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Viva em Foco

Apresentação

Amplie seu
conhecimento

sobre a Viva
N

as edições anteriores da Revista Viva em
Foco, dividimos histórias e experiências que
trouxeram orgulho a todos da Fundação.
Desta vez, não poderia ser diferente.
A 4ª edição traz como destaque a participação da
entidade no 39° Congresso Brasileiro da Previdência
Complementar Fechada. A Viva mostrou no evento,
que é o maior Congresso do setor previdenciário
da América Latina, a estruturação da área de
relacionamento da Fundação em um case de sucesso
intitulado “Crise e Oportunidade”.
O setor responsável pelo modelo concentra os
canais de atendimento ao participante. Diante de um

desafio que exigiu capacitação e dedicação da equipe, foi possível, em menos de um ano, diminuir o
tempo de espera em 25 vezes.
Com o intuito de te manter bem informado sobre
o que se passa na Viva, nas próximas páginas desta
publicação, você poderá conferir detalhadamente a
cobertura de três eventos: CONARH 2018, Café de
Relacionamento da Amcham e Curso de Implantação
do eSocial nas Entidades Fechadas de Previdência
Complementar. Dois deles realizados na sede da
Fundação, demonstrando mais uma vez o empenho
da Viva em ampliar o canal de relacionamento com
novas empresas.
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Mensagem da Diretoria

Qualificação para
processos eficientes
e melhores resultados
O

s últimos meses foram marcados por grandes eventos
e experiências para a Viva.
Na primeira quinzena de agosto,
participamos do Congresso Nacional
sobre Gestão de Pessoas (CONARH),
um dos maiores encontros de gestão
de pessoas do mundo. Esse foi o
primeiro evento desse porte que a
Fundação integrou. Aliada a essa
responsabilidade, está o fato de também termos sido a primeira entidade
de previdência complementar fechada em todas as edições do congresso.
Sendo assim, além da troca de
experiências que o evento proporcionou e todos os contatos que agora
estamos trabalhando para estreitar
laços após o congresso, ainda fomos
precursores de uma iniciativa que
levará outros fundos de pensão a
entender a importância de estar
presente em um evento tão grande
como esse.
Em
setembro,
apresentamos
o nosso case de sucesso “Crise e
Oportunidade”, no 39° Congresso
Brasileiro da Previdência Complementar Fechada. Na ocasião, pudemos compartilhar com o público
como a entidade estruturou a sua
área de relacionamento, após a mudança regulamentar do Plano Viva de
Previdência e Pecúlio, que permitiu
a opção de conversão de patrimônio
de pecúlio para benefício de renda
mensal. Essa alteração gerou uma
alta de mais de 1000% no número de
atendimentos no setor e possibilitou
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à Viva, por meio da capacitação de
seus profissionais, uma transformação no apoio ao participante.
Não podemos deixar de citar o importante momento que a Fundação
viveu ao cumprir com a Resolução
nº 19 do Conselho Nacional de Previdência Complementar, que exige
a certificação ICSS dos profissionais
da entidade. Trata-se de um treinamento seguido de um processo de
aferição de conhecimento e atestado
da competência dos profissionais no
exercício de seu cargo ou da sua função. Essa exigência é muito positiva

para todos os envolvidos no processo,
por ampliar o repertório em relação
ao conteúdo previdenciário.
Na Viva, membros dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal e da Diretoria-Executiva possuem a certificação
ou comprovaram experiência, fato
que demonstra a certeza da qualificação dos profissionais que integram a entidade e o empenho de todos em buscar todo o conhecimento
possível para aplicá-lo, tornar os
processos cada vez mais eficientes
e garantir os melhores resultados
para a Fundação.

Júlio César Alves Vieira

Nizam Ghazale

Diretor-Presidente (interino) e
Diretor-Administrativo Financeiro

Diretor de Seguridade

VIVA EM NÚMEROS
O

Plano VIVA de Previdência e Pecúlio fechou o mês de setembro de 2018 com patrimônio de R$ 2,657 bilhões
e rentabilidade positiva de 4,32%, para uma meta atuarial de 6,02%. O Plano Geaprev registrou no mesmo
período o patrimônio de R$ 55,8 milhões e retorno positivo dos investimentos de 3,06%, sendo que a meta
atuarial foi de 6,21%.
Nos últimos meses, o mercado financeiro tem apresentado oscilações que, por consequência, influenciam na
rentabilidade dos investimentos. Esses movimentos ocorrem e fazem parte da dinâmica de mercado.
Essas variações, que também afetam as aplicações financeiras da Viva Previdência, estão vinculadas, por exemplo,
às expectativas do cenário econômico, da taxa de juros e comportamento do mercado de ações.
A VIVA Previdência, na administração dos recursos financeiros dos planos VIVAPREV e GEAPREV, segue o que
está estabelecido na Política de Investimentos, tendo como referência o médio e longo prazo.
Nesse sentido, o histórico dos resultados alcançados pela Fundação em seus investimentos é positivo e reflete o
êxito na gestão, especialmente no longo prazo.
Adotamos como estratégia a manutenção dos investimentos, preservando o ganho até então alcançado e
aguardando a normalização do mercado financeiro.

Plano Viva de Previdência
e Pecúlio

Plano GEAPrev

Patrimônio

Meta Atuarial

Patrimônio

Meta Atuarial

R$ 2.657.919.082

6,02%

R$ 55.781.564

6,21%

Rentabilidade Pecúlio

Rentabilidade GEAPrev

4,32%

Percentual de alocação por segmento

3,06%

Percentual de alocação por segmento

80,38%

15,51%

4,11%

78,79%

17,00%

4,20%

Renda Fixa

Renda Variável

Investimentos
Estruturados

Renda Fixa

Renda Variável

Investimentos
Estruturados
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Viva apresenta case de sucesso no

39° Congresso Brasileiro
da Previdência
A apresentação abordou reestruturação da área de relacionamento

A

Fundação Viva de Previdência participou do 39°
Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada no período de 10 a 12 de setembro, em Florianópolis (SC), com o case de sucesso “Crise
e Oportunidade”. O modelo mostra a estruturação da área
de relacionamento da Fundação, setor que concentra
os canais de atendimento ao participante, diante de um
cenário crítico ocorrido após a alteração regulamentar
do Plano Viva de Previdência e Pecúlio.
O evento, que é o maior congresso do setor previdenciário da América Latina, e um dos maiores no mundo,
reuniu cerca de 3.500 participantes e foi promovido pela
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp).
“O case apresentado pela Viva no espaço Melhores
Práticas é basicamente um retrato do caos ao sucesso. Em
um período muito curto, a gente fez um trabalho intenso,
que durou 120 dias. Em função de uma mudança do nosso
plano de benefícios, tivemos uma demanda gigantesca de
participantes em busca da entidade, algo que nunca aconteceu em toda a nossa história”, explica o Diretor de Seguridade da Viva, Nizam Ghazale.
Em 2017, o Plano Viva de Previdência e Pecúlio passou
por uma alteração regulamentar, com a migração do
plano BD de pagamento único para CD de renda. Ou seja,
possibilitou aos participantes a opção de conversão de
patrimônio de pecúlio para benefício de renda mensal.
Em seis meses, desde a migração de planos, o setor passou
a atender 1.060% a mais – em junho de 2017, registrou-se
1.099 atendimentos e em dezembro do mesmo ano, 11.655.
Diante desse desafio, a Viva reestruturou sua área de
relacionamento, qualificou seus atendentes, transformando-os em especialistas em previdência complementar e elevou a qualidade dos atendimentos.
“Mostramos no congresso que o maior diferencial
dessa prática está em aperfeiçoar a linha de frente da
entidade, os atendentes, as pessoas que têm o trato direto
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com os participantes, a verdadeira cara da entidade. Não
é possível tratar a área de relacionamento apenas como
uma parte da Fundação, setor que muitos chamam de Call
Center. Nós trabalhamos para engajá-los! Oferecemos
aos colaboradores cursos da Universidade Corporativa
da Previdência Complementar (UniAbrapp), e por meio
desse processo de empoderamento, conquistamos um
atendimento de excelência”, contextualiza Nizam.
Essa dedicação teve como resultado o aumento da
satisfação dos participantes ao entrarem em contato com
a entidade. O atendimento saiu de um índice regular de
contentamento, observado antes da capacitação da central de relacionamento, para 99% de satisfação. Esses
dados mostram que, mesmo entre um público com idade
média de 65 anos, e lidando com um tema importante
como previdência complementar, os beneficiários estão
sendo atendidos com excelência.
“Todos os setores da entidade, trabalhando juntos, podem sim transformar momentos de crise em momentos
de grandes oportunidades e mostrar para seus beneficiários que a casa é confiável, tem responsabilidade e é
transparente”, finalizou Ana Luisa Dal Lago, presidente do
Conselho Deliberativo.

Acontece na Viva

CONARH 2018 mostra

que previdência complementar
desperta interesse entre
empresas como benefício
Viva representou o setor previdenciário no congresso e mostrou às empresas
presentes as vantagens de adesão ao plano de previdência complementar

A

Fundação Viva de Previdência participou pela primeira
vez do Congresso Nacional
sobre Gestão de Pessoas (CONARH),
um dos maiores eventos sobre desenvolvimento humano do mundo. A 44ª
edição do evento aconteceu de 14 a 16
de agosto, em São Paulo.
Mais de 20 mil pessoas prestigiaram o congresso que foi promovido
pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-Brasil) e
teve como tema “Protagonistas da
Transformação”. O evento contou
com 180 empresas, como patrocinadoras ou expositoras, e palestras
apresentadas por especialistas do
Brasil e exterior.
“A participação da Viva no CONARH
foi muito positiva. No evento, podemos perceber que muitas empresas
estão interessadas nesse tipo de benefício. As que ainda não possuem,
estão fazendo um trabalho intenso de
avaliação quanto à possibilidade de implantação. Algumas já possuem o produto por meio da previdência aberta, e
quando a Viva mostrava os diferenciais
de um plano fechado, a surpresa era
muito grande”, salienta o Diretor de
Seguridade, Nizam Ghazale.
Ao longo dos três dias de evento,
a Viva atendeu milhares de pessoas
em seu estande. Não só empresá-

Daniel Sato cria caricatura de visitante no estande da Fundação Viva no evento

rios, mas também pessoas físicas
tiveram a oportunidade de descobrir
com mais profundidade as vantagens
da adesão ao plano de previdência
complementar da entidade.
“Tínhamos
uma
expectativa
muito grande quanto à participação
da Viva no CONARH, pois foi o primeiro evento desse porte que participamos. Também foi a primeira
inscrição de uma entidade de previdência complementar fechada,
tornando assim a nossa presença no
evento surpreendentemente positiva”, resume Júlio César Alves Vieira,
Diretor-Presidente (interino) e Diretor de Administração Financeira.

Espaço da Viva
Com o slogan “Dê mais que benefícios, dê futuro”, quem passou pelo
estande da Viva no CONARH 2018
recebeu consultorias gratuitas, voltadas para empresas, para demonstrar
como valorizar seus funcionários e
contribuir para um futuro com qualidade de vida.
Como atração do espaço, a Viva
levou o caricaturista Daniel Sato. O
trabalho do artista foi muito bem recebido e agradou ao público presente. Ele desenhou centenas de pessoas
durante todo o evento. As caricaturas
podem ser vistas no Facebook da Fundação Viva Previdência.

Viva em Foco
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Acontece na Viva

“Café de
Relacionamento”
aproxima Viva a empresas
de diferentes setores
O encontro promovido pela Amcham propicia
troca de experiências e network

A

Fundação Viva de Previdência recebeu, em
sua sede, representantes de 30 empresas de
diferentes setores para a última edição do
“Café de Relacionamento”, promovida pela Câmara
Americana de Comércio (Amcham). O encontro aconteceu no final do mês de julho.
O principal objetivo do evento é promover a troca de
experiências entre empresas associadas à Amcham.
Na oportunidade, a Viva apresentou como a Fundação
se destaca no segmento previdenciário, com 52.705
participantes e cerca de R$ 3 bilhões de ativos. Além
disso, mostrou que os produtos e serviços oferecidos
geram satisfação dos instituidores e patrocinadores,
bem como o comprometimento dos colaboradores,
por meio de orientações aos participantes e assistidos
da entidade.
“A Amcham cria o mailing do evento fazendo um rodízio, para que todas as empresas associadas possam
participar. Entre os eventos da Câmara Americana de
Comércio, esse é um dos que mais propiciam o fechamento de negócios, uma vez que empresas se sentem
confortáveis e abertas para conhecer os produtos das
outras participantes”, analisa a líder da área de atendimento da Amcham, responsável pelo relacionamento
entre a Câmara e os seus associados, Thaynara Curado.
O Café de Relacionamento contou com a participação das empresas Axon, Febracis, Vila Velluti, Almeida
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Júlio César Alves Vieira Diretor-Presidente (interino) e
Diretor-Administrativo Financeiro da Fundação Viva fala para
público presente no Café de Relacionamento

Gomes, Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), FSB Comunicação, Pamzé, Compline, Mtec
Energia, Fidelity Investments, SOS Docs, Sicredi e CVC
Viagens. O evento foi dividido em duas partes: o primeiro momento foi o de network e o segundo cada empresa
pôde apresentar, brevemente, os seus respectivos produtos e serviços.

Acontece na Viva

Fundação Viva
sedia curso da
UniAbrapp

de Implantação
do eSocial
P
ela primeira vez, em Brasília, o
segmento de fundo de pensão
teve a oportunidade de fazer o
curso da UniAbrapp de Implantação
do eSocial nas Entidades Fechadas de
Previdência Complementar (EFPC). O
treinamento aconteceu no dia 27 de
setembro, na sede da Fundação Viva
de Previdência e contou com a participação de 38 representantes do setor.
O Sistema de Escrituração Digital
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias
e Trabalhistas (eSocial) é o programa de
registro do Governo Federal, para facilitar a administração de informações
relativas aos trabalhadores. De forma
padronizada e simplificada, o método
surgiu com a pretensão de reduzir custos e tempo da área contábil das empresas na hora de executar as obrigações
fiscais, previdenciárias e trabalhistas.
O objetivo da capacitação da
UniAbrapp é orientar os participantes
no cumprimento das exigências do
regimento, com informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e
fiscais. O conteúdo abordou o conceito
e os princípios do eSocial, qualificação
cadastral, eventos iniciais, tabelas, periódicos e não periódicos, cronograma
e prazo de entrega, Escrituração Fiscal
Digital (EFD – Reinf) e Declaração de

Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb).
“O curso mostra a importância da
implementação do eSocial, a importância de rever os controles internos
de processos, de colocar todos os
fluxos de RH dentro da legalidade,
pois têm atividades que muitos fazem
por desconhecimento legal. Então, é
para mostrar para as empresas a forma
correta de ser feita, para dar segurança tanto para a empresa, quanto para
o trabalhador”, explica o instrutor do
curso, Edgar Grassi, diretor de Administração e Seguridade da CBS Previdência e especialista nas áreas de tributos e de RH.
De acordo com Grassi, como as
entidades
fechadas
não têm faturamento,
são enquadradas no
Grupo 2 do sistema,
que iniciou envio de
cadastro de funcionários em julho deste
ano e a primeira folha
será encaminhada a
partir de dezembro.
Em 2019, começará a
substituição completa
de todas as guias de

recolhimento do sistema antigo, tanto
da Caixa Econômica, quanto da Receita
Federal.
“A partir desse momento vão sair as
guias via eSocial e Reinf. O Reinf é uma
ferramenta que completa o eSocial,
uma depende da outra. Então, esse
treinamento é para mostrar também
essa importância, de rever controles
internos, rever processos e para as entidades se prepararem. É uma mudança muito grande, mas necessária, que
no futuro vai trazer um ganho de qualidade muito maior para as empresas”,
completa o instrutor.
Para a analista da Gerência Administrativa e Financeira da Fundação
Viva de Previdência, Elidiane de Farias
Gomes, é muito importante um curso
com esse tema voltado para EFPC. “Eu
já havia participado de cursos sobre
eSocial antes, mas quando você faz
um treinamento externo, nem sempre
consegue comtemplar a realidade da
sua empresa, porque fundo de pensão
é muito específico. Nesse curso, sempre que os exemplos são apresentados
vêm muito para a nossa realidade”,
avalia.
O curso da UniAbrapp de
Implantação do eSocial vai percorrer
todo o Brasil. Até o momento, o
treinamento já foi realizado em São
Paulo e em Salvador. Na Capital
Federal, as entidades que participaram
foram: Centrus, Cibrius, EQT Prev,
Faceal, Faceb, Facepi, Fundação
São Francisco, Fundação Viva De
Previdência, Fundiágua, FunprespJUD, Iaja, Postalis, Regius e Sistel.
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Profissionais da Viva passam

por processo de
certificação
M

embros dos órgãos estatutários da Viva, formados Conselhos Deliberativo e Fiscal e Diretoria, além do corpo gerencial da entidade,
estão certificados pelo Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS).
O título é uma exigência das Resoluções nº 19 e 21, de
2015, da regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Complementar.
O processo de certificação dos profissionais começou
em janeiro deste ano e terminou em agosto, com a
aprovação de membros titulares dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. O principal objetivo do certificado
é autorregular o sistema, além de fortalecer o reconhecimento de qualificação profissional, valorizando
também a entidade a qual ele faz parte, pois o diploma é
altamente reconhecido.
“A certificação demonstra a qualidade dos profissionais que fazem parte da fundação e o empenho que todos

têm feito para buscar o maior conhecimento possível e
aplicá-lo à entidade. Dessa maneira, conquistamos processos mais eficientes e melhores resultados para a Viva”,
explica o diretor de seguridade, Nizam Ghazale.
A instituição escolhida pela Viva entende as peculiaridades de cada fundo de pensão, as necessidades de seus
dirigentes, além de ter a chancela da Fundação Getúlio
Vargas (FGV) e ser parceiro da Associação Brasileira
de Entidades Fechadas de Previdência Complementar
(Abrapp).
A entidade possui o prazo de um ano, a contar da data de
posse dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, para finalizar o
processo obrigatório de certificação de seus conselheiros.
Alguns conselheiros da Viva comprovaram experiência,
por terem atuado tempo suficiente em entidade de previdência complementar. Essa comprovação garante que o
profissional está apto para o cargo que ocupa, isentando-o
da obrigatoriedade de certificar-se por prova.

Processo de
certificação dos
profissionais Viva
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Viva Explica

A 4ª Edição do Viva Explica apresenta o portal
de educação financeira e previdenciária da
Entidade, o Viva Educa. Você sabia que nosso
portal traz as mais relevantes notícias sobre
finanças, previdência, qualidade de vida,
saúde e viagens?

O Viva Educa instrui o participante de diversas formas. Entre elas, têm os simuladores, em que se pode acessar boletos
vencidos, simular financiamento de imóveis e automóveis e definir metas para o seu investimento. Outra forma de
mostrar a melhor maneira de lidar com o seu dinheiro no portal é fazendo os testes, que são preparados exclusivamente
para você atestar todos os seus conhecimentos em finanças e ainda se divertir muito!
Ficou curioso? É muito simples!
Veja o passo a passo a seguir e descubra um mundo de novidades e informações!

2º

1º

Digite seu CPF e sua Senha, a mesma usada na área
restrita da página da Viva Previdência (www.vivaprev.

Acesse vivaeduca.com.br e clique em Entrar

com.br). Caso nunca tenha acessado, clique em Primeiro
Acesso e será direcionado a outra página, siga os passos
apresentados. Se tiver esquecido a senha, clique em
Ops, Esqueci minha senha.

Na lupa, no canto

Ao lado esquerdo da tela,

superior do portal,

você encontra facilmente

você encontra todas as notícias. Basta pesquisar por um

os simuladores, testes,

termo e todo o conteúdo relacionado ficará em destaque

downloads e o glossário, em

na cor amarela:

que você pode tirar todas as
dúvidas quanto aos termos
mais específicos da educação
financeira e previdenciária.

Agora você já pode desfrutar de todo universo das finanças no portal! Seja muito bem-vindo (a) ao Viva Educa.

Viva em Foco
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Saúde e Qualidade de Vida

Movimentos
antivacinas:

por que isso está
se popularizando?
Sem base científica, argumentos
estão sendo difundidos e ameaçam
a saúde conquistada pela vacinação

V

ocê se lembra qual foi a última vez que se vacinou ou levou uma criança para vacinar? Sabe-se
que esse ato tão simples e fundamental é capaz
de combater doenças de diversas naturezas. A vacinação é historicamente o epicentro de debates sobre
efetivos tratamentos, mas o que você talvez não saiba
é que existe uma cultura em que se difunde, sem base
científica, a não vacinação. Isso pode soar como uma
fake news, mas não é.
Por mais sem sentido que pareça, muitos médicos e
pesquisadores estão preocupados, já que os números
diminuíram, no que diz respeito à cobertura de
vacinação.
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um
surto de sarampo com mais de 4.000 casos foi registrado
na Itália em 2017. Já no Brasil, país que já foi um exemplo
internacional de modelo de vacinação, esse ato vem
crescendo. O que acontece é que grupos de pessoas,
deliberadamente, vêm se manifestando em espaços
sociais, como a internet, para disseminar a não vacinação.
Esse tipo de informação se propaga rapidamente,
impossibilitando o alcance da imunização de centenas
de pessoas, mas o conhecimento é ainda o maior aliado
para que o movimento antivacina perca a força. Para você
entender melhor o que vem acontecendo no país, confira
a seguir a importância das vacinas:

Antes de tudo, o que são as vacinas?

As vacinas consistem em substâncias biológicas voltadas à prevenção de doenças, que ativam o sistema
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imunológico, fazendo com que o organismo reconheça
e combata vírus e bactérias em possíveis infecções. Sua
importância é imensurável, uma vez que são elas que
livram a população de doenças contagiosas, como a
varíola, erradicada há muitos anos.

Mas por que vacinar?

No ano de 2016, a meta de vacinação contra a
paralisia infantil (poliomielite) não foi cumprida. A
OMS recomenda que 95% da população brasileira
tenha cobertura vacinal. Entretanto, esse período
registrou a pior taxa dos últimos doze anos, com o
alcance de apenas 86% das pessoas.
A pólio, que já foi considerada erradicada no país desde 1990,
ressurgiu. Neste ano, a campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite, que começou em agosto, teve que ser prorrogada por não ter atingido a meta, mesmo assim, o número
não foi alcançado. De acordo com o Ministério da Saúde, mais
de 10 milhões de crianças foram vacinadas. A média nacional
de cobertura de vacinação em sarampo fechou o período da
campanha com 94,7% e em poliomielite, 93,6%.
Note que a meta recomendada pela OMS leva em
consideração que a vacinação não chega a 100% da
população. Em miúdos: existem pessoas que não podem ser vacinadas, como as que sofrem de algum comprometimento imunológico, além das que os pais optam por não vacinar.
Se uma boa parte da população não se imuniza, ela
entra no grupo que possibilita a circulação de agentes infecciosos, que se multiplicam e afetam não apenas quem
escolheu não se vacinar, como também o outro grupo.

Saúde e Qualidade de Vida
O gráfico a seguir aponta os números da cobertura vacinal:

Cobertura vacinal em crianças menores de um ano

79,9%
76,7%
Tríplice Viral D2

Tríplice Viral D1

96,1%
95,4%

98,3%
84,4%
Poliomielite

94,2%
95,0%
Pneumocócica

Pentavalente

Hepatite B

2016
96,3%
89,3%

97,7%
100%

98,2%
91,7%
Meningocócica C

65,4%
89,0%
Rotavírus Humano

BCG

100%
95,6%

2015

Fonte: Ministério da Saúde

O ressurgimento de doenças que já haviam sido eliminadas pela vacinação é um fato. Confira o histórico:

No ano de 2013, os baixos
índices de vacinação contra
o sarampo foram resultados
de um surto que atingiu
1.277 pessoas, no Ceará e em
Pernambuco.

Em 2014, foram registrados
dois casos de poliomielite
e coqueluche em uma
família, em São Paulo. Os pais
escolheram não vacinar suas
crianças, por acreditarem que
as vacinas causavam autismo
ou até tumores.

Em abril de 2017, nos Estados
Unidos, cerca de 200 pessoas
ficaram em observação,
depois de 12 casos de
sarampo registrados – todos
em crianças (menores de 6
anos) não imunizadas.

Também em 2017, em
Portugal, uma adolescente
de 17 anos morreu de
sarampo, vítima de um surto
que se instalou na Europa.

Você sabe como era o mundo antes da vacina?

No início do século XX, 20 mil casos de pólio eram registrados nos EUA. Hoje, a doença foi erradicada em quase todo
o mundo, com exceção de regiões da Ásia e da África, onde a vacinação ainda não conseguiu chegar.
O sarampo também acometia milhões de pessoas, entre 3 e 4 milhões por ano (450 mortes anuais). Após a imunização,
não houve mais registro de casos até 2004, quando surgiram questionamentos quanto à eficácia da vacinação.
Doenças como meningite, rubéola, catapora, caxumba, hepatite B, tuberculose, difteria e tantas outras que foram
controladas por meio de vacinas são exemplos de enfermidades que acometeram milhares de pessoas em todo o
mundo – e não faz muito tempo.
Acredita-se que algumas pessoas não possuem conhecimento sobre tais registros, sobre inúmeras perdas que
milhares de famílias tiveram. O que acontecia no passado, nem de longe, merece ser revivido. Quanto mais pessoas se
vacinarem, maior será a proteção dada inclusive aos não vacinados. Entenda que a vacinação é algo muito maior que
uma escolha pessoal, é um assunto de saúde pública.
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Tributação

Progressiva X Regressiva
da previdência complementar:
saiba a diferença
Entre tantas decisões que você já tomou para o seu futuro, saber qual
regime escolher pode ser uma das mais importantes

A

o tomar a decisão de aderir
a um plano de previdência
complementar, você compreende que seu futuro estará resguardado, mas sabe que ainda há
uma decisão crucial a ser tomada:
a escolha do regime de tributação.
Primeiramente, é preciso que
você se faça duas perguntas:
1) Quanto tempo eu estimo seguir
contribuindo no plano?
2) Qual é a minha expectativa de
benefício a ser recebido no futuro?
Esses dois questionamentos são
de fundamental importância, uma
vez que ao decidir o regime de tributação, você estará determinando
o rumo das suas finanças e isso
será permanente.
Outro ponto importante é que
você não paga o imposto durante
o período da sua contribuição, podendo, assim, usar a sua contribuição mensal para deduzir até 12% do
seu imposto devido, se você optar
pelo modelo completo de declaração de Imposto Renda.
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Escolher entre os regimes é uma
decisão que, além de necessária,
exige conhecimento, pois trata-se de
um processo irretratável. Por isso, a
Viva abordará a seguir as peculiaridades de cada regime de tributação.
Conheça agora a diferença entre
as duas e compare:

Tributação Progressiva

A tributação progressiva é a mais
tradicional, com percentuais que
variam de zero (isento) a 27,5%, isto
é, a alíquota do imposto de renda
aumenta conforme aumenta o valor
do seu benefício.
Essa modalidade pode ser uma
opção para quando o valor do
seu benefício for menor do que
R$ 2.826,65, de acordo com a tabela vigente para 2018. Dependendo
do valor, você pode ficar isento da
retenção ou ser tributado em apenas 7,5%. Ela também é interessante
para pessoas que, eventualmente,
precisam dos recursos investidos
na previdência para saque em um
curto prazo.

No pagamento mensal dos
benefícios de aposentadoria e
pensão tributados sob o sistema
progressivo, mantêm-se todas as
regras de dedução e isenção previstas na legislação. Já nos pagamentos
de resgastes de contribuições, é
aplicada a alíquota única de 15%,
sem dedução e independentemente
do valor. Ressalta-se que o tributo
poderá ser ajustado na declaração
anual de IR do participante.

Tributação Regressiva

Na tributação regressiva, a alíquota
do imposto leva em consideração o
tempo de permanência do recurso no
plano, ou seja, quanto maior o tempo
de permanência menor será a alíquota
aplicada. Neste sistema a alíquota
começa mais alta, com 35% (para contribuições com até dois anos), e vai
caindo cinco pontos percentuais (5%)
a cada dois anos, até chegar à alíquota
mínima de 10%, sendo este tempo
contado individualmente, para cada
contribuição efetuada.
Quanto mais tempo você con-
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tribuir, menor será o valor de IR a pagar na fase de recebimento do benefício ou no momento do resgate. Veja a
tabela ao lado.
A metodologia de cálculo da tributação regressiva
varia conforme a saída dos recursos acumulados, que
pode acontecer por um resgate ou pagamento de renda
temporária ou vitalícia. No caso de resgates ou pagamento de rendas temporárias, é aplicado o método PEPS
(primeiro que entra, primeiro que sai), de forma que as
contribuições mais antigas são as primeiras a compor o
montante a ser tributado. À medida que o “estoque” de
aportes mais antigos vai se esgotando, os mais recentes
vão sendo utilizados.
Exemplo: Se em janeiro/2016 foi registrada a primeira contribuição sob esse sistema, em janeiro/2018
a primeira contribuição passou da alíquota 35% para
30% e as demais contribuições permaneceram sujeitas
a alíquota de 35%.
Já no caso de pagamentos de renda vitalícia, por
exemplo, a metodologia utilizada é o prazo médio
ponderado (PMP). Neste método, cada contribuição
efetuada será transformada em fração de tempo,
determinando um fator de permanência, que será ponderado pelos valores das respectivas contribuições. A
partir do resultado da divisão do fator de permanência
pelo saldo total do plano, verifica-se em que faixa da
tabela regressiva o prazo médio se encontra e aplica-se
a alíquota correspondente.
Vale ressaltar que, mesmo após o início da concessão
dos benefícios de renda, seja na metodologia PEPS ou
PMP, o tempo das contribuições feitas continua sendo
considerado e a alíquota referente ao IR diminui até o
limite de 10%.
No que diz respeito ao benefício não programado
ou de risco (invalidez ou morte) e que não está isento
de imposto de renda, independentemente de o prazo
de acumulação ser menor que 4 anos, a alíquota inicial aplicada será de 25%, com regressão gradativa
para os pagamentos de renda, seguindo os princípios
do regime regressivo.
Uma vez escolhida a modalidade regressiva, não há
possibilidade de compensar os valores na Declaração de
Ajuste Anual de Imposto de Renda, pois a tributação é
definitiva e recolhida diretamente na fonte.
Vale lembrar também que não se pode transferir os
planos com regime regressivo para o progressivo, e
mesmo que se faça portabilidade, o regime de tributação
permanece o mesmo para aqueles recursos portados,
independentemente do modelo tributário escolhido no
novo plano. Por isso, tenha bastante atenção e estude a
opção que melhor se enquadra ao seu perfil.
Para facilitar o seu entendimento, acompanhe, ao
lado, as tabelas das tributações progressiva e regressiva.

Progressiva
Base de
Cálculo
Mensal

Alíquota

Parcela a
Deduzir
do IRPF

-

-

De R$ 1.903,99
até R$ 2.826,65

7,50%

R$ 142,80

De R$ 2.826,66
até R$ 3.71,05

15,00%

R$ 354,80

De R$3.751,06
até R$4.644,68

22,50%

R$ 636,13

Acima de
R$4.644,68

27,50%

R$ 869,36

Até
R$ 1.903,98

Regressiva
Base de Cálculo

Alíquota

Até 2 anos

35%

De 2 a 4 anos

30%

De 4 a 6 anos

25%

De 6 a 8 anos

15%

Acima de 10 anos

10%

Para saber qual tabela é a mais interessante para
você, considere sempre o fator tempo e a possibilidade de utilização dos recursos de forma antecipada.
Pensando na importância da sua escolha, a
Fundação Viva está disponível para te ajudar e sanar
eventuais dúvidas.
Converse com a Viva!
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www.vivaprev.com.br
/vivaprevidencia
@vivaprevidencia
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