
Olá! Tudo bem?

VVocê é um parcipante da Fundação Viva de Previdência e estamos juntos há 
algum tempo construindo uma história sólida e de muitos avanços. Especial-
mente nos úlmos anos, a endade pôde oferecer muitos e novos diferenciais 
aos parcipantes, em razão da modernização de seus planos, de inovações con-
nuas e, sobretudo, de um excelente desempenho financeiro obdo por uma 
gestão asserva e eficiente da Viva.

Fomos consultados por alguns parcipantes sobre a estabilidade dos planos 
administrados pela Fundação, em razão da crise na economia decorrente, entre 
outras razões, pela pandemia da Covid-19, e achamos que este é um bom mo-
mento para falarmos com todos sobre este assunto. 

Vem sendo nociado que o ano de 2020 começou desafiador para os fundos de 
pensão, devido aos impactos nos invesmentos provocados pela crise. Essa ins-
tabilidade tem efeito na economia do mundo todo, provocando um movimento 
de grande oscilação nos preços dos avos, inclusive no Brasil. É possível que no 
curto prazo ocorra algum efeito nos valores de cota dos planos da Viva. No en-
tanto, é importante registrar que a carteira de invesmentos dos planos da 
Fundação é bastante sólida e foi estruturada, de forma a suportar as flutuações 
que oque ocorrem no mercado financeiro porque possui avos de primeira linha.  

Historicamente a Viva Previdência apresenta resultados expressivos no retorno 
dos invesmentos e isso demonstra que os recursos dos planos estão sob a ad-
ministração de uma endade competente, com equipe técnica altamente qua-
lificada e, sobretudo, com uma carteira de invesmentos bem estruturada e di-
versificada para suportar eventuais oscilações. 

A Fundação Viva de Previdência faz questão de manter todos os parcipantes e 
assisdos informados e por dentro de tudo que acontece com seus planos. 
Acompanhe a Viva Previdência nas redes sociais, acesse o nosso site, o Viva 
Educa e aproveite as dicas e conteúdos legais feitos para você. 


