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Um balanço (muito) positivo

Desde o seu início e ao longo de todo o ano de 2019 diversas foram
as evidências dos bons resultados quanto a tratar-se de um período
de muitas realizações. Para comprová-lo fomos buscar os exemplos
existentes.
Processos Financeiros – O ano de 2019 trouxe boas notícias, fruto da
conjuntura e de um processo de investimento organizado, com foco em
alocação estratégica e uma seleção rigorosa de ativos e gestores. Em um
ano de corte na taxa básica de juros – a Selic encerrou o ano em 4,50%,
o seu menor patamar conhecido – e elevação dos índices da Bolsa ao
maior número de pontos na história, os planos administrados obtiveram
excelentes resultados, quase sempre superando suas metas atuariais ou
de rentabilidade.
Nos empréstimos mais boas notícias. As taxas cobradas não apenas
ficaram ainda menores, como mais claras de entender. E para melhorar
ainda mais, todo o processo de solicitação do empréstimo agora pode ser
feito digitalmente.
Seguridade - Para assegurar as mudanças para a obtenção de melhores
resultados, Entidades como a Enerprev partem em busca da conquista
da Certificação ISO 9001, que em nosso caso, foi obtida, em um primeiro
momento, nos processos de Seguridade, Governança e Relacionamento. Os
processos foram fortalecidos com isso, uma vez que, com o mapeamento
dos procedimentos seguidos antes da certificação, conseguimos ter o
registro do fluxo operacional e implementamos melhorias nos processos
de negócio.
As campanhas de migração entre os vários perfis de investimento, com
o emprego dos mais diferentes canais e a ampliação na comunicação,
trouxeram como resultado um aumento no número daqueles que
solicitaram migração para um novo perfil de investimentos, em
comparação com a primeira metade do ano. Isso demonstra uma maior
atenção e monitoramento por parte dos participantes com relação a sua
reserva de poupança.
Atendimento e Comunicação – Foram muitas as inovações implantadas
nos canais relacionamento da Enerprev, como o disparador de e-mails,
novo site institucional, Unidade de Resposta Audível, entre outras e,
que de modo geral, contribuíram para trazer maior acessibilidade, com o
aumento significativo da capacidade de atendimento da Enerprev, maior
disponibilidade de dados, acessíveis por diferentes canais eletrônicos.
Dando continuidade na inovação em seus métodos, a Enerprev planeja
mais ações para 2020 e todas convergem de um modo ou outro para
o estreitamento do relacionamento com os participantes, algo a ser
alcançado mediante uma ênfase cada vez maior nas soluções digitais,
mas, principalmente, por meio de atitudes que garantam a transparência
e agilidade, que são sementes da confiança.
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ovens, lições para um futuro mais promissor

Com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros,
torna-se indispensável as iniciativas para educar os jovens para a vida
financeira e fazê-los começar a poupar para a aposentadoria. Algo
tão desafiante que se constitui em uma das principais preocupações
dos dirigentes de fundos de pensão. Aqui na Enerprev não é exceção.
E isso por duas razões principais. É no início da vida que todos
formam os seus hábitos e é neste período, da juventude, o momento
mais promissor para começar a pensar na poupança previdenciária.
Os jovens têm mais tempo para poupar uma quantia razoável até a
aposentadoria. Quem deixa para mais tarde, quando já tem perto de
40 anos ou mais, vai ser obrigado a separar todo mês um valor muito
maior para chegar na idade da aposentadoria com um montante
poupado que faça a diferença.
É importante não se esquecer: nunca gastar mais do que ganha e
poupar todo mês. Aprender a poupar é uma questão de hábito. Quanto
mais cedo começar, melhor para o futuro. Separe mensalmente uma
quantia para a poupança assim que receber o salário. Assim, diminui
a tentação de gastar mais do que deve.
Educadores financeiros costumam insistir em alguns pontos: é
indispensável saber quanto se gasta, estabelecer metas para
as despesas (50% da renda para os gastos essenciais, 15% para
prioridades financeiras e 35% para estilo de vida, como hobbies e
lazer), superestimar as saídas de dinheiro e subestimar as entradas,
fazer as contas vencerem no mesmo dia ou no seguinte à entrada
do salário na conta, falar sobre a vida financeira com a família, usar
menos e até abolir por algum tempo o uso do cartão de crédito
(restringindo os gastos à renda real), conferir o número de pontos
acumulados no programa de recompensas vinculados ao seu cartão
para assim adquirir bens ou serviços sem gastar, entre outras dicas
úteis.
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enário Econômico

No mês de dezembro, o contexto nacional ficou marcado pela
recuperação do cenário econômico nacional. Já no cenário internacional,
o foco foi o acordo comercial entre China e Estados Unidos. A conjuntura
contribuiu, portanto, para a queda do dólar para R$ 4,01, bem como
para o resultado do Ibovespa de 6,85%, cotado a 115.645 pontos.
Assim, os fundos de renda variável investidos pela Enerprev contribuíram
positivamente para os perfis MIX 15 e MIX 30 dos planos Escelsos II e
Energias do Brasil e a Submassa CV do Plano PSAP, todos com alocação
significativa no segmento.
Da mesma forma, o cenário favorável de dezembro contribuiu para o
resultado do segmento de renda fixa. Há mais clareza sobre cenário
futuro, por isso a percepção de riscos estabilizou e apresentou queda
quando comparada ao mês anterior, resultando na valorização dos
papeis e impactando os fundos desse segmento, que alcançaram sua
meta.
Os fundos ALM (do Plano Escelsos I, da Parcela ALM do Plano Escelsos
II e das submassas do Plano PSAP), que possuem a maioria dos títulos
marcados na curva e mantidos até o vencimento, apresentaram
rentabilidades alinhadas com os índices de inflação que terminou o ano
acima da meta projetada pelo Banco Central.
A Entidade continua realizando o acompanhamento a fim de monitorar
o desempenho e o risco de suas carteiras de investimentos.

