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Apresentação

Nesta 3ª edição da Revista Viva em Foco, temos o 
prazer de compartilhar com nossos participantes 
e leitores que a Fundação estará como expositora 

no 44º Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas 
(CONARH), um dos mais importantes eventos do mundo 
sobre desenvolvimento humano, que será realizado em 
agosto, em São Paulo.

No stand da Viva no CONARH, teremos a oportunidade 
de despertar nos representantes das empresas 
participantes – por meio de consultorias – o interesse 
pela previdência complementar e também trabalhar 
para a captação de novos contatos e futuros instituidores.

A revista tem como objetivo aproximar a entidade de 
seus participantes. Para isso, nada melhor do que buscar 
um perfil que represente os jovens que integram a Viva. 
A Louranny Luiz Marins, a mais jovem participante da 
Viva que possui o Plano Geaprev, faz isso muito bem. 
Tendo como um dos pilares da sua criação a educação fi-
nanceira, ela mostra que a falta de consciência financei-
ra entre os jovens é algo que está mudando, pois a visão 

Boa leitura!

deles em relação à importância de pensar a longo prazo 
e zelar pela qualidade de vida está cada vez mais ampla.

Mesmo no início de sua carreira, Louranny se prepa-
ra para imprevistos e para o futuro e com mais de uma 
reserva financeira, ela não economiza tempo ao atuali-
zar sua planilha de gastos com as despesas do mês para 
manter o seu orçamento sempre em ordem e identifi-
car onde pode melhorar o rendimento. Apesar da ida-
de, a estudante de Administração tem muito a ensinar e 
compartilhar com os nossos leitores. 

Nas páginas seguintes, você também vai conferir um 
material produzido para te ajudar a encontrar soluções 
para lidar com suas finanças da melhor maneira possí-
vel. Afinal, uma pesquisa recente feita pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostrou que 
oito em cada dez brasileiros afirmam não se preparar 
para a aposentadoria. Ser participante da Viva já o co-
loca à frente da maioria dos brasileiros, mas não para 
por aí! 
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Ronald Acioli, membro titular do Conselho Deliberativo

Mensagem do Conselho

VIVAFALE COM A
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0800 720 5600
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@vivaprevidencia

Siga a Fundação nas redes sociais

www.vivaprev.com.br
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não para de inovar!
A Fundação Viva

APrevidência Complementar exerce um impor-
tante papel no cenário econômico e social para a 
população brasileira. Graças aos mais de R$ 800 

bilhões em ativos que o setor acumulou, e aplicou com 
responsabilidade até o fim do mês de junho de 2018, mui-
tos projetos puderam ser financiados, trazendo empregos 
e crescimento econômico ao país. 

A Viva está crescendo lado a lado com o cenário nacio-
nal. Para continuar trilhando essa jornada de sucesso, o 
corpo funcional do Conselho Deliberativo trabalha com 
afinco, em parceria com a diretoria da entidade, buscando 
novos instituidores, inovando e, claro, valorizando quem já 
faz parte da Fundação.

Trabalhar para buscar novos produtos previdenciários, 
mais leves e que atendam o mercado atual – marcado pela 
fluidez e pelo dinamismo das negociações – e também aju-
dar na prospecção de instituidores que estejam alinha-
dos com a visão de negócio da Fundação são algumas das 
prioridades do Conselho. Toda essa dedicação é feita sem 
tirar atenção de quem já é do nosso time.  

O regulamento do Plano Viva Futuro, novo plano da 
Fundação, é focado na atenção que a Viva mantém com 
os seus clientes e na adaptação social e demográfica  do 
cenário brasileiro. Entre as inovações, estão a possibilidade 
de escolha da data de recebimento do benefício de aposen-
tadoria, possibilidade de escolha de beneficiários – feitas 
no ato da adesão – e reserva adicional de riscos. 

Os regulamentos dos planos são instrumentos de orga-
nização na relação entre a Viva e os participantes. Temos 
como exemplo a alteração do prazo para os peculistas que 
estão fazendo a migração da reserva do pecúlio, oferecen-
do mais liberdade e tranquilidade aos que desejam estudar 
e entender melhor o momento. 

Assim, fazer ajustes pontuais nestes documentos é uma 
maneira de manter essa relação sempre sólida e voltada 
aos interesses dos seus integrantes. Podemos concluir que 
estamos indo pelo caminho certo, crescendo com segu-
rança e muita maturidade. 
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Palavra da Diretoria

Inovação, crescimento e solidez:
a Viva continua 
trabalhando por você

Nizam Ghazale 
Diretor de Seguridade 

AViva está se modernizando e 
vivendo um momento com 
muitas novidades. Mesmo 

já tendo nascido completamente 
adaptada ao modelo de negócio que 
agora está em evidência no segmento 
– planos setoriais e multi-instituídos 
– nós continuamos buscando formas 
de atender às necessidades dos nos-
sos participantes e também às dos 
futuros participantes. 

Visando o crescimento da casa 
no setor de previdência comple-
mentar, desenvolvemos uma área 
comercial responsável por buscar 
oportunidades de prospecção, com 
base em diversos critérios técnicos. 
Apesar de termos um nome novo, 
a nossa marca apresenta solidez, 
credibilidade e histórico positivo no 
segmento. Dessa forma, criamos a 
oportunidade de fomentar e captar 
novas instituições e novos projetos. 

No mês de agosto, a entidade par-
ticipará do Congresso Nacional so-
bre Gestão de Pessoas (CONARH), 
um dos eventos mais relevantes 

do gênero, que será realizado em 
São Paulo, no período de 14 a 16 de 
agosto, e tem como objetivo incenti-
var reflexões sobre os temas atuais 
em desenvolvimento humano. 

Nossa presença no CONARH está 
alinhada com o empenho da Viva 
em crescer. O evento proporcionará 
uma aproximação com as empresas 
participantes, afinal é a área de Re-
cursos Humanos das associações e 
dos sindicatos que possibilita que 
seus colaboradores possam usu-
fruir da segurança de um plano de 
previdência complementar, levan-
do, após esse primeiro contato no 
evento, informações relevantes 
sobre a Viva para dentro de suas 
respectivas empresas. 

De maneira sucinta, todo nosso 
empenho está concentrado em 
modernizar a Viva, tanto no am-
biente interno, proporcionando a 
capacitação de nossos colabora-
dores, como no desenvolvimento da 
expertise dos planos de previdência 
como fomento da entidade. 
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O Plano VIVA de Previdência e Pecúlio fechou o 1º semestre de 2018 com patrimônio de R$ 2,684 bilhões e 
rentabilidade positiva de 1,86% para uma meta atuarial de 4,48% no período. O Plano Geaprev fechou o 
semestre com patrimônio de R$ 55,42 milhões e retorno positivo dos investimentos acumulado no ano de 

0,88%, sendo que a meta referencial foi de 4,60%.
Os mercados financeiros globais têm passado por oscilações nos últimos meses, com maior aversão a risco, e por 

consequência, têm influenciado no fluxo de capitais e no desempenho das aplicações, especialmente dos países 
emergentes, como o Brasil.  

Nessa conjuntura, os planos administrados pela VIVA apresentaram receita financeira positiva e, com fiel cum-
primento das suas Políticas de Investimentos, voltadas para horizonte de médio e longo prazo, que têm mostrado 
ser a estratégia correta, resultam em rendimentos superiores às metas estabelecidas, mas sem perder de vista 
oportunidades que facilitam o acesso para ações voltadas a instituidores e/ou planos setoriais.

Rentabilidade acumulada no período (jan/98 a jun/18)
VIVAPREV

12
58

,97

93
7,12

38
6,31

22
8,11

VIVA EM NÚMEROS

Investimentos VIVAPREV

Meta Atuarial

Poupança

Inflação INPC

Rentabilidade acumulada no período (jun/05 a jun/18)
GEAPREV

Investimentos GEAPREV

Meta Atuarial

Poupança

Inflação INPC

301,30
275,30

136,96

83,60Fonte: Gerencia de Investimentos
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Acontece na Viva

na 44ª edição do 
CONARH

A Viva marcará presença

AFundação Viva de Previdência estará presente 
em um dos mais importantes eventos do mundo 
sobre desenvolvimento humano, o Congresso 

Nacional sobre Gestão de Pessoas (CONARH), que será 
realizado entre os dias 14 e 16 de agosto, em São Paulo.

A entidade participará como expositora da 44ª edição, 
promovida pela maior entidade de RH do Brasil, a Asso-
ciação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-Brasil), 
juntamente com empresas e profissionais de grande ex-
pressão no Brasil e no mundo.

O estande da Viva no CONARH contará com 
especialistas que farão consultorias sobre como utilizar 
as vantagens da previdência complementar para gerar 
engajamento dos colaboradores e preparar individual-
mente as pessoas para uma aposentadoria com quali-
dade de vida. A presença da entidade promoverá o posi-
cionamento de sua marca e levará ao público presente 
informações relevantes sobre planos previdenciários e 
vantagens de ser parceiro da Fundação.

“Estaremos munidos de material promocional e 
estrutura para o trabalho técnico. Neste sentido, es-
peramos que a experiência de quem for atendido no 
estande seja, acima de tudo, reveladora, despertando 
interesse pelo assunto previdência e pela entidade”, ex-
plica Fernando José Silva Totti, Analista Comercial da 
Gerência de Desenvolvimento.

Serão oferecidos atendimentos presenciais no local 
e agendamento de visitas futuras, além da captação 
de contatos, com o objetivo de integrar novos patro-
cinadores por meio de convênios, mas sem perder de 
vista oportunidades que facilitem o acesso para ações 
voltadas a instituidores e/ou planos setoriais.

O CONARH 
Em 2017, mais de 2.600 congressistas participaram do 

congresso, compartilhando uma nova visão de Gestão 
de Pessoas. Em 2018, com o tema “Protagonista da 
Transformação”, o evento continuará com seus gran-
diosos números: mais de 100 expositores, 70 palestras 
e 80 palestrantes, como a presidente da L´oréal Brasil, 
a belga An Verhulst-Santos, e o presidente-executivo do 
Banco Santander, Sérgio Rial.

O CONARH é em evento que reúne grandes empre-
sas e é justamente a área de Recursos Humanos que 
possibilita uma aproximação com a previdência com-
plementar. O evento é uma excelente oportunidade 
para mostrar a solidez da Viva e como ela está adaptada 
ao mundo atual.

A participação da Fundação Viva no 44º CONARH 
faz parte da construção de um macroprocesso de 
marketing, que passa pela necessidade de mostrar às 
pessoas quem é a Viva e, a partir daí, materializar ações 
estratégicas através de uma estrutura comercial. “A 
Viva tem investido no amadurecimento de sua área de 
negócios, que já vem atuando no desenvolvimento de 
produtos e ações de prospecção de novos parceiros e 
novas adesões aos planos já existentes. A expectativa é 
de que num futuro próximo estejamos colhendo os pri-
meiros frutos deste investimento”, finaliza Totti.
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Você em Foco

não está presente 
na vida dos jovens?

Você acha que 
a previdência

Sabe aquelas frases que a gente 
está cansado de ouvir e, às 
vezes, até reproduzir sobre 

a juventude? “Jovem é muito ime-
diatista! Não consegue pensar a 
longo prazo”, “Hoje em dia, os jo-
vens demoram a amadurecer e 
assumir suas responsabilidades”. 
Essas definições não se aplicam 
mais à maioria dos jovens, como a 
Louranny Luiz Marins, mineira, de 
21 anos, que aprendeu a valorizar o 
dinheiro com a sua mãe, mulher que 
considera batalhadora por ter sem-
pre comandado o orçamento de casa.

Há quatro anos ela decidiu sair 
da casa dos pais, em uma pequena 
cidade no distrito de Unaí (MG), 
para fazer faculdade de Adminis-
tração em Brasília, ou seja, precisou 
aprender a lidar com as finanças 
logo cedo. “A minha família é sim-
ples. Embora minha mãe não tenha 
curso superior, a disciplina dela 
sempre foi minha referência, quan-
do o assunto é finanças. Por sermos 
muito apegadas, acabei adquirindo 
essa facilidade em economizar”, 

Louranny, uma jovem de 21 anos, vai te ajudar a 
mudar esse conceito. Finanças e aposentadoria 
fazem parte da vida dela desde cedo

explica a jovem que cursa o último 
semestre da graduação.

Aposentadoria e Previdência Social
Louranny trabalha na Geap 

desde fevereiro deste ano. Antes 
desse período, ela já estava na em-
presa como estagiária, mas logo foi 
efetivada na área administrativa. 
Ela acredita que quanto mais cedo 
começar a projetar a vida finan-
ceira, as metas individuais serão 
alcançadas com mais sucesso. 
“Hoje estou na base da escadinha. 
Vai ter um momento em que a 
minha carreira vai amadurecer e 
ficar mais estável financeiramente. 
Geralmente, é nesse momento que 
se conquista um carro ou uma casa. 
Então, é possível economizar mais 
ainda”, explica. 

O primeiro contato de Louranny 
com a Previdência Complemen-
tar foi quando precisou abrir uma 
conta-salário, em seu primeiro 
estágio. “O gerente da minha 
agência me mostrou, entre outros 
serviços, um plano de previdên-
cia. Achei interessante, mas não 
sou influenciável, gosto de estudar 

sobre o assunto. Após essa conver-
sa, comecei a olhar esse produto em 
outros bancos e percebi que não era 
essa maravilha toda que ele estava 
me vendendo, apesar de ter gostado 
do conceito”, recorda.

Louranny entendeu que não 
poderia deixar de ser participante 
da Viva quando foi efetivada na 
Geap. Na ambientação dos novos 
funcionários, recebeu informações 
sobre a entidade e o próprio plano. 
“Lembro que pensei: eita, isso me 
interessa!”, ressalta a universitária. 
Para ela, o colaborador da Geap que 
ainda não aderiu ao plano é porque 
não viu as taxas do mercado. “Se for 
procurar, vai entender como o Plano 
Geaprev é vantajoso”, frisa Louranny.

A necessidade da previdência 
complementar ficou mais eviden-
te para Louranny quando as pautas 
das reformas trabalhistas e da 
previdência viraram destaques no 
cenário político nacional. Diante das 
discussões, ela se preocupou com o 
seu futuro, pois gerou a dúvida se 
a previdência social conseguirá ser 
mantida até a estudante chegar à 
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entender quanto aquele dinheiro era importante para 
mim e para todos os envolvidos”, avalia a universitária. 

Ao receber seu primeiro salário, Louranny criou 
uma planilha para entender quanto entrava e saía. Ela 
reconhece que não é fácil controlar o dinheiro que entra 
na conta, principalmente no início da vida profissional, 
mas encontrou a forma adequada ao seu perfil para or-
ganizar a sua economia. “Todos os dias eu atualizava a 
planilha. Se em um mês percebesse que tinha gastado 
muito com lanches durante o expediente, por exemplo, 
no mês seguinte buscava fazer uma compra maior para 
trazer comida de casa, pois assim eu conseguia econo-
mizar. Não vou deixar de comer ou comer mal, vou mu-
dar a forma de lidar com a situação”, relata. 

Louranny se protege financeiramente por três cama-
das: “a primeira, a mais interna, é a previdência, nessa 
não toco por nada. No meio, têm os meus investimentos 
de médio prazo, que para mim são três ou cinco anos. 
E por último, tenho o investimento mais superficial, 
aquele que a gente quer ficar toda hora conferindo qual 
é o saldo”, brinca.

Mesmo com um salário compatível com o início 
de sua carreira, Louranny acredita que consegue 
fazer tudo o que planeja, porque sabe como gastar seu 
dinheiro. “O maior problema das pessoas é que elas 
querem ganhar dinheiro, mas não querem aprender a 
lidar com o dinheiro. O curso e o emprego são escolhi-
dos pensando apenas nos salários. As pessoas precisam 
levar em conta o que gostam de fazer”, pondera.

Para Louranny, o maior desafio hoje, não só para os 
jovens, é aprender a usar o dinheiro como ferramen-
ta e não como objetivo. “Tenho que fazer a quantia em 
questão trabalhar para alcançar o meu objetivo. Minha 
meta não é o dinheiro, ele me ajuda a alcançar o que 
desejo”, finaliza.

aposentadoria, fato que sustenta ainda mais a importân-
cia de se preparar para o fim da vida profissional.  “Não 
adianta apenas ter medo, tenho que pensar em uma 
solução para essa incerteza”, pontua. 

Educação financeira
Quando entrou na faculdade, Louranny entendeu 

a definição técnica de rentabilidade, ativo, passivo e o 
que era um investimento rentável ou não. Porém, a im-
portância de poupar e o significado que o dinheiro tinha 
para ela e para sua família são conceitos que a acom-
panham desde a infância. “Eu estudava em uma escola 
pública, então os recursos eram limitados, tanto para 
a instituição, quanto para os alunos. Mas eu aprendi a 
lidar com isso, pois naquela época já tinham oficinas 
de empreendedorismo. Então, quando não tínhamos 
verba para as viagens, por exemplo, a direção permitia 
que os alunos se organizassem para fazer um bingo ou 
uma rifa, para juntar o dinheiro necessário para o pas-
seio. Isso me ajudou a criar consciência financeira e 

Você em Foco

Todos querem 
ganhar dinheiro, 
mas não querem 
aprender a lidar 

com o orçamento ”
“
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Viva Explica

3º
Após clicar na imagem, no campo 
CONTATO, digite o seu nome completo, 
e-mail, CPF e em categoria, caso seja 
participante do Geaprev, selecione 
GEAPREV – Atualização de dados 
cadastrais. Se for participante do 
Plano Viva de Previdência e Pecúlio, 
selecione PECÚLIO – Atualização de 
dados cadastrais. Antes de enviar sua 
atualização, não se esqueça de colocar 
seu telefone, deixar alguma mensagem 
e também fazer upload de arquivos, caso 
seja necessário.

A Editoria Viva Explica foi criada com o intuito de aproximar os participantes da 
Fundação e mantê-los sempre atualizados do que se passa na Viva. Para isso, é 

importante que seus dados estejam atualizados. Dessa maneira, terá a certeza de que 
sempre receberá nossos informativos enviados por SMS e e-mail.

Confira a seguir o infográfico produzido para facilitar esse processo de atualização de dados:

1º Acesse a página da VIVA Previdência 
www.vivaprev.com.br

2ºClick em FALE CONOSCO

Assim que a página for aberta, 
você visualizará o pop-up ao lado
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Saúde e Qualidade de Vida

Férias:
curta o melhor das 
regiões do Brasil
A experiência de viajar sempre proporciona 
pontos positivos e muitas histórias para contar

Norte, Sul, Nordeste, Sudeste ou Centro-Oeste? 
Todos os cantos do Brasil têm muito a oferecer 
para quem quer curtir as férias. Com a chegada 

do meio do ano, é impossível não pensar em desempoei-
rar a mala e conhecer um novo destino. Viajar sempre vai 
ser o melhor antídoto para desconectar-se das tensões 
e ligar-se consigo e com as maravilhas do lugar que se 
pretende ir. 

Para quem já se aposentou, essa ideia é ainda melhor! 
Escolher novos destinos e embarcar em culturas 
diferentes trazem, além da experiência turística, muitas 
possibilidades de conhecer pessoas e vivenciar o que tem 
de mais incrível por aí. E mais ainda: essa pausa faz bem 
à saúde, pois é capaz de evitar doenças cardiovasculares, 
melhorar a respiração e afastar a depressão.  

Se você sente que está na hora de descansar, confira os 
destaques de cada região do Brasil que você precisa conhecer: 

Norte
A Amazônia é o coração do Brasil, mas poucos 

brasileiros conhecem o tamanho real dessa riqueza. 
Já pensou em se hospedar em um hotel de selva? No 
Amazonas, há muitas opções com conforto e até luxo que 
certamente tornará a experiência única. Além de ter con-
tato direto com a natureza, no seu roteiro não faltará pro-
gramação cultural.

No cerrado da região Norte, tem o calor do Tocantins, 
que é banhado por rios que se transformam em praias no 
mês de julho. A estrutura conta com barracas, cadeiras 
de praia e guarda-sol. Para os mais aventureiros, uma 
boa pedida é o rally no Jalapão, um lugar que hipnotiza 
qualquer um com as suas belezas naturais.

Sul
No Rio Grande do Sul, você pode conhecer uma das 

maiores vinícolas e degustar os vinhos feitos no local. As 
cidades serranas de Flores da Cunha e Nova Pádua têm os 
maiores vinhedos da região para curtir o friozinho gaúcho. 
Gramado e Canela também entram no cenário ideal para 
aproveitar o inverno da Serra Gaúcha. A riqueza gastronômi-
ca local, com toque europeu, traz o tradicional fondue como 
um prato indispensável.
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águas termais? Ficam em Águas 
de Lindóia, onde seus balneários 
atraem turistas de diversas idades. 
A cidade está a 180km da capital 
paulista e tem uma paisagem ser-
rana incrível! Serra Negra também 
é um lugar para quem quer fazer 
compras, pois oferece um polo de 
produção de malhas, feiras e lojas. 
Mantendo a tradição paulista, viajar 
para Campos do Jordão é uma ex-
celente pedida na estação mais fria 
do ano.

Em Minas Gerais, as cidades 
Ouro Preto, São Thomé das 
Letras, Mariana e Tiradentes 
são consideradas patrimônio da 
humanidade e são lugares que você 
não pode deixar de ir. Diversas igre-
jas católicas decoradas e banhadas a 
ouro trazem consigo muita história e 
arte, por conter obras de Aleijadinho 
e de outros grandes artistas.

Centro-Oeste 
Para se aquecer no inverno 

de Goiás, você pode desfrutar 
da maior praia artificial de água 
quente natural do mundo, em Rio 
Quente. O estado também possui 
exuberantes belezas naturais encon-
tradas na Chapada dos Veadeiros e 
em Pirenópolis. Outra boa sugestão 
é conhecer as vinícolas goianas que 
caem muito bem no inverno. 

Se você gosta de passear por ci-
dades organizadas e planejadas, 
cheias de verde, a capital de Mato 
Grosso do Sul, Campo Grande, é a 
pedida. O Parque das Nações Indí-
genas e o Museu das Culturas Dom 
Bosco trazem acervos riquíssimos 
sobre a história dos índios que per-
tenceram ao lugar. E para quem 
quer aproveitar ar puro e muita na-
tureza, Bonito e Pantanal são para-
das obrigatórias, pois o turismo 
ecológico é inspirador. 

Agora é só escolher o destino, 
arrumar a mala e embarcar para as 
férias que você merece. Boa viagem! 

férias de meio do ano e aproveitar o 
frio do Nordeste (sim, tem inverno 
por lá!). Saiba que a temperatura 
pode chegar a 15° na charmosa ci-
dade de Lençóis, onde é realizado 
todos os anos o Festival de Inverno, 
com muitas atrações. A cidade que se 
localiza na Chapada Diamantina, no 
centro do estado da Bahia, traz seus 
encantos nas noites repletas de queijos 
e vinhos e degustação de licores. 

Sudeste
A serra do Rio de Janeiro é 

uma ótima opção para o inverno. 
Petrópolis é excelente para des-
cansar e fugir dos grandes centros 
urbanos. Paraty, com o seu conjunto 
arquitetônico colonial mais har-
monioso do mundo, é patrimônio 
nacional tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan). Já em dias mais 
quentes, vale incluir no roteiro as 
praias da Região dos Lagos. E se ainda 
não conhece a Cidade Maravilhosa, 
não pode deixar de ir aos principais 
pontos turísticos da capital. 

Você sabia que em São Paulo tem 

Nordeste
As águas quentes das praias do 

Ceará são irresistíveis, como a 
Praia do Cumbuco, Praia do Futuro 
e Jericoacoara. O inverno é menos 
rigoroso na região, por isso você vai 
encontrar dias com chuva e outros 
com muito sol, mas com temperatu-
ra agradável (é bom levar um casa-
quinho e guarda-chuva). Além das 
belezas naturais, bordados, crochês, 
tecelagens e palhas trançadas são 
facilmente encontrados nas diver-
sas feiras e nos mercados da cidade.  

Mesmo com as chuvinhas de in-
verno, as praias de Alagoas são mais 
do que convidativas. Maragogi entra 
na rota de lugares mais visitados, 
por ser considerada o Caribe bra-
sileiro. As praias São Miguel dos 
Milagres e Praia do Toque também 
são cenários de extrema beleza. 
Aproveite o clima ameno para fazer 
uma incursão diferente. 

Diferentemente de tudo o que 
você conhece da Bahia (sol, praias, 
carnaval), esse destino é um dos 
melhores lugares para curtir as 

Saúde e Qualidade de Vida
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Educação Financeira

Você sabe o que fazer para se preparar
para a aposentadoria?
Você sabia que oito a cada dez brasileiros admitem não estar se preparan-

do para a aposentadoria? Apenas 19% da população nacional se prepa-
ra para ter um futuro mais seguro e confortável, mesmo sabendo que 

a aposentadoria um dia chegará e que a Previdência Social está enfrentando 
um momento de instabilidade no país. Esse percentual é alarmante, não é?

Os dados apresentados foram fornecidos pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), que realizaram a pesquisa “O Preparo para Aposentadoria no Brasil”, 
entrevistando mais de 3 mil brasileiros.

O caminho da prosperidade exige uma boa dose de disciplina e 
perseverança. Como participante da Fundação VIVA, você já está à frente da 
maioria da população que não se planeja para a aposentadoria.

Para que seu padrão de vida seja preservado, é importante levar em con-
sideração a maneira na qual você lida com o seu dinheiro. Perguntamos: você 
controla seus gastos? Tem reserva financeira? Tem espírito empreendedor?

Para te ajudar a responder às perguntas, criamos uma estratégia de 
planejamento para o seu empreendimento mais importante: seu futuro.

Objetivo 
1. Liste seus sonhos e objetivos.  

2. Coloque datas para realização de cada sonho. 

3. Saiba o valor exato de cada sonho. 

4. Divida o valor do seu sonho, pela quantidade 
de dias que faltam para realizá-lo. 

5. Simule investimentos que farão o dinheiro 
trabalhar para você. Lembre-se de estudar as 
taxas de administração e os impostos destes 
investimentos.  

6. Entenda os riscos envolvidos nos 
investimentos. 

Orçamento x Despesas 
1. Liste suas despesas. 

2. Liste suas receitas. 

3. Veja se o seu dinheiro está indo para realização dos seus sonhos. 

4. Verifique se suas despesas estão compatíveis com seus sonhos. 

Controle os gastos 
1. Estabeleça o valor diário que deverá ser poupado. 

2. Lembre-se dos seus objetivos e do valor diário necessário para 
alcançá-lo na tomada de decisão diária de compras. 

3. Livre-se das dívidas. Comece pagando as com maiores juros. 

4. Renegocie todas as suas dívidas. 

Divida seu orçamento parar ir mais longe 
1. Separe os seus recursos sempre ao receber o seu salário. 

2. Crie uma reserva para emergência, o ideal é que você 
tenha alguns meses de despesas pagas nesta conta. 

3. Invista esse dinheiro em uma conta separada que tenha 
liquidez. Caso você precise, poderá sacá-lo a qualquer 
momento. 

4. Renegocie todas as suas dívidas. 

Lembre-se do seu futuro
1. Entre no portal vivaprev.com.br, na área 
restrita do participante, e faça uma simulação do 
seu benefício. 

2. Reveja sua contribuição anualmente, 
acrescentando pequenos valores e revendo a 
simulação do seu benefício. 

3. Lembre-se de deduzir as suas contribuições 
no seu Imposto de Renda.


