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Viva em Foco

Esta é a 1ª Edição da Revista

Viva em Foco!
Durante todo o ano de 2017 a Viva não mediu esforços 

para estar cada vez mais presente na vida de seus 
participantes. O lançamento desta publicação faz par-

te do compromisso da Fundação em ser sempre transparente 
com todos que fazem parte da família Viva. 

A Viva em Foco chegou para fortalecer ainda mais essa 
interação, solidificando o elo da entidade com os participantes. 
“A Revista é o mais novo canal de comunicação da Fundação 
e juntos, trabalharemos para que se transforme num canal 
efetivo de interação e que dê voz às suas questões. Assim, con-
seguiremos reforçar a confiança em nossa Fundação”, explica 
Sérgio Martins Gouveia, Diretor Presidente da Fundação Viva. 
Além da criação da Revista, a Fundação se empenhou também em 
reformular todos os outros canais de comunicação.

Esta publicação está dividida 
em editorias. Por 
meio delas, 
será possível 
manter-se atu-
alizado sobre 
os números da 
Viva, aprender um 
pouco mais sobre 
saúde, qualidade de 
vida e também edu-
cação financeira. 

A Revista será 
publicada a cada 
três meses e irá 
te manter a par de 
tudo que se passa 
na Fundação, mas 
nós também pre-
zamos por sua par-
ticipação aqui! Com 
o objetivo de deixa-la 
com a cara dos partici-
pantes, separamos a editoria 
“Você em Foco”, exclusivamente, 
para vocês. Nela, será possível 
dividir com a gente os hobbies e 
atividades que costuma ter em 
seu tempo livre. Contamos com 
sua participação para fazer da Viva 
em Foco um canal eficiente de tro-
ca de experiências e informações.
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O ano de 2017 é um marco na história da Viva. Dentre as principais realizações do Conselho Deliberativo provisório, 
podemos destacar o processo de contratação da atual Diretoria Executiva e a organização do processo eleitoral para 
escolha dos conselheiros da Fundação.

Nós, dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, estamos trabalhando para atender aos anseios e demandas dos partici-
pantes e, junto com a Diretoria Executiva estamos contribuindo para a criação e fomento de novos planos de previdência 
e demais ações que garantam o crescimento da Fundação num futuro próximo.

Vale lembrar que, desde o Conselho Provisório, a maior preocupação do colegiado é estabelecer uma boa relação 
com os participantes da Viva. E isso passa por todas as áreas da Fundação, em especial a área de atendimento. O 
ideal é que cada pessoa tenha uma boa experiência ao procurar a Fundação para esclarecer suas dúvidas ou ter suas 
demandas atendidas. 

Em tempos de mudanças, 
outra área que merece atenção 
especial é a comunicação. To-
dos os canais existentes, in-
cluindo agora a Revista Viva 
em Foco, possuem papel cen-
tral nesse novo momento da 
Fundação. É preciso levar a cada 
participante o maior número de 
informações acerca dos planos 
e benefícios para que eles pos-
sam tomar uma decisão acerta-
da sobre seu futuro.

Em 2017, um dos nossos focos 
de atuação foi acompanhar e 
auxiliar o processo de conversão 
do Plano Viva de Previdência e 
Pecúlio. Agora, para o próximo 
ano, está prevista a realização 
de encontros regionais com a 
presença de representantes da 
Fundação. A ideia é promover 
uma maior troca de experiências e reforçar nossa disponibilidade em ajudá-los no planejamento do seu pós-carreira.

Feliz Natal, Próspero Ano Novo e boa leitura!

Ana Luisa Dal Lago (Presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Viva)

Mensagem do Conselho

Uma nova

Fundação

VIVAFALE COM A
Telefone 

0800 720 5600
Horário de atendimento: 9h às 17h 
(segunda à sexta-feira)

/vivaprevidencia

@vivaprevidencia

Siga a Fundação nas redes sociais

www.vivaprev.com.br

Expediente

DIRETORIA EXECUTIVA: Sérgio Martins Gouveia (Diretor Presidente), Nizam 
Ghazale (Diretor de Seguridade) e Júlio César Alves Vieira (Diretor de 
Administração e Finanças).  CONSELHO DELIBERATIVO: Ana Luisa Dal Lago 
(Presidente), Ronald Acioli da Silveira, Valmir Braz de Souza, Eloá Cathi Lôr, 
Fábio Almeida Rabelo, Márcio Freitas de Paiva, Maria Helena Claudino, Maria Nair 
Fernandes Silva, Vera Lucia Bandeira, Raquel Marshall Gadea, Charles Everson 
da Nóbrega,Deise Lúcia do Nascimento. CONSELHO FISCAL: Djalter Rodrigues 
Felismino (Presidente), Edney Costa Souza, Newton Coutinho, Jorge César Costa, 
Miriam Lemos de Farias, Manoel Messias T. Barbosa, Dejair Antonio de Lima e 
Nelson Luiz Malinowski. COORDENAÇÃO: Maria de Lourdes A.V.Padrão (Gerente 
Desenvolvimento), Francisco Rodrigues (Analista) e Lucas Duarte (Analista) VIVA 
PREVIDENCIA - Setor de Múltiplas Atividades Sul - SMAS, Trecho 3, conjunto 3, 
bloco E - Salas 409 a 416. Ed. The Union Office - Zona Industrial Guará. CEP: 
71.215-300. PRODUÇÃO - Engrenagem Virtual; Projeto gráfico e diagramação: 
Milena Sampaio. Textos: Kelly Neres e Débora Almeida.
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Palavra do Presidente

Fundação Viva:
pronta para o futuro

Sérgio Martins Gouveia 
Diretor Presidente da Fundação Viva, membro do Conselho 

Diretor do ICSS, membro do Conselho Deliberativo da 
UniAbrapp e membro do Comitê de Previdência 

Associativa da Abrapp 

Daqui alguns anos, terei o privilégio de contar 
que em 2017 passei a fazer parte da Diretoria 
Executiva da Viva. Tenho certeza de que as 

conquistas deste ano serão um marco na história 
da Fundação. Com o fim da intervenção, o Conselho 
Deliberativo Provisório trabalhou na constituição de 
uma diretoria executiva profissional e na realização 
do processo eleitoral no qual os participantes 
elegeram seus representantes.

Mesmo com uma vasta experiência em previdência 
complementar, é muito diferente estar à frente de 
uma entidade como a Viva. Aqui, os participantes 
estão muito próximos da administração e das 
decisões, das tomadas de decisão, o que nos motiva 
e aumenta a responsabilidade. Em 2017, também 
demos o pontapé inicial no planejamento estratégico 
da entidade. Estamos trabalhando um conjunto de 
ações que irão apontar os novos caminhos que a 
Fundação irá trilhar.

No decorrer deste ano, reformulamos toda a 
área de atendimento, aumentando sua força de 
trabalho, treinamento e capacitação da equipe, 
sempre com o intuito de atender todas as deman-
das dos participantes. O ano de 2017 foi o momen-
to de crescer internamente, revendo processos, 
otimizando resultados. A ideia é se antecipar às de-
mandas dos participantes, gerando uma experiência 
de excelência a todos.

É importante ressaltar que todas essas 
transformações pelas quais a Fundação vem passando 
só são possíveis graças ao comprometimento de 
todos os colaboradores da Viva. É muito gratificante 
ver que cada pessoa que trabalha aqui está dando 
seu melhor, atuando em sua área, mas com uma 
visão estratégica do negócio.

Para 2018, iremos buscar mercado, ampliar a massa 
de participantes, buscando organizações que queiram 
implantar seus próprios planos de previdência, e 
auxiliar associações a formarem e administrarem 
seus planos instituídos. Também iremos buscar 
dependentes dentro dos participantes ativos da 
Viva. O intuito é ampliar a atuação da Fundação sem 

deixar de lado sua missão que é oferecer planos 
de previdência complementar com excelência no 
atendimento e compromisso com a qualidade de vida 
dos participantes.

Que 2017 seja lembrado como o ano que a Viva 
deu passos largos rumo à liderança da previdência 
complementar do Brasil.
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Viva em números

Comentário 
do especialista

Você está por dentro de tudo 
o que acontece na Viva?

 É importante que busque manter-se atualizado e acompanhe de perto as informações e 
resultados do seu Plano de Previdência. Preparamos um infográfico, com indicadores de 

janeiro a novembro de 2017, para ajudá-lo a entender os números da Fundação.

O Gerente de Investimentos, Moacir 
Zica, fez uma análise sobre os 
resultados da Fundação em 2017.

Como você analisa os resulta-
dos da Viva em 2017?

Na linha de investimentos a 
Fundação Viva trabalhou com a 
perspectiva de cenário de redução 
das taxas de juros, queda da in-
flação e continuidade da recuper-
ação do mercado de renda variável.

 Acreditando nesse cenário 
foi mantido para o Plano Viva de 
Previdência e Pecúlio o percen-
tual de alocações do ano de 2016, 
ou seja, 70% dos investimentos 

em títulos públicos federais 
indexados a inflação (NTN-B), 
19% em Renda Variável (ações) e o 
restante da carteira alocados em 
fundos de renda fixa indexados ao 
CDI (taxa de juros) e Investimen-
tos estruturados (FIPs - fundos de 
investimentos em participações). 
Com esta estratégia de in-
vestimentos, o plano obteve 
rentabilidade no ano até o mês de 
novembro de 11,77%, contra uma 
meta atuarial de 5,30%, ou seja, 
a rentabilidade do plano foi mais 
que o dobro da meta atuarial. Em 
todos os segmentos de aplicação 
os rendimentos foram bem su-
periores a meta atuarial, sendo 
destaque a carteira de FIPs que 
rendeu 27,39%. 

Da mesma forma, em 2017, foi 
mantido para o Plano de Benefícios 

GEAPREV o mesmo percentual de 
alocações de 2016, ou seja, 70% dos 
investimentos em títulos públi-
cos federais indexados a inflação 
(NTN-B), 19% em Renda Variável 
(ações) e o restante da carteira 
alocados em fundos de renda fixa 
indexados ao CDI (taxa de juros) 
e Investimentos estruturados 
(FIPs - fundos de investimentos 
em participações). Com esta es-
tratégia de investimentos, o plano 
obteve rentabilidade no ano até o 
mês de novembro de 12,11%, con-
tra uma meta atuarial de 5,53%, ou 
seja, a rentabilidade do plano foi 
mais que o dobro da meta atuarial. 
Em todos os segmentos de apli-
cação os rendimentos foram bem 
superiores a meta atuarial, sendo 
destaque a carteira de FIPs que 
rendeu 25,22%.

76,98% 18,74% 4,28%

Renda Fixa
R$ 2.038.891.777,93

Renda Fixa
R$ 43.074.252,55

Renda Variável 
R$ 498.282.427,18

Renda Variável 
R$ 10.484.763,51

76,97% 18,81% 4,22%

Investimentos
Estruturados

R$ 111.755.057,79

Investimentos
Estruturados
R$ 2.394.202,27

Plano Viva de Previdência 
e Pecúlio GEAPREV

Total dos Investimentos
R$ 2.648.929.261,90

Total dos Investimentos
R$ 55.953.216,33

Meta Atuarial: 5,30%
Rentabilidade: 11,77%

Meta Atuarial: 5,53%
Rentabilidade: 12,11%

100% 100%
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Acontece na Viva

Fundação Viva aposta 
em planejamento estratégico

dão prioridades aos maiores de 80 anos

para buscar excelência

Mudanças no Estatuto do Idoso

Colaboradores de todas as áreas participam das 
discussões e contribuem para os projetos que irão 
nortear as ações da Viva nos próximos dois anos

O planejamento é fun-
damental para toda e 
qualquer organização que 

almeja crescimento e satisfação 
dos seus pares. Com a Viva não é 
diferente. Por isso, este ano, a enti-
dade deu início ao seu planejamen-
to estratégico. A ideia é que todas as 
ações sejam implantadas no período 
de dois anos (2017-2019).

Utilizando a metodologia BSC, os 
objetivos estratégicos da entidade 
estão divididos em quatro grandes 
grupos considerando a perspectiva 
econômica, a perspectiva do cliente, 
processos internos, aprendizado e 
crescimento.   Maurício Damasceno, 
gerente de gestão estratégica, 
é responsável por coordenar as 
atividades deste projeto. “Meu 
trabalho é verificar se as propostas 
estão alinhadas aos objetivos 
estratégicos da Fundação. Ao todo, 
temos 21 grupos, formado por pessoas 
de diferentes áreas, trabalhando 
simultaneamente. Isso faz com que 
cada desafio seja visto e analisado 
sob diversas perspectivas, o que é 

bastante enriquecedor”, conta. 
O Diretor Presidente da Viva, Sérgio 

Martins Gouveia, destacou que a 
importância do engajamento dos 
colaboradores da Viva certamente 
irá contribuir de maneira positiva 
para os resultados da Fundação nos 
próximos anos. “O planejamento 
estratégico é o momento ideal para 
analisarmos a entidade como um 
todo, revisando processos para 
gerar bons resultados e manter 

uma equipe de alto desempenho 
que esteja pronta para encantar os 
clientes”, ressalta. Ele ainda destaca 
que além do olhar para dentro da 
Viva, o momento também é ideal para 
ter uma análise sob o ponto de vista 
de mercado, identificando nichos 
tanto para a criação de novos planos 
como para a administração de planos 
já existentes.

Ellen Oliveira também comentou a 
importância de todos colaboradores 
estarem envolvidos no planejamen-
to estratégico. “É a oportunidade 
de todos atuarem em áreas que não 
são as suas e terem uma visão mais 
abrangente da Fundação”, conta a 
analista. O assistente técnico Gabriel 
Figueiredo lembra que a oportuni-
dade de participar de um projeto des-
sa natureza ajuda não só a Viva, mas 
também colabora para o crescimen-
to de cada profissional envolvido. “É 
muito gratificante realizar um tra-
balho de tamanha responsabilidade. 
Essa confiança na Fundação nos mo-
tiva a fazer o melhor a cada dia em 
busca dos resultados”, ressalta.

Agora, a entidade prepara-se para 
a segunda etapa que consiste no 
detalhamento das ações propostas. 
Serão realizadas reuniões mensais com 
cada um dos grupos para acompanhar 
o desenvolvimento das atividades pre-
vistas e apresentar a evolução dos in-
dicadores aos gestores da entidade. 
“Todo planejamento converge para a 
Missão da Viva que é oferecer ao mer-
cado a melhor solução em previdência 
complementar”, conclui Damasceno. 

O que é o BSC 
(Balanced Scorecard)?
O BSC é uma ferramenta de 
gestão que se inicia na Visão da 
entidade, a partir da qual são 
definidos os Fatores Críticos 
de Sucesso, os Indicadores 
de desempenho e permite a 
definição de metas e medição 
dos resultados alcançados.

No Brasil, pessoas com mais de 60 anos têm prioridade no atendimento de suas necessidades. No 
entanto, uma lei sancionada recentemente garante que pessoas com mais de 80 anos têm preferência 
em relação aos demais idosos.

O projeto de lei, aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente Michel Temer, altera três artigos do 
Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003). Com a mudança, os maiores de 80 anos sempre terão suas necessidades 
atendidas com preferência em relação aos demais idosos. A preferência vale para processos judiciais e em 
atendimentos de saúde que não envolvam situações de emergência.
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Educação Financeira

Planejamento
é a chave do sucesso!
Temos planos diferentes para cada fase que vivemos. No início da vida adulta, por exemplo, é natural que o 
foco seja a carreira. Já no auge da juventude, queremos conhecer o mundo e nos aventurar. Não importa em 
que fase está, para realizar seus sonhos, atuais e futuros, é necessário planejamento. 
Tenha objetivos claros! Assim será mais fácil saber quanto custam seus sonhos e traçar um plano de ações 
detalhado para realizá-los. Cada momento da vida pede um comportamento financeiro diferente.

20 anos
Nessa época da vida é 
mais difícil ter discipli-
na, mas não é impos-
sível! Os gastos com 
sua formação profis-
sional são altos e de-
vem ser sua prioridade. 
Aproveite para concluir seus estudos e se estabelecer 
no mercado de trabalho. Nesse momento, a aposenta-
doria ainda é um sonho distante, nem por isso deve ser 
deixado de lado. Adotar o hábito de poupar tem que ser 
uma prioridade em todas as idades! Não se esqueça de 
colocar alguma atividade física na sua rotina, assim terá 
saúde para curtir a aposentadoria. Considere também 
engajar-se em algum tipo de trabalho voluntário.

30 anos
Nesse momento a 
carreira deve ser seu 
principal foco. Sua 
vida profissional está 
caminhando como 
planejou? Qual cargo almeja alcançar? Defina bem seus 
objetivos profissionais e invista em sua rede de relaciona-
mentos. Ao mesmo tempo, a preocupação com o futuro já 
está presente. Se ainda não começou a guardar dinheiro, 
essa hora chegou. As parcelas da previdência complemen-
tar estão em dia? Acompanhe de perto seus investimentos!

40 anos
O cuidado com suas reservas financeiras deve ser 
sua prioridade no momento. A esta altura, seus 
esforços devem estar di-
recionados para tentar 
acumular o máximo pos-
sível. Caso sua poupança 
não esteja sólida, tra-
balhe para alinhá-la de 
acordo com seus sonhos 
e estilo de vida que dese-
ja ter quando se aposen-
tar. Também é a hora de 
investir em check-ups 
regulares para manter a 
saúde em dia.

50 anos
A partir de agora, a aposentadoria já não é mais 
um sonho distante. Caso tenha se organizado di-
reitinho, pode ser que essa seja sua última década 

de trabalho. Se ao analisar 
suas finanças, você perce-
ber que sua reserva finan-
ceira não será compatível 
com o que planejou, é 
necessário encontrar 
formas de compensar o 
período que não poupou. 
Se concluiu que seus 
sonhos devem ser adia-
dos, não desista!
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Cuide da saúde
para aproveitar
a aposentadoria

Assim como sua reserva previdenciária, a 
construção de hábitos saudáveis – responsáveis 
por proporcionar uma maturidade ativa – também 

exige atenção. Pare um pouco a leitura e imagine sua vida 
como aposentado. Além da boa previdência que trabalhou 
para ter, necessitará também de saúde mental, fôlego e 
disposição para aproveitar tudo o que deseja.

Preparamos algumas dicas para te ajudar com pequenas 
mudanças no seu estilo de vida e assim conseguir uma 
aposentadoria cheia de energia, confira:

Mexa-se
Praticar atividade física é essencial em qualquer época da 

vida, porém, com o envelhecimento, ela se torna indispensável. 

Planejamento financeiro é essencial 
para garantir conforto na aposentadoria. 
Mas só isso basta? Pode ser que passar 
décadas economizando, estudar sobre 
rendimento e entender o funcionamento 
da sua previdência não seja suficiente 
caso não esteja com saúde para usufruir 
do que poupou

Movimentar-se é importante porque permite 
o melhor funcionamento das articulações, são 
elas que possibilitam atividades básicas como 
amarrar o cadarço de um tênis, por exemplo. 

Além de aumentar a resistência do corpo, 
as atividades físicas também possibilitam 
maior equilíbrio, evitando possíveis quedas e 
acidentes domésticos – que com o passar dos 
anos se tornam cada vez mais perigosos. 

“Uma atividade física bastante acessível e 
que praticamente não tem contraindicação é 
a caminhada”, diz o médico epidemiologista 
Aluísio Barros, membro do Centro de Pesqui-
sas Epidemiológicas da Universidade Federal 
de Pelotas (RS). Vale andar em um parque ou 
mesmo na rua, em uma velocidade que seja 
suficiente para suar, mas sem ficar ofegante. 
Outras atividades interessantes para a ma-
nutenção da boa saúde são a corrida e natação. 

Monte bem seu prato
Se manter uma dieta restritiva por muito 

tempo parece algo impossível, comece trocan-
do alimentos processados por “comida de ver-
dade”. Substitua os salgadinhos, refrigerantes, 
doces, processados e enlatados por um prato 
com alimentos frescos e naturais. Pode ser que 
a concentração de calorias desses alimentos 
mais saudáveis não seja tão baixa, mas sabe-
mos que possuem menos sódio e conservantes. 

Pare de fumar
Atualmente, a principal causa de morte 

no Brasil são as doenças cardiovasculares. 
E fumar aumenta muito o risco de sofrer de 
problemas de coração. Por isso, quem ainda 
cultiva esse hábito deve buscar todo o auxílio 
necessário para conseguir parar.

Mulheres devem tomar alguns cuidados 
redobrados para evitar doenças mais 
comuns na terceira idade. Osteoporose 
e diabetes, por exemplo, atingem muito 
mais o sexo feminino do que o masculino. 
Segundo dados da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), os problemas de saúde que 
mais afetam a saúde da mulher atualmente 
são as doenças cardíacas, seguidas pelas 
infecções respiratórias, como pneumonia 
e bronquite; e pela doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC).

Atenção!

Saúde e qualidade de vida
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Para deixar a Viva em Foco 
com a cara dos participantes, 
queremos mostrar um pouco do 
dia-a-dia de quem compõe esta 
imensa família VIVA.
A partir da próxima edição reservamos 
um espaço para registrar o que cada 
participante tem para contar sobre seus 
talentos ou aptidões, ou até, compartilhar 
histórias de vida, de solidariedade.
Pode ser também um canal para 
reencontro de velhos amigos e a 
oportunidade de fazer novos amigos.

Participe enviando para comunicacao@vivaprev.com.br 
seu depoimento, com uma imagem, e em breve 
contaremos sua história na editoria Você em Foco!

Aqui a palavra é do participante!


