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Apresentação

O país está vivendo um momento único em 
que todos estão aprendendo, na prática, 
as melhores maneiras de enfrentar a crise 

causada por uma pandemia. A Viva se organizou e 
encontrou alternativas para que pagamentos, pro-
cessos burocráticos e atendimentos continuassem 
acontecendo remotamente e os participantes pu-
dessem continuar contando com a entidade.

A equipe de comunicação da Viva elaborou essa 
edição com conteúdos informativos, com mais leveza, 
com o objetivo de mostrar que mesmo vivendo tempos 
incertos, nós não paramos e podemos garantir que seu 
futuro será cheio de possibilidades.

Nas próximas páginas você encontrará um material 
produzido para auxiliar os que estão em isolamento 
social a passar por esse momento da melhor maneira 
possível. Você também entenderá como todos os seto-
res da Viva se adequaram para continuar cuidado do 
seu plano de previdência, terá acessos a dicas de pla-
nejamento financeiro e conhecerá colaboradores da 
Viva que ficaram tão seguros com os resultados alcan-
çados pela entidade que decidiram presentear as pes-
soas mais importantes de suas vidas, suas mães, com 
um plano Viva Futuro.

Boa leitura!

Expediente
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Braz de Souza e Vera Lucia Bandeira. CONSELHO FISCAL: Djalter Rodrigues 
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continua 
cuidando do 
seu futuro!

A Viva se 
adaptou e

Siga a Fundação nas redes sociais

/vivaprevidencia Viva Previdência/vivaprevidencia

VIVAFALE COM A
Telefone 

0800 720 5600
Horário de atendimento: 8h às 18h 
(segunda à sexta-feira)

(61) 99844-3622
WhatsApp

www.vivaprev.com.br
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Mensagem do Conselho

Em tempos de incerteza,
a Viva trabalha para 
garantir sua segurança

O Conselho Deliberativo, juntamente com a Dire-
toria Executiva da Fundação Viva de Previdência, 
está acompanhando a cada momento a situação 

do país frente ao COVID-19. Preocupamo-nos com os par-
ticipantes, assistidos, patrocinadores e instituidores, pois 
entendemos que somente juntos conseguiremos passar 
pelo severo momento de crise sanitária e econômica 
atual. Buscamos garantir os valores a nós confiados com 
responsabilidade e transparência.

Diante desse cenário, continuamos nos empenhando 
em manter o padrão de comprometimento que a entidade 
tem com o seu futuro. Umas das diretrizes estatutárias do 
Conselho Deliberativo é aprovar os regulamentos dos pla-
nos de benefícios. A Diretoria, frente à necessidade de am-
pliação da carteira e adesão de novos patrocinadores, para 
o crescimento do plano, entendeu ser necessário fazer 
mudanças no Geaprev. Dentre as propostas apresentadas 
para análise, estão a alteração do nome e a modalidade, 
passando a ser chamado Viva Empresarial, e a modalidade, 
de Contribuição Variável (CV) para Contribuição Definida 
(CD), sendo que esta última visa eliminar o risco atuarial. 
O Conselho entendeu as necessidades estratégicas da Di-
retoria e aprovou as mudanças no plano buscando apre-
sentar melhorias aos participantes e patrocinadores. 

Umas das ações importantes que ocorreram na 
Fundação, além das mudanças no regulamento do  Pla-
no Geaprev, descritas acima,  foi a aprovação de mudança 
no regulamento do Plano Viva de Previdência e Pecúlio. 
Após estudos e fechamento contábil, verificamos um 
superávit no plano, o que nos permitiu a criação de um 
novo benefício para os participantes, conforme legis-
lação vigente.  Proveniente da adequada administração 
da Fundação na gestão dos investimentos, o Benefício 

Ana Luisa Dal Lago
Presidente do Conselho 
Deliberativo

Especial em Vida (BEV) é destinado ao participante ativo 
do plano Viva Pecúlio que não tenha aderido à conversão. 

Até o mês de março, a Fundação já recepcionou mais 
de 1.900 pedidos de benefícios e a equipe tem trabalhado 
para conceder os pagamentos aos participantes do Plano 
Viva de Previdência e Pecúlio. Apenas no mês de março, a 
Viva já realizou o pagamento aos mil primeiros optantes.

Para finalizar, quero parabenizar a todas(os) filhas e 
filhos que preocupados em concretizar sonhos e garantir 
tranquilidade para suas mães, nestes tempos de incertezas 
sobre a economia e a aposentadoria, as presentearam 
com o plano Viva Futuro.

Criar o Viva Futuro foi a opção que a Diretoria e o Con-
selho encontraram para atender aos anseios das famílias, 
visando proteger o futuro das pessoas que são valorosas 
em sua vida, além de ser um plano com adesão simples 
e rápida. Presentear, não exige necessariamente grandes 
aportes, e com certeza esse é o momento de pensar em 
realizar um planejamento de investimento de acordo com 
seus projetos, além de adquirir educação financeira.

Mesmo com a crise imposta pela pandemia do novo coronavírus, 
a entidade apresenta resultados satisfatórios, graças ao trabalho 
desempenhado nos últimos meses
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Mensagem da Diretoria

assegura transferência 
da operação para o 
sistema home office

Adaptação 
recorde da Viva

Diante do isolamento social im-
posto à sociedade nas últimas 
semanas devido a pandemia 

do novo coronavírus (COVIDA-19), a 
Fundação Viva passou por um pro-
cesso de adaptação que permitiu que 
todas as áreas da entidade seguis-
sem funcionando remotamente.

Preocupados com a manuten-
ção  das operações com a qualidade 
habitual  antes de decretadas as res-
trições de circulação de pessoas no 
Distrito Federal, a Viva criou  um gru-
po de trabalho para elaborar plano de 
contingenciamento que preparasse a 
entidade para   funcionar de manei-
ra completamente remota, mesmo 
diante do  pior cenário. O processo de 
transferência foi iniciado com o gru-
po de colaboradores de maior expo-
sição ao risco.  Na semana seguinte, 
a partir de 20 de março, toda a enti-
dade, passou a funcionar no sistema 
home office.

Estamos tendo muito sucesso com 
essa adaptação. O setor que preci-
sou de mais atenção foi a Central de 

Silas Devai Junior
Diretor-presidente

Alterações permitem que toda entidade trabalhe 
remotamente e mantenha demandas em dia

Relacionamento. Por enquanto, os 
atendimentos por telefone e presen-
cial  estão suspensos, toda a deman-
da da área está direcionada para o 
WhatsApp e para o Fale Conosco. Na 
primeira semana houve um volume 
de atendimentos muito grande, ge-
rando fila de espera. No momento, o 
fluxo já está normalizado e as respos-
tas já estão ocorrendo em tempo real. 
Nas últimas semanas fizemos mais 
de 15 mil atendimentos. Estamos fa-
cilitando alguns processos burocrá-
ticos para que tudo possa ocorrer 
digitalmente. Todos os pagamentos 
permanecem sendo feitos em dia.

O efeito da pandemia no mercado 
financeiro é real. Por tratar-se de uma 
crise sem precedentes, nenhuma en-
tidade de previdência complementar 
sairá dessa situação sem algum grau 
de impacto. Porém, felizmente, a car-
teira de investimentos da Viva apre-
senta um perfil mais conservador fa-
zendo com que o impacto seja menor. 
Os investimentos da Fundação são 
cuidadosamente estruturados, em-

bora possa haver algum impacto de 
curto prazo, em médio ou longo prazo 
teremos bons resultados.

Nos últimos meses continuamos 
trabalhando também para manter 
o posicionamento inovador da En-
tidade e apresentamos o Prev.4U, 
programa de cashback criado para 
os participantes aliarem educação 
financeira a consumo consciente. 
Com essa ação pioneira, seguimos 
alinhados com nossa estratégia de 
crescimento.

Ainda pensando no participan-
te, nossa maior prioridade, fizemos 
alterações no plano Geaprev que 
passou a ser chamado de Viva Em-
presarial, melhorando os benefícios 
oferecidos ao nosso público, princi-
palmente na tabela de resgate e pas-
samos a ser uma plataforma não só 
multi instituída, mas também mul-
tipatrocinada com oferta de planos 
para essas duas modalidades.

Estamos empenhados  no cresci-
mento da Viva com novos e inovadores 
projetos a caminho.
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Acontece na Viva

Viva Empresarial: antigo Geaprev
tem nome e regulamento novos!

A pós passar por alterações aprovadas pela Super-
intendência Nacional de Previdência Comple-
mentar (Previc), o plano patrocinado da Viva, o 

Geaprev, agora é Viva Empresarial.
Com o objetivo de modernizar o plano e criar oportuni-

dades de ingresso de novos patrocinadores e participantes, 
a Fundação atualizou o Geaprev. O Viva Empresarial che-
gou cheio de novidades e uma das principais é a alteração 
da modalidade do plano, anteriormente ele era Con-
tribuição Variável (CV), agora é Contribuição Definida 
(CD), extinguindo o componente de risco atuarial para os 
participantes e patrocinadores.

“Com essa alteração, o participante passou a ter a sua 
reserva individualizada do início ao fim de sua vincu-
lação ao plano. No formato anterior, ao solicitar a apo-
sentadoria, o recurso da conta do participante era trans-
ferido para uma conta coletiva e os efeitos, positivos ou 
negativos, eram compartilhados entre todos que inte-
gravam a conta coletiva”, explica a gerente de produtos 
Maria de Lourdes Padrão.

A gerente cita outra mudança importante: o resgate de 
contribuição por desligamento do patrocinador. Agora, 
além das contribuições pessoais, o plano poderá ter seu 
valor acrescido de percentuais que variam entre 40% e 
100% da contribuição do empregador. 

“Com apenas uma contribuição o participante já garan-
te 40% e para alcançar 100% é preciso que tenha realizado 
60 contribuições para o plano. No regulamento anterior, 
a primeira contribuição garantia apenas 15% da parcela 
patronal e o limite era de 80%, se realizadas 84 (oitenta e 
quatro) contribuições para o plano”, registra.

Plano possui mais de mil 
participantes ativos

5Viva em Foco 

Além das mudanças já citadas, houve ampliação dos per-
centuais de contribuição regular do plano, incluindo além de 
3%, 5%, 7% e 10% sobre o salário, mais os percentuais de 12% e 
15%, alcançando todo o incentivo fiscal e indo além dele.

Outra vantagem é a possibilidade de escolha da forma de 
cálculo do benefício de aposentadoria, alteração que traz 
maior flexibilidade ao plano e possibilita ao participante 
escolher qual forma se adequa melhor a sua realidade.

Houve também inclusão do seguro para cobertura de 
benefícios de risco e o perfil de investimentos, ambos 
para futura implantação.

Patrocinadores
As alterações no plano trouxeram muitos benefícios aos 

participantes, mas o novo regulamento também beneficia 
os atuais e futuros patrocinadores, principalmente por criar 
condições mais favoráveis para a adesão de seus emprega-
dos, fazendo com que o patrocinador aumente a cobertura 
e agregue benefícios sem impactar na folha de pagamento.

A extinção do componente de risco também é impor-
tante, pois quando existente, seu equacionamento é com-
partilhado entre participante e patrocinador, além disso, 
os recursos remanescentes dos processos de resgate, que 
antes eram destinados a fundo coletivo, agora irão com-
por um novo Fundo Previdencial, específico por patroci-
nador. O valor dele será destinado à contribuição patronal 
voluntária adicional ou para desconto da contribuição 
patronal básica, ficando essa definição a critério de cada 
patrocinador por ocasião da reversão do recurso. 

O antigo Geaprev está em operação desde 2005 e conta 
atualmente com mais de mil participantes ativos. Todas 
essas alterações foram aprovadas pela portaria Nº 151, de 
21 de fevereiro de 2020, publicada no dia 27 de fevereiro, 
no Diário Oficial da União (DOU).
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a parceria que poupa seu 
tempo e dinheiro

Viva e Banco Original:

A Viva não para de buscar formas inovadoras 
para oferecer ainda mais benefícios aos seus 
participantes.  Para modernizar ainda mais os 

serviços da Fundação, foi fechada uma parceria com 
o Banco Original. A instituição financeira, que é 100% 
digital e livre de burocracia, passará a ser um canal 
diferenciado para pagamento dos benefícios mensais 
concedidos pela entidade.

O Banco Original é o primeiro do país com a possi-
bilidade de abertura de conta totalmente online, com 
segurança e agilidade. Essa parceria traz inúmeras fa-
cilidades para o seu dia a dia e principalmente econo-
mia no que se refere a tarifas bancárias.

“O Banco Original será o principal meio de 
pagamento dos benefícios concedidos pela Fundação. 
Com essa parceria, a Viva agrega valor ao que oferece 
para os seus clientes e proporciona significativa re-
dução das despesas bancárias da Fundação”, explica 
Natália Sales, gerente de Negócios da Viva.

Mesmo com todos os serviços online que o banco 
digital oferece, os participantes e assistidos da Viva 
terão acesso a atendimento humano de um Agente 
Original, por telefone ou presencialmente.

Confira abaixo todos os benefícios que os partici-
pantes e assistidos terão acesso:

• Conta digital, com atendimento humano e 
personalizado de um Agente Original

• Conta corrente com taxa zero por 24 meses, podendo 
ser prorrogável ao final

• Cartão de crédito internacional, com anuidade grátis

• Transações isentas e ilimitadas via TED

• Cashback para utilização do cartão no débito/
crédito, a partir de 0,15%

• Saques na rede Banco24h isentos e 
ilimitados

Acontece na Viva

Instituição financeira é 100% digital e será canal de pagamentos dos benefícios

• Extratos isentos e ilimitados
Todos os participantes e assistidos receberão 

instruções detalhadas para abertura de sua conta. 
Aguarde, em breve, um Agente Original entrará em 
contato com você. Caso já possua conta no Banco 
Original, contate o Fale Conosco da Viva, no endereço 
vivaprev.com.br/fale-conosco/ e envie o seu compro-
vante de conta para atualização de seu cadastro.
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Prev.4U: Função 
indique Amigos 
é mais uma das 
vantagens do Programa

Aliar previdência complemen-
tar com educação financeira 
foi o objetivo da Viva ao im-

plantar  o Prev.4U. O Programa de 
recompensa por reembolso, conhe-
cido como cashback, é uma plata-
forma de e-commerce vinculada ao 
plano patrocinado Viva Empresarial 
e ao plano familiar e associativo 
Viva Futuro. Nele, encontram-se dis-
poníveis mais de 350 lojas parceiras 
onde os participantes podem fazer 
compras online e ter parte do valor 
revertido para o seu saldo de conta 
no plano de previdência.

“Os benefícios do Prev4U são muitos, 
ele estimula o consumo consciente, já 
que o participante compra algo que já 
precisava e direciona uma parte desse 
valor para um aporte em seu plano de 
previdência, consequentemente gera 
aumento da reserva em seu plano, 
tudo a custo zero. Sempre que com-
prar, se lembrará da sua previdência. 
Consumir é inevitável, mas é possível 
fazer isso com consciência”, explica 
José, um dos idealizadores e gestores 
do Prev.4U .

Indique Amigos
A plataforma foi lançada re-

centemente e já trouxe novidade! 
Quem já está no programa, pode in-
dicá-lo aos seus contatos e receber 
cashback na hora.

É muito simples utilizar a nova 
funcionalidade do Prev.4U. Entre em 
sua conta da plataforma de cashback; 
acesse a área Indique Amigos, no 
menu principal, e escolha a forma 
de enviar a mensagem de indicação 
– E-mail ou WhatsApp. Ao clicar em 
uma dessas opções, você será dire-
cionado para completar os dados de 
envio. Assim que os seus amigos rece-
beram a indicação e se cadastrarem, 
entrará automaticamente o valor de 
R$ 5,00 em seu extrato pendente.

A plataforma é totalmente trans-
parente, garantindo segurança em 
todas as transações dos saldos em 
contas. Qualquer pessoa pode se 
cadastrar e realizar compras. O ex-
trato apresenta toda a descrição do 
saldo. Para o usuário receber o valor 
disponível em cashback, tem que 
alcançar um saldo mínimo confir-

Você receberá um crédito por cada 
pessoa que indicar e se cadastrar

mado (R$ 30,00), e estar ativo a um 
dos planos vinculados ao programa. 
Caso ainda não seja participante da 
Viva Previdência, basta aderir ao 
Viva Futuro.

A Viva Previdência é a primeira en-
tidade Fechada de Previdência Com-
plementar (EFPC) a oferecer cashback 
em comércio eletrônico. Com a im-
plantação do Prev.4U, a Fundação foi 
procurada por diversas entidades do 
segmento de previdência fechada 
que gostariam de conhecer o proces-
so operacional do programa, além 
de ter despertado curiosidade em 
relação à reação dos participantes ao 
receberem a novidade.

O Prev.4U é também um impor-
tante aliado da Viva em sua busca 
por se tornar referência no setor de 
previdência complementar. “Além do 
caráter inovador que gerou interesse 
em várias outras entidades, inclusive 
a própria Abrapp, esse movimento 
tem conexão direta com a nossa es-
tratégia de crescimento do Viva Fu-
turo”, explica Silas Devai Junior, dire-
tor-presidente da Fundação.

Acontece na Viva
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como a Viva se adaptou 
para continuar operando 
com segurança
Com o trabalho remoto, a Viva garante que seus colaboradores 
permaneçam seguros e seus clientes atendidos com excelência

Coronavírus: 
Acontece na Viva

Com a chegada do novo coronavírus ao Brasil, 
muitas adaptações começaram a acontecer. 
Com a Viva não foi diferente. Em pouco tempo, 

toda a Fundação passou a fazer home office e os resul-
tados têm mostrado o elevado desempenho da equipe.

O setor de atendimento foi o que mais passou por adap-
tações, para que continuasse operando com excelência. 
Agora, todo o contato com o participante está concentrado 
no WhatsApp – (61) 99844-3622 – e Fale Conosco, no site 
da Fundação. Segundo a coordenadora de Atendimento e 
Relacionamento, Maria Sélia Novais, o setor atende mais 
de 1.800 demandas por dia, remotamente. 

Antes mesmo das medidas que orientam o isola-
mento social serem impostas no Distrito Federal, a 
Diretoria Executiva da Fundação criou um grupo de 
trabalho com a atribuição de elaborar um plano de 
contingência, considerando todos os possíveis cenári-
os, a segurança e abrangência de serviços que a Viva 
presta e sua continuidade.

O plano de trabalho foi orientado, tendo como 
premissas a manutenção da saúde das pessoas, a 
preservação do atendimento aos participantes e 
prestadores de serviços e a manutenção da operação.

8 Viva em Foco 
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Confira as principais ações da 
Viva diante da crise do Covid-19

Criação de ambiente redundante em 
todos os processos estratégicos;

Implantação de teletrabalho 
para todos os colaboradores;

Comunicado aos participantes, 
informando a continuidade dos serviços.

 Mais de mil benefícios de pagamento único;

 Mais de 20 mil benefícios de renda;

 Permissão de concessão de benefícios, sem necessidade de 
reconhecimento de firma (vídeo ou áudio do participante).

 Mais de 20 mil atendimentos por WhatsApp e Fale Conosco;

Em poucos dias, toda a operação foi estruturada para 
funcionar de forma remota, iniciada em 20 de março.

 Reuniões diárias da Diretoria Executiva;

 Reuniões semanais entre Diretoria Executiva e todos os gestores;

 Reuniões diárias entre gestores, colaboradores e os 
prestadores de serviço da Fundação;

 Manutenção de reuniões estatutárias e do Comitê de 
Investimento, por vídeo com todos os colaboradores;

 Reuniões semanais entre Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo;

Como estamos pilotando

A transparência e atualização de informações são prioridades nas 
entregas da entidade. Tudo para passar a segurança aos quase 50 mil 
participantes da Viva Previdência, neste momento tão delicado. Aqui, todos 
os recursos estão seguros, mas o nosso cuidado vai muito além. Desejamos 
o melhor aos nossos participantes e assistidos.

Quem puder, faça como a Viva Previdência, 
#FiqueemCasa

Café com a Diretoria
Toda a equipe da Viva Previdência recebeu o recon-

hecimento pelo excelente desempenho neste período 
de quarentena, na 8ª edição do Café com a Diretoria. 
Desta vez, a reunião de alinhamento das ações inter-
nas da Função foi online, dividida em duas turmas, para 
não prejudicar o atendimento aos participantes, e con-
tou com a participação dos diretores, da presidente do 
Conselho Deliberativo e dos colaboradores.

Acontece na Viva
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Colaboradores da Viva presenteiam 
suas mães com o Plano Viva Futuro

Dia das Mães:
o melhor presente é garantir 
a proteção de quem você ama

Adriana Antunes e José Luís Santana, além de 
trabalharem na Fundação Viva de Previdência, 
são participantes de planos previdenciários da 

entidade. Por conhecerem bem o histórico de resulta-
dos positivos que a Fundação entrega aos quase 50 mil 
participantes, sabem bem a importância de expandir a 
segurança que eles mesmos têm aos seus entes. Assim, 
neste Dia das Mães, os dois escolheram o Viva Futuro, 
plano família da Viva Previdência, para presentear às 
mulheres que nunca mediram esforços em cuidar de-
les desde pequenos.

Adriana possui dois planos de previdência da en-
tidade e afirma confiar na Viva, por oferecer “a 
melhor administração, além de profissionais compro-
metidos e responsáveis”. Sendo assim, nada mais justo 
do que presentear a sua mãe, Sueli Antunes, com o mes-
mo benefício. Ela ainda explica que, infelizmente, não 
costuma ver esse presente sendo dado em nenhuma 
data comemorativa. Na visão dela, esse é o melhor jeito 
de cuidar de quem se ama, pois permite que a pessoa 
escolha livremente o que quer fazer com o recurso. 

“Minha ideia era fazer contribuições para um pla-
no de previdência complementar que minha 
mãe tivesse proteção e liberdade de saque 
parcial, podendo planejar e realizar sonhos. 
Tudo isso encontrei no Plano Viva Futuro, um 
plano de benefícios moderno e flexível, bem a 
cara da minha mãe. É um presente que não se 
perde, sempre se ganha. É um ato de amor!”, 
conta a advogada.  

Assim como Adriana, José Luís também 
trabalha na Viva e vendo de perto o trabalho 
desempenhado pela entidade, percebeu a im-
portância de ter uma reserva para o futuro di-
ante do cenário econômico brasileiro. O assis-

Você em Foco

tente de atendimento I da Central de Relacionamento da 
Fundação, além de ter seu próprio plano de previdência 
complementar da Viva, presenteou Jocinete de Santana, 
sua mãe, com a certeza de um futuro com qualidade de 
vida. Jocinete é autônoma, condição que pesou ao escolher 
presentear a mãe com o plano. 

“Com a reforma da previdência e a falta de garantias 
trabalhistas, percebi como era importante investir em 
uma previdência complementar para minha mãe, pois 
apenas um salário mínimo não é o suficiente para uma 

pessoa acima dos 65 anos. Tudo se 
torna mais caro: medicações, consul-
tas, entre outros”, finaliza José. 

Faça como os colaboradores da 
Viva e escolham zelar pela segu-
rança e qualidade de vida a quem 
sempre se dedica para cuidar do de 
você. “Sinto-me bem protegida. Sem 
contar com a confiança quanto à ad-
ministração do plano, profissionais 
comprometidos e responsáveis 
fazendo o melhor por mim e pela 
minha mãe”, finaliza Adriana. 



11Viva em Foco 

durante a crise 
do coronavírus

Como cuidar da 
saúde mental

Um momento propício para adicionar 
hábitos saudáveis na rotina

O mundo passa pela crise do sé-
culo e a solução, por um tempo, 
é uma só: ficar em casa. Na cor-

reria do dia a dia, essa quebra de rotina 
pode ser difícil e acarretar ansiedade, 
angústia, solidão e outros impactos na 
saúde mental. Nessas horas, o que vale 
é recorrer ao mais simples.

A jornalista Larissa Narel, que está 
realizando home office desde o dia 
16 de março, conta que tenta manter 
atividades que afastam a sensação de 
ansiedade. “Além de ocupar a mente 
com o trabalho, eu não deixei de fazer 
meus exercícios físicos. Em casa é 
mais limitado, mas dá para cumprir as 
metas”, afirma.

A dica do exercício físico é válida. 
Diversos personal trainers divulgam 
diariamente atividades para todos os 
públicos. A criatividade também tem 
ganhado espaço, existe treino com 
saco de arroz, cabo de vassoura e até 
com os móveis da casa. Basta pesquisar 
no YouTube “exercícios quarentena” e 
acessar uma variedade de conteúdos.

O YouTube também da acesso a um 
importante aliado: a meditação. Assim 
como os demais exercícios, ela é grá-
tis e pode ser realizada em qualquer 
lugar de casa, basta estar confortável. 
Aplicativos também oferecem as 

chamadas meditações guiadas que 
promovem relaxamento e calmaria. 

Este período de isolamento social 
também é conveniente para fazer o 
que se gosta. Você tem algum hobby? 
Cantar, desenhar, pintar, cozinhar, ler, 
são ações simples para fazer no con-
forto de casa. Você pode fazer uma lis-
ta de coisas que gostaria de realizar e 
nunca teve tempo. “Eu tenho dedica-
do algumas horas do dia para colocar 
as minhas leituras em dia”, diz Larissa.

Para o bem da sua cabeça, evite 
o excesso de informações sobre a 
pandemia. O smartphone e a tele-
visão podem ajudar a intensificar a 
ansiedade com as coberturas ao vivo. 
Neste caso, tire um tempo do dia para 
se informar, caso queira, e, no restan-
te, tente ficar offline.

Não se esqueça também de procu-
rar fontes confiáveis e fugir das fake 
news compartilhadas, principalmente 
via Whatsapp. A jornalista conta, por 
exemplo, que tem dado atenção aos 
conteúdos publicados pelo Ministério 
da Saúde, que divulga, diariamente, os 
dados da doença no Brasil.

Contudo, se por um lado o 
smartphone é um “vilão”, por outro, 
ele tem o papel de aproximar, já que 
o contato físico foi suspenso por um 

Saúde e Qualidade de Vida

tempo. Aproveite para fazer ligações 
de vídeo com quem se ama. Ligue 
para os avós, os amigos converse, 
cante junto, proponha brincadeiras 
que elevem o astral e aproveite tam-
bém para as reuniões de trabalho. 

Se você faz algum acompanhamento 
com psicólogo, não interrompa. Con-
tinue fazendo suas consultas online, 
muitos profissionais já atendem neste 
formato. Converse com o seu psicólogo 
e combine a melhor forma de passar 
por isso de acordo com a agenda de 
cada um.

O corpo também deve ser bem cuida-
do neste período. Tente estabelecer 
uma rotina: acordar no mesmo horário, 
tomar banho, tomar um café da manhã 
reforçado, vestir roupas confortáveis (o 
ideal é que o pijama sirva só para dormir) 
e iniciar as atividades do dia. Ao longo do 
tempo, beba água, se alimente de manei-
ra saudável e na hora certa. 

É uma fase delicada, mas lembre-se: 
você não está sozinho. O mundo in-
teiro passa por isso ao mesmo tempo. 
Por isso, é o momento de desenvolver 
empatia e consciência coletiva. Se 
puder, permaneça em casa, cuide de 
você e de quem você ama. Quanto 
mais pessoas se isolarem, mais rápido 
isso tudo irá passar.
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O cenário global, no final de fe-
vereiro, sofreu um revés com 
o agravamento das percepções 

em relação a disseminação da pan-
demia do novo coronavírus e possíveis 
efeitos negativos na atividade econômi-
ca mundial.

O resultado foi a elevação da aversão ao 
risco global dos mercados, com grandes 
oscilações dos preços dos ativos relaciona-
dos às bolsas de valores e ao fortalecimen-
to do dólar, frente à maioria das moedas.

A crise financeira se tornou aguda, 
no início de março,  com choque que 
impactou fortemente a economia mun-
dial, os preços do petróleo despencaram 
depois que os países da Organização dos 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
especialmente a Arábia Saudita  e a Rús-
sia, não conseguiram chegar a um acor-
do para a realização de cortes adicionais 
de produção para mitigar os impactos do 
coronavírus sobre a demanda de petróleo. 

Em paralelo, a situação do corona-
virus se deteriorou, com um aumento 
expressivo de casos no ocidente, espe-
cialmente na Itália. 

A combinação de ambos os fatores 
levou a um novo movimento significa-
tivo de aversão ao risco, causando fortes 
oscilações, especialmente, nos merca-
dos acionários.

Para combater esse cenário, os 
governos têm adotados medidas fortes 
de estímulo à economia, com pacotes fis-
cais, redução de taxa de juros e injeção de 
capitais para os setores que mais sofreram 
com a crise, a exemplo do que ocorreu em 
outras crises. A previsão é que os merca-
dos tendem a se estabilizar a médio e lon-
go prazo, apesar das revisões para baixo do 
crescimento mundial de 2020.

É importante ressaltar, que em 2019, 
a Viva Previdência tomou medidas para 
reduzir o risco das aplicações em renda 
fixa e implantou uma estratégia defen-
siva com significativa redução do risco 
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de mercado, nas aplicações de ativos 
de longo prazo (títulos públicos), que 
também têm registrado desempenho 
negativo com a maior aversão ao risco.

Nesses momentos de incertezas, a 
importância da estratégia de diversifi-
cação adotada nas aplicações da Viva 
contribui positivamente para reduzir 
os impactos negativos, como os investi-
mentos em ações. 

Nesse cenário adverso, a VIVA 
tem adotado a cautela e permanente 
monitoramento dos acontecimentos 
e suas implicações para as estratégias 
de investimentos. Ressaltamos que a 
carteira de aplicações sempre adotou 
um perfil conservador, de elevada 
liquidez e estratégias voltadas para o 
horizonte de retorno de longo prazo.

Plano Viva Pecúlio
O mês de março foi marcado pelo 

avanço da pandemia do coronavírus a nível 
global e pela guerra de preços do petróleo, 
que juntos desencadearam um movimen-
to expressivo com impactos negativos nos 
mercados mundiais e o receio de uma re-
cessão no 1° semestre de 2020. 

No Brasil, os indicadores financeiros 
foram afetados rapidamente e houve 
expressiva correção em praticamente 
todas as classes de ativos. 

Em março, a carteira consolidada 
obteve retorno negativo de 4,70%, fi-
cando abaixo da meta atuarial de 0,51%. 
No trimestre, a carteira consolidada 
do Viva Pecúlio obteve rentabilidade 
negativa 5,17%, ficando abaixo da meta 
atuarial de 1,55%. Entretanto, em doze 
meses o resultado é positivo em 4,70%. 
O plano fechou o mês de março com 
patrimônio de R$ 2,559 bilhões.

Os ativos de renda variável (bolsa) e 
de renda fixa (títulos públicos - NTN-B 
carteira própria) foram as classes com 
maior impacto negativo no mês. Todavia, 
foram mantidas as posições em carteira, 
uma vez que a crise é temporária e os 

títulos que compõem a carteira têm re-
torno de longo prazo, podendo apresen-
tar oscilações negativas no curto prazo. 
Além disso, as empresas pertencentes 
às carteiras de ações possuem solidez e 
há boas expectativas de ganhos com os 
títulos públicos vinculados a juros. 

As principais contribuições positi-
vas vieram das posições de renda fixa 
referente aos fundos de investimentos 
atrelados a títulos públicos pós fixados 
– LFT (Letras Financeiras do Tesouro), 
que obtiveram retorno de 0,28% no mês.

Plano Viva Empresarial
A carteira do Viva Empresarial, no 

mês de março, obteve rentabilidade 
negativa de 6,98%, ficando abaixo da 
meta referencial de 0,52%. No trimestre, 
a carteira obteve rentabilidade negativa 
de 8,06%, ficando abaixo da meta 
referencial de 1,58%. %. Entretanto em 
doze meses o resultado é positivo em 
3,50%. O plano fechou o mês de março 
com patrimônio de R$ 73,4 milhões.

Os ativos de renda variável (bolsa) e 
de renda fixa (títulos públicos - NTN-B 
carteira própria) foram as classes com 
maior impacto negativo no mês. Todavia 
foram mantidas as posições em carteira, 
uma vez que a crise é temporária e os 
títulos que compõem a carteira têm re-
torno de longo prazo, podendo apresen-
tar oscilações negativas no curto prazo. 
Além disso, as empresas pertencentes 
às carteiras de ações possuem solidez e 
há boas expectativas de ganhos com os 
títulos públicos vinculados a juros. 

Plano Viva Futuro
E o resultado do Viva Futuro em março 

apresentou rentabilidade negativa de 
1,28%, ficando abaixo da meta referencial 
de 0,33%. No trimestre, a carteira obteve 
rentabilidade negativa de 0,64%, fican-
do abaixo da meta referencial de 0,98%.  
Entretanto, em seis meses o resultado é 
positivo em 0,57%. O plano fechou o mês 
de março com patrimônio de R$ 130 mil.

Buscando retorno no mercado de 
ações no longo prazo e adotando a es-
tratégia de diversificação, o plano ini-
ciou alocação de recursos no segmen-
to de renda variável com a compra de 
cotas de ações em fundo selecionado 
composto por empresas sólidas, que 
podem apresentar flutuações de preços 
de mercado no curto prazo, a exemplo 
do que ocorreu no mês de março.
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como o mercado 
reage ao cenário

Alta do dólar:

Durante os últimos dias, a alta do 
dólar afetou bastante o mer-
cado financeiro. A moeda, que 

começou o ano a R$ 4,02, chegou a 
bater o recorde, valendo R$ 5,32 (dólar 
comercial), no dia 03 de abril. O princi-
pal motivo apontado pelos especialistas 
é o surto do novo coronavírus, que 
assusta o mundo. Além disso, a 
desaceleração da economia global 
pode ser um agravante. O fato é que 
a alta tem impactos na economia e na 
vida do cidadão comum. 

Mas para começar, quem ganha 
com o dólar em alta? As empresas 
exportadoras. O dólar é a moeda do 
país mais rico do mundo, por isso, 
rege a maioria das transações inter-
nacionais. Neste contexto, o Brasil é 
referência na venda de diversos pro-
dutos no mercado global como soja, 
petróleo, minério de ferro, açúcar e 
carnes de aves.

Essas empresas que vendem 
para o exterior vão ganhar mais 
pela mesma quantidade de dólar. 
Sendo assim, elas podem agir de 

duas maneiras: tentar expandir o 
mercado, dando descontos para os 
compradores estrangeiros ou sim-
plesmente faturar mais em reais 
no Brasil.

Mas o impacto é diferente para 
quem consome o que vem de fora. 
Quem vai viajar para fora do país, 
por exemplo, sentem o peso da alta 
do dólar em todas as partes da pro-
gramação que envolvem gastos. 
Para retratar melhor, você sabia 
que a companhia aérea gasta cer-
ca de 40% do custo operacional em 
petróleo, que é cotado em dólar? 
Neste caso, quanto mais alta a 
moeda, maior é o valor repassado 
ao consumidor.

Os produtos mais simples tam-
bém sofrem ajustes com a alta do 
dólar. O pão francês é um exemplo, 
pois o trigo é cotado em dólar, sen-
do assim, se custar mais caro, é 
provável que o padeiro aumente o 
preço do pão. 

A alta pesa também no bolso de 
quem já viajou ou comprou algo 

A moeda americana afeta sua vida 
muito mais do que você imagina

em dólar no cartão de crédito. O 
lado positivo é que desde o dia 1º de 
março de 2020, uma nova regra do 
Banco Central entrou em vigor e a 
cotação do dólar na fatura passou a 
ser a do dia da compra. Contudo, o 
dólar já estava alto no início do mês.

O comerciante que traz produtos 
internacionais da China ou dos Es-
tados Unidos para revender no Bra-
sil também é afetado com o preço 
alto da moeda. Em geral, ele tem 
duas opções, uma delas é repassar 
o preço ao cliente, correndo o risco 
de enfraquecer a clientela. A outra 
alternativa é lucrar menos.

Mas, em todos esses exemplos, 
deve ser levado em consideração o 
tempo que o dólar esteve em alta. 
Porque se a moeda aumentou, mas 
voltou ao preço anterior rapida-
mente, não há motivo para o rea-
juste dos preços chegarem ao con-
sumidor. Agora se a valorização 
dura muito tempo, ela atinge a in-
flação. O que acaba sendo negativo 
para todos.

Educação Financeira
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