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DIA DOS PAIS: 
DÊ O FUTURO 
DE PRESENTE 

QUANTO DINHEIRO 
VOCÊ TERÁ 
GUARDADO 
NO FUTURO? 

CRIADO ESPECIALMENTE PARA 
GARANTIR A QUALIDADE DE VIDA DE 
QUEM VOCÊ MAIS AMA, O PLANO 
VIVA FUTURO É UMA ÓTIMA OPÇÃO 
PARA PRESENTEAR SEU PAI
Página 8

NÃO PRECISA DE UMA BOLA DE 
CRISTAL PARA DESCOBRIR. NO NOVO 
SITE DA VIVA, VOCÊ SIMULA SEUS 
INVESTIMENTOS EM PREVIDÊNCIA 
EM MENOS DE UM MINUTO 
Página 6
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Apresentação

Mais de quatro meses após a chegada da 
pandemia de covid-19 ao Brasil, o País se-
gue buscando maneiras de manter-se em 

atividade. Isso vale para cidadãos de todas as idades, 
trabalhadores, empreendedores, produtores. Na 
Viva Previdência, claro, não é diferente: como 
sempre, temos muito a fazer e a dizer. Esta edição 
da Revista Viva em Foco tem justamente o objeti-
vo de manter nosso público informado a respeito 
de tudo o que acontece na entidade, que administra 
planos de previdência complementar, com histórico 
de rentabilidade que se destaca no mercado.

As próximas páginas são, portanto, um convite para 
quem quer ficar a par do que acontece na Viva. Per-
manecemos em home office, a fim de proteger nossos 
colaboradores, mas continuamos prezando pela trans-
parência, pelo contato próximo com nossos públicos 
e pela prestação de serviços com qualidade. Se quer 
saber como andam nossos canais de atendimento, 
pode pular direto para a página 5.

No mais, esta edição foi pensada para dar suporte às 
principais necessidades dos participantes nos últimos 
meses e, também, nos próximos. Está buscando dicas 
de presente para o Dia dos Pais? Deseja saber quanto di-
nheiro terá ao se aposentar? Quer saber como ocupar o 
tempo com qualidade durante a quarentena? A Revista 
Viva em Foco deste trimestre tem tudo isso e muito mais.

Boa leitura!

Expediente
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A todo vapor:
novidades 
não param 
de chegar 
na Viva

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



3Viva em Foco 

Mensagem do Conselho

a Viva entrega 
resultados e inovações

Em meio a 
muitos desafios,

O s últimos meses foram de mudanças na Viva. Adap-
tações para o home office, entre outras novidades, 
marcaram o período. O conselho também precisou 

adaptar-se, pois o trabalho remoto apresenta facilidades, 
mas, ao mesmo tempo, exige mais concentração e paciên-
cia. Como em toda mudança, nos adaptamos e estamos tra-
balhando normalmente, empenhados em manter o padrão 
de comprometimento que a entidade tem com o futuro dos 
participantes e dos assistidos. Como ainda não temos segu-
rança em relação à pandemia, a vacinas e a condições se-
guras de mobilidade, continuaremos em trabalho remoto, 
cumprindo os nossos calendários estipulados e estudando 
soluções para os novos desafios que se apresentarem.

Em meio a tantas incertezas, um dos principais desa-
fios, sem dúvidas, é definir estratégias para continuar 
apresentando bons resultados aos nossos participantes 
e assistidos. A boa notícia é que isso já vem acontecendo, 
mesmo com tantas dificuldades enfrentadas. Estes novos 
tempos de desafios, sejam eles sociais ou econômicos, 
geram impactos nas estratégias de curto, médio e longo 
prazo nas entidades. Na Viva Previdência, não é diferente. 
Os últimos meses têm sido de trabalho intenso, de busca 
por inovação, por novas oportunidades e pela manutenção 
da segurança dos patrimônios a nós confiados.

Estamos revendo estratégias que continuem garan-
tindo os compromissos assumidos com os participantes 
e com os assistidos. Como agentes de governança, somos 
responsáveis no dever fiduciário e continuamos atuando 
de modo claro, conciso, atendendo os requisitos de trans-
parência e de prestação de contas, cumprindo todos os 
nossos deveres estatutários. Também procuramos, além 
de estar mais próximos dos participantes e dos assistidos, 
trabalhar cada vez mais alinhados à Diretoria Executiva e 
ao Conselho Fiscal para continuarmos proporcionando 
resultados positivos.

Uma grande novidade dos últimos meses foi o lança-
mento do novo site, um momento muito esperado por 

Ana Luisa Dal Lago
Presidente do Conselho 
Deliberativo

todos nós. O novo formato trouxe uma maior facilidade 
de acesso, especialmente para os participantes e assisti-
dos do plano Viva Pecúlio. Mais dinâmica e funcional, a 
página apresenta maior facilidade para a venda do plano 
Viva Futuro e o conteúdo é atualizado com todas as in-
formações necessárias para tranquilizar e informar a to-
dos que fazem parte da Fundação. Com foco nos nossos 
usuários, a nova área do participante, além de segura e 
de fácil acesso, também trouxe diversas inovações, dis-
ponibilizando, de forma didática, as informações do plano 
e permitindo simulações e emissão de extratos e boletos. 
Tais alterações eram muito aguardadas pelo nosso públi-
co, que já vem dando feedbacks positivos sobre as mu-
danças implementadas.

A Fundação Viva é pioneira em várias questões no 
segmento de Entidades Fechadas de Previdência Com-
plementar. Temos conselhos e diretoria que trabalham 
em conjunto, visando ao constante aprimoramento das 
práticas de controles internos e de governança, com aper-
feiçoamento dos controles orçamentários e de investi-
mentos, com foco na gestão de riscos, visando à eficácia 
e à segurança, com proteção dos direitos de participantes 
e assistidos. Esta edição da Viva em Foco atualiza você 
sobre nossas melhores práticas e novidades.
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Mensagem da Diretoria

Viva supera os efeitos 
da crise e trabalha
com otimismo
Oprimeiro semestre de 2020 

foi desafiador e muita coi-
sa mudou desde a última 

edição da revista Viva em Foco, 
sobretudo no cenário econômico. 
Antes, estávamos em processo de 
retomada de recuperação dos mer-
cados, ainda com um grau de in-
certeza muito grande sobre como 
seria a evolução do ambiente para 
os investimentos. O pico da crise foi 
em março, quando a preocupação 
com o coronavírus causou uma 
reação negativa do mercado e mui-
ta turbulência nos investimentos. 
Em maio, já sentíamos uma leve re-
cuperação, porém não muito con-
sistente. Hoje, com muita alegria, 
podemos dizer que atravessamos o 
pior momento da crise sem grandes 
impactos, pois nossa carteira de in-
vestimentos estava bem defensiva. 
Superamos os efeitos negativos gera-
dos pela instabilidade e seguimos re-
cuperando. Agora, atravessamos um 
momento bem diferente. 

O cenário ainda é de instabilida-
de, afinal, a pandemia de covid-19 é 
um cenário inédito. Nossa gestão de 
investimentos ainda segue o perfil 
cauteloso, mas, ao mesmo tempo, é 
inegável a satisfação que sentimos 
com a recuperação que conquista-
mos de abril até agora.

A covid-19 também nos levou a 
adotar o home office, mudança na 

Silas Devai Junior
Diretor-presidente

qual fomos muito ágeis e consegui-
mos ajustar-nos rapidamente. Hoje, 
nossos processos de documentação 
(e assinaturas), contratos e fluxo de 
documentos são 100% eletrônicos. 
Foi uma conquista grande poder 
continuar o trabalho mesmo com os 
colaboradores trabalhando de casa.

Assim que adotamos o home 
office, ficamos um tempo sem aten-
dimento telefônico e os nossos ca-
nais de relacionamento ficaram 
concentrados em nosso site e no 
WhatsApp. Já retomamos o 0800 
e estamos operando com 100% dos 
canais disponíveis. Embora o canal 
por telefone esteja novamente ati-
vo, muitas pessoas migraram para 
o WhatsApp. Antes, o aplicativo 
representava menos de 20% das 
demandas do atendimento. Hoje, já 
responde por 50% do total.

No início da pandemia, nosso 
público retraiu-se um pouco, com 
medo dos efeitos da crise. Em junho 
e julho, porém, retomamos o pro-
cesso de novas adesões e tivemos 
uma resposta positiva, com ótimos 
resultados nas adesões do Viva Fu-
turo. Também conseguimos fazer, 
sem nenhum atraso, a distribuição 
do superavit dos últimos três anos.

Além disso, lançamos um novo 
site, com uma nova área do partici-
pante. O portal da Viva foi moder-
nizado e tornou-se referência para 

outras fundações de previdência 
complementar fechada, além de 
receber feedbacks positivos dos 
participantes. O sistema está muito 
mais amigável e a navegação, muito 
melhor. Outra novidade, a parceria 
com Banco Original, continua a todo 
vapor, estendida para todos os parti-
cipantes. O processo de abertura de 
contas nessa instituição financeira 
está em andamento e essa edição da 
Viva em Foco também traz mais in-
formações sobre essa parceria.
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Viva supera os efeitos 
da crise e trabalha

Acontece na Viva

Viva Previdência 
mantém regime 
de teletrabalho.
Saiba como ser atendido

A Fundação Viva de Previdência permanecerá 
em sistema de teletrabalho pelo menos até 
30 de setembro. A medida, adotada em março 

deste ano, tem o intuito de proteger os colaboradores 
da entidade, ao evitar infecções pelo novo coronavírus, 
micro-organismo causador da pandemia de covid-19. 
No entanto, quem precisar entrar em contato com a 
Viva Previdência não vai ficar na mão: com exceção do 
presencial, todos os canais de atendimento (site, telefone 
e WhatsApp) estão em pleno funcionamento.

A operação conta com 22 profissionais, sendo 18 no 
atendimento e 4 no backoffice. “O call center da Viva é 
estruturado para receber toda as demandas de nossos par-
ticipantes e assistidos”, afirma a coordenadora da Central 
de Atendimento da Viva Previdência, Maria Sélia Novais. 
“Esse período de isolamento tem sido de muito apren-
dizado. De um lado, notamos que nossos participantes 
também estão prontos para se relacionarem conosco em 
outras plataformas. De outro, descobrimos nossa capaci-
dade de responder rapidamente às incertezas desse mo-
mento de recolhimento”, conta Maria Sélia.

O processo de adaptação ao plano de contingência 
contou com o empenho de toda a equipe da fundação. 
Os conselhos deliberativo e fiscal, a diretoria executiva, 
os gestores e os colaboradores da entidade alinham as 
atividades por meio de reuniões periódicas. “A mudança 
de hábitos foi imediata. Para manter essa estrutura, mo-
bilizamos nossa equipe de Tecnologia da Informação e 
ampliamos nossa conexão, mesmo em home office. Fico 

Com exceção do atendimento presencial, todos os canais 
(site, telefone e WhatsApp) estão em pleno funcionamento

5Viva em Foco 

feliz em saber que estamos tendo sucesso”, afirma o di-
retor-presidente da Viva, Silas Devai Jr.

A Viva Previdência está presente em todo o País, 
com destaque para a Região Sudeste, onde estão quase 
metade dos 50 mil participantes. A maior parte dos con-
tribuintes tem entre 56 e 75 anos, com média de idade 
de 65 anos. Quase 34 mil participantes são mulheres, os 
homens são 16 mil. Os participantes com mais de 75 anos 
representam parcela expressiva. São mais de 750 acima 
dos 90 anos e 20 com mais de 100 anos.

Em 2019, a média de atendimentos desse público foi 
1.367 por dia, 24.124 por mês e 289 mil no ano.

Fale com a 
Viva Previdência

O atendimento presencial está suspenso, mas você 
conta com outras opções:

Para atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

m Telefone 0800 720 5600

L  WhatsApp (61) 9-9844-3622

Para atendimento 24h

K Fale Conosco vivaprev.com.br/fale-conosco
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Quanto 
dinheiro você 
terá ao se 
aposentar?
Descubra em menos 
de um minuto

Quanto dinheiro é possível 
guardar para a aposentadoria, 
começando a investir hoje? Se 

você é do tipo de pessoa que se preocu-
pa com o futuro no longo prazo e com 
o padrão de vida que terá quando não 
precisar mais trabalhar, provavelmente 
já deve ter feito esse cálculo em algum 
momento. A novidade é que, com o novo 
site da Viva Previdência, essa simulação 
ficou muito mais fácil e rápida.

A página, lançada em junho deste 
ano, surgiu com o intuito de facilitar a 
vida dos quase 50 mil participantes da 
Viva Previdência. Agora, a navegação 
está mais dinâmica, funcional e atra-
tiva. O público já expressou satisfação 
com a novidade. “Quero parabenizar a 
Viva Previdência pelas mudanças no 
site. Ele está muito mais moderno!”, 
elogiou Alba Lúcia Araujo Leal.

Acontece na Viva

Lançado em junho deste ano, novo site 
da Viva Previdência apresenta ferramenta 
que simula investimentos em previdência 
de forma simples e rápida

Além disso, os três planos 
administrados pela Viva – Viva Em-
presarial, Viva Futuro e Viva Pecúlio 
– ganharam páginas exclusivas, com 
o intuito de oferecer informações 
mais precisas e de rápido acesso a 
participantes (ou a qualquer pessoa) 
que tenha interesse em conhecer 
melhor cada um desses produtos. 

Conheça agora o novo site da Viva 
Previdência. Acesse

vivaprev.com.br
ou aponte a câmera do seu 

dispositivo móvel para o QR code

6 Viva em Foco 
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A página, lançada em junho deste ano, 
surgiu com o intuito de trazer inovações 
e facilidades para os participantes da Viva 
Previdência. Na nova estrutura, os planos 
ganharam páginas próprias, direcionan-
do o participante à sua área de interesse. 
Foram adotadas novas formas de levar 
informação por meio de vídeos, simula-
dores e recursos que geraram maior en-
gajamento e interação do participante. 
Agora, navegar pela página ficou fácil e 
interessante para o participante e para 
qualquer pessoa que tenha interesse 
em conhecer a Viva e os produtos que a 
Fundação oferece.

“O novo site é mais um projeto que faz 
parte do planejamento estratégico da 
Viva. A equipe de Marketing e Produtos o 
desenvolveu com o objetivo de alcançar 
mais do que apenas nosso público dire-
to atual. Agora, qualquer pessoa pode 
simular o seu futuro, imediatamente, ao 
acessar a página e perceber que plane-
jar os seus objetivos com a Viva Previ-
dência é muito mais seguro e assertivo”, 
declara o diretor-presidente da Viva, 
Silas Devai Junior.

Para um resultado mais preciso, a pági-
na também oferece a opção de simular a 
rentabilidade do investimento, que pode 
ser de 4% a 7%. Além disso, nos resultados, 
o site também exibe uma comparação en-
tre o rendimento obtido ao contratar um 
plano de previdência da Viva àquele obtido 
ao guardar o dinheiro desse investimento 
em uma conta-poupança.

Mais novidades
O projeto foi desenhado de forma objeti-

va, com poucos botões, para deixar a página 
mais leve e direta. O menu superior foi re-
duzido em três itens: A Viva – no qual é pos-
sível acessar todo o conteúdo institucional; 
Parceiros – útil para quem deseja conhecer 
melhor as parcerias da Viva, que oferecem 
ainda mais benefícios aos participantes; e 
Área do Participante, exclusiva para clientes.

Além disso, os participantes encon-
trarão os comunicados, vídeos e todas as 
informações referentes ao plano contrata-
do em uma página exclusiva. Quem quiser 
saber mais sobre os planos instituído ou 
patrocinado, seja para adesão própria ou 
para oferecer a empresas ou grupos de 
classes, também encontram um canal di-
reto de contato nas landing pages dos pla-
nos Viva Futuro e Viva Empresarial.

Acontece na Viva

Aprenda a simular 
seus investimentos 
em previdência 

Idade atual
Se você não pretende 
começar a investir 
imediatamente, pode 
substituir pela idade 
na qual você pretende 
começar a poupar para 
a aposentadoria.

Idade para recebimento 
do benefício
Neste campo, você pode 
inserir a idade provável 
que terá quando se 
aposentar ou a idade com 
a qual pretende resgatar o 
dinheiro investido.

Contribuição mensal
Aqui, basta informar o valor 
aproximado do montante que 
você acredita ser possível 
guardar todos os meses até o 
resgate do dinheiro.

7Viva em Foco 
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para o Dia dos Pais
Conheça os benefícios e as vantagens desse investimento, o plano de 
previdência mais moderno e flexível que você pode encontrar

Você em Foco

Plano Viva Futuro 
é o presente ideal

Para José Luís Santana, um dos colaboradores da 
Viva Previdência, é importante cultivar junto à 
família a ideia de que todos devem preparar-se 

para os próximos anos – ou mesmo décadas. Foi pensan-
do nisso que ele presenteou o próprio pai com o plano 
Viva Futuro. No segundo domingo de agosto, comemo-
ra-se o Dia dos Pais e, se você ainda não decidiu como 
presentear o seu, a Viva Previdência tem uma dica: faça 
como José Luís e ofereça o plano de previdência com-
plementar Viva Futuro.

O Viva Futuro é ideal para investimentos de longo 
prazo, mas, se algum imprevisto acontecer, o partici-
pante tem a possibilidade de efetuar resgate parcial ao 
longo do tempo, conforme prevê o regulamento. Além 
disso, não existe limite de idade para a adesão ou re-
gras para os aportes. É o participante que define quan-
to pode investir mensalmente (a partir de R$ 31,34), 
além de escolher quando irá receber o seu benefício (a 
partir de 18 anos). 

Benefícios e vantagens
Um dos princípios do Viva Futuro é assegurar a 

tranquilidade dos participantes quando eles mais pre-
cisam. Por essa razão, o plano disponibiliza dois tipos 
de benefícios para o participante: a renda mensal e a 
renda por invalidez.

Para os beneficiários do participante, foram criados o 
pecúlio ou a pensão por morte do participante. Se dese-
jar, o cliente pode contratar uma Reserva Adicional de 
Risco, para cobertura nos casos de invalidez e morte.

Adesão ao Viva Futuro: 
o que você precisa saber
Você deve indicar a idade com a qual pretende resgatar o benefício

É você que decide quando terá acesso ao seu investimento, 
sendo que a idade mínima para receber a renda mensal pro-
gramada é de 18 anos. Porém, não é obrigatório solicitar o 
benefício imediatamente ao chegar à idade informada: quan-
do isso acontecer, o participante pode prorrogar esse tempo.
Você deve definir o valor da contribuição mensal

Os aportes podem ter qualquer valor a partir de R$ 31,34. 
O participante tem também a flexibilidade de alterar o 
valor da contribuição, direto na área do participante. Lem-
brando que, quanto mais você conseguir investir, maior 
será o retorno no futuro. A Viva Previdência envia, todos os 
meses, um boleto para recolhimento do valor, que deve ser 
pago pelo participante.
Você deve indicar seus beneficiários

Os beneficiários são pessoas indicadas pelo titular do 
plano para receber benefício quando existir saldo na conta 
do participante que foi a óbito. O participante pode alterar 
seus beneficiários sempre que quiser.
Você deve indicar a opção de tributação

Ao aderir ao Viva Futuro, é necessário optar entre dois ti-
pos de tributação do Imposto de Renda: tabela progressiva 
ou tabela regressiva. A opção deve ser feita obrigatoriamente 
até o último dia útil do mês subsequente ao da inscrição e 
tem caráter irrevogável e irretratável. Ou seja: a escolha 
feita não poderá, sob hipótese alguma, ser mudada. Por isso, 
é importante ter ciência de todas as particularidades dos re-
gimes antes de fazer sua opção.

8 Viva em Foco 
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Além das vantagens e benefícios informados anteriormente, o Viva Futuro também oferece cashback, ou seja, parte 
de suas compras online será revertida como aporte extra ao plano de previdência. Trata-se do Prev.4U, que tem sido 
grande aliado dos participantes da Viva Previdência e oferece mais de 350 lojas virtuais, nacionais e internacionais.

A necessidade de isolamento e distanciamento social provocou um aumento nas compras on-line. Segundo a 
pesquisa Impactos da Pandemia no Comportamento do Consumo do Brasileiro, realizada pelo Instituto Locomo-
tiva, esse hábito deve permanecer, mesmo após o fim da pandemia de covid-19. Esse é mais um motivo para aderir ao 
Viva Futuro e desfrutar do Prev.4U, que gera cashback sobre o percentual de compras feitas nas lojas credenciadas.

A plataforma do Prev.4U é totalmente transparente e garante segurança em todas as transações dos saldos em 
contas. Qualquer pessoa pode cadastrar-se e comprar. O extrato apresenta toda a descrição do saldo. Na Viva, para o 
participante receber o cashback como aporte extra no plano de previdência, é necessário alcançar um saldo mínimo 
confirmado de R$ 30,00 e estar ativo a um dos planos vinculados ao programa.

Prev.4U

Você em Foco

9Viva em Foco 
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O objetivo é oferecer mais benefícios aos assistidos, que receberão 
recursos mensais por meio do Original, de forma segura e com 
uma operação totalmente digital

Parceria com Banco 
Original é sucesso
entre assistidos 
da Viva Previdência

Aparceria entre a Fundação 
Viva de Previdência e o Banco 
Original avança com sucesso. 

A maioria dos assistidos que integram 
o grupo selecionado na primeira onda 
de abordagem já abriu sua conta no 
banco. Um deles é Roberto Machado 
Trindade, aposentado e assistido do 
plano Viva Pecúlio. Ele foi o primeiro 
cliente da Viva a concluir o processo 
de abertura de conta no Banco Origi-
nal. As facilidades que o banco oferece 
nas operações financeiras despertou 
o interesse imediato desde o primeiro 
contato sobre a nova parceria.

“A Viva comunicou que o banco en-
traria em contato comigo e, logo em 
seguida, a gerente me ligou, explicou 
como seria, com todas as orientações. 
Mesmo o banco sendo 100% digital, 
tive um atendimento personalizado. 
Então, abrimos a minha conta”, com-
partilha o novo cliente Original.

Por ter sido o primeiro assistido da 
Viva a concluir a abertura da conta cor-
rente no Banco Original, Roberto foi sur-
preendido pela instituição financeira ao 
receber um smartphone e um carre-
gador portátil, para aproveitar melhor as 
vantagens que a conta oferece.

Assim como a Viva Previdência, que 
sempre trabalha com foco na satisfação 
dos quase 50 mil participantes de todo 
o País, o Banco Original também tem 
o cliente como premissa. “Aqui no 
Original, nós temos uma preocupação 
grande em atender os anseios e neces-
sidades que o cliente tem. Temos 1,6 mil 
funcionários e 1,4 mil agentes e todos 

Você em Foco

têm o cuidado de colocar-se no lugar 
do cliente, para ele aproveitar ao máxi-
mo toda a tecnologia e as vantagens que 
podemos oferecer”, registra o diretor 
do segmento Pessoa Jurídica do Banco 
Original, Antônio Mauricio Maurano.

Com a parceira, o principal objetivo 
da Viva é oferecer mais um benefício 
aos assistidos, que passarão a rece-
ber os recursos mensais por meio do 
Original, de forma segura e com uma 
operação totalmente digital. O banco 
oferece vantagens exclusivas aos no-
vos clientes, dentre elas, o cashback 
para utilização do cartão, nas funções 
débito e crédito, e isenção de tarifas 
bancárias por 24 meses.

“É muito bom ver que os assistidos 
da Viva estão recebendo a novidade tão 
bem. As vantagens que eles têm com 
essa parceria geram uma economia 
muito importante. Se somarmos os 
ganhos individuais dos nossos clien-
tes, chegamos a uma economia total de 
quase R$ 24 milhões por ano em despe-
sas bancárias”, revelou o diretor-presi-
dente da Viva, Silas Devai Júnior.

As operações do Banco Original 
ocorrem de forma totalmente digital, 
mas a instituição oferece atendimento 

Antes de conhecer o Banco Original, 
eu enfrentava muitos transtornos para 
acessar boletos e pagá-los antes do 
vencimento, para não arcar com juros 
altos. Agora, eu conto com a facilidade de 
acessar não somente esses boletos, mas 
todos aqueles vinculados ao meu CPF. O 
aplicativo tem essa comodidade: reúne 
todos os boletos da pessoa em um só lugar, 
o que, para mim, é muito importante. Além 
disso, tenho economizado 100% com 
tarifas bancárias. Em meio à correria do 
dia a dia e ao isolamento social exigido 
pela pandemia de covid-19, todos os meus 
pagamentos ocorrem por transferências 
e o Original não cobra taxas por essas 
operações. Além disso, eu não poderia 
deixar de falar sobre o cashback, ele 
existe mesmo! Tive retorno considerável 
por usar o cartão, tanto na modalidade 
débito quanto no crédito! Só tenho coisas 
boas para falar sobre esse banco!

“

”Tatiane de Oliveira Souza

10 Viva em Foco 
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personalizado. Os clientes têm atendimento rápido pelos agentes, que pode acontecer presencialmente. Diante da pandemia, 
os cuidados seguem orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Sobre o Banco Original
O Banco Original é um uma instituição financeira brasileira privada com mais de 3,6 milhões de clientes e foi o primeiro banco 

no País que permitiu a abertura de conta corrente 100% por meio eletrônico. O Original atua nos segmentos varejo (pessoa física e 
empreendedores), empresas (pequenas, médias e grandes empresas) e fintechs (por meio da unidade Bank as a Service).

O aplicativo Banco Original, o mais completo entre os digitais, está disponível tanto para iOS como também para Android 
e permite a solicitação de abertura de conta e sua plena movimentação (pagamentos, transferências, empréstimos, investi-
mentos, entre outros).

11Viva em Foco 
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Aeconomia global segue seu tra-
jeto rumo à recuperação. En-
tre os principais motivadores, 

destacaram-se o processo de rea-
bertura das principais economias 
e a divulgação dos indicadores de 
atividades melhores. Por outro lado, o 
aumento dos números de infectados 
na pandemia de covid-19 nos Estados 
Unidos ainda gerou preocupações.

A alta liquidez dos mercados, a ma-
nutenção – por longo período – dos 
estímulos à economia, com taxas de 
juros baixas e novas injeções de capi-
tal tendem a reduzir a aversão ao ris-
co global e favorecer os mercados.

O cenário continua desafiador, 
com incerteza e exige cautela, pois a 
evolução do controle da pandemia, a 
velocidade da recuperação da econo-
mia e a consistência definirão o ritmo 
da recuperação dos mercados globais.

Uma forte queda foi registra-
da no primeiro trimestre de 2020, 
devido à crise econômica global 
provocada pela covid-19. Porém, 
nos últimos três meses do semes-
tre, os resultados foram positivos 
nos mercados financeiros.

Os efeitos nos mercados foram 
positivos, com destaques para o de-
sempenho da bolsa, o segmento que 
foi mais atingido com a crise e tem 
sido o principal responsável pela re-
cuperação dos planos. Além disso, as 

VIVA EM

NÚMEROS
Comentário sobre a crise nos mercados financeiros

reduções das taxas de juros pelo ter-
ceiro mês consecutivo propiciaram 
valorização das carteiras de investi-
mento do plano.

As principais contribuições 
positivas vieram das posições de 
renda variável (bolsa) e renda fixa, 
especialmente, os títulos públicos 
(NTN-B e NTN-C).

PLANO VIVA PECÚLIO
No mês de junho, a carteira con-

solidada obteve retorno positivo 
de 0,90%, ficando acima da meta 
atuarial de 0,63%. Nos últimos doze 
meses, a carteira registrou resulta-
do positivo de 4,04%. Mantivemos a 
carteira diversificada como estraté-
gia de alocação.

PLANO VIVA PECÚLIO ASSISTIDOS
No mês de junho, a carteira obteve 

retorno positivo de 0,20%, próximo 
da meta referencial de 97% do CDI. 
Em doze meses, a carteira obteve 
rentabilidade positiva de 4,48%, 
equivalente a 97% da meta referen-
cial de 4,61%. A remuneração acom-
panha as oscilações da taxa de juros 
de curto prazo. A carteira do plano 
atua somente no segmento de renda 
fixa e é composta de títulos públicos 
pós-fixados (LFT), caracterizados 
como de baixo risco. A estratégia do 
plano é manutenção dessa cartei-
ra composta por títulos públicos 
pós-fixados de alta liquidez.

PLANO VIVA PECÚLIO ATIVOS 
No mês de junho, a carteira con-

solidada obteve retorno positivo 
de 1,08%, ficando acima da meta 
atuarial de 0,63%. Nos últimos 
doze meses, a carteira registrou re-
sultado positivo de 3,84%. Devido 
ao cenário incerto, mantivemos a 
carteira diversificada como estraté-
gia de alocação.

PLANO VIVA EMPRESARIAL
No mês de junho, a carteira do Viva 

Empresarial obteve rentabilidade 
positiva de 1,37%, ficando acima da 
meta referencial de 0,64%. Nos últi-
mos doze meses, o resultado é positi-
vo em 2,76%.

Devido ao cenário incerto, man-
temos a carteira diversificada como 
estratégia de alocação. Realizamos 
compra de cotas de fundos de ações, 
visando ao rebalanceamento da 
carteira, em função da expectativa 
favorável ao segmento.

PLANO VIVA FUTURO
No mês de junho, a carteira obteve 

rentabilidade positiva de 0,84%, fican-
do acima da meta referencial de 0,23% 
(110% do CDI). No semestre, a carteira 
obteve rentabilidade positiva de 2,18%, 
também, acima da meta referencial e 
equivalente a 124% do CDI.

Devido ao cenário incerto, mante-
mos a carteira conservadora e diver-
sificada como estratégia de alocação.
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Inovação

Parceria Viva+Órama Investimentos

Participantes terão mais uma opção inovadora e 
tecnológica para obter mais rendimentos

traz vantagens a participantes da Viva 

A Viva Previdência lançou mais uma novidade para 
seus participantes: Agora, além da previdência 
da Viva,  os participantes  contam com mais um 

caminho para ampliar e diversificar os seus investimentos. 
A Órama facilita o acesso a uma série de opções de investi-
mentos, de maneira a proporcionar a maior rentabilidade 
de acordo com o perfil de cada participante.

Como funciona
Todo o processo de relacionamento entre a Órama e os 

participantes da Viva.  ocorrerá de forma totalmente on-line: 
da abertura da conta ao resgate dos investimentos. Não são 
cobradas taxas para abertura e manutenção de conta. Além 
disso, para investir em renda fixa, não são cobradas taxa de 
custódia, de corretagem ou de administração. A Órama tam-
bém arca com os custos da TED de retirada de recursos dos 
investimentos para a conta bancária.

Na Órama, mesmo os participantes mais inexperientes 
no ramo de investimentos podem desfrutar das vantagens 
de uma carteira competitiva e rentável. Quem não entende 
nada de investimentos e nem sequer sabe por onde começar, 
por exemplo, conta com atendimento personalizado sempre 
que houver necessidade.

Além disso, segurança é prioridade: todos os processos 
são automatizados, os fundos de investimento distribuídos 
têm administradores renomados e passam por um rigoroso 
processo de seleção antes de serem disponibilizados.

O diretor-presidente da Viva Previdência, Silas Devai, par-
ticipou, no dia 6 de agosto, do Seminário Online Previpar e 
Órama investimentos. Na ocasião, ele explicou as principais 
vantagens para os participantes que abrirem conta na insti-
tuição parceira da Viva. “Na prática, o participante vai visu-
alizar todos os seus investimentos em um só lugar, de forma 
totalmente personalizada e completa, e comparar diferentes 
rentabilidades entre as opções de investimento ou mesmo 
com o próprio plano de previdência da Viva.”

Parceria inovadora e pioneira
Devai relata que, a princípio, a ideia da parceria com a Órama 

era “fora da caixa” e que, para colocar esse plano em ação, foi 
necessário superar desafios e paradigmas. “Hoje, temos um 
projeto pronto para oferecer. Resolvemos todas as questões 
mais sensíveis da forma mais cautelosa  possível. Tivemos total 
apoio da Órama para isso, o que fez muita diferença.”

Para o diretor-presidente da Viva Previdência, a parceria 

reforça o posicionamento e a prioridade que a entidade dá ao 
pioneirismo, à inovação e aos benefícios a participantes. E foi 
pensando no participante que o projeto com a Órama con-
cretizou-se. “Os investimentos oferecidos pela Órama, de certa 
forma, concorrem com a previdência. Porém, na nossa visão, 
entendemos que a previdência não é e nem deve ser a única for-
ma de investimento, ou seja, para objetivos diferentes e mais ime-
diatos, outras opções podem fazer mais sentido”, esclarece.

A possibilidade de oferecer opções de investimento a 
participantes que já se aposentaram também impulsionou a 
parceria, segundo Devai. “Essas pessoas, naturalmente, não 
vão mais investir em previdência, mas não necessariamente 
vão gastar todo o dinheiro da aposentadoria. Nossa ideia foi 
permitir que esse público também conte com opções mais 
interessantes e muito mais adequadas ao que precisam, sem 
precisar sair da Viva.”

Silas Devari, como representante da Viva Previdência, foi 
“pioneiro” na parceria com a Órama, de acordo com o dire-
tor-executivo da instituição, Thiago Villella. “Batalhamos 
muito e discutimos a fundo a estrutura e o fomento dessa 
parceria. Hoje, posso dizer que estamos totalmente prepara-
dos para oferecer esse serviço”

Sobre a Órama
Criada em 2011 por profissionais experientes do mercado 

financeiro, a Órama foi uma das pioneiras a oferecer investi-
mento digital no Brasil, está presente em todo o País e funciona 
com uma estrutura 100% digital A Órama é uma instituição 
cujo funcionamento é autorizado pelo Banco Central, indepen-
dente, regulada e auditada. Os seus recursos são identificados 
com o CPF e alocados em investimentos no nome do cliente.

Todos os processos são automatizados, os fundos de investi-
mento distribuídos têm administradores renomados e passam 
por um rigoroso processo de seleção antes de serem disponibili-
zados. Villela considera que a parceria com a Viva permite ofere-
cer um serviço completo e competitivo. “O mundo da previ-
dência complementar é muito mais alinhado ao interesse do 
investidor. A Viva, em particular, é uma instituição que já conta 
com a confiança do participante e possui histórico de rentabili-
dade para mostrar. Tudo isso, associado a uma plataforma digital 
completa, ampliará a capacidade de captação. Vocês [que fazem 
parte da Viva Previdência] não têm conflitos, mas sim uma as-
sessoria orientada ao interesse do participante. Associando isso 
ao modelo digital, vocês estarão em inegável vantagem.”
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em períodos de 
isolamento social

5 dicas para 
ocupar o tempo

Cuidar da saúde, enriquecer culturalmente, 
exercitar a solidariedade ou apenas relaxar: para 
qualquer objetivo, há atividades que tornam a 
quarentena mais agradável

A pandemia de covid-19 gerou 
uma necessidade de isolamen-
to e distanciamento social, o 

que alterou a rotina de grande par-
te das populações. Passados alguns 
meses após a chegada da doença 
ao Brasil, muita gente ainda não se 
acostumou com as mudanças ou 
não consegue ter o mesmo nível 
de qualidade de vida que tinha 
antes da pandemia.

Tudo isso é normal, mas é impor-
tante conhecer e aproveitar todas 
as opções disponíveis para ocupar o 
tempo de forma saudável, relaxante 
ou mesmo produtiva – a escolha de-
pende unicamente da necessidade 
de cada indivíduo.

Por um lado, há pessoas que es-
tão sobrecarregadas com o acúmu-
lo das tarefas domésticas e do tra-
balho remoto, ou home office; por 
outro, há aqueles com bastante 
tempo livre, perdidos por não sa-
berem como ocupar seus dias. In-
dependentemente do perfil de cada 
um, há diversas maneiras de tornar 
o tempo em casa mais agradável. 
Confira algumas:

1. Exercícios físicos
Essa dica não é nova, muito menos exclusiva do cenário de pandemia. 

Já fazem parte do senso comum conhecimentos acerca dos benefícios das 
atividades físicas à saúde. A novidade é que a prática de atividades fortalece 
o sistema imunológico e ainda contribui para a prevenção e o controle de 
doenças crônicas (que são fatores de risco em quadros de infecção pelo 
coronavírus). Ou seja: aqueles que, mesmo em isolamento, praticam exer-
cícios físicos estão ainda mais protegidos. A internet é uma grande aliada. 
Busque aulas on-line, vídeos ou mesmo tutoriais. Clique aqui para conferir 
um roteiro do Ministério da Saúde sobre como incluir atividades físicas na 
rotina durante a pandemia. 

2. Doe roupas, sapatos e objetos
É bem comum ter peças em casa, especialmente no guarda-roupa, que 

estão sem uso há meses (ou mesmo anos!). Uma dica para ocupar o tempo 
em isolamento social e, de quebra, ajudar quem precisa é dedicar alguns 
dias para separar itens em bom estado para doar. Mais uma vez, a internet é 
sua aliada: busque por organizações, instituições, igrejas, templos e diversos 
tipos de locais próximos à sua residência que precisam de apoio. Em alguns 
casos, para que não seja necessário sair de casa, é possível encontrar algum 
destino para as doações em que o responsável pelo recebimento possa bus-
cá-las diretamente em sua casa.

Saúde e Qualidade de Vida

https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-exercitar-mais/como-fica-a-pratica-de-atividade-fisica-durante-a-pandemia-de-coronavirus
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-exercitar-mais/como-fica-a-pratica-de-atividade-fisica-durante-a-pandemia-de-coronavirus
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-exercitar-mais/como-fica-a-pratica-de-atividade-fisica-durante-a-pandemia-de-coronavirus
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3. Enriqueça culturalmente
Turistas que já tiveram a oportunidade única de viajar a Paris, na França, 

comumente aproveitam para visitar o Museu do Louvre e conhecer pes-
soalmente o local onde está a Monalisa. O que você talvez não saiba é que 
a tecnologia pode ser um portal direto para o Louvre e outros museus 
espalhados por todo o mundo.

Alguns locais, dos mais aos menos conhecidos, oferecem tours virtu-
ais para quem deseja conhecer ou revisitar obras de arte em exibição ao 
redor do planeta. Alguns são: o próprio Museu do Louvre, Metropolitan 
Museum of Art (Nova York), Museu do Vaticano (Roma), Museu Nacional 
de Antropologia (Cidade do México) e Van Gogh Museum (Amsterdã). O 
Brasil, como o país histórica e culturalmente rico que é, também marca 
presença nessa lista: o Museu de Arte de São Paulo (Masp) e a Pinacoteca, 
ambos na capital paulista; o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ); e o 
Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG), também são exemplos.

4. Aventure-se com novos passa-
tempos

Solte a imaginação: esse é o momen-
to de fazer o que você sempre quis, mas 
deixou para depois. Você já preparou e 
assou um pão em casa? Se a resposta for 
não, a dica é pensar se essa quarentena 
não é uma boa oportunidade para apren-
der. Afinal, um pão quentinho com café é 
sempre bem-vindo, logo pela manhã ou 
no lanche da tarde. Se não quer ou não 
gosta de pães, não tem problema: a in-
ternet e os tradicionais livros de receita 
estão disponíveis para ajudar no preparo 
de qualquer tipo de prato ou refeição.

Além da culinária, há outras 
habilidades que podem ser aprendi-
das ou apenas experimentadas. Corte e 
costura, crochê, quebra-cabeças, dança, 
pintura, marcenaria...  as opções são 
inúmeras. Escolha aquelas que mais têm 
a ver com você e desfrute do prazer de 
descobrir e desenvolver habilidades no-
vas (ou apenas tentar e divertir-se!).

5. Aprenda uma nova língua
Atualmente, estão disponíveis dezenas de aplicativos e portais na 

internet por meio dos quais é possível iniciar e aprofundar o aprendizado 
de um novo idioma. A melhor parte é que muitos deles são totalmente gra-
tuitos. Pense bem: as horas que, antes, eram perdidas no trânsito ou mesmo 
os minutos gastos na espera do elevador do trabalho podem ser utilizados 
para expandir os horizontes sem sair de casa e sem gastar dinheiro!

Dica extra: Relaxe!
Independentemente do que escolher fazer, lembre-se: a pandemia não é 

uma competição ou um concurso de produtividade. É perfeitamente nor-
mal, com a ameaça de infecção pelo coronavírus e as notícias diárias sobre 
suas vítimas, sentir-se desanimado ou desestimulado. Ficar parado não é 
a solução, então busque formas de distrair-se e manter-se em atividade. 
Porém, não se esqueça de que é importante respeitar seu próprio tempo 
e ritmo! Filmes e séries; jogos; aplicativos de conversa e redes sociais; ou 
qualquer atividade prazerosa e relaxante são bem-vindos!

Saúde e Qualidade de Vida
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Guia rápido
para organizar a 
vida financeira
Não é necessário esperar 
resoluções de ano novo para 
começar a livrar-se de dívidas, 
guardar dinheiro e preparar-se 
para o futuro

Oano já passou da metade 
e infelizmente, está sendo 
marcado por grandes crises. 

No entanto, ainda há tempo para co-
locar em prática as resoluções de 
ano novo para a vida financeira e 
orçamentária. Muitas pessoas têm 
dificuldades com desorganização, 
dívidas e excesso de gastos, mas há 
algumas dicas que podem ajudar 
na recuperação das finanças e fazer 
com que os próximos meses, assim 
como o ano que vem, sejam mais 
tranquilos. Confira:

Passo 1: Planejamento
Antes de tomar qualquer de-

cisão relacionada às finanças, é 
necessário elaborar um grande 
planejamento, que começa com o 
registro de tudo o que é gasto ao 
longo do mês. Isso vale para todas 
despesas: desde as contas mais im-
portantes, como água e luz, até os 
gastos pontuais do cotidiano, como 
um lanche no meio da tarde. Uma 
vez que se tem um panorama do 
uso do dinheiro, é possível planejar 

as mudanças que podem ser feitas 
para gastar menos.

Passo 2: Metas
O segundo passo é estabelecer 

metas que se desejam alcançar com 
a reorganização financeira. Os objeti-
vos são quitar dívidas, fazer uma via-
gem dos sonhos, comprar uma casa 
própria? Tudo isso deve ser anotado, 
bem como o prazo para alcance de 
cada meta (curto, médio ou longo).

Dica importante: o pagamento das 
dívidas deve ser prioridade absoluta. 
O ideal é fazer um ranking das dívidas, 
da maior para a menor. Uma vez que já 
se conhece as dívidas que pesam mais 
no orçamento mensal, deve-se buscar 
a renegociação com os credores e ten-
tar obter taxas menores e/ou parcelas 
que caibam no planejamento feito an-
teriormente.

Dívidas com juros maiores, como 
cartão de crédito e cheque especial, 
podem ser substituídas por juros 
menores, como empréstimo pes-
soal. Outra opção é a portabilidade, 
ou troca de instituição financeira, 

caso o banco não aceite propostas e 
não esteja disposto a renegociar.

Passo 3: Limites
É importante salientar que quem 

deseja controlar as contas não deve 
gastar mais do que ganha. Neste 
caso, a palavra principal é compro-
misso. Toda a família deve colabo-
rar e seguir dentro do orçamento. 
Mesmo que esse passo seja difícil, é 
necessário ter disciplina. Se as con-
tas ficarem no vermelho em um mês 
específico, esteja preparado para co-
brir o déficit no próximo, ainda que 
isso signifique mais aperto.

Passo final: Investimentos
Por fim, ao conseguir fazer um 

plano, seguir e poupar dinheiro, é 
hora de investir. Uma vida financei-
ra organizada resulta em dinheiro 
extra ao final do mês, que deve ser 
direcionado para o investimen-
to escolhido (ver infográfico). Um 
compromisso que você pode firmar 
consigo mesmo é transformar o in-
vestimento em um pagamento men-
sal, assim como as outras contas.

Educação Financeira
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Plano Viva Futuro
Uma opção indicada para quem se preocupa com o 

futuro é investir em um plano de previdência comple-
mentar. Esse tipo de investimento é garantia de renda 
fixa mensal após a aposentadoria, o que significa que, 
mesmo não trabalhando mais, o segurado pode manter 
o mesmo padrão de vida.

Uma ótima opção é o plano Viva Futuro, que comple-
tou um ano em junho, conta com cerca de mil partici-
pantes e é administrado pela Viva Previdência. A Viva 
é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar 
sem fins lucrativos e com histórico de excelentes resul-
tados em investimentos de seus planos, que atendem 
cerca de 50 mil participantes em todo o País.

O Viva Futuro caracteriza-se pela flexibilidade: não 
há limite de idade para adesão; e o participante define 
quanto pode investir mensalmente e quando irá receber 
o benefício (a partir de 18 anos). O plano é tão moderno 
que oferece até programa de cashback, o Prev.4U, o qual 
pode reverter percentuais de suas compras on-line em 
aportes extras ao seu plano de previdência.

Conheça o plano 
Viva Futuro

• Sem fins lucrativos, todo o ganho é seu

• Seu esforço de poupar é menor com a dedução do Imposto de 

Renda

• Zero taxa de carregamento: 100% das contribuições vão para 

sua conta

• Plano com regras flexíveis

• Surpreendente histórico de rentabilidade da Viva

• Sem limite de idade para adesão

• Você define e altera o valor da contribuição sempre que quiser

• O plano recebe aportes extraordinários e portabilidade

• Tem cashback

• É ideal para projetos de longo e médio prazo, bem como para 

situações emergenciais, pois permite a retirada de resgates 

parciais.

 • Faça uma simulação em vivaprev.com.br

Conta poupança
• Basta ter um centavo para depositar

• Não é considerada investimento, devido ao baixo rendimento

CDB e RDB
• Certificados de Depósito Bancário (CDB) e os Recibos de Depósito Bancário (RDB) rendem mais que a poupança

• São seguros e não cobram taxas

• Valor mínimo de investimento varia entre diferentes bancos e investimentos

Tesouro Direto
• Sistema de compra de títulos públicos do governo federal

• Custo de entrada: R$ 35 

• Opção indicada para quem quer guardar dinheiro no médio e no longo prazo (dez anos ou mais)

Bolsa de Valores
• Possibilita investimentos com pouco dinheiro

• Opção indicada para investidores arrojados, pois apresenta mais risco

Já investe no Viva Futuro?
Conheça mais opções

Educação Financeira



/vivaprevidencia

Viva Previdência

/vivaprevidencia

www.vivaprev.com.br

www.vivaprev.com.br/viva-futuro


