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Apresentação

12ª Edição da Revista Viva em
Foco: Comunicação eficiente,
inovação e negócios em tempos
desafiadores

A

s boas escolhas que a Fundação Viva fez nos
últimos anos levaram a entidade a passar por
esse período desafiador da melhor maneira
possível. Buscando o bem-estar de seus participantes e
colaboradores, a Viva foi uma das primeiras entidades
de previdência complementar fechada a adaptar-se rapidamente ao novo cenário imposto pela pandemia de
covid-19 e alterar todas as suas operações para o teletrabalho.
A Viva segue com toda sua equipe em home office,
mantendo a qualidade dos serviços ao participante e
sem riscos aos seus colaboradores. Nas próximas páginas da Revista Viva em Foco nosso público poderá
ver em detalhes como a Fundação está atuando para
manter a rentabilidade positiva dos investimentos e
preservar os ganhos acumulados dos participantes.
O principal destaque desta edição, a diversificação
da nossa carteira de investimentos, é um grande passo
para a Viva e por isso detalhamos aqui as etapas e desafios dessa conquista. Apesar do sucesso adquirido até

aqui, a equipe de investimentos entendeu que diante
do cenário econômico atual, há necessidade de buscar
uma rentabilidade ainda melhor.
O dia 1º maio será duplamente celebrado pela Viva a
partir deste 2021, como o dia do trabalhador e o dia em
teve início a operação do Plano AnaparPrev, recepcionado mediante processo de transferência de gestão.
Essa edição foi planejada para manter os participantes informados sobre tudo o que se passa na Viva. Se
está buscando maneiras de presentear sua mãe com
carinho e inteligência financeira, a Viva em Foco te
ajudará nessa busca, além de tirar suas principais dúvidas sobre o Imposto de Renda 2021 e apresentar mecanismos para ajudar a lidar com a ansiedade em tempos de isolamento social.

Boa leitura!

Siga a Fundação nas redes sociais
/vivaprevidencia

FALE COM A

VIVA

Telefone e WhatsApp

0800 720 5600

Horário de atendimento: 8h às 18h
(segunda à sexta-feira)

www.vivaprev.com.br
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Mensagem do Conselho

Conselho alcança melhores
resultados para participantes
e volta olhar para
desassistidos

C

onsiderando o cenário face à pandemia, que
recentemente tem tomado proporções ainda
maiores, o Conselho Deliberativo tem se preocupado e unido forças para gerar bons resultados e garantir a segurança dos investimentos dos participantes dos planos da Fundação.
Aprovamos recentemente o custeio dos planos, garantindo aos participantes a manutenção do nível de
contribuição praticado até agora, e estamos debatendo
nosso Planejamento Estratégico que visa definir as diretrizes para melhoria da Fundação e benefícios a todos que fazem parte da Viva.
O Conselho também acompanhou, desde o início
das tratativas, o processo de transferência de gerenciamento do Plano AnaparPrev para a Viva. Além de
significar o alcance de metas estratégicas delineadas,
e uma grande oportunidade de fomento e crescimento
para a Fundação, a transferência do plano nos indica
que estamos na direção certa, já que fomos escolhidos
em virtude de sermos referência no segmento de planos instituídos, por possuirmos relacionamento próximo com instituidores e atendimento de qualidade aos
participantes.
Já iniciamos as ações para o Processo Eleitoral 2021
e designamos a nova Comissão eleitoral para estudar
e propor os regramentos. Na eleição serão definidos
os representantes dos participantes para os Conselhos
Deliberativo e Fiscal, os quais tomarão posse até 31 de
agosto de 2021.
Em atenção às demandas legais, em reunião realizada em 29 de março de 2021, aprovamos sem ressalvas
as demonstrações contábeis e financeiras da Fundação Viva.
Nos últimos meses, também nos unimos para realizar ações em prol dos atingidos pela pandemia provocada pela COVID 19. Mais do que nunca, precisamos
nos conscientizar e fazer diferença aos que estão desassistidos, em situação de fome e sem condições de

buscar seu sustento em virtude das restrições impostas e consequentes impactos na vida econômica de
cada família.
Além disso, estamos definindo ações de comunicação para fortalecer as orientações da Organização
Mundial da Saúde, bem como conscientizar nosso
público de que podemos fazer mais pelo próximo, nos
colocando à disposição dos mais fragilizados com pequenos gestos que podem significar muito para quem
os recebem.
Em maio, comemoramos a vida de quem é merecedora de todo nosso respeito e digna de todo nosso
afeto. Atualmente, a maternidade é um desafio muito
maior que outrora, implica numa conciliação de diversas funções simultâneas entre o trabalho doméstico,
vida profissional e a criação dos filhos, sendo que a
grande maioria são provedoras de suas famílias sendo
sinônimo de amor, bondade, acolhimento e segurança.
Mãe, todo dia é o seu dia, por isso desejamos muitas
felicidades, saúde e paz. Esta data deve ser para agradecer todo amor, carinho e cuidado oferecido por elas
desde o primeiro sopro de vida e para reflexão sobre
todas as responsabilidades que as mulheres têm hoje.

Ana Luisa Dal Lago
Presidente do Conselho
Deliberativo
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Mensagem da Diretoria

Em um ano cheio
de desafios,
Viva acerta nas áreas de
investimentos e inovação
O

Brasil enfrenta as dificuldades impostas pela
pandemia há mais de um ano, nesse período, a
Fundação Viva se reestruturou ao novo cenário
e adaptou suas operações rapidamente para o teletrabalho, com muito sucesso, sem prejuízo de resultados.
Finalizamos o ano de 2020 com rentabilidade positiva e
preservamos nossos ganhos acumulados.
Tivemos sucesso em nossas escolhas na área de investimentos, mas e além de querer manter os bons
números alcançados vamos diversificar nossa carteira
para nos adaptar a esse novo ambiente de juros baixos
que a pandemia impôs. Esse é um passo muito importante para a Fundação. Ao buscar maiores rentabilidades e a entrada em novos segmentos, mostramos como
estamos atentos às mudanças no cenário nacional, e
internacional, e preparados para o ambiente pós pandemia.
Além dos bons resultados nos investimentos, estamos comemorando a transferência de gestão do Plano AnaparPrev para a Viva, isso significa o ingresso de
um patrimônio de aproximadamente R$ 600 milhões,
distribuídos entre 3 mil participantes. Com esse movimento, mostramos para o setor a capacidade técnica da
Fundação e consolidamos sua relevância no mercado
de multi-instituídos e multipatrocinados.
Entre tantas conquistas, é importante citar o Programa de cashback da Viva, o Prev4U, que acaba de complementar um ano e continua tendo um papel importante
na construção da marca da Fundação. Com um significativo número de adesões de participantes, ele reforçou
nossa marca no mercado e gerou repercussão no segmento levando outras entidades a aderirem a este tipo
de parceria.
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Toda a Fundação permanece em home office, embora
tenha sido um desafio no passado recente, a Viva se antecipou, e com assertividade manteve todos os projetos
iniciados no antigo regime de trabalho, conseguindo
chegar às metas propostas.
Diante desse cenário de bons resultados e ao parabenizarmos as mães no próximo dia 9 de maio, vamos
nos lembrar dos desafios ainda maiores da maternidade nesse momento da pandemia, especialmente, para as
mulheres que estão conciliando o trabalho remoto, com
as atividades de casa, o cuidado e ensino dos filhos.
Além de felicitar todas as mães que nos leem e por
quem temos tanta admiração, também me solidarizo
com todas as mulheres que estão aprendendo na prática como gerenciar todas essas atividades e ainda cuidam com amor do futuro dos seus pequenos. Feliz Dia
das Mães!

Silas Devai Junior
Diretor-presidente

Acontece na Viva

Diante de novo cenário
econômico,
Viva amplia possibilidades
de investimentos
O

s últimos meses foram de muitas adaptações,
para todos os setores, e com a Viva não foi diferente. Diante da crise imposta pela pandemia do
coronavírus, a principal preocupação da Viva nos últimos meses, dentro de um cenário de grande volatilidade
nos preços dos ativos, foi a preservação dos seus ganhos
acumulados.
Para adequar-se ao cenário macroeconômico brasileiro, pautado por juros baixos, dólar valorizado, atividade
econômica ainda fraca e dúvidas fiscais, a Fundação percebeu a necessidade de diversificar o portifólio de investimentos dos planos de benefícios.
O gerente de investimentos da Viva, Adriano Suzarte,
explica que a diversificação do portifólio permitirá realizar destinação de recursos em segmentos que a Fundação ainda não possui alocação, como por exemplo, investimentos no exterior, setor imobiliário, via Fundos de
Investimentos Imobiliários (FII) e em classes de ativos
como os Fundos Multimercados.
“A diversificação permite não só almejar a possibilidade de retornos maiores, como também, reduzir o risco
do portifólio de investimentos, por meio de classes de
ativos que possuem correlação negativa, ou seja, quando
há desvalorização, outra classe tende a valorizar. Este é o
caso do investimento no exterior, que possui correlação
negativa com os ativos locais (Brasil)”, explica.

Suzarte explica também que os investimentos em
várias classes de ativos permitem “acessar estratégias
mais específicas e diversificar ainda mais os gestores de
fundos de investimentos no portifólio dos planos de benefícios da Fundação”.
Para dar esse novo e importante passo, a Viva aperfeiçoará seus controles de investimentos, já que irá acessar
segmentos que ainda não possui em seu portfólio, e contratará uma consultoria para assessorar a Fundação no
segmento.
O diretor presidente da Fundação, Silas Devai, comemora a nova estrutura de investimentos da Viva e afirma
que “o cenário econômico exige uma reestruturação da
área. Tivemos sucesso até agora, mas vamos buscar uma
rentabilidade ainda melhor”.
A Fundação fará o acompanhamento e monitoramento dos retornos e riscos dos portfólios dos fundos com o
máximo rigor. A Viva também estará mais próxima dos
gestores via reuniões periódicas para acompanhar, arguir sempre a alocação efetuada, performance apresentada e o nível de risco incorrido.

Viva em Foco
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Como lidar com a ansiedade
diante de uma pandemia?
O prolongado isolamento social combinado às tensões causadas pelo medo de
contrair COVID-19 podem gerar instabilidade no estado emocional das pessoas

S

egundo apontamento levantado pela OMS, o Brasil
ocupa o lugar de país mais
ansioso do mundo. O estudo, feito anteriormente à crise sanitária
causada pelo coronavírus, alcança
mais dados de agravamento de casos e aumento de afetados por sintomas de ansiedade à medida que
o isolamento social se prolonga e
as incertezas causados pela pandemia aumentam.
Para alguns, a ansiedade se reflete no estado emocional, no pensamento acelerado e na incapacidade de concentração. Para outros,
no entanto, o quadro se pronuncia
fortemente em reações físicas: coração disparado ou taquicardia,
sensação de falta de ar como se
este não chegasse aos pulmões, dor
de cabeça tensional, suor excessivo, tensões musculares e cansaço
prolongado.
Em geral, os indivíduos acometidos por quadros de ansiedade levam algum tempo para compreenderem que as reações físicas estão
sendo causadas pela mente e preocupam-se com uma série de patologias físicas antes de perceberem
que a causa é emocional.
Em situações mais extremas, é
fundamental buscar ajuda especializada para evitar que o quadro de
ansiedade se torne uma situação
limitante e afete as perspectivas de
relação e produtividade.
Em meio à pandemia e à brusca
mudança de hábitos, esses quadros
são reflexos da descontinuidade da
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rotina e da prolongada abstinência
de relações pessoais e de convívio,
tão importantes para o ser humano.
Entretanto, por mais difíceis que
sejam, as medidas de isolamento
são imprescindíveis para que a população possa usufruir no futuro
de uma liberdade segura, sem ameaças de contaminação.
É fundamental compreender
que a situação sanitária é crítica e
que abster-se de socialização é, no
momento, a maneira mais eficaz
de não contrair o vírus e evitar sua
proliferação.
Portanto, fique em casa o máximo possível e pratique medidas
que ajudam a impedir a manifestação da ansiedade:

Procure manter a mente ativa
Continuar exercitando a mente é um valioso aliado: leia, estude
e aprenda novas habilidades para
manter o cérebro ocupado em seu
tempo livre.

Pratique a meditação
Esta é uma forma de trabalhar o
autoconhecimento e lidar com as
aflições de modo saudável. Aprender a conviver consigo mesmo ajuda e estimula o autocontrole.

Não se entregue ao sedentarismo
Atividades físicas produzem hormônios que combatem quadros de
ansiedade e depressão. Encontre
alguma atividade segura neste momento para praticar: pedale, dance,
inscreva-se em programas aeróbicos pela internet e procure separar

uma hora do dia para exercitar-se.

Pratique a positividade
Apesar das preocupações, há
sempre esperança. Procure focar
seus pensamentos em situações
otimistas. Lembre-se que maus momentos passam e concentre-se na
idealização de tempos menos tumultuados e mais saudáveis

Não fique obcecado pelas notícias
É muito importante manter-se
informado, contudo, é comum alimentar em quadros de ansiedade
uma certa valorização pelo que nos
amedronta: saber o que acontece no
país à medida que a pandemia avança é válido para manter condutas
corretas de prevenção e cuidados,
porém, não deve ser um comportamento autodestrutivo. Pondere as
inquietações.

Estude exercícios de respiração
Sentir que o ar está “curto” nas
passagens de respiração é clichê
em crises ansiosas. Exercícios de
inspiração e expiração ajudam sua
mente a compreender que a sensação é psicossomática e trabalha a
absorção de oxigênio.

Busque ajuda se sua crise for
excessivamente angustiante

Alguns quadros podemos controlar sem ajuda, outros não. Não há
motivo para alimentar angústias extremas quando o emocional já está
tão sobrecarregado. Se medidas paliativas não estão dando resultados,
procure um profissional.

Acontece na Viva

símbolo de inovação, a
plataforma de cashback da
Viva completa um ano

E

m janeiro, o primeiro programa de cashback (recompensa por reembolso) em
comércio eletrônico oferecido por
uma entidade de previdência complementar fez um ano. O Prev.4U é
uma plataforma vinculada ao plano patrocinado Viva Empresarial
, ao plano familiar e associativo
Viva Futuro e ao Plano AnaparPrev
, que será integrado à Viva no mês
de maio, todos eles destinados
ao planejamento de longo prazo.
Dentro da plataforma é possível
encontrar 350 lojas parceiras disponíveis para compras online e
qualquer participante pode se cadastrar.
O Prev.4U está alinhado com o
propósito da Fundação em levar
educação financeira aos participantes, estimulando a poupança
previdenciária. Com a nova plataforma, os participantes dos planos
Viva Empresarial , Viva Futuro e
AnaparPrev têm descontos revertidos em contribuição adicional e
consequente aumento da reser-

va no plano complementar, tudo a
custo zero.
O Prev.4U conta atualmente com
muitos participantes. “O programa
é uma iniciativa que ajudou a reforçar essa característica que prezamos na Viva: a inovação. Tivemos
um número importante de adesões
e seguimos divulgando o projeto
entre os participantes”, explica o
diretor presidente da Viva, Silas
Devai.

Consumo consciente
Comprar é uma ação que faz parte do dia a dia e pode ser associada a
atributos que revertem em favor do
consumidor. Entretanto é preciso
avaliar se em alguns momentos a
compra é feita apenas por impulso,
sem o questionamento da real necessidade daquele produto ou serviço.
Apesar do Prev.4U oferecer desconto em muitas lojas e facilitar as
compras, a Viva preza pelo consumo
consciente e a educação financeira
e é uma aliada nesse processo. Ao
priorizar por comprar dentro da

plataforma do Prev.4U, o participante visualiza os descontos que serão
convertidos em cashback e recebe
uma mensagem informando o valor
que será utilizado como aporte de
seu plano.
No Dia das Mães, alie sua demonstração de afeto com consumo consciente e priorize a compra
do presente de quem você ama na
plataforma do Prev4U. Ela é de fácil
navegação, basta se cadastrar e escolher o produto desejado. Para receber o cashback, você deve alcançar um valor mínimo de R$ 30,00 e
estar ativo a um dos planos vinculados.
Caso ainda não seja participante
da Viva Previdência, basta aderir ao
Viva Futuro. Assim, um percentual de todas as compras realizadas
nas lojas credenciadas retorna em
dinheiro, que será utilizado como
novo aporte na previdência complementar.
Instale o plugin do Prev.4U em
seu navegador, busque por lojas ou
produtos desejados e aproveite!

Viva em Foco
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Com aprovação da Previc,
AnaparPrev passa a fazer parte do
portfólio de planos administrados
da Viva

A

Viva comemora uma importante conquista para o seu
portfólio: a aprovação do
gerenciamento do plano AnaparPrev. O processo que envolveu a
primeira transferência de gestão
feita pela entidade foi aprovada pela
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).
A negociação, iniciada no começo
de 2019, com a Associação Nacional
dos Participantes de Previdência
Complementar e Autogestão em
Saúde (Anapar) prevê a gestão pela
Fundação Viva de um patrimônio
adicional de aproximadamente R$
600 milhões, distribuídos entre 3
mil participantes, sendo 79% contribuintes ativos e 21% assistidos em
recebimento de benefício.
As operações com o plano
AnaparPrev, incluindo a transferência dos recursos do plano, devem
ter início no início do mês de maio,
quando a Viva passará a administrar ativos superiores a R$ 3 bilhões.
Com a conclusão da transferência
de gerenciamento a Viva assume
total responsabilidade sobre todos
os processos de tratamento e ma-
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nutenção de cadastro, arrecadação
e pagamento de benefícios e de gestão de investimentos. O processo
de transferência foi formalizado na
Previc em outubro de 2020 e após 30
dias, prazo para análise, foi integralmente aprovado, fato relevante, uma
vez que envolve alto nível de complexidade.
Para o diretor-presidente da Viva,
Silas Devai Jr., essa transferência de
gerenciamento do plano fortalece a
natureza de entidade multi-instiuída e multipatrocinada ao ratificar a
capacidade técnica e a excelência da
entidade na gestão de produtos de
previdência complementar.
“Esse processo abre novas oportunidades para recepcionar outros
planos. A Viva possui estrutura eficiente e as tratativas para transferência de gerenciamento serão intensificadas”, afirma Silas.
Essa transferência de gerenciamento do plano vai ao encontro com
o crescimento que a entidade estabeleceu como meta em seu planejamento estratégico, juntamente com
a qualidade de gestão, fortalecimento da marca e parcerias inovadoras.

Para o presidente da Anapar, Antônio Bráulio de Carvalho, os pontos
que mais pesaram a favor da escolha da Viva como administradora
do plano foram, principalmente “a
rentabilidade dos investimentos dos
últimos anos, a governança diferenciada no sistema de previdência e
o cuidado com os participantes dos
planos que a entidade administra”,
explicou.

Em fase de conclusão, a transferência do gerenciamento do Plano AnaparPrev para a Viva é um
momento significativo tanto para
a entidade, quanto para a Associação. Abaixo, você pode conferir em
entrevista com Antônio Bráulio de
Carvalho, presidente da Anapar, o
que esperar dessa nova fase.

1) Quais são as expectativas
da Anapar com a transferência
da administração do plano para
a Viva?

O plano Anaparprev nasceu para
ser uma alternativa para trabalhadores que não têm um plano patrocinado pela empresa ou que trabalham

Você em Foco

como autônomo. Nesse caso, as únicas possibilidades antes dos planos
instituídos era comprar um produto
de bancos, VGBL ou PGBL, que são
produtos meramente financeiros,
sem quaisquer características previdenciárias, além de extremamente caros. A meta principal para 2021,
que se estende para os anos seguintes, é ampliar as possibilidades de
adesão para as categorias que ainda
não possuem um plano e se tornar
um grande plano exclusivo de trabalhadores.

2) Como os participantes do
AnaparPrev estão lidando com a
mudança?

No início do processo houve uma
compreensível insegurança pelos
participantes, por se tratar de uma
mudança significativa e entendemos que toda mudança gera algum
tipo de instabilidade. Eu diria que
esse momento foi superado com o
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trabalho de comunicação, com as
várias reuniões, sempre em companhia dos dirigentes da Viva, Silas
Devai e Natália Sales, apresentando
a Fundação e respondendo as dúvidas, o que passou uma sensação de
tranquilidade. O que tenho percebido hoje é uma ansiedade desse grupo para que esse processo se realize
o mais rápido possível.

3) O que esperar da parceria
entre a Anapar e a Viva?

Eu acredito que esta parceria poderá render muitos frutos. A preocupação da Anapar sempre foi possibilitar aos profissionais liberais e
aos trabalhadores em geral acesso
ao sistema de previdência complementar. Defendemos, antes de tudo
a previdência pública, mas é necessário reconhecer que as restrições
impostas pela última reforma da
previdência, somadas à precarização
das relações de trabalho resultantes

da reforma trabalhista, tornaram
muito mais difícil ao trabalhador
vencer todas as barreiras para conquistar o direito a uma aposentadoria. E é importante ressaltar que
a Fundação Viva também trabalha
com essa preocupação. Está em nosso radar fazer este debate com as entidades sindicais e que juntos possamos construir um grande plano de
benefícios aos trabalhadores e desta
maneira garantir uma alternativa de
renda futura para eles.

Viva em Foco
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VIVA

EM

NÚMEROS

Desempenho dos investimentos - 1º trimeste de 2021

N

o 1º trimestre de 2021, o destaque internacional foi o pacote
de estímulos fiscais do governo dos EUA, que foi bem recebido pelo
mercado e reforçou o otimismo para a
retomada da economia. Entretanto, o
temor com as perspectivas de inflação
impactou na subida das taxas de juros
dos títulos do Tesouro americano de
longo prazo e ocasionou instabilidade no mercado, principalmente nos
países emergentes, como o Brasil.No
Brasil, tivemos importantes eventos
fiscais, econômicos e políticos que aumentaram a percepção de aversão a
risco e intensificaram a volatilidade:
i) preocupações com as contas
públicas devido às negociações para
aprovação do auxílio emergencial e
do orçamento para 2021;
ii) pressões inflacionárias de curto prazo que exigiram do Banco Central iniciar o ciclo de alta da taxa de
juros; e
iii) o ritmo da vacinação contra o
COVID-19.
No final do trimestre, os mercados globais retomaram o otimismo
com o avanço da vacinação, inclusive no Brasil, corroborando com a
melhora dos dados de atividades e
emprego no exterior. Destaque para
a forte alta das bolsas.
Por outro lado, a discussão fiscal
sobre a implementação do auxílio
emergencial e aprovação do orçamento do governo federal para 2021
foi um dos principais focos internos
do debate econômico e impediu
uma recuperação mais forte no período, principalmente na renda fixa.
O cenário continua desafiador e

com incertezas que exigem cautela.
Entretanto, a injeção de capital nas
economias e o avanço da vacinação
do COVID-19 no Brasil e no mundo
indicam que deveremos ter recuperação mais rápida das economias
com impactos positivos nos mercados.
Os planos Viva Pecúlio e o Viva
Futuro, administrados pela VIVA, já
apresentam resultados positivos no
ano.

PLANO VIVA PECÚLIO
Nesse ambiente desafiador, a rentabilidade acumulada do 1º trimestre do
plano ficou positiva em 0,42%. O destaque ficou com o retorno dos títulos
públicos federais, as NTN-C, pertencentes à carteira própria.
Tanto o segmento de renda fixa
quanto o segmento de renda variável
apresentaram desempenhos superiores aos seus benchmarks, sendo que o
segmento de renda fixa registrou ganho de 0,52%, acima do CDI, que foi de
0,48%, e o segmento de renda variável
apresentou retorno de -0,19%, superior ao IBOVESPA, que teve um retorno
negativo de 2,0%.

PLANO VIVA PECÚLIO ASSISTIDOS
Os recursos dos assistidos estão
alocados, exclusivamente, em títulos
públicos federais pós fixados de alta liquidez, que apresentaram valorização
positiva no período.
No acumulado de janeiro a março,
a carteira do Plano (Assistidos) obteve
retorno positivo em 0,43%, próximo da
meta de 0,47%.

A remuneração da carteira acompanha as oscilações da taxa de juros de
curto prazo e o plano detém recursos
aplicados somente em aplicações no
segmento de renda fixa.

PLANO VIVA PECÚLIO ATIVOS
No 1º trimestre de 2021, a principal
contribuição de ganho para a carteira
foi dos títulos públicos federais, NTN-C, pertencentes à carteira própria. No
acumulado do ano, a rentabilidade do
plano é positiva em 0,40%.
Os segmentos de renda fixa e de
renda variável apresentaram desempenhos superiores aos seus benchmarks, sendo que o de renda fixa
foi de 0,54%, acima do CDI, que foi de
0,48%, e o segmento de renda variável
obteve um retorno de -0,20%, superior
ao IBOVESPA, que foi de -2,0%

PLANO VIVA EMPRESARIAL
Com o desempenho favorável em
março, os mercados estão se recuperando gradualmente e, no final do 1º
trimestre, propiciaram valorização das
cotas do plano.
No ano, a rentabilidade acumulada
ficou negativa em 0,33%. O segmento
de renda fixa acumula retorno de -0,51,
contra 0,48% do CDI, e o segmento de
renda variável apresenta desempenho
de 0,37%, superior ao IBOVESPA, que
foi de -2,0%.

PLANO VIVA FUTURO
Em março, com a recuperação dos
mercados de ações, o segmento de
renda variável (ações) do plano Viva
Futuro contribuiu para a boa performance no mês e no acumulado do ano.
No 1º trimestre, o desempenho consolidado das aplicações do Plano foi
positivo em 0,32%. O segmento de renda fixa registrou variação positiva de
0,36%, contra o CDI, que foi de 0,48%.
A principal contribuição que motivou
o resultado positivo adveio do segmento de renda variável (ações), que obteve desempenho de 0,76%, superior ao
IBOVESPA, que foi de -2,00%.
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Educação Financeira

Confira as mudanças no
Imposto de Renda 2021

e não deixe a declaração para a última hora

A

temporada para envio da
declaração do Imposto de
Renda (IR) 2021 está aberta
desde 1º de março e vai até o dia 31
de maio. Assim como em 2020, as
restituições devem ser pagas entre
maio e setembro deste ano, em cinco lotes.
Além da mudança no prazo, que
havia sido estendido em 2020, uma
das novidades do IR 2021 é a declaração do auxílio emergencial:
pessoas que receberam o benefício
e tiveram rendimentos que ultrapassaram R$ 22.847,76 em valores
tributáveis durante o ano passado
devem declarar e devolver o valor
das parcelas que o declarante ou os
seus dependentes receberam.
A Receita Federal espera receber
639.603 declarações a mais do que
no ano passado, o que totalizaria
32.619.749 registros.
É importante também estar atento a outra novidade: a publicação de
um novo site da Receita Federal

Acesse aqui o site da Receita
Federal

tributável;
• Pessoas que receberam auxílio
emergencial e tiveram mais de
R$ 22.847,76 em rendimento tributável;
• Pessoas cujo rendimento bruto
rural foi superior a R$ 142.798,50;
• Pessoas com renda não tributável de R$ 40.000,00 durante o
ano passado.
• Pessoas com renda acima de R$
300.000,00 no ano passado (de
qualquer tipo).

Como declarar?
O primeiro passo é baixar o Programa Gerador da Declaração (PGD
IRPF 2021) no site da Receita Federal.
O contribuinte que quiser fazer a
declaração por meio de smartphones ou tablets pode baixar o aplicativo “Meu Imposto de Renda” no
Google Play (para Android) ou na
AppStore (iOS).
A partir daí, você deve escolher
entre os modelos simples ou completo de declaração.

Declaração simples

Quem deve declarar?
• Pessoas cujo rendimento anual
ultrapassa R$ 28.559,70 em renda

Nesse modelo, a Receita aplica
um desconto padrão de 20% que
atinge todos os recursos tributáveis,
limitados a R$ 16.754,34. Ou seja, renuncia-se a todas as deduções per-

mitidas, incluindo as com gastos
com educação e saúde. Ela é destinada aos contribuintes que tiveram
poucas despesas no ano passado.

Declaração completa

Com esse modelo você pode ter
uma margem de descontos maior
que 20% e, também, ter um valor de
restituição bem maior. Ele é indicado para quem tem muitas despesas
para deduzir, como gastos com plano de saúde, educação, dependentes etc.
Se a soma total das suas deduções
exceder o limite de R$ 16.754,34 do
modelo simplificado, então o próprio programa, durante o preenchimento dos dados, apontará o modelo completo como a melhor opção.

Restituição

Se for constatado que o contribuinte pagou mais imposto do que
deveria durante o ano, a Receita Federal concede a restituição financeira desses impostos.
Neste ano, ela será paga em cinco
lotes:
1.º lote: 31 de maio
2.º lote: em 30 de junho
3.º lote: em 30 de julho
4.º lote: em 31 de agosto
5.º lote: em 30 de setembro

Informe de rendimentos

Se você, participante, recebeu benefício ou realizou contribuições em 2020 nos planos da Viva Previdência, seu
informe de rendimentos foi enviado por e-mail – consulte sua caixa de entrada, spam ou lixo eletrônico – ou baixe o
arquivo na área do Participante, no site da Viva.
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