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ATENÇÕES VOLTADAS AOS EUA
CLIQUE AQUI

LIVES ENERPREV: TRAZENDO
MUITA INFORMAÇÃO PARA VOCÊ!
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LIVES ENERPREV
PROXIMIDADE E INFORMAÇÃO PARA VOCÊ!
Queremos estar sempre perto de nossos Participantes, estreitar o relacionamento e melhorar a comunicação com nosso público, e a tecnologia tem sido
forte aliada neste propósito.
Acreditamos que a informação é a base de boas decisões financeiras. Ainda
mais neste momento, diante de tanta instabilidade por conta da pandemia de
Covid-19, é fundamental você se sentir seguro na condução do seu planejamento
financeiro. Lembre-se: a construção do seu futuro depende do seu esforço de

planejar e poupar. E nós, da Enerprev, estamos sempre prontos a apoiar cada
Participante nesta trajetória.
Pensando nisso, temos realizado uma série de lives. Em 2021, já foram quatro,
destinadas aos Participantes de todos os Planos da nossa Entidade (Escelsos I,
Escelsos II, Energias e PSAP/Bandeirante).

Rentabilidade

Calendário
Enerprev

Vida em
Equilíbrio
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Nas lives, foram abordados temas para esclarecer diferentes ponto de cada um
dos planos de benefícios administrados pela entidade, como plano de custeio e
resultados atuariais (Plano PSAP), regras para destinação de superávit (Planos
Escelsos I e II), características dos perfis de investimentos (Planos Escelsos II e
Energias do Brasil), além de informações gerais que afetam todos os planos,
como cenário econômico, rentabilidade das cotas previdenciais, regras de
empréstimos, entre outros, sempre utilizando uma linguagem clara, objetiva e
bastante didática por nossa equipe.

ENERPREV SÃO PAULO: NOVA SEDE EM NOVO ENDEREÇO.
Cenário
Econômico

Rentabilidade

Calendário
Enerprev

Vida em
Equilíbrio

Para lhe atender com mais conforto, respeitando
todos os protocolos de higiene contra a Covid-19,
informamos que a Sede Administrativa da
Enerprev, localizada na cidade de São Paulo/SP,
está com Sede Nova:

Rua Werner Von Siemens, 111, codlog 44191-0,
Prédio 22, Bloco A, Sala 15 – Lapa de Baixo – São Paulo – SP – CEP 05069-900
Mas lembre-se de que, por enquanto, continuamos com o atendimento presencial
suspenso, estamos-lhe atendendo pelos canais digitais, disponibilizando todos os
serviços que você necessita por esses meios.
Central de Atendimento Telefônico: 0300 313 0013 ou pelo e-mail:
atendimentoenerprev@edpbr.com.br.
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TEMPO DE DECISÃO, FIQUE ATENTO!
Em nossa última live, alertamos sobre decisões importantes para o planejamento
financeiro, a serem tomadas pelo público do Plano Energias do Brasil. Por este
motivo, o conteúdo da live torna-se ainda mais útil e esclarecedor!

PLANO ENERGIAS DO BRASIL
Entre 01/07/2021 à 30/07/2021, Participantes Ativos e Autopatrocinados podem
alterar a contribuição básica e voluntária.

E O TRABALHO CONTINUA!
Ao todo, cerca de 600 Participantes acompanharam as nossas lives. Nossa meta
é aumentar essa abrangência nos próximos eventos, oferecendo novos formatos,
além do atual.
Vale lembrar que todas as lives ficam disponíveis para acesso no site. Não perca!
Em todas as lives, foi dada a possibilidade do envio de perguntas tanto
antecipadamente quanto durante o evento, que foram respondidas de forma
bastante dinâmica pelos apresentadores, de forma a esclarecer todas as dúvidas.
Novos eventos serão planejados e realizados, sempre visando o máximo de
transparência e proximidade de nossos Participantes. Aguarde!

3

Menu navegável:
clique nos ícones
para interagir.

Capa

Destaque

Cenário
Econômico

Rentabilidade

Calendário
Enerprev

Vida em
Equilíbrio

HOJE

Junho 2021

MERCADO GLOBAL(MAIO/21):
ATENÇÕES VOLTADAS AOS EUA
Nos últimos meses, as discussões em torno da possibilidade de o aumento da
inflação nos Estados Unidos causar uma mudança na política monetária do FED
(Federal Reserve, Banco Central dos EUA), levando a autoridade a elevar a taxa
de juros antes do esperado, determinaram os movimentos e performances dos
mercados mundiais.
DESTAQUES DO PERÍODO:
Pandemia em segundo plano: a dinâmica da pandemia e a evolução da vacinação
continuaram influenciando o mercado, mas os investidores já aprenderam a operar
com o acompanhamento da pandemia em segundo plano, ainda mais diante dos
sucessivos sinais de que a economia mundial segue para uma recuperação melhor
do que a esperada no início do ano.
Investidores atentos à economia dos EUA: as atenções ficaram voltadas para a
economia dos EUA e aos sinais reais que fizeram os temores em relação à inflação
ganharem corpo, como a disparada do CPI (índice equivalente ao nosso IPCA) norteamericano em abril. Além disso, a nova escalada dos preços das commodities
também alimentaram as preocupações dos agentes, ainda que persistissem dúvidas
quanto à sustentação dessas pressões. Como resultado, no pior momento no mês,
a Bolsa norte-americana (S&P500) chegou a acumular queda de quase 3% ao final
da primeira quinzena de maio, enquanto as taxas de juros dos títulos de dez anos,
referência para os mercados globais chegaram à máxima em 30 dias (1,69%). Os
ventos mudaram na segunda metade do mês, com a cruzada de vários membros do
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FED insistindo em que não era hora de se pensar em discutir a retirada de estímulos
da economia e com os dados mais comportados do emprego urbano o país.
Bolsas dos EUA mantêm ritmo de recuperação: maio terminou em um ambiente
mais calmo, com certa acomodação nos preços das commodities, arrefecimento
da pandemia na Europa e com perspectivas de melhor recuperação das economias
sem necessariamente aumento excessivo da inflação pesando positivamente para
os mercados. Com isso, os ativos de risco se recuperaram, e as bolsas registraram
o quarto mês seguido de valorização, com o S&P500 em alta de 0,55% e o MSCI
World de 1,26%.
Mercado doméstico reage positivamente: a dinâmica do mercado internacional
até chegou a impactar os mercados domésticos em parte do mês, mas as melhores
expectativas para o crescimento da economia, o avanço da reforma tributária e da
MP da privatização da Eletrobras na Câmara e o ingresso de recursos dos investidores
estrangeiros fez a performance da Bolsa e do real se descolarem e registrarem
relevantes valorizações no período.
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Melhor mês para a Bolsa: o ambiente internacional mais calmo no final do período
e dados positivos para a economia doméstica impulsionaram os mercados locais
e possibilitaram relevantes ganhos para parte do chamado kit Brasil. Assim, o
Ibovespa registrou o melhor mês do ano (6,16%) e o real registrou o segundo mês de
valorização (3,2%), praticamente zerando as perdas do ano.
Juros não acompanharam movimento: somente os juros não conseguiram
refletir a melhora no humor da economia nacional e permaneceram perto das taxas
máximas, principalmente nos vencimentos mais longos.

CONFIRA O DESEMPENHO DOS PLANOS ENERPREV
A boa performance da Bolsa no mês impulsionou a
rentabilidade dos perfis MIX 15 e MIX 30 dos Planos
Escelsos II e Energias do Brasil e na submassa CV do Plano
PSAP. Já os Perfis Energias do Brasil Fix e Escelsos II Fix também
“colheram” bons retornos com a queda das taxas de juros dos
títulos prefixados.

Investidores observam CPI: do lado político, a CPI da pandemia no Senado
gerou ruídos para o Executivo com a polarização das discussões e depoimentos
de ex-ministros, mas não parece que a Comissão trouxe uma perda adicional de
governabilidade, mesmo com alguns constrangimentos gerados.
Perspectivas para economia brasileira: a divulgação dos principais indicadores
de atividade setoriais referente ao primeiro trimestre evidenciando maior
resiliência da atividade econômica e o crescimento de 2,3% da atividade no primeiro
trimestre demonstrado pelo IBC-Br geraram uma onda de revisões positivas para
a economia.

5

HOJE

Menu navegável:
clique nos ícones
para interagir.

Capa

Junho 2021

RENTABILIDADE
Confira os resultados de rentabilidade do seu plano ao longo dos últimos 6 meses.

ENERGIAS DO BRASIL (em %)
Destaque

Acumulado
do ano:

1,6
1,4

1,03%

1,2
1

2,5
2

0,6

1

0,4

0,5

0,2
0
-0,2
-0,4

Acumulado
do ano:

1,88%

4

2,72%

dez/20

jan/21

fev/21

mar/21

abr/21

mai/21

2
1

0

0

-0,5

-1

-1

dez/20

jan/21

fev/21

mar/21

abr/21

mai/21

-2

dez/20

jan/21

Perfil MIX 15

fev/21

mar/21

abr/21

mai/21

Perfil MIX 30

ESCELSOS II (em %)

Rentabilidade
0,40

Acumulado
do ano:

0,35

0,76%

2,5
2

0,25

1,5

0,20

1

0,15

0,5

0,10

0

0,05

-0,5
dez/20

jan/21

fev/21

mar/21

Perfil FIX

abr/21

mai/21

Acumulado
do ano:

3

0,30

0

Vida em
Equilíbrio
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3

Perfil FIX
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Acumulado
do ano:

1,5

0,8

Cenário
Econômico

3

-1

2,03%

5

Acumulado
do ano:

4

2,57%

3
2
1
0
-1
dez/20

jan/21

fev/21

mar/21

Perfil MIX 15

abr/21

mai/21

-2
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jan/21

fev/21

mar/21

abr/21

mai/21

Perfil MIX 30
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RENTABILIDADE

Destaque

PSAP BANDEIRANTE (em %)
Acumulado do
ano:

2,5

5,62%

Cenário
Econômico

2
1,5
1
0,5
0

Rentabilidade

jan/21

fev/21

mar/21

CV

Calendário
Enerprev

Vida em
Equilíbrio

abr/21

mai/21

Para acessar a Rentabilidade
completa, CLIQUE AQUI e confira o
Relatório Gerencial desse mês!
Lá você encontra detalhes dos
rendimentos do seu plano.
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CALENDÁRIO ENERPREV
Aqui você encontra informações relevantes sobre seu Plano de Benefícios, que listamos para facilitar seu dia a dia, e para
que você possa tomar sempre as melhores decisões. Observe atentamente e planeje-se!

Destaque

01/07 a 30/07 - Plano Energias do Brasil
Participantes Ativos e Autopatrocinados terão a oportunidade de
alterar a contribuição básica e voluntária durante este período.

Cenário
Econômico

23/07 - Planos Escelsos I e II e Energias do Brasil
Aposentados e Pensionistas irão receber o pagamento de benefício
mensal.

30/07 - Todos os Planos
Assistidos e Pensionistas: Encerramento do prazo para recadastramento
pelo aplicativo.
ATENÇÃO: A Enerprev comunicará oportunamente o momento do
ínicio do recadastramento pelo modelo convencional ( preenchimento
de formulários, reconhecimento de firma, etc.)

Rentabilidade

30/07 - Plano PSAP Bandeirante
Calendário
Enerprev

Vida em
Equilíbrio

Você pode acompanhar essa agenda também na home do nosso site
www.enerprev.com.br, no campo “Acompanhe nosso Calendário”.

Aposentados e e Pensionistas irão receber o pagamento de benefício
mensal.
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DEZ DICAS PARA CUIDAR BEM DA
SUA SAÚDE EMOCIONAL
O isolamento social, a mudança de rotina e toda a apreensão gerada pela pandemia
do novo coronavírus geram fortes impactos à saúde emocional.
O que é saúde emocional, ou mental, para você? Hoje este termo ganha um
significado abrangente. De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde),
saúde mental é um estado de bem-estar, no qual o indivíduo é capaz de usar suas
próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir
com a sua comunidade.
PRIORIZE SUA SAÚDE EMOCIONAL!
Lembre-se: você não pode controlar tudo, e a pandemia tem nos mostrado isso quase
que diariamente. Tendo essa consciência, fica mais fácil preservar seu bem-estar.
Todos nós precisamos conviver com fatores altamente estressantes em nossa
rotina. O segredo está em aprendermos a lidar com eles. Resumidamente, ter saúde
mental, ou emocional, nos tempos atuais é:
• Estar bem consigo mesmo e com os outros.
• Aceitar as exigências da vida.

Calendário
Enerprev

• Saber lidar com as boas emoções e, também, com aquelas desagradáveis, mas
que fazem parte da nossa existência.
• Reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário.

Vida em
Equilíbrio
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DEZ DICAS PARA CUIDAR MELHOR DAS EMOÇÕES
1. Pratique o autoconhecimento: procure analisar como você pensa,
age e reage, o que lhe agrada ou não, o que lhe motiva. Reflita para
compreender melhor seu momento, como você se sente hoje.
2. Busque o convívio familiar: não se isole! Ninguém vive sozinho e
é nos relacionamentos que buscamos energias para seguir em frente.
Dedique parte do seu tempo a essa convivência no lar.
3. Preserve-se: evite exagerar no acesso às notícias. É importante
saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas não se prenda
demais aos fatos, busque seu equilíbrio.

Junho 2021

7. Divirta-se mais: nem só de trabalho, compromissos domésticos,
metas e preocupações é feita a vida. Procure aliviar a tensão e buscar
momentos para se divertir, mesmo estando em casa: uma boa série
na TV, atividades em família e boa música podem ajudar.
8. Cuide-se: dedique-se à sua saúde e ao seu bem-estar. Observe sua
alimentação, combata o sedentarismo, busque maior contato com a
natureza, enfim, procure adotar hábitos mais saudáveis. Observe
melhor seu corpo e tudo o que ele sinaliza. Mantenha os exames
periódicos em dia.

4. Modere-se nas redes sociais: não entre na armadilha de achar que
todas as pessoas têm a vida perfeita que mostram nas redes sociais.
Use essas mídias para se distrair e se atualizar, sem exageros.

9. Pense mais em você: aprenda a dizer não, a identificar o que
realmente lhe faz bem e veja seus planos como prioridade. Invista
no seu crescimento pessoal e profissional. Estude, amplie seus
horizontes e cuide muito bem dos seus sonhos.

5. Combata a preocupação excessiva: é importante planejar,
traçar metas, mas não se desgaste ao extremo, preocupando-se
excessivamente com o que vai acontecer daqui a dez minutos, cinco
horas, dez dias, um mês, cinco anos... A pandemia nos mostrou que
ninguém tem o poder de controlar nada. Portanto, organize-se e
ajuste seu planejamento, sempre que preciso.

10. Peça orientação profissional: todo esse processo tem exigido de
cada um de nós boa dose de equilíbrio emocional. Isso não significa ser
forte o tempo todo: é natural termos dias ruins, com certo desânimo,
saudade de pessoas queridas e insegurança. Mas, caso perceba que
vem sentindo tristeza, apatia, preocupação excessiva na maior parte
do tempo, procure ajuda profissional. Cuide bem de você!

6. Durma bem: seu descanso noturno deve ser revigorante. Procure
formas de relaxar à noite, preparando-se para um sono tranquilo. Pouca
iluminação, música, um bom livro, um filme mais leve, meditação.
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