VIVA PREVIDÊNCIA RECEBE SELO
POR SUA GESTÃO DE INVESTIMENTOS
A Fundação Viva de Previdência acaba de receber o Selo de Autorregulação em Governança de Investimentos, chancela que reconhece a qualidade nos processos de governança de investimentos. O selo é concedido
pelo programa de Autorregulação, liderado por Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (Abrapp), Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Sindapp) e
Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS). Somente 17 entidades são
certificadas pelo programa.
A iniciativa reconhece as melhores práticas na governança de investimentos, de forma a consolidar ações voltadas para geração de segurança, transparência, economicidade e racionalidade na execução dos procedimentos
da Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), em especial, aquelas vinculadas aos processos de
investimentos, envolvendo desde o momento da análise do cenário macroeconômico até o registro dos ativos.
“O selo é um certificado da qualidade do nosso método de administração dos recursos dos nossos participantes e assistidos, que, não por acaso, vêm performando muito acima do mercado nos últimos anos”, avalia Silas
Devai Júnior, diretor-presidente da Viva. Ele afirma que o selo é também um instrumento relevante para casos
de a transferência de gestão, um dos quatro pontos estratégicos da Viva neste ano. Os outros são qualidade de
gestão, fortalecimento da marca e parcerias inovadoras.
Um exemplo disso é a transferência de gerenciamento do plano AnaparPrev para a Viva Previdência, que foi recentemente aprovada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). A negociação iniciada no início deste ano prevê a gestão pela Fundação de um patrimônio adicional de aproximadamente R$ 550
milhões, distribuídos entre 3 mil participantes, sendo 79% contribuintes ativos e 21% assistidos em recebimento
de benefício. Com a transferência, o plano passa a compor o portfólio de planos administrados pela Viva, com
total responsabilidade sobre todos os processos de tratamento e manutenção de cadastro, arrecadação e pagamento de benefícios e pela gestão de investimentos. Assim, com o Anaparprev, a Viva passará a administrar um
patrimônio superior a R$ 3 bilhões.

A FUNDAÇÃO VIVA
A Fundação Viva de Previdência é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, sem fins lucrativos,
comprometida com o futuro de quase 50 mil participantes, por todo o Brasil. Multipatrocinada e multi-instituída, reúne uma carteira de planos associativos, empresariais e família. Com baixo custo de administração, a
Viva oferece solução completa na gestão de planos de previdência. Atuando desde 1974 na gestão de planos
de previdência complementar, a Viva acumula larga experiência, comprovada pelos excelentes resultados apresentados por toda a sua história.
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