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EDITORIAL 

É só o começo. 

Cada dia é a oportunidade para uma nova jornada de conhecimento 

e evolução. Com sensibilidade pode-se reconhecer o mundo com 

outros olhos e perceber as oportunidades. 

O mundo não é mais o mesmo e não por conta somente da 

pandemia, mas pelas transformações de nós e do universo.

A vida toma novos rumos a cada dia. Novas tecnologias surgem. O 

novo ganha significados diferentes a cada descoberta. Nos 

adaptamos a realidades adversas pela necessidade de 

acompanhar, ou permanecermos na inércia do passado que não 

vai voltar. 

Ou nos adaptamos a realidade ou não evoluímos enquanto seres. 

Hoje temos oportunidade de pensar em tantas coisas, planejar 

tantas outras, mas a grande questão é: o que temos feito para tudo 

isso? 

Nas próximas páginas entenda mais sobre como essa revolução 

está caminhando. 
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Encontre em 

cada momento 

o prazer de 

viver.

Feliz aniversário!
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“Navigare necesse; vivere non est necesse”, dizia o 

general romano Pompeu aos marinheiros amedron-

tados em viajar durante a guerra. Anos mais tarde, 

Fernando Pessoa pega para si o sentido da frase e 

eterniza “Navegar é preciso, viver não é preciso.” Aven-

turar-se e engrandecer-se era uma necessidade, 

porém a vida segue seus caminhos erráticos e 

mesmo a navegação guiada por instrumentos preci-

sos não garante o sucesso da jornada, nem o destino. 

Afinal, uma tempestade no meio do caminho pode 

mudar tudo.

A diversificação de carteira foi pensada com instru-

mentos precisos, tal qual a navegação, a partir da 

Teoria do Portfólio de Harry Markowitz, pelo qual ele 

ganhou o prêmio nobel de economia em 1990. O 

risco de na construção do portfólio, para um dado 

nível de retorno, poderia ser minimizado a partir de 

uma combinação ótima entre ativos. A redução do 

risco pela diversificação ocorre pela correlação entre 

os ativos, principalmente aqueles que se compor-

tam de forma distinta em cada cenário.

Não obstante os méritos da abordagem de Marko-

witz, a modelagem de portfólio ótimo não pode ser 

utilizada ingenuamente, posto que sua precisão 

pode não sobreviver as tempestades dos mercados, 

quando a correlação entre os ativos muda abrupta-

mente e a medida de risco outrora prevista pode 

divergir enormemente do verificado na prática. 

Dessa forma, os modelos quantitativos representam 

um ponto de partida para entender o relacionamen-

to fundamental entre os ativos, principalmente quan-

do analisados por períodos de tempos suficiente-

mente longos e, assim, obtenha-se um balancea-

mento mais robusto para a carteira como um todo.

Uma carteira balanceada não significa o fim das 

perdas, mas proteção nos piores momentos para 

que se possa aproveitar os bons momentos. Por 

exemplo, no mês de setembro de 2020, ante uma 

queda de 4,8% do Ibovespa e 1,57% do IMA-B, princi-

pais vetores de rentabilidade da maioria dos investi-

dores, o plano PREVES SE registrou uma rentabilida-

de de -1,21%, enquanto no mês de fevereiro de 2021, 

ante as quedas da mesma magnitude no IBOVESPA 

e no IMA-B, a rentabilidade no mês foi de -0,73%. 

Meses ruins são normais para os tomadores de risco, 

mas foram amenizados em quase 40% pelas cons-

tantes melhorias no balanceamento da carteira. 

Protegendo-se das quedas, a PREVES conseguiu 

tomar risco e proteger ganhos de quase três vezes 

superar o CDI (taxa de juros livre de risco) nos últimos 

12 meses.

Para investidores de longo prazo, como as entidades 

de previdência complementar, a analogia entre nave-

gar e investir não poderia ser mais pertinente. 

Contudo, manter os navios atracados significa a 

certeza de perder dinheiro, no caso para a inflação. A 

diversificação, mesmo que não seja um instrumento 

preciso, é um instrumento poderoso para quem 

necessita de ganhos consistentes a longo prazo.

Diversifica 
é preciso?

r

As crises econômicas são 
recorrentes e imprevisíveis, 
como as tempestades que 

estão sujeitos os marinheiros 
durante a jornada e apenas 
evita as intempéries quem 

não se arrisca. 

p r e v e s

Por Tiago Roque, Diretor de Investimentos da PREVES
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A missão da Comissão é elaborar, neste 

segundo semestre, um Código com foco em 

qualificação e certificação dos profissionais 

que atuam nas entidades fechadas de previ-

dência complementar.

“Representamos a Secretaria de Previdência 

com entusiasmo nesse Comitê, que conside-

ramos de alta relevância para o aprimora-

mento da governança do Regime de Previ-

dência Complementar”, afirma Márcia Paim 

Romera, Coordenadora-Geral de Diretrizes 

de Previdência Complementar da Subsecre-

taria do Regime de Previdência Complemen-

tar, representante indicada pelo governo na 

Comissão.

Segundo Márcia, a Autorregulação demons-

tra como a própria sociedade civil pode se 

organizar e estabelecer padrões 
elevados de qualificação e certifi-
cação, permitindo que o Estado 
possa intervir no que é absoluta-
mente necessário.
Aprimoramento pela Autorregu-
lação – O Conselho Nacional de 
Previdência Complementar, por 
meio da publicação da Resolução 
39/2021, deu um mais um passo 
em direção ao fortalecimento dos 
critérios de habilitação e capacita-
ção de dirigentes.

Segundo a representante do 
governo, esses critérios certa-
mente devem ser aprimorados 
pela Autorregulação atingindo 
aspectos que não puderam ser 
normatizados como, por exemplo, 
proporcionar diretrizes e uma tri-
lha de capacitação a diversos seto-
res e profissionais das EFPCs, 
como atuária, auditoria e tecnolo-
gia.

Com três representantes ligados ao governo em sua 

nova composição, a Comissão Mista do programa de 

Autorregulação conduzido por Abrapp, Sindapp e ICSS 

já iniciou seus trabalhos. 

Autorregulação 
conquista reconhecimento 
e relevância junto ao governo 

g e ra l
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“O nível técnico dos membros 

da Comissão, organizada por 

intermédio da Abrapp, não 

deixa dúvidas de que o novo 

Código será capaz de estabele-

cer altos padrões de integrida-

de, competência, experiência e 

profissionalismo que, certa-

mente, contribuirão com o apri-

moramento da atuação das enti-

dades”, ressalta Márcia.

Ela acrescenta que caberá às 

292 entidades do segmento 

abraçar a iniciativa e conquistar 

efetivamente os Selos de Autor-

regulação. “Os dirigentes certa-

mente terão a responsabilidade 

por esse fortalecimento.”

Incentivo do órgão de fiscalização – O Diretor de 

Licenciamento da Previc, José Reynaldo de Almei-

da Furlani, destaca que a autarquia continuará 

dando incentivos à prática da Autorregulação no 

regime fechado de previdência complementar. “É 

um processo de aprendizagem: a própria Previc 

tem muito a aprender com isso e o sistema tam-

bém. A relação entre supervisor, regulador e partici-

pantes do sistema só tem a ganhar com essa inicia-

tiva”.

A Previc tem colaborado ativamente para o desen-

volvimento do programa de Autorregulação das 

EFPCs. Participou da Comissão Mista para a elabo-

ração do primeiro Código de Autorregulação lança-

do, com foco em governança de investimentos, e 

também do segundo, voltado à governança corpo-

rativa.

Para o terceiro Código, que terá foco em qualifica-

ção e certificação dos profissionais do sistema, a 

autarquia contará de forma inédita com dois repre-

sentantes, pela Diretoria de Licenciamento – divisão 

responsável pela habilitação de dirigentes, dentre 

várias outras atividades: Thiago Barros, chefe de 

Divisão do Escritório Regional da Previc em São Pau-

lo, e Josilene Araújo, Coordenadora da área de Habi-

litação e Reconhecimento de Entidades Certifica-

doras, na sede em Brasília.

Diálogo com o mercado – “A iniciativa da Autorre-

gulação é muito bem-vinda. Entendemos que é um 

aprimoramento, uma forma sistemática de traba-

lho bastante interessante, e que já vem sendo ado-

tada por outros sistemas”, acrescenta Furlani.

O Diretor cita como exemplo positivo a CVM, autar-

quia que fiscaliza o mercado de valores mobiliários. 

A CVM adota o sistema de Autorregulação para 

determinadas atividades desse mercado, evitando 

assim uma centralização excessiva e aumentando a 

eficiência da atividade regulatória.

“O exemplo do que vem sendo realizado pela CVM é 

muito bom. Não vou dizer que vamos chegar a esse 

ponto em poucos anos, mas acho que é um padrão 

interessante de relacionamento entre o órgão regu-

lador, supervisor, e o mercado”, nota o Diretor.
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Segundo Furlani, a Previc seguirá buscando a 

ampliação dessa sistemática de formulação de 

políticas e padrões de procedimentos por parte 

dos próprios integrantes do sistema. “Vamos 

continuar incentivando essa participação por 

meio da Autorregulação ou por meio de audiên-

cias públicas, quando a regulamentação ocorrer 

por iniciativa da própria Previc”, completa ele, 

observando que são formas de o sistema se pro-

nunciar a respeito da melhor forma de conduzir 

suas atividades.

Diversidade e abertura – Outro ponto positivo 

destacado pela autarquia é o fato de a composi-

ção da Comissão Mista contemplar represen-

tantes de entidades fechadas de diferentes por-

tes e características, acolhendo as visões diver-

sas de um sistema heterogêneo.

“Essa Comissão Mista, em sua atual formulação, 

prima por um caráter democrático. Então, há 

representantes de entidades maiores, de enti-

dades pequenas e cada um trazendo um pouco 

de sua realidade para as discussões. Isso tende a 

ser uma forma de trabalho muito interessante – 

considera-se as peculiaridades, a heterogenei-

dade do sistema como um todo -, então tam-

bém tende a agregar”, complementa Thiago 

Barros, chefe da divisão da Previc em São Paulo.

Coordenadora da área de Habilitação, Josilene 

Araújo reforça a importância de a Previc estar 

aberta e ouvir o mercado, inclusive por meio das 

instruções postas em audiência pública. “E, na 

Comissão Mista, essa abertura que temos visto 

para os pequenos participarem também é 

muito relevante”, conclui.

Sintonia entre membros – Para o Coordenador 

da Comissão Mista de Autorregulação e Vice-

Presidente do Sindapp, José Luiz Rauen, a parti-

cipação de três membros do governo no colegi-

ado demonstra que os órgãos de regulação e 

fomento estão atentos ao tema. ¨Pela dinâmica 

da primeira reunião e as respostas dadas pelos 

integrantes aos questionamentos da Consulto-

ria, já deu para ver que essa Comissão tem muito 

sintonia¨, celebra.

Rauen destaca que a principal entidade certifi-

cadora dos profissionais do sistema, o ICSS, e a 

Universidade corporativa da previdência com-

plementar, UniAbrapp, estão representadas na 

Comissão por meio de seus Presidentes, Gui-

lherme Leão e Luiz Paulo Brasizza, respectiva-

mente, o que reflete a importância do tema que 

será objeto do novo Código.

Luiz Paulo Brasizza acrescenta que a primeira 

reunião do colegiado, realizada no final de 

junho, foi importante para o alinhamento do 

trabalho, que será desenvolvido em reuniões 

mensais, a partir deste mês de agosto, seguindo 

até o final do ano.

Durante a reunião, foram propostos quatro pila-

res a serem abrangidos no tema de qualificação 

e certificação profissional: conselho deliberativo 

e conselho fiscal; diretoria executiva; comitês e 

profissionais técnicos envolvidos nos processos 

decisórios das EFPCs. Certificações nacionais e 

internacionais, diferenças entre as EFPC regidas 

pelas Leis Complementares 108 e 109, e a ques-

tão dos profissionais de mercado que chegam 

às entidades, a exemplo dos conselheiros inde-

pendentes, também devem passar pelo debate.

¨Busca-se uma mudança de mentalidade e o 

governo e a própria Previc estão participando 

dessa iniciativa. Isso dará um peso grande não 

só para este Código de Autorregulação, que tra-

tará de qualificação e certificação, mas para 

todo o processo, incluindo os Códigos sobre 

governança de investimentos e governança cor-

porativa, que já foram publicados e estão rodan-

do no sistema¨.

Fonte: 

https://blog.abrapp.org.br/blog/autorregulacao-

conquista-reconhecimento-e-relevancia-junto-ao-

governo/ 



Leve a vida 
numa boa 

e conte
com a gente
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SIMULADOR 
PREVES

Com o Simulador da Preves, os 

servidores públicos podem ter uma 

estimativa do benefício complementar 

das sua aposentadoria. 

Acesse e confira! 

www.preves.es.gov.br
ACESSE O NOSSO SITE  E CONFIRA!
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siga as nossas

rede sociais:

@preves_es

@preves.es

PrevesES

Mantenha-se conectado e 

informado, siga a 

PREVES nas redes 

sociais e fique por 

dentro de tudo 

que acontece na 

fundação!

PrevesES



prevenção
prevenção
prevenção
prevenção
prevenção
prevenção

a prevenção é melhor que a cura

Fique atento a agenda de vacinação em sua Cidade e não deixe de 

respeitar os protocolos sanitários de prevenção à COVID 19.
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É inegável que, na última década, a previdên-

cia complementar fechada recebeu muita 

atenção por parte do Poder Judiciário, nota-

damente pelo Superior Tribunal de Justiça 

que, desde 2011, tem se debruçado sobre a 

interpretação da legislação federal que rege a 

matéria, em especial sobre o que dispõem as 

Leis Complementares 108 e 109, ambas de 

2001.

Os conceitos e as regras que regem esse 

microssistema de Direito Privado, tão rele-

vante social e economicamente para o país, 

são muito específicos e mereceram que a 

Corte maior de interpretação da legislação 

infraconstitucional do país os “decodificasse” 

de forma a orientar os julgamentos sobre o 

tema pelos Tribunais estaduais e regionais 

brasileiros.

Assim, nos anos de 2011 e de 2012, a 2ª Seção 

do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião 

do julgamento do REsp 1.023.053/RS e do 

REsp repetitivo 1.207.071/RJ, ambos de relato-

ria da ministra Maria Isabel Gallotti, e que 

tinham como objeto a possibilidade ou não 

A jurisprudência da 
previdência complementar 

fechada no STJ 

de incorporação ao benefício previdenciário 

complementar do chamado “auxílio cesta-

alimentação”, observou, pela primeira vez, ao 

julgar questões atinentes à previdência com-

plementar fechada, a necessidade de que a 

aludida verba, para que pudesse ser incorpo-

rada ao benefício, deveria ter sido precedida 

da respectiva contribuição, sob pena de invi-

abilizar a manutenção do equilíbrio financei-

ro e atuarial do plano de benefícios.

Ainda em 2012, ao julgar o REsp 1.281.690/RS, 

de relatoria do ministro Antonio Carlos Ferrei-

ra, também a 2ª Seção, seguindo a ratio do 

que decidido nos recursos especiais de “auxí-

lio cesta-alimentação” acima mencionados, 

ressaltou a impossibilidade de inclusão de 

“abonos únicos”, concedidos apenas para os 

ativos em instrumentos coletivos de trabalho, 

nos benefícios de complementação de apo-

sentadoria, “por interferir no equilíbrio eco-

nômico e atuarial da entidade de previdência 

privada”.

O mencionado entendimento foi ratificado e 

aprimorado pela 2ª Seção no ano de 2014, no 

14

g e ra l

Por Lara Corrêa Sabino Bresciani



julgamento do REsp repetitivo nº 1.425.326/RS, de 

relatoria do ministro Luis Felipe Salomão, em que se 

fixou a tese de que “Não é possível a concessão de 

verba não prevista no regulamento do plano de 

benefícios de previdência privada, pois a previdên-

cia complementar tem por pilar o sistema de capi-

talização, que pressupõe a acumulação de reservas 

para assegurar o custeio dos benefícios contrata-

dos, em um período de longo prazo (…)”.

No referido julgamento, conceitos tão caros ao Regi-

me de Previdência Complementar Fechado foram 

pioneiramente tratados por aquela Corte: 1) a exis-

tência de um contrato previdenciário, chamado, 

nesse microssistema de Direito Privado, de Regula-

mento, cuja observância é obrigatória sob pena de 

se desequilibrar o plano de benefícios; e 2) que o 

custeio dos benefícios ocorre por meio de capitali-

zação, em que a acumulação de reservas é realizada 

ao longo dos anos para o pagamento dos benefícios 

contratados.

Ainda no ano de 2014, a 2ª Seção julgou outra ques-

tão emblemática para o Sistema de Previdência 

Complementar no REsp nº 1.345.326/RS, de relatoria 

do ministro Luis Felipe Salomão, em que sobressaiu 

a imprescindibilidade de realização de prova perici-

al de natureza atuarial, nas ações em que se requer 

a revisão do benefício previdenciário, eis que neces-

sária a demonstração do equilíbrio financeiro e 

atuarial dos planos de benefícios, que se constitui 

em “fator viabilizador” desse tipo de pretensão.

No ano de 2015, a 2ª Seção, ao julgar o REsp nº 

1.536.786/MG, de relatoria do ministro Luis Felipe 

Salomão, pacificou o tema e consolidou o entendi-

mento de que o CDC não é aplicável às Entidades 

Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). 

Posteriormente esse entendimento ensejou o can-

celamento do Enunciado nº 321 e a edição do Enun-

ciado nº 563 da Súmula do STJ, estabelecendo defi-

nitivamente naquela Corte a tese de que o Código 

de Defesa do Consumidor seria aplicável apenas às 

entidades abertas de previdência complementar, 

“não incidindo nos contratos previdenciários cele-

brados com entidades fechadas”.

Ainda no ano de 2015, a 2ª Seção do STJ, ao julgar o 

REsp nº 1.248.975/ES, de relatoria do ministro Raul 
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Araújo, cujo caráter repetitivo do 

recurso foi retirado pelo colegia-

do diante da notória divergência 

existente entre as Turmas de 

Direito Privado sobre o tema, 

adentrou numa seara pouco ou 

quase nada conhecida do Judi-

ciário até então — o fenômeno 

das chamadas “submassas” na 

previdência complementar.

Esse fenômeno ocorre quando, 

dentro de um mesmo plano de 

benefícios, existe um grupo de 

participantes e assistidos com 

identidade de direitos e obriga-

ções homogêneos entre si, 

porém diversos em relação a 

outro grupo de participantes e 

assistidos desse mesmo plano. 

Assim, por exemplo, quando um 

plano de benefícios é multipa-

trocinado, ou seja, possui mais 

de uma empresa patrocinadora, 

é comum que se divida o plano 

em submassas ou fundos, segre-

gando-se contabilmente os dire-

itos e obrigações de cada um 

desses grupos de participantes 

ligados a patrocinadoras dife-

rentes.

No caso concreto objeto do men-

cionado REsp nº 1.248.975/ES, o 

plano de benef ícios contava 

com duas submassas, pois era 

patrocinado por duas empresas 

diferentes. No entanto, uma des-

sas empresas faliu logo após se 

filiar ao plano de benefícios, não 

tendo havido tempo hábil para a 

constituição de reservas garanti-

doras dos benefícios contrata-

dos, o que levou ao completo 

exaurimento do patrimônio 

dessa submassa e à impossibili-

dade de continuidade de paga-

mento de benefícios.



O STJ, nesse julgamento, concluiu, por maio-

ria, pela condenação da EFPC a continuar efe-

tuando o pagamento dos benefícios dos ex-

funcionários da empresa falida, mas reconhe-

ceu a impossibilidade de que o patrimônio da 

outra submassa (saudável) fosse atingido 

para arcar com obrigações da submassa exau-

rida.

Esse entendimento, na prática, equiparou a 

Entidade Fechada de Previdência Comple-

mentar a outras entidades privadas que, por 

terem fins lucrativos, possuem receitas pró-

prias capazes de suportar o ônus que a conde-

nação lhe impôs. Entretanto, como as EFPC 

são organizadas sob a forma de fundação ou 

sociedade civil sem fins lucrativos (artigo 31, 

§1º da Lei Complementar nº 109/2001), elas 

apenas administram e executam os planos de 

benefícios, sem auferir receita própria.

Nesse contexto, a condenação da EFPC a con-

tinuar efetuando o pagamento dos benefíci-

os aos ex-funcionários da empresa falida, 

fazendo com que o patrimônio da submassa 

saudável seja utilizado para arcar com as obri-

gações da submassa já exaurida, viola a inde-

pendência patrimonial necessariamente veri-

ficada entre essas submassas e atinge indevi-

damente os recursos previdenciários do outro 

grupo de participantes e assistidos, que não 

guarda qualquer relação com a submassa 

falida, não tendo representado, assim, a 

melhor solução para o problema. Em resumo, 

o ônus dessa condenação não recaiu sobre a 

Entidade Fechada de Previdência Comple-

mentar, e sim sobre o patrimônio dos partici-

pantes e assistidos da outra submassa por ela 

administrada, vinculado a outra empresa 

patrocinadora.

Em 2017, a 2ª Seção realizou outro debate de 

extrema relevância para o Sistema de Previ-

dência Complementar envolvendo, no caso, 

processos de migração entre planos de bene-

fícios, os quais ocorrem em um contexto de 

amplo redesenho da relação contratual e pre-

videnciária. No julgamento do REsp repetitivo 

nº 1.551.488/MS, de relatoria do ministro Luis 
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Felipe Salomão, o STJ afastou a incidência dos 

chamados “índices expurgados” sobre valo-

res portados em razão de migração, além de 

ter firmado posição acerca da indivisibilidade 

das transações firmadas para viabilizar essas 

migrações entre planos previdenciários no 

âmbito da mesma Entidade Fechada de Pre-

vidência Complementar — EFPC. Foi estabe-

lecida tese  no sentido de que negócios jurídi-

cos dessa natureza envolvem ônus e bônus, 

de modo que somente podem ser anulados 

diante da comprovada existência de vício de 

vontade e sua anulação deve ser integral, 

tendo como efeito o retorno ao status quo 

ante.

No mesmo ano de 2017, a 3ª Turma do STJ, ao 

julgar o REsp nº 1.673.367/ES, de relatoria do 

ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, retornou 

ao tema das submassas, oportunidade em 

que aperfeiçoou aquele julgamento da 2ª 

Seção realizado no ano de 2015 (REsp nº 

1.248.975/ES) ao entender por retirar o 

comando condenatório da EFPC, exatamen-

te diante da percepção de que essa não pos-

sui patrimônio próprio para arcar com a con-

denação, sendo mera gestora de recursos 

previdenciários de seus participantes e assis-

tidos.

Definiu-se, assim, que, diante da ausência de 

constituição de reservas pela submassa exau-

rida, a EFPC não poderia continuar pagando a 

complementação de aposentadoria para os 

ex-empregados da empresa falida, garantin-

do-se, porém, a esses participantes e assisti-

dos o recebimento do direito acumulado por 

cada um quando a EFPC receber os créditos 

habilitados no processo de falência da 

empresa patrocinadora. Esse entendimento 

se revelou de extrema relevância para o des-

linde dessa complexa controvérsia, pois pro-

põe solução equilibrada, na medida em que 

assegura o direito desses dois grupos de par-

ticipantes ligados a submassas diversas.

Em 2018, outro julgamento 

emblemático envolveu Sistema 

de Previdência Complementar 

Fechado na 2ª Seção. 
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*Lara Corrêa Sabino Bresciani é advogada, 

sócia da Tôrres, Corrêa e Oliveira Advocacia, 

mestra em Direito Constitucional pelo Insti-

tuto Brasiliense de Direito Público – IDP e 

coautora do livro: Previdência Complemen-

tar: Prática e Estratégia (editora RT). Profes-

sora de especialização e pós-graduação na 

Fundação Getúlio Vargas e em outras insti-

tuições de ensino.

Ao julgar o REsp repetitivo nº 1.312.736/RS (Tema 

955), de relatoria do ministro Antonio Carlos Fer-

reira, a Seção de Direito Privado pacificou o 

entendimento de que, após a concessão do bene-

fício complementar, esse não poderia ser revisa-

do para a incorporação de “horas extras”, reco-

nhecidas no bojo de processos trabalhistas movi-

dos por participantes contra seus empregadores, 

dos quais as EFPC's sequer fizeram parte, e que 

envolviam discussões relativas ao cumprimento 

do contrato de trabalho.

Em sede de modulação de efeitos, no entanto, 

permitiu-se tal revisão, para aquelas ações já ajui-

zadas até 8/8/2018, desde que houvesse previsão 

regulamentar para tanto e que fosse previa e inte-

gralmente constituída a reserva matemática 

apta a suportar o aludido incremento no benefí-

cio previdenciário. Esse tema foi novamente jul-

gado em 2020, tendo o STJ reafirmado esse 

entendimento e o estendido para quaisquer ver-

bas remuneratórias e não apenas para horas 

extras (REsp's repetitivos nº 1.778.938/SP e nº 

1.740.397/RS — Tema 1.021).

Em 2019, o Superior Tribunal de Justiça concluiu 

julgamento sobre questão basilar da previdência 

complementar fechada — definição do regula-

mento aplicável para cálculo da renda mensal 

inicial do benefício previdenciário. Ao julgar o 

REsp nº 1.435.837/RS, de relatoria para acórdão do 

ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, pacificou-se o 

entendimento de que o regulamento aplicável é 

aquele vigente na data em que o participante 

reuniu todas condições para se aposentar e não 

aquele vigente na data em que ingressou no 

plano de benefícios.

Como se verifica desse apanhado cronológico da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na 

última década envolvendo a previdência com-

plementar fechada, é notória a sua evolução e a 

sua importância para a exata compreensão 

desse setor tão relevante para a sociedade e para 

a economia nacional.

Os desafios são muitos ainda, mas é inegável que 

a jurisprudência da previdência complementar 

fechada caminhou muito bem até aqui. Neste 

ano de 2021, espera-se que a 

Corte máxima de interpretação 

da legislação federal no país con-

solide seu entendimento sobre 

o tema envolvendo as submas-

sas de planos de benefícios, paci-

ficando-o no sentido de preser-

var a sua independência patri-

monial, eis que ainda há grande 

incerteza envolvendo essa maté-

ria, o que coloca em risco a segu-

rança, higidez e solvência de 

diversos planos de benefícios 

brasileiros.

(1) Texto originalmente publica-

do na Revista Consultor Jurídi-

co, em 16.06.2021.
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Incluindo os nascidos entre 1995 e 2010, 

segundo os especial istas este grupo 

preocupa-se menos com a aposentadoria. 

Profissionais temem prejuízos no futuro 

fi n a n ce i ro  d e s te s  p o i s ,  o s  m e s m o s , 

demonstram contam apenas com a 

previdência pública em um cenário de tantas 

mudanças na legislação. 

 “Considerando que temos um sistema 

previdenciário que vem mudando muito nos 

últimos anos, com regras mais rígidas e 

idades mais avançadas, é preciso construir 

reservas para o futuro”, alerta Gabriela 

Chaves, economista e fundadora da NoFront, 

plataforma de empoderamento financeiro e 

finanças pessoais.

Em 2019 a preocupação com aposentadoria 

pertencia apenas a 25% dos jovens conforme 

pesquisa da Confederação Nacional de Diri-

gentes Lojistas (CNDL). Simultaneamente 

um estudo em parceria com o Serviço de Pro-

teção ao Crédito (SPC Brasil) e com o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae) mostrou que mais de 

26,4% da geração Z acredita que quem não 

se prepara não poderá viver com tranquili-

dade na terceira idade. Outros 25,2% des-

ses jovens consideram que seu padrão 

de vida pode cair depois da aposen-

tadoria.

precisa se 
preocupar 
mais com 
aposentadoriaZ

Ge
ra
ção 
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Segundo a economista e Fundadora da Ações 

Garantem o Futuro, Louise Barsi, plataforma de 

educação financeira, os jovens precisam pensar 

a longo prazo, buscando tomar decisões menos 

impulsivas. Na visão dela, a geração Z acredita 

ter “tudo na palma da mão”, por isso, negligen-

cia o planejamento financeiro. 

A educação financeira aplicada desde a infância 

é uma das ferramentas para o melhor desem-

penho do planejamento econômico enquanto 

adulto de todos, o que permitiria maior tranqui-

lidade na fase de aposentadoria. 

Na visão de Fernanda Leôncio, COO da Conta 

Black (primeira fintech criada por negros no 

Brasil) e presidente da Associação AfroBusiness, 

há um tabu relativo a falar sobre dinheiro ou 

aposentadoria no Brasil. A falta de diálogo, por 

sua vez, dificulta a democratização do planeja-

mento financeiro. “Acho que a pandemia deu 

luz a esse processo. Nunca se falou tanto de edu-

cação financeira como se fala agora”, avalia. Na 

visão dela, isso ocorreu por necessidade, princi-

palmente por conta das demissões e da escas-

sez de empregos. “Quando entramos no isola-

mento social, as pessoas pararam suas ativida-

des e ficaram sem renda. Muitas delas não 

tinham reservas financeiras.”

“É preciso mostrar que se, ele não 

investir nele mesmo, a previdência 

não vai fazer isso no lugar dele.”

No cenário atual, os 

especialistas apontam possíveis 

medidas que os jovens podem 

tomar a fim de ter mais segurança 

quando estiveram mais velhos.
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3 – Investimentos

Quando o assunto é aposentadoria, buscar 

títulos de renda fixa atrelados à inflação é um 

bom investimento, visto que são considera-

dos de baixo risco e protegem o capital da 

corrosão inflacionária ao longo do tempo. 

Além deles pode-se investir em títulos de 

renda variável, como ativos da bolsa de valo-

res. 

2 – Investir em Previdência Complementar

É uma responsabilidade básica garantir a 

previdência social mas além dela, investir em 

previdência complementar se tornou uma 

forma de se planejar para o futuro. 

No cenário de constantes mudanças previ-

denciárias, fazer investimentos a longo prazo 

se tornou uma necessidade básica. 

Ao servidor público do Estado do Espírito San-

to, a PREVES oferece os melhores benefícios 

relacionados ao tema. 

1 – Educação Financeira

Tudo começa pela educação financeira. 

Compreender sobre como as finanças são 

capazes de dar autonomia nas decisões dos 

jovens. Desde uma planilha de controle men-

sal ao controle a longo prazo. 

Conforme levantamento da empresa britâni-

ca Hargreaves Lansdown, 46% dos jovens de 

18 a 34 anos ficaram mais interessados   em 

investir no primeiro semestre deste ano. 

Entre esses, um em cada cinco atribuiu esse 

novo entusiasmo à aplicação.

4 – Empreendedorismo

Ter seu negócio próprio também é um cami-

nho para planejar o seu futuro. Para Paulo 

Menezes, do Sebrae. Segundo o mesmo, o per-

fil dos jovens não é pensar em uma realidade 

onde ficarão improdutivos. 

Fonte: 
http://estadao.com.br



“Há mais 10 anos decidi parar de trabalhar e 

comecei a fazer atividades que sempre gostei, 

como ler e participar de cursos online sobre 

assuntos diversos que me interessam”. Foi com 

essas  palavras  que o  engenheiro  c iv i l 

aposentado, Moyses Worcman, de 89 anos, 

definiu seu período de aposentadoria.

Assim como ele, muitos idosos que trabalharam 

a vida toda encaram a tão sonhada pausa como 

um momento oportuno para realizar hobbies 

que antes não tinham tempo. Mas, nem todos 

encaram dessa forma. Há aqueles que se 

sentem angustiados sem saber o que vão fazer 

dali em diante, seja porque não se prepararam 

financeiramente ou porque não estão sabendo 

lidar com essa nova fase.

“O importante, em todos os casos, é que a 

pessoa não fique sem fazer nada, ou seja, ocupe 

sempre a mente. Quem conseguiu se preparar 

para poder escolher o que fazer, precisa 

enxergar a liberdade com bons olhos e 

aproveitar para desfrutar de seus dons e gostos, 

pois nem sempre a pessoa passou sua vida 

fazendo o que gosta”, aconselha a psicóloga 

Osmarina Vyel.

Opção ou necessidade

Hoje é muito comum ver aposentados no 

mercado de trabalho. Segundo pesquisa da 

Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito 

(SPC Brasil), pelo menos 21% dos aposentados 

continuam na ativa, seja por necessidade 

financeira ou desejo pessoal.

Esse foi o caso da psicanalista Rosa Worcman, 

de 84 anos. Ela decidiu continuar fazendo o 

que sempre trouxe satisfação. “Eu não quis 

parar de trabalhar. Porque, para mim, 

trabalhar significa vida e a minha profissão 

me permite continuar atuando”.

Assim como ela, há quem não almeje parar de 

trabalhar. Alguns até programam uma 

segunda carreira profissional. “Quando a 

pessoa decide continuar por prazer não há o 

fardo de ter que trabalhar para sobreviver, 

afinal, todas as responsabilidades sociais 

Me aposentei e agora? 
6 dicas para con�nuar

produ�vo
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foram cumpridas. Então, ela está pronta para 

viver o melhor capítulo de sua vida”, destaca a 

psicóloga Osmarina Vyel.

E há quem precise continuar trabalhando para 

conseguir sobreviver, mas também quem este-

ja angustiado porque sempre foi muito ativo. 

“Por isso, a palavra-chave é se reinventar, ou seja, 

a pessoa necessita descobrir e se envolver em 

novas atividades, cursos, como forma de satisfa-

ção pessoal. Assim, o aposentado conseguirá 

aproveitar a aposentadoria e desempenhar 

uma atividade prazerosa”, conclui a psicóloga.

Planejamento

Outro ponto importante é pensar neste período 

da vida, ainda na juventude. Rosa e Moyses 

podem hoje desfrutar dos benefícios de esta-

rem aposentados porque, muitos anos antes, se 

organizaram financeiramente.

“Me preparei na juventude para poder escolher 

o que fazer na melhor idade. Por isso, só vejo 

benefícios desse meu período de aposentada. 

Busco, além de trabalhar e dar aulas, ler, estudar, 

conversar e compartilhar conhecimentos”, 

acrescenta a psicanalista de 84 anos.

De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), a previsão é que até o ano 2050 os 

idosos correspondam a um quinto da popula-

ção do planeta. “Por isso, é muito importante 

que cada pessoa faça o seu planejamento previ-

denciário. O ideal é, desde cedo, determinar o 

objetivo, baseado nas necessidades e traçar 

uma meta de contribuição. É muito importante 

fazer simulações com um especialista para veri-

ficar todas as opções”, observa a advogada espe-

cialista em previdência, Maria Faiock.

O planejamento previdenciário é feito com base 

nas contribuições já recolhidas e com projeções 

futuras, levando-se em conta a renda inicial 

almejada da aposentadoria. “Outra dica impor-

tante, é ter um plano 'B', como por exemplo uma 

previdência complementar ou aplicações 

financeiras para complementação da renda 

futura”, aconselha a advogada.

Passos importantes

A aposentadoria não significa um ponto final, 

mas sim a continuação da vida e a chegada de 

uma nova fase, que pode ser muito especial. As 

especialistas garantem que, no processo de tran-

sição, é essencial procurar novas atividades que 

gerem estímulo. Por isso, elas deixaram seis 

dicas para continuar sendo produtivo e conquis-

tar uma aposentadoria tranquila.

· Não deixe de sonhar: faça aquele curso 

que sempre quis, mas que antes não 

tinha tempo. O importante é seguir tendo 

metas e não encarar essa fase como para-

lisadora.

· Cultive relacionamentos: seja com os ami-

gos da juventude ou com novas amiza-

des. Nós somos seres sociais, por isso é 

essencial compartilhar bons momentos 

com pessoas queridas e estar disposto a 

viver novas experiências.

· Busque o autoconhecimento: quando 

achamos que sabemos muito de nós mes-

mos descobrimos que ainda há muito 

que aprender. Por isso, valorizar e cuidar 

do seu interior lhe manterá motivado e 

estimulado a olhar para vida de forma 

positiva.

· Tenha uma boa alimentação e faça exercí-

cios: esses são hábitos essenciais para tor-

nar essa fase ainda mais saudável e praze-

rosa não apenas física, mas também men-

talmente.

· Movimente-se: se escolher não trabalhar 

mais, faça parte de ações comunitárias, 

como por exemplo em igrejas ou associa-

ções. Participe de viagens com familiares 

e amigos. Enfim, não fique parado.

· Cuide das finanças: tenha um controle de 

gastos e uma reserva de emergência. 

Com um orçamento e planejamento 

financeiro você consegue se organizar 

para quitar as despesas e viver momentos 

de lazer.

Lembre-se, você já cumpriu com sua parte social 

e familiar. Aproveite esse tempo de liberdade da 

melhor forma!

Fonte: 

https://www.semprefamilia.com.br/comportam

ento/me-aposentei-dicas-para-continuar-

produtivo/ 
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Quando falamos sobre alimentação no enve-

lhecimento, não estamos nos referindo ape-

nas a idosos que já sofrem as consequências 

da idade. Para garantir melhor saúde e quali-

dade de vida, é preciso começar a se preocu-

par com o que se come desde bem antes da 

chamada terceira idade.

Após os 30 anos, pode ocorrer uma redução 

da massa muscular de aproximadamente 3-

8% por década de vida – uma redução que 

fica ainda mais acentuada e evidente com o 

avançar da idade. O tecido ósseo também 

pode ficar comprometido, pois a partir da 

terceira e quarta décadas de vida, a perda de 

massa óssea se intensifica.

Investir a longo prazo em uma alimentação 

equilibrada e saudável contribui para que os 

músculos e ossos mantenham-se sadios e 

funcionais para garantir um bom desempe-

nho físico e uma maior qualidade de vida, 

especialmente na velhice. 

A dieta deve ser rica em nutrientes que favo-

reçam o ganho ou a manutenção de massa 

muscular e óssea, como proteínas de alto 

valor biológico, alimentos ricos em cálcio e 

vitamina D. Vale lembrar que a atividade física 

regular é fundamental e potencializa os bene-

fícios da alimentação.

Veja algumas dicas para adotar uma alimen-

tação que favoreça o envelhecimento saudá-

vel, de acordo com pesquisa da Universidade 

Harvard: 

IMPORTANTE GARANTIR UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA, RICA EM 

ALIMENTOS DE TODOS OS GRUPOS, ESPECIALMENTE OS QUE FORNECEM 

PROTEÍNAS, VITAMINAS E MINERAIS

Alimentação 
depois dos  30:

como prevenir 
perda de
massa muscular 
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Proteínas

A proteína é necessária para o crescimento, 

reparo e manutenção dos tecidos. Escolha 

alimentos proteicos de alta qualidade, como 

frango, lentilhas cozidas ou leite desnatado 

com baixo teor de gordura. Leguminosas, 

ovos, laticínios desnatados com pouca gor-

dura, peixe, aves e carne magra são boas esco-

lhas. 

Calorias

À medida que envelhecemos, nosso metabo-

lismo desacelera. Isso pode levar ao ganho de 

peso indesejado, o que pode aumentar o 

risco de certas doenças crônicas. A diminui-

ção da taxa metabólica também está relacio-

nada à perda de massa corporal magra à 

medida que envelhecemos. Para ajudar a 

diminuir esse efeito, você pode: 

· Praticar atividades físicas para quei-

mar mais calorias; 

· Fazer treinos de resistência para forta-

lecer seus músculos e adicionar massa 

muscular, o que aumenta a taxa meta-

bólica; 

· Apreciar suas comidas favoritas com 

moderação, controlando as quantida-

des e porções. 

Antioxidantes

Não há dados definitivos de que suplemen-

tos antioxidantes, como vitamina C ou E, pos-

sam ajudar a prevenir doenças crônicas ou 

retardar o processo de envelhecimento. Mas 

os alimentos ricos em antioxidantes trazem, 

sim, benefícios à saúde. Você pode incluir na 

sua alimentação:

· Amêndoas

· Pimentão, especialmente vermelho e 

laranja

· Amoras

· Vegetais de folhas verdes escuras

· Morangos

· Tomates

Cálcio e vitamina D

A maior parte do cálcio presente em nossos 

corpos está nos ossos. O mineral é necessário 

para o bom funcionamento do sistema ner-

voso, contrações musculares e coagulação 

do sangue. Portanto, a ingestão dele é crucial 

para a prevenção e tratamento da osteoporo-

se. Já a vitamina D é necessária para a absor-

ção de cálcio.

Os laticínios ainda são a fonte eficaz de cálcio, 

pois o corpo os absorve facilmente. Já a vita-

mina D não é amplamente encontrada em 

fontes alimentares, então você pode precisar 

de um suplemento -- mas apenas se o médi-

co ou o nutricionista indicar. A exposição à luz 

solar também é uma fonte da vitamina, mas 

o evite tomar sol entre às 10h e 16h.

Hidrate-se!

A água é frequentemente o nutriente esque-

cido. Mas ela é fundamental para quase 

todas as funções corporais. Adultos saudáve-

is precisam de cerca de 1,5 a 2 litros por dia.  

A sensação de sede diminui à medida que 

envelhecemos, o que nos deixa vulneráveis   à 

desidratação. Prefira líquidos que não são 

diuréticos, como bebidas descafeinadas, 

sucos de frutas, leite desnatado ou com 
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Fonte: 

https://www.crosshost.com.br/noticias/eventos-online-

crescem-mais-de-300-na-pandemia-2/



hábitos saudáveis 
para ter 
mais energia 
durante o dia09

Atualmente, várias pessoas estão sentindo 

os grandes efeitos de uma crise de falta de 

energia durante o dia. Essa falta de energia 

não é no ambiente, mas sim no corpo.

A  ve rd a d e  é  q u e  a s  p e s s o a s  e s t ã o 

familiarizadas com a falta total de energia, 

aquele dia ou noite exausto em que, não 

importa o quão atraente seja o novo filme, 

simplesmente não conseguimos nos 

preparar para ir. Isso já aconteceu com você?

O que pode ser mais difícil de reconhecer é a 

falta de energia de baixo grau? Nesse caso, 

pessoa pode não sentir necessariamente os 

sinais clássicos de exaustão, como os 

músculos doloridos ou aquela sensação de 

cansaço generalizado em todo o corpo e 

mente.

O que as pessoas experimentam é uma 

crescente falta de disposição e energia para 

muitas das atividades que costumavam 

adorar fazer.

Isso porque uma pessoa também pode achar 

mais dif ícil se concentrar nas tarefas e, 

eventualmente, também descobrir que sua 

paciência diminui e seu nível de frustração 

aumenta, mesmo quando confrontado com 

desafios aparentemente simples.
Confira a seguir uma ótima lista de hábitos 

que você pode desenvolver e ter uma vida 

mais saudável e produtiva.

1 – Otimizar o seu ciclo de sono
Mesmo que você consiga dormir 7 a 8 horas 

recomendadas de sono para ter um bom 

descanso, ainda pode acordar se sentindo 

como uma lesma após uma festa, se não 

otimizar seus ciclos de sono.

2 – Não ter deficiência em nutrientes 

essenciais para a saúde
É importante você entender que a falta de 

energia também pode ser devido à falta de 

nutrientes essenciais. Isso porque a principal 
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fonte de energia das células dos seres humanos 

é algo chamado trifosfato de adenosina, ou ATP.
 
3 – Realizar atividades físicas todos os dias
Primeiramente,  não confunda o treino 

ocasional com um estilo de vida ativo de treino 

mais pesados e profissionais.
Se você realizar atividade física uma hora por dia 

e depois ficar sentado o resto do tempo, não é 

muito mais ativo do que o resto da população 

sedentária ao redor do mundo. 

4 – Você precisa beber mais líquidos durante o 

dia
A desidratação celular pode literalmente 

danificar o DNA do ser humano, você sabia 

disso? Por causa disso, o cérebro e sistema 

nervoso humano levam a desidratação muito a 

sério.
Por isso, mesmo uma pequena queda no 

equilíbrio normal de fluidos em seu corpo é 

suficiente para causar dores de cabeça e fadiga. 

Para ter mais energia durante o dia, beba 

líquidos, assim, você não deixará o seu corpo 

desidratado.

5 – Aprender a lidar com os estresses e a 

ansiedade
O estresse, assim como a ansiedade é um dos 

maiores culpados em relação à crise de energia 

mental e física hoje. O fato é que apenas 3% dos 

pacientes recebem aconselhamento para 

gerenciamento de estresse durante uma 

consulta médica. 
Por isso, para que você tenha um dia mais 

produtivo, aprenda a lidar com as suas emoções 

e ter uma vida mais tranquila. O estresse e a 

ansiedade podem acabar com sua paz e energia 

durante o dia. Cuidado!

6 – Não fazer muitas coisas logo pela manhã
Ao dormir bem e respeitar o ciclo de sono, agora 

que você ganhou aqueles minutos extras que, 

de outra forma, gastaria cochilando, pode 

reservar um tempo para relaxar na manhã. 
A verdade é que começar o dia tomando um 

café enquanto faz uma afirmação positiva, 

pensa em 3 coisas pelas quais é grata naquele 

dia e as escreve em um diário é uma ótima 

forma de não acelerar demais o dia. 
Aproveite a manhã para fazer coisas leves, assim 

você não gastará tanta energia assim logo ao 

acordar.
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· Batata;

· Flocos de milho;

· Assados   e sucos açucarados. 

9 – Alimente-se a cada 4 horas

É muito melhor você reabastecer continua-

mente seu corpo antes que ele fique vazio do 

que esperar até que você esteja na zona de peri-

go e depois exagere, isso porque você precisa de 

energia para o dia inteiro. 

Portanto, quando você estiver acordado, faça 

uma pequena refeição ou lanche a cada quatro 

horas para que você tenha energia para realizar 

suas tarefas diárias. 

Além disso, você pode comer uma tigela de cere-

al integral ou um punhado de amendoim torra-

do, um ovo cozido ou uma fatia de carne magra 

e uma maçã fatiada. Esses alimentos serão o 

suficiente para você ter uma grande energia.

Fonte: 

https://www.awebic.com/ter-essa-rotina-te-

fara-conquistar-tudo-o-que-sonhar/ 

7 – Tomar pequenas goles de café durante o 

dia

Você sabia que baixas doses frequentes de café 

tomadas ao longo do dia são mais eficazes em 

manter as pessoas alertas do que menos doses 

maiores? Quer ter mais energia durante o dia? 

Então experimente tomar pequenas doses de 

café durante do dia.

8 – Comer alimentos que ajudam a aliviar a 

carga glicêmica

Para que você tenha mais energia durante o dia, 

é importante você comer mais alimentos com 

baixo índice glicêmico, isso porque esses ali-

mentos ajudarão a manter o açúcar no sangue 

estável e evitará a tontura e os “tremores” que 

acontecem quando o açúcar no sangue cai. Veja 

a seguir alguns alimentos com baixa carga de 

glicêmia, são eles:

· Feijão;

· Farelo de cereais;

· Cevada;

· Nozes;

· Iogurte;

· Arroz branco;

· Espaguete;
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Comportamento das 
classes de ativos 
em ano eleitoral

Todos os meses no úl�mo dia ú�l, o diretor de 

inves�mentos da Fundação Tiago Roque convida um 

parceiro da en�dade para trocar sobre temá�cas do 

mercado financeiro. Nesta troca o assunto foi o 

comportamento das classes de a�vos em ano eleitoral e 

o convidado Guilherme Benites, sócio e diretor da 

Aditus Consultoria Financeira. 

A ADITUS Consultoria Financeira é uma empresa 

credenciada à Comissão de Valores Mobiliários, CVM, 

com foco específico no mercado de capitais brasileiro, 

que assessora inves�dores ins�tucionais, oferecendo 

análises de inves�mentos e de risco. A empresa é 

parceira da PREVES desde o início de suas a�vidades. 

Durante a apresentação, que foi um bate-papo sobre a 

temá�ca, Guilherme apresentou algumas resoluções 

sobre dúvidas comuns relacionadas a linguagem em que 

as variáveis de mercado surgem com as eleições, dando 

ênfase a dinâmica de juros. 

“ No período da úl�ma eleição a reforma da previdência 

teve evidência pois, de acordo com todos os estudos na 

época no mercado, o Brasil estava gastando cada vez 

mais e com isso, aparentemente não �vesse a mesma 

condição de arrecadação. Os gastos com previdência 

estavam onerando de mais o governo. Se pagamos 

aposentadoria a par�r de 60 anos, e a expecta�va de 

vida aumenta, o governo irá pagar mais. Com a reforma 

da previdência que economizou nas contas do governo 

um trilhão de reais ao longo dos próximos 10 anos, 

considerando a par�r de 2019, e desafogou as contas 

públicas. ” Informou Benites. 

Outro ponto em destaque foi que os juros são 

governados por duas grandes fontes uma é o 

aquecimento da economia, a inflação estar alta, e a 

segunda variável é a percepção que o mercado tem 

sobre a capacidade do governo de pagar suas contas, 

que é o governo tentar não aumentar gastos na mesma, 

mesma medida em que não possa aumentar 

arrecadação. 

Para conferir a live na íntegra acesse nosso canal no 

YouTube: 

h�ps://www.youtube.com/watch?v=vQ9Th8jgVRw
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Chegar à velhice é poder mergulhar na 
infância, com a distância de uma vida. 

Deixar a superfície para chegar nas 
profundezas do que somos. Encontrar 
ali a matéria originária de nosso ser.

Nas crianças que fomos estão as 
marcas, as cicatrizes, e os curativos, do 

corpo e da alma.

No que fui lá no início, encontro o 
molde do que sou, e serei, até o fim.

O TEMPO
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Fonte: Terceira Idade Conectada - Facebook

Imagem: Umberto Boccioni, 1882-1916  -^-  
Nudo di spalle (Controluce), 1909 (JA. Ago21)



Todos sabemos que com a realidade da 
pandemia o mercado de eventos precisou 
enfrentar um dos maiores desafios das 
últimas décadas: continuar evoluindo e 
gerando negócios sem os eventos presenciais. 
Segundo Jailton Santos, fundador e CEO da 
Cross Host, a tendência é que o formato seja 
ainda mais explorado nos próximos anos:
“O mercado de Eventos online está em 
constante crescimento e a evolução do 
formato não vai acabar após a Pandemia. 
Com a migração do presencial para o virtual 
com resultados tão satisfatórios, os padrões e 
tendências para os próximos anos permeiam 
o foco no digital, na experiência e na 
exploração de novas tecnologias que 
integrem mais dinâmica a esses eventos”

Uma das formas desta interação é o Sympla.
Através da tecnologia, a plataforma é 
utilizada para que organizadores possam 
criar, organizar, gerir e divulgar eventos, 
proporcionando ao participante uma 
pluralidade de opções para escolher o que 
quiser. Líder de mercado, com o maior 
número de eventos do Brasil, a Sympla é para 
todo tipo de evento e de público, em 
qualquer lugar do país.

O mercado 
dos 
eventos 
online

A evolução se deu com o 
caminho na revolução dos 

eventos online. 
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Sua plataforma self-service permite que 
qualquer usuário crie e faça a gestão completa 
de seus eventos. Com liberdade e agilidade, o 
organizador  pode  cr iar  uma  página 
personalizada, ter o controle inteligente de 
seus participantes, vender ingressos digitais e 
físicos e realizar o check-in dos participantes. 
Ele gerencia seus canais de venda de forma 
integrada e acompanha os resultados das 
ações por relatórios em tempo real.
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Fale um pouco de você.

Sou a Taíres tenho 28 anos, sou solteira, graduada em 

Pedagogia e pós-graduada em Educação Infantil e 

Séries Iniciais. Acredito na educação como ferramen-

ta de transformação social e por isso minha forma-

ção. Amo viajar, estar com os amigos e com a família. 

Gosto de aproveitar cada momento da minha vida 

com as pessoas que amo por perto. Tenho paixão 

pela vida e tudo o que ela proporciona. Cada 

momento é único e merece nossa atenção. 

Passamos muito tempo focados na rotina e dando 

ênfase no que nos desgasta. Aprendi a valorizar o que 

é bom para mim e busco deixar todos os meus dias 

sendo melhores do que ontem.

Qual é a sua função na PREVES?

Atualmente sou Assessora de Governança Corporativa, 

com desenvolvimento direto na área de Benefício e 

Seguridade. Dentro das minhas atribuições, cuido da 

rotina dos servidores após a adesão aos planos de 

previdência complementar da Fundação, confirman-

do se os percentuais desejados estão corretos, confir-

mando junto com à folha de pagamento;  dou entrada 

em novos cadastros de participantes; atendimento ao 

servidor para resgate e dúvidas referentes a processos 

relativos ao departamento.

Quais mudanças que você reparou nas pessoas 

sobre a perspectiva de aposentadoria nos últimos 

anos?

As pessoas tem se interessado cada vez mais em 

uma aposentadoria mais tranquila, com uma situa-

ção financeira estável mantendo o padrão de vida 

que tinham antes, onde possam fazer um planeja-

mento de seus gastos. E claro poder curtir a vida de 

aposentado com segurança financeira. Os servido-

res com quem tenho tido contato, as pessoas do meu 

ciclo de convívio percebo esse movimento, de se 

planejar. Acredito que os últimos acontecimentos 

fizeram crescer essa necessidade de se preocupar 

com o futuro e a situação da vida em condições 

superiores a idade de 60 anos, ou com maior dificul-

dade de saúde. Trabalhar e ver esse desenvolvimento 

é muito importante, pois faz validar nosso esforço. 

Educar, mostrar a importância da educação finance-

ira e do planejamento de vida.

Como você se imagina aposentada?

Com uma vida estável, financeiramente e de vida. 

Viajar bastante conhecendo todos os lugares com 

muito mais tranquilidade, uma vida sem pressa. Vou 

ter compreendido melhor o porque as pessoas da 

melhor idade não tem pressa. Vou curtir com meus 

filhos e netos, almoço juntos no domingo como 

aprendi e vivo com meus pais até hoje. Quero reviver 

meus dias de hoje no futuro pois amo minha vida. 

Uma vida que a alegria seja rotina e não se torne 

incômodo. Se for para ter alguma dificuldade, que 

seja de agenda, pois os netos trabalham muito e é 

difícil reunir todos.  

O que você falaria para os leitores que ainda não 

são participantes da Preves?

A vida nos cobra todos os movimentos que temos 

hoje. A juventude passa rápido, a natureza passa por 

fases, e tudo evolui. Toda a vida tem um ciclo e isso é 

um fato. Existem coisas que não precisamos viver 

para compreender a necessidade dos seus riscos. Se 

existe prevenção existe um risco. A previdência 

complementar é um auxílio. Não temos certeza de 

nada no futuro, apenas que ele será resultado dos 

nossos movimentos de hoje. Pense a longo prazo, no 

seu futuro, pense em sua vida.
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‘‘A vida nos cobra todos os
 movimentos que temos hoje. 
A juventude passa rápido, a 

natureza passa por fazes, 
e tudo evolui.’’ 

Taires lully Reis Santana

Pós Graduada em Educação Infantil 

e Séries Iniciais. Trabalha a 1 ano na 

área de Benefícios da Fundação.




