perspectiva de longo prazo e, por essa razão, os investidores não 

devem focar suas atenções demasiadamente nos movimentos de mercado de curto prazo. 

Como você deve saber, os principais mercados de negócios globais estão passando por um período de 

maior incerteza devido, em particular, ao recente aumento nos casos relatados de coronavírus na Ásia, 

na Europa e, mais recentemente, na América Latina. Nas duas primeiras semanas de março, o índice 

Ibovespa, o mais importante indicador do desempenho médio das cotações das ações negociadas na B3 

(Bolsa de Valores de São Paulo), registrou desvalorização superior a 30%. Enquanto isso, em um 

movimento natural e esperado, ativos com características mais defensivas registraram valorização. À 

medida que o mercado tenta gerenciar o potencial impacto econômico do vírus e a evolução em curso, 

é provável que persistam momentos de maior volatilidade em que os desempenhos dos ativos e dos 

fundos de investimentos variem significativamente em um curto período de tempo. 

As políticas de investimento de planos de previdência complementar são desenhadas para atravessar 

períodos de volatilidade e estresse como esse, além de observarem um forte arcabouço regulatório que 

busca proteger os recursos de participantes ativos e assistidos. Os portfólios de investimento 

habitualmente contemplam diferentes classes de ativos e até de outros países, a fim de diversificar os 

riscos dos investimentos. Embora momentos como o que atravessamos certamente resultarão em 

rentabilidades piores do que as usuais, com grande probabilidade de retornos negativos por um 

determinado período de tempo, os participantes devem considerar seu horizonte de investimento e 

procurar manter uma perspectiva de longo prazo em relação à sua poupança para a aposentadoria, 

buscando não se concentrar muito nos movimentos de mercado de curto prazo com realizações 

irreverssíveis de perdas. 

Desta forma, com a volatilidade que atravessamos, efetuar resgates ou trocar a estratégia de 

investimento com foco exclusivo no curto prazo pode ser prejudicial para o plano de aposentadoria da 

Unisys Previ, e esse movimento, portanto, não será realizado, focando-se firmemente na visão de longo 

prazo que norteia as estratégias de investimentos das entidades de previdência complementar.  

A Diretoria Executiva da Unisys Previ está á disposição para eventuais esclarecimentosque se façam 

necessários. 


