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E D I T O R I A L

O INFOPREVES desse trimestre, abre seu editorial com 
uma data muito importante, 28 de outubro, Dia do 
Servidor Público. E foi pensando em cada servidor do 
Espírito Santo e nas diversas possibilidades de educação 
financeira, que trazemos nesta edição, matérias que 
podem te ajudar a enxergar melhor o seu futuro.

Já ressaltamos algumas vezes a importância de se criar 
uma poupança o mais cedo possível na vida. Mas, será 
que você está acumulando dinheiro suficiente para a 
sua aposentadoria? Ou será que você está deixando 
para depois?

É claro que não há um valor que seja o correto: na 
verdade, a única regra seria ‘quanto mais reservar para 
esse fim, melhor’. Mas, é importante você ter alguns 
números em mente para fins de comparação e até para 
definir as suas próprias metas a longo prazo.

Você também encontrará nesta edição matérias que vão 
te fazer conhecer e aprender a controlar seus gastos e 

para isso, é importante lembrar que algumas ações 
podem significar reduções relevantes de despesas, 
assim como, ter consciência de que gastos pequenos 
que parecem insignificantes, podem se tornar vilões do 
seu orçamento.

Por esta razão, é importante saber que só será esta-
belecendo obje�vos no presente e no futuro, que 
poderá ter expecta�vas de valores e prazos para sua 
aposentadoria, alcançando a qualidade de vida 
desejada. Vamos te orientar a buscar metas de modo 
que você consiga ver os resultados mais facilmente e vá 
ganhando confiança em si. 

E como sempre, pensando em você, também vamos 
abordar sobre estresse financeiro, de forma que você 
possa ficar mais atento aos sintomas. Pois, sabemos 
bem que passar por um momento de dificuldade 
financeira não é nada agradável e quanto antes houver a 
conscien�zação a respeito do problema e a procura por 
ajuda, melhor.

Uma pergunta que sempre nos fazemos nesse úl�mo 
trimestre do ano, principalmente, sendo um ano tão 
peculiar e com tantos desafios vindo da pandemia, 
provocada pelo novo coronavírus: como serão os 
próximos dias, meses e ano? O que vai acontecer de 
diferente? 

Todavia, esperamos resultados diferentes de a�tudes 
iguais. A verdade é que por mais que você se esforce 
para ganhar dinheiro, se você não �ver um esforço para 
trocar de hábitos e de mentalidade, dificilmente au-
mentará seu patrimônio financeiro sólido, crescente e 
saudável no longo prazo.

Precisamos mudar para que ao sermos o�mistas, pos-
samos dizer que 2021 será um novo ano, com NOVAS 
OPORTUNIDADES para dar con�nuidade a projetos e 
iniciar novos desafios com planejamento correto.

Aproveite esse úl�mo semestre e comece a se organizar 
e se você já faz um planejamento financeiro, reveja seus 
planejamentos para ter certeza que se está na melhor 
opção ou pelo menos no caminho. 

Sabemos que pode ser di�cil conseguir poupar seu 
dinheiro de forma con�nua e fazê-lo render. Por essa 
razão, é preciso aprender sobre educação financeira e 
entender que poupar vai além de uma a�tude; é um 
conjunto de ações que deve se tornar um hábito.

Pensando em auxiliar você, nosso es�mado leitor, 
trouxemos algumas matérias sobre educação financeira 
e comportamentos que poderão te auxiliar nesse 
planejamento. Dicas simples e eficientes para lhe ajudar 
a ter uma nova visibilidade para este novo ano que se 
aproxima.

Aprecie esta leitura e até a próxima edição!

Pensando em vocÊ, Servidor PÚblico

INFOPREVES - OUTUBRO 2020

COMO SERÁ 2021?
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Desejamos aos aniversariantes de outubro a 

dezembro, que tenham um dia de aniversário feliz. 

Torcemos para que tudo dê certo, 

neste novo ciclo de vida! 

FELIZ 
ANIVERSARIO!

FELIZ 
ANIVERSARIO!

INFOPREVES - OUTUBRO 2020
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O Dia do Servidor Público é 
comemorado anualmente 
em 28 de Outubro em 
virtude da data de 
promulgação da 
lei que regulamen-
tou esse �po de 
serviço.

A história do serviço público no Brasil não é recente. A data 
foi ins�tuída no governo do presidente Getúlio Vargas, 
através da criação do Conselho Federal do Serviço Público 
Civil, em 1937. Em 1938 foi fundado o Departamento 
Administra�vo do Serviço Público do Brasil, onde esse �po 
de serviço passou a ser mais u�lizado.

Além da manutenção administra�va, o funcionalismo 
público também é de extrema importância para a 
manutenção do patrimônio material público, como praças 
e ruas, além de sua função na prestação de serviços à 
população, como no caso da saúde e da educação pública.

Entretanto, foi apenas em 1939, no dia 28 de Outubro, que 
um documento regulamentou o trabalho do funcionalismo 
público. Tratava-se do decreto 1713/39. Posteriormente, o 
então presidente Getúlio Vargas, em 1943, decretou como 
feriado do Dia do funcionário público a data de promul-
gação dessa lei.

Por um longo período, o ingresso no serviço público 
brasileiro foi estabelecido por meio do que é referido como 
“apadrinhamento”, isto é, troca de favores, não havendo a 
necessidade de aprovação em concurso, tal como é exigido 
atualmente. 

Foi apenas com a Cons�tuição de 1988, que nasceu em um 
momento histórico de início de avanço social fundamen-
tado pelo princípio da igualdade de oportunidades e 
equidade de direitos que todo cidadão dever ter, que, por 
meio do art. 37, parágrafos I e II, foi estabelecida a 
obrigatoriedade do concurso como meio de ingresso na 
carreira pública.

Em 11 de dezembro de 1990, foi publicado o novo Estatuto 
dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais, a Lei nº8112, alterando várias 
disposições da an�ga lei, porém os direitos e deveres 
desses servidores estão definidos e estabelecidos na 
Cons�tuição Federal do Brasil, além dos estatutos das 
en�dades em que trabalham.

Profissionalização e Valorização
Quando acordamos todos os dias e sen�mos que precisa-
mos de algum impulso ou vontade para ir ao trabalho, algo 
está errado.

Para a maioria das pessoas, a grande mo�vação para 
acordar cedo e sair de casa para trabalhar é o ambiente 
saudável no trabalho. Além disso, os profissionais 
preferem, além de um bom salário, ser reconhecidos pelo 
desempenho das suas a�vidades e dos bene�cios e 
qualidade de vida que sua organização lhe proporciona.

Pesquisas realizadas em empresas e organizações mostram 
que, mais do que o salário, o que mo�va os profissionais a 
saírem de casa todos os dias para pegar no batente é o bom 
ambiente de trabalho e os recursos que lhes são oferecidos.

A valorização dos servidores começa pela ins�tuição de 
programas e a�vidades que reconheçam o seu potencial, 
es�mulem a sua cria�vidade e proporcionem bem estar no 
trabalho. Para isso, podemos citar a realidade do nosso 
governo, através do Qualivida, um programa da Secretaria 
de Estado de gestão e Recursos Humanos que visa 
promover a saúde e a valorização dos servidores do Poder 
Execu�vo Estadual, com o foco na qualidade de vida no 
trabalho. 

Como obje�vo, o programa busca promover um ambiente 
de trabalho saudável, implantar, implementar, orientar e 
coordenar ações voltadas à qualidade de vida no trabalho 
dos servidores, contribuindo para a melhoria dos serviços 
prestados tendo em vista o atendimento ao cidadão.

Fonte de pesquisa:
h�ps://brasilescola.uol.com.br/datas-comemora�vas/dia-servidor-publico.htm
h�ps://mundoeducacao.uol.com.br/datas-comemora�vas/servidor-
publico.htm
h�ps://servidor.es.gov.br/o-programa

Dia do Servidor PÚblico 
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https://www2.anabb.org.br/Portal/Noticia/Visualizar/100526/Especialistas-debatem-a-previdencia-privada-no-periodo-pos-pandemia
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/riscos-da-pandemia-sobre-as-entidades-fechadas-de-previdencia-complementar.htm
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/riscos-da-pandemia-sobre-as-entidades-fechadas-de-previdencia-complementar.htm
http://www.abrapp.org.br/Lists/Revista/VisualizarConteudo.aspx?ID=586
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Para agendar um vídeo atendimento, entre  em contato com nossa 

Central de Atendimento, através do nosso e-mail.

saiba que a PREVES

VAI ATÉ VOCÊ por

atendimento online. 
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TRANSPARÊNCIA 
E GOVERNANÇA 
DITAM RUMOS EM 2020
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Perspec�va de crescimento e maior tomada de 
risco levam órgão regulador a editar regras mais 

rígidas para o fornecimento de informações ao 
par�cipante. A Resolução traz o conceito de 

transparência a�va, demandando o provimento 
de informações de forma automá�ca.

g e r a l

A Resolução que aprimora a transparência de informações 
prestadas aos par�cipantes e assis�dos resultou de um 
trabalho extenso em relação à minuta de Instrução Norma-
�va que foi colocada em consulta pública no início de 2019. 
A ó�ca u�lizada para a elaboração dessas medidas é o 
aprimoramento constante das prá�cas de governança, 
transparência e gestão de riscos, já trazidas inclusive na 
Resolução CMN nº 4.661 de 2018, lembra o Diretor 
Superintendente da Previc, Lucio Rodrigues Capelle�o. “A 
nova norma tangencia essas prá�cas e reduz a assimetria de 
informações entre os gestores dos planos e seus par�ci-
pantes e assis�dos. Ela contribui, assim, para melhorar a 
governança num novo ambiente em que os par�cipantes 
são mais a�vos no acompanhamento da gestão de seus 
recursos”, afirma Capelle�o.

A melhor definição da mudança é a busca por uma trans-
parência a�va, ou seja, as En�dades Fechadas de Previdên-
cia Complementar (EFPCs) passam a ter a obrigação de 
oferecer determinadas informações independentemente 
de serem ou não demandadas pelos par�cipantes e assis�-
dos. Trata-se de uma mudança conceitual importante, 
concordam especialistas. As exigências são bem completas 
e, se mesmo assim algo es�ver faltando, o par�cipante 
poderá fazer a solicitação, havendo regras específicas para 
assegurar o seu atendimento.

NOVOS E POTENCIAIS ENTRANTES
A expecta�va é fornecer informações mais claras, abran-
gentes e acessíveis a todos mediante critérios mínimos de 
padronização entre as diferentes EFPCs. “Isso é compa�vel 
com as demandas de crescimento do público da Previdên-
cia Complementar Fechada”, sublinha o Diretor Superinten-
dente. À medida que mais pessoas passam a acompanhar 
essas informações, o sistema como todo poderá ser 
beneficiado. “A mudança propicia uma ampla gama de 
informações para que os par�cipantes sejam mais atuantes 
junto aos seus planos. Esperamos que isso aconteça porque 
é essencial que eles passem a acompanhar e demandar as 

en�dades de acordo com o seu perfil de inves�dor”, avalia 
Capelle�o. 

De olho na perspec�va de expansão dos planos, espera-se 
que os novos ou potenciais entrantes tenham condições de 
tomar decisões a par�r de parâmetros mais embasados ao 
longo do tempo. “Também é uma forma de conferir maior 
atra�vidade para os produtos de Previdência Complemen-
tar Fechada porque o conhecimento prévio de como é feita a 
gestão de recursos pode incen�var as adesões.” Nessa 
conjuntura, a necessidade de diversificar inves�mentos e 
assumir mais riscos nas carteiras traz novos desafios de 
aperfeiçoamento da governança para os gestores e tam-
bém para a supervisão. 

EXIGÊNCIAS ROBUSTAS
A norma da transparência é considerada robusta e tende a 
impor transformações importantes na organização e divul-
gação de informações pelas en�dades. “Na prá�ca, ela 
exigirá uma reformulação total e talvez a criação de um 
novo conceito de gestão integrada da comunicação nas 
EFPCs”, avalia Antonio Gazzoni. As mudanças a�ngem um 
grau elevado de detalhamento. A começar pelas diretrizes 
para divulgação de informações, que cobram uma lingua-
gem clara e acessível a cada público. 

As informações devem ser comunicadas de forma tempes-
�va, regular, confiável e segura. Em seguida, há uma exigên-
cia de uso de recursos gráficos para facilitar o entendimen-
to. Outra diretriz que tende a provocar uma guinada expres-
siva em muitas en�dades é a que impõe o uso prioritário de 
plataformas digitais de comunicação. “No final de 2019 
uma pesquisa mostrou que 30% das EFPCs não �nham 
sequer um sí�o na internet”, lembra Gazzoni. Para essas, o 
trabalho de adequação certamente será maior. A regra 
também detalha uma série de padrões mínimos a serem 
cumpridos, com pelo menos 16 itens obrigatórios que 
incluem a divulgação de cer�ficados, estatutos, materiais 
explica�vos, comunicações feitas por prestadores de 
serviços e atas de reuniões dos Conselhos Delibera�vos e 
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assumir mais riscos nas carteiras traz novos desafios de 
aperfeiçoamento da governança para os gestores e tam-
bém para a supervisão. 

EXIGÊNCIAS ROBUSTAS
A norma da transparência é considerada robusta e tende a 
impor transformações importantes na organização e divul-
gação de informações pelas en�dades. “Na prá�ca, ela 
exigirá uma reformulação total e talvez a criação de um 
novo conceito de gestão integrada da comunicação nas 
EFPCs”, avalia Antonio Gazzoni. As mudanças a�ngem um 
grau elevado de detalhamento. A começar pelas diretrizes 
para divulgação de informações, que cobram uma lingua-
gem clara e acessível a cada público. 

As informações devem ser comunicadas de forma tempes-
�va, regular, confiável e segura. Em seguida, há uma exigên-
cia de uso de recursos gráficos para facilitar o entendimen-
to. Outra diretriz que tende a provocar uma guinada 
expres-siva em muitas en�dades é a que impõe o uso 
prioritário de plataformas digitais de comunicação. “No 
final de 2019 uma pesquisa mostrou que 30% das EFPCs não 
�nham sequer um sí�o na internet”, lembra Gazzoni. Para 
essas, o trabalho de adequação certamente será maior. A 
regra também detalha uma série de padrões mínimos a 
serem cumpridos, com pelo menos 16 itens obrigatórios 
que incluem a divulgação de cer�ficados, estatutos, 
materiais explica�vos, comunicações feitas por presta-
dores de serviços e atas de reuniões dos Conselhos Delibe-
ra�vos e Conselhos Fiscais. Tudo o que for informado ao 
órgão supervisor de forma obrigatória também terá que ser 
divulgado para os par�cipantes.

Outro padrão mínimo exige que os par�cipantes de planos 
de Contribuição Definida (CD) e Contribuição Variável (CV) 
recebam seus saldos de contas individuais, eventuais 
saldos de portabilidade e outros detalhes para que possam 
acompanhar o que acontece no plano ao longo do tempo, 
incluindo eventuais coberturas de risco por seguradoras. 
Nessas modalidades também será preciso oferecer proje-
ções de valores teóricos de bene�cios, com a respec�va 
evolução da renda no longo prazo, o que permi�rá calcular 
saldos e bene�cios futuros. 

“É uma mudança substancial para a maioria das EFPCs, que 
não fazem isso comumente. As pessoas precisam saber 
acompanhar a evolução de suas reservas pensando no 
futuro”, diz Gazzoni.   

A Resolução que aprimora a transparência de informações 
prestadas aos par�cipantes e assis�dos resultou de um 
trabalho extenso em relação à minuta de Instrução Norma-
�va que foi colocada em consulta pública no início de 2019. 
A ó�ca u�lizada para a elaboração dessas medidas é o 
aprimoramento constante das prá�cas de governança, 
transparência e gestão de riscos, já trazidas inclusive na 
Resolução CMN nº 4.661 de 2018, lembra o Diretor 
Superintendente da Previc, Lucio Rodrigues Capelle�o. “A 
nova norma tangencia essas prá�cas e reduz a assimetria de 
informações entre os gestores dos planos e seus par�ci-
pantes e assis�dos. Ela contribui, assim, para melhorar a 
governança num novo ambiente em que os par�cipantes 
são mais a�vos no acompanhamento da gestão de seus 
recursos”, afirma Capelle�o.

A melhor definição da mudança é a busca por uma trans-
parência a�va, ou seja, as En�dades Fechadas de Previdên-
cia Complementar (EFPCs) passam a ter a obrigação de 
oferecer determinadas informações independentemente 
de serem ou não demandadas pelos par�cipantes e assis�-
dos. Trata-se de uma mudança conceitual importante, 
concordam especialistas. As exigências são bem completas 
e, se mesmo assim algo es�ver faltando, o par�cipante 
poderá fazer a solicitação, havendo regras específicas para 
assegurar o seu atendimento.

NOVOS E POTENCIAIS ENTRANTES
A expecta�va é fornecer informações mais claras, abran-
gentes e acessíveis a todos mediante critérios mínimos de 
padronização entre as diferentes EFPCs. “Isso é compa�vel 
com as demandas de crescimento do público da Previdên-
cia Complementar Fechada”, sublinha o Diretor Superinten-
dente. À medida que mais pessoas passam a acompanhar 
essas informações, o sistema como todo poderá ser 
beneficiado. “A mudança propicia uma ampla gama de 
informações para que os par�cipantes sejam mais atuantes 
junto aos seus planos. Esperamos que isso aconteça porque 
é essencial que eles passem a acompanhar e demandar as 
en�dades de acordo com o seu perfil de inves�dor”, avalia 
Capelle�o. 

De olho na perspec�va de expansão dos planos, espera-se 
que os novos ou potenciais entrantes tenham condições de 
tomar decisões a par�r de parâmetros mais embasados ao 
longo do tempo. “Também é uma forma de conferir maior 
atra�vidade para os produtos de Previdência Complemen-
tar Fechada porque o conhecimento prévio de como é feita a 
gestão de recursos pode incen�var as adesões.” Nessa 
conjuntura, a necessidade de diversificar inves�mentos e Fonte e matéria completa pelo link 

h�p://www.abrapp.org.br/Lists/Revista/VisualizarConteudo.aspx?ID=586

http://www.abrapp.org.br/Lists/Revista/VisualizarConteudo.aspx?ID=586
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A pandemia e as Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar
En�dades Fechadas de Previdência 

Complementar (EFPC), �veram riscos 
ocasionados pela pandemia, mas as 

medidas de restrição não dificultaram 
seu pleno funcionamento ou seu 

atendimento ao público. 

Essa é uma das conclusões do acompanhamento que o 

Tribunal de Contas da União (TCU) fez sobre a atuação da 

Superintendência Nacional de Previdência Complemen-

tar (Previc) diante dos impactos econômicos e sanitários 

ocasionados pela pandemia do novo coronavírus.

O trabalho abordou as medidas adotadas para preservar 

a liquidez e a solvência das En�dades Fechadas de Previ-

dência Complementar, dada a paralisação mundial da 

a�vidade econômica.

Os riscos ocasionados pela pandemia, segundo o TCU, 

são: fluxo de caixa insuficiente, falta de liquidez dos 

planos de bene�cios em razão de problemas financeiros 

dos patrocinadores e falhas de sistemas e fluxos internos 

de informação nas EFPC. 

Em relação à liquidez, definida como a capacidade de 

honrar o pagamento de bene�cios com a�vos de liquidez 

imediata, de menor vola�lidade e sem a necessidade de 

realização de inves�mentos, a Previc considera que a 

situação é bastante sa�sfatória a curto e médio prazo.

Já sobre o impacto da crise ocasionada pela Covid-19 no 

Sistema Fechado de Previdência Complementar, o 

trabalho mostrou que as medidas de restrição e dis-

tanciamento social não dificultaram o pleno funciona-

mento das en�dades ou seu atendimento ao público, 

visto que elas migraram para mecanismos de atendi-

mento e trabalho remotos.

Fontes de pesquisa: 

h�ps://www2.anabb.org.br/Portal/No�cia/Visualizar/100526/Especialistas-

debatem-a-previdencia-privada-no-periodo-pos-pandemia

h�ps://portal.tcu.gov.br/imprensa/no�cias/riscos-da-pandemia-sobre-as-

en�dades-fechadas-de-previdencia-complementar.htm

  O QUE A PANDEMIA TEM MOSTRADO

A pandemia tem mostrado aos brasileiros que é 

imprescindível se precaver para o futuro e isso deve ser 

explorado pelos planos de previdência. Essa questão foi 

levantada pelo ex-secretário de previdência complemen-

tar e ex-membro do Conselho Nacional de Previdência 

Complementar (CNPC), Adacir Reis.

“As pessoas estão vendo como nunca que a vida é frágil e 

está evidente que precisam de um mecanismo de 

proteção, pois há coisas que estão fora de nossas mãos. A 

pandemia mostrou que as pessoas devem se precaver. 

Daquilo que se ganha, algo deve ser des�nado para um 

mecanismo de proteção”, disse Adacir.

https://www2.anabb.org.br/Portal/Noticia/Visualizar/100526/Especialistas-debatem-a-previdencia-privada-no-periodo-pos-pandemia
https://www2.anabb.org.br/Portal/Noticia/Visualizar/100526/Especialistas-debatem-a-previdencia-privada-no-periodo-pos-pandemia
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/riscos-da-pandemia-sobre-as-entidades-fechadas-de-previdencia-complementar.htm
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/riscos-da-pandemia-sobre-as-entidades-fechadas-de-previdencia-complementar.htm
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SOLIDEZ APESAR DA CRISE 
Maioria das fundações tem recursos suficientes para pagar bene�cios por dois anos sem 
que haja necessidade de vender a�vos a preços subvalorizados.

Fonte e matéria completa pelo link 

h�p://www.abrapp.org.br/Lists/Revista/VisualizarConteudo.aspx?

ID=586

A crise desencadeada pelo novo Coronavírus trouxe 
inúmeros desafios para as En�dades Fechadas de Previ-
dência Complementar, com forte impacto sobre os a�vos (e 
passivos) e, consequentemente, sobre a solvência dos pla-
nos. Felizmente, porém, numa realidade dis�nta daquela 
observada em outros mercados, as fundações brasileiras 
têm enfrentado bem a pandemia - e seus efeitos adversos - 
graças a carteiras robustas e à mobilização dos diferentes 
stakeholders do sistema. 

Logo no início da crise, várias ações foram pensadas em 
termos de operacionalidade e regulação, e posteriormente 
levadas ao regulador CNPC (Conselho Nacional de 
Previdência Complementar). Os dados ob�dos foram então 
tabulados e compar�lhados na primeira quinzena de junho. 
Esse novo levantamento, cujo caráter foi mais quan�ta�vo, 
abrangeu tanto as en�dades que já haviam respondido ao 
primeiro contato do supervisor quanto as demais. No total, 
foram consultadas 260 En�dades Fechadas de Previdência 
Complemntar (EFPCs), sendo 83 de patrocínio público, 159 
de patrocínio privado e 18 ins�tuídas, além das 17 
En�dades Sistemicamente Importantes (ESIs) e das 36 
fundações em supervisão permanente.

FLUIDEZ OPERACIONAL 

A pesquisa evidenciou a adoção do home office sem relatos 
de qualquer dificuldade operacional: os pagamentos de 
bene�cios transcorreram normalmente, e os atendimentos 
a par�cipantes e assis�dos vêm sendo feitos por telefone, 
chat, e-mail e outros canais. Algumas en�dades também re-
lataram a criação de comitês de crise para a análise de 
cenários e eventual acionamento de planos de con�ngência 
caso a situação viesse a se agravar, observa Capelle�o. No 
que se refere aos órgãos estatutários, em geral, o calendário 
regular de reuniões, feitas por videoconferência, foi man-
�do. Em alguns casos, as atas passaram a ser enviadas por e-
mail para validação �sica posterior, quando as a�vidades 
forem normalizadas.

Ritos de inves�mentos Com relação aos inves�mentos, 
muitas EFPCs analisaram suas polí�cas, mas a maioria 

entendeu que mesmo diante do cenário adverso, não 
haveria necessidade de revisão. A principal mo�-
vação para a manutenção das polí�cas é o cenário de 
incerteza no mercado financeiro. “Nesse momento, 
nada é mais importante que a transparência. Pode-
mos afirmar que as en�dades vão sair da crise melhor 
do que entraram”.

SOLVÊNCIA E LIQUIDEZ 

Sob a ó�ca da liquidez, nenhuma ESI apresentou pro-
blemas ou dificuldades para o pagamento de bene�-
cios. “Não, havia, portanto, necessidade de realiza-
ção de a�vos a preços subvalorizados, e isso é muito 
importante”, observa Capelle�o.

Duzentos e quarenta e cinco planos informaram à 
autoridade de supervisão que não “Nesse momento, 
nada é mais importante que a transparência. 
Podemos afirmar que as en�dades vão sair da crise 
melhor do que entraram”.

Para o Diretor-Superintendente da Abrapp, Luís 
Ricardo Mar�ns, a pandemia encontrou o sistema 
forte e pujante. “Tínhamos um agregado superavi-
tário de 10 bilhões em janeiro. Passamos pela 
reforma, criamos os planos família, e �nhamos 
solidez superior a 100%, conforme apontado pela 
própria Previc.” 

A projeção de resultado agregado da EFPCs para o 
exercício de 2020 confirma o poder de resiliência do 
segmento: 17 en�dades previam superávit com 
reversão; 104 projetavam superávit, 34 vislum-
bravam déficit (desequilíbrio) com necessidade de 
equacionamento; e 66 esperavam déficit.

http://www.abrapp.org.br/Lists/Revista/VisualizarConteudo.aspx?ID=586
http://www.abrapp.org.br/Lists/Revista/VisualizarConteudo.aspx?ID=586
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ENGAJAMENTO,  E INOVAÇÃO TRABALHO REMOTO

Fonte e matéria completa pelo link 

h�p://www.abrapp.org.br/Lists/Revista/VisualizarConteudo.aspx?ID=586

A necessidade de inovação con�nua está no centro dos 
esforços das organizações, embora muitas tenham fa-
lhado. Isso porque parece haver um aspecto ainda 
pouco explorado pelos empregadores: a oferta de 
bene�cios e o consequente es�mulo a uma mentalida-
de inovadora entre os colaboradores. Afinal, a inova-
ção, além da conjugação de habilidades individuais e 
tecnologia, é produto, também, do engajamento e da 
mo�vação do corpo funcional, que não dependem 
exclusivamente do salário. “Quando bene�cios são 
oferecidos, observa-se um aumento na produ�vidade, 
na mo�vação e na felicidade. E quanto mais feliz for a 
força de trabalho, maior será a probabilidade para que 
venha a correr riscos, es�mulando o processo cria�vo”, 
afirma. 

O “novo normal” trará ainda mudanças profundas nos 
hábitos de consumo da população, diz o especialista. 
“Mesmo que procurem economizar cada centavo, as 
pessoas ainda querem inves�r em si mesmas, seja num 
plano de aposentadoria ou num carro. A Covid-19 pro-
vavelmente terá um impacto significa�vo em nossos 
gastos e hábitos de poupança de longo prazo.”

Em ar�go recente, o senhor discute quatro grandes 
mudanças no trabalho futuro. Que mudanças são 
essas? 
Quando escrevi o ar�go em questão, a pandemia do 
Covid-19 parecia um desastre distante esperando para 
acontecer. Ainda assim, essas quatro mudanças são 
consideradas as mais prevalentes no atual ambiente de 
trabalho: equipes dispersas, mudança no papel das 
equipes de Recursos Humanos, a idade das máquinas e 
a experiência dos funcionários. 

Equipes dispersas se tornaram a nova realidade, com a 
maioria delas trabalhando remotamente em diferentes 
locais e horários. Nesse caso, a comunicação é fundamental 
para que essas equipes funcionem de maneira efe�va. 
Esses funcionários, assim como a força de trabalho, sofre-
rão forte pressão para se adaptar diante dos novos aconte-
cimentos, incluindo o aprendizado de novas tecnologias e 
assuntos que vão surgindo. 

Com empregos remotos cada vez mais comuns, algumas 
habilidades tendem a ficar obsoletas e, na medida em que 
as organizações fazem a sua transição para escritórios mais 
automa�zados, os colaboradores precisarão adquirir habili-
dades específicas de IA para permanecerem relevantes. 

Os maiores talentos da atualidade valorizam itens adicio-
nais ao salário, como bene�cios, cursos de capacitação e o 
reconhecimento dentro da organização. Além disso, a 
menos que as organizações se adaptem às demandas cres-
centes de uma força de trabalho composta amplamente 
por millennials, será di�cil contratar e reter talentos.

O senhor acredita que o trabalho remoto veio para ficar? 
A pandemia em curso nos mostrou o caminho a seguir. Com 
a adoção maciça, pelas organizações, de tecnologias basea-
das em nuvem, que permi�ram que todos colaborassem 
em tempo real, acho que é seguro dizer que o trabalho 
remoto chegou para ficar. Na verdade, esse é o caminho a 
seguir por duas razões principais. Por um lado, ele permite 
que as organizações busquem os melhores talentos nos 
lugares mais distantes; por outro, os funcionários podem 
desfrutar de um maior equilíbrio entre vida profissional e 
pessoal.

A Covid-19 deve impactar os hábitos de consumo e 
poupança da população?
Os hábitos de consumo mudaram consideravelmente entre 
os afortunados que ainda têm um salário fixo. É de fato um 
ó�mo momento para aprender uma nova habilidade, rever 
nosso es�lo de vida e, mais importante, nossos hábitos de 
consumo. Além disso, essa mudança também pode vir a 
trazer uma maior economia para muitos.

Cofundador e CTO (Chief Technology Officer) da 
Vantage Circle, bem-sucedida plataforma de 

engajamento de funcionários, tendência que ganha 
corpo mundo afora, Anjan Pathak é um entusiasta de 

Recursos Humanos, como ele mesmo se iden�fica. 
Nesta entrevista, concedida a Revista da Previdência 
Complementar, o engenheiro de tecnologia britânico  

de origem indiana defende que num mundo em intensa 
transformação como o atual, engajar funcionários em 

trabalho remoto e es�mular a inovação são tarefas  
que adquirem um caráter cada vez mais  mul�facetado, 

mas nem por isso mais complexo.

http://www.abrapp.org.br/Lists/Revista/VisualizarConteudo.aspx?ID=586
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Com a pandemia do novo coronavírus, infelizmente 
tem aumentado os golpes e fraudes financeiras na 
internet. Isso porque a gente vem u�lizando mais os 
meios digitais para fazer transações bancárias, como 
pagamentos de contas, transferências de dinheiro e 
compras online u�lizando cartões de crédito e de 
débito.

Também houve um aumento no volume de propagação dos 
chamados so�wares maliciosos, conforme levantamento 
da Kaspersky, empresa especializada em segurança digital. 
Estes so�wares são usados para furtar credenciais e 
dinheiro das contas bancárias das ví�mas.

Outro levantamento da Kaspersky aponta que os cibera-
taques contra disposi�vos móveis – como os smartphones 
– cresceram 124% em março.

As principais fraudes
Boleto falso: o código de barras é alterado por meio de um 
vírus fazendo com que o pagamento vá para a conta do gol-
pista. Boletos falsos são enviados a par�r de e-mail, SMS, e 
contas fakes de WhatsApp. Os golpistas também podem 
mandar um boleto falso pelos correios.

Roubo de dados (phishing): Nesse �po de golpe, seus 
dados bancários são furtados via site adulterado com 
layout igual ao do seu banco, por exemplo. Os criminosos 
enviam e-mail ou SMS com um link. Se você clica nele, abre 
a possibilidade de os golpistas terem acesso às suas 
informações.

Invasão da conta por trojan: Ele é instalado no seu compu-
tador ou celular dando acesso ao golpista para invadir a sua 
conta corrente. O trojan também é enviado via links falsos.

Como se proteger
Desconfiar de links e de envio de boletos por e-mail ou SMS 
é o primeiro passo. Principalmente os com chamadas ape-
la�vas como sobre problemas em conta bancária ou que 
seu nome será enviado ao SCPC por falta de pagamento de 
alguma conta. Na dúvida, desconfie sempre!

Mas também é fundamental ter um an�vírus a�vo e 
atualizado tanto no computador quanto no celular. Existem 
muito disponíveis de graça!

Nas fraudes envolvendo cartão de crédito, o melhor 
recurso é se cadastrar nos serviços de mensagens das admi-
nistradoras do cartão ou do banco, que avisam quando uma 
compra é realizada. Ao receber a mensagem e se não �ver 
sido você que fez a compra, bloqueie o cartão rapidamente. 
Só baixe aplica�vos na loja oficial do seu sistema operacio-
nal, e sempre verifique se está baixando o app oficial, pois 
existem apps fakes também!

Cuidado com telefonemas, e-mails ou SMS pedindo para 
atualizar seus dados. Nenhum banco entra em contato para 
pedir atualizações e não há desbloqueio de cartão por meio 
do contato feito pelo banco. É você quem deve entrar em 
contato com o banco.

Ainda, os bancos não enviam ninguém à sua casa para 
re�rar seu cartão ou outros disposi�vos. No caixa eletrô-
nico, peça ajuda de um funcionário iden�ficado e, mesmo 
assim, não entregue seu cartão a ele.

Xi, caí no golpe! E agora?
Se você for ví�ma de golpes e fraudes financeiras, procure 
uma delegacia de polícia e registre Bole�m de Ocorrência. 
Esta a�tude ajuda a polícia a inves�gar os casos e encontrar 
os criminosos. Avise seu banco e a administradora do 
cartão de crédito. Peça o cancelamento do cartão e 
mudanças de senhas.

Evite prejuízo
Os bancos e outras empresas não podem ser responsa-
bilizados pelos golpes aplicados por criminosos. Eles só 
assumem o prejuízo se houver alguma falha no sistema de 
segurança do banco ou da empresa que colaborou para que 
os golpes e fraudes financeiras tenham sido realizados no 
universo online. Então, mais um mo�vo para você não 
marcar bobeira. Fique esperto!

Fonte:

h�ps://www.consumidorposi�vo.com.br/no�cia/cuidados-com-golpes-e-

Cuidados com golpes 
e fraudes na internet 

durante a pandemia
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Em um futuro no qual a previdência social é imprevisível, se preocupar com a 

aposentadoria tornou-se indispensável, principalmente no momento em que vivemos.

Fonte: ASCOM PREVES - www.preves.es.gov.br

Em tempos de Pandemia da COVID-19, 
informamos que estamos funcionando de 
segunda a sexta-feira, de 09h às 16:30h, 
com agendamento para atendimentos 

presenciais. Caso precise entrar em 
contato conosco, favor enviar e-mail para 

contato@preves.es.gov.br

ME PREOCUPAR COM 

APOSENTADORIAAPOSENTADORIA

Com a Lei Complementar nº 711, todos os servidores 

que ingressarem no serviço público a partir do fun-

cionamento da PREVES terão, na sua aposen-

tadoria, os seus rendimentos limitados ao teto 

previdenciário do Regime Geral de Previdência 

Social (RGPS). Pensando na melhor oportunidade do 

servidor adquirir apoio financeiro para sua apo-

sentadoria, foi criada a Fundação de Previdência 

Complementar do Estado do Espírito Santo 

(PREVES).

Somos uma entidade sem fins lucrativos, na qual 

todas as contribuições feitas pelos participantes 

são investidas de forma a aumentar a reserva de 

capital individual, que será acrescida das rentabili-   

dades obtidas dos recursos. O montante obtido 

ficará registrado em uma conta nominal ao par-

ticipante. 

INFOPREVES - OUTUBRO 2020

PRA QUÊ?

http://www.preves.es.gov.br
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EDUCAÇÃO   FINANCEIRA

"Trata-se do processo no qual os indivíduos melhoram a sua compreensão 

em relação ao dinheiro e produtos com informação, formação e 

orientação. Nesse sen�do, geram-se os valores e as competências 

necessárias para se tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos 

envolvidos. Para assim, poderem fazer escolhas bem informadas." 

 Estratégias Nacional de Educação Financeira - ENEF
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C o n h e c e n d o  & 
c o n t r o l a n d o
s e u s g as t o s

Você já teve aquela sensação que o seu salário simples-
mente desapareceu, mas você não sabe como? Pois é, as 
pessoas geralmente sabem o quanto ganham, mas não 
sabem o quanto gastam. E muito menos aonde gastam.

Para mudar esta situação é necessário fazer um controle de 
despesas. Isto significa anotar diariamente cada despesa 
realizada e qual o meio de pagamento u�lizado – dinheiro, 
cartão ou cheque. Para que você possa realizar uma melhor 
análise, as despesas devem ser agrupadas em categorias: 
educação, alimentação, moradia, etc. Feito isto, você 
poderá verificar as quan�as gastas em cada categoria e 
então estabelecer um orçamento, um limite de gastos para 
cada categoria.

Caso você observe que suas despesas são superiores às 
receitas, você tem três opções:
 * Aumentar as receitas;
 * Diminuir as despesas;  
 * Aumentar as receitas em conjunto com a diminuição de 

despesas.

O corte de gastos é algo doloroso de se fazer. Significa abrir 
mão, em muitos casos, daqueles pequenos prazeres que 
parecem fazer a vida valer mais a pena. Entretanto, este 
sacri�cio de hoje será pequeno se comparado à alegria de 
conseguir alcançar o seu OBJETIVO. Esta é a base do pen-
samento da Educação Financeira!

Algumas ações como adiar a troca do carro, não comprar o 
úl�mo lançamento eletrônico, comparar preços de bens e 
serviços antes de adquiri-los podem significar reduções 
relevantes de despesas. Mas também não se esqueça dos 
gastos pequenos que parecem insignificantes, como aquele 
bombom diário depois do almoço ou a loteria semanal. 
Acumulados, eles podem se tornar os vilões do seu 
orçamento.

Acompanhe seus gastos com carinho. Você poderá perce-
ber que em algumas categorias existem gastos excessivos. 
Ou então, descobrir despesas desnecessárias, que pode-
riam ser adiadas. Saiba que a Educação Financeira não 
consiste somente em aprender a economizar, cortar gastos, 

poupar e acumular dinheiro. É muito mais que isso! É 
buscar uma melhor qualidade de vida tanto hoje quanto no 
futuro, proporcionando a segurança material necessária 
para aproveitar os prazeres da vida e ao mesmo tempo 
obter uma garan�a para eventuais imprevistos.

A famosa fábula da “Formiga e da Cigarra” exemplifica 
muito bem uma eterna questão que tentamos resolver 
diariamente: “Será melhor simplesmente aproveitar o dia 
de hoje ou nos preparar para o futuro”?

Traduzindo isto em um exemplo prá�co, suponha que você 
esteja passeando em um shopping e passa por uma loja 
com aquela roupa fantás�ca que você sempre sonhou. 
Você não tem mais dinheiro para o mês. O que você faz?

 - Compra a roupa no cartão, em 3 vezes, afinal você 
merece. Nunca se sabe o dia de amanhã, mas ele vai 
ser melhor com esta roupa nova;

 - Não compra, naquele momento. Mas volta para casa e 
começa a planejar o que fazer para economizar e 
comprá-la daqui a 3 meses;

 - Não compra, naquele momento e nem depois. Afinal 
você tem outros obje�vos mais importantes e 
prioritários que você deseja cumprir antes da compra 
da roupa.

Existe uma resposta correta? Não. Aliás, você pode escolher 
respostas diferentes de acordo com o momento da sua 
vida. O mais importante é que você escolha a sua resposta 
de modo consciente, que conheça as implicações de sua 
decisão e tenha uma a�tude equilibrada. Isto é Educação 
Financeira.

É, parece fácil, mas não é. O nosso obje�vo aqui é ajudá-lo a 
buscar este equilíbrio na sua vida financeira. Não desista, 
mas também não espere soluções rápidas ou milagrosas. 
Dê um passo a cada dia. Pode não parecer, mas no longo 
prazo você vai se surpreender com os resultados!

Fonte: h�p://minhaseconomias.com.br/educacao-financeira

E D U C A Ç Ã O F I N A N C E I RA
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uma pessoa com espírito jovem fazendo as coisas que 
realmente gosta, seja cur�ndo a família, trabalhando em 
algo que lhe dê prazer ou viajando pelo mundo. Uma 
pessoa que possui segurança financeira e sente prazer em 
viver.

Muitas pessoas acreditam que isto é algo di�cil demais para 
ser a�ngido. Realmente, não é algo que seja fácil, mas com 
disciplina e tomando as decisões financeiras corretas, isto é 
bastante possível.

Se você pretende se aposentar contando apenas com 
recursos do INSS ou então com recursos de algum fundo de 
pensão, há grandes chances de você acabar cur�ndo a vida 
apenas ao final dela. Para que a cena idealizada ocorra é 
preciso economizar recursos financeiros adicionais além 
das “oficiais”. Isto significa que você deve procurar poupar 
sempre e o máximo que puder, sempre levando em conta o 
equilíbrio que deve exis�r entre a qualidade de vida 
presente e a futura.

Mas só poupar não basta. Saber inves�r também é um fator 
crí�co para o seu obje�vo. E isto não é uma tarefa fácil, pois 
as opções que nos sãos apresentadas, são muitas. Elas não 
incluem somente planos de previdência privadas, mas 
também quaisquer formas de inves�mento que nos 
permitam aumentar nosso patrimônio. 

A previdência privada ou complementar, como preferir 
chamar, pode lhe garan�r uma aposentadoria com mais 
tranquilidade. Use o  e Simulador de Previdencia da Preves
simule sua aposentadoria.

Fonte: h�p://minhaseconomias.com.br/educacao-financeira

A busca pela qualidade de vida no presente e no futuro 
envolve o estabelecimento de obje�vos que podem ter 
valores e prazos diversos. Para algumas pessoas, este 
processo de definição de metas é algo que ocorre 
naturalmente, sem muita dificuldade.

Se este não é o seu caso, não se preocupe. Você faz parte da 
maioria! Mas isto não é desculpa para não os ter. O seu 
obje�vo pode ser fazer uma viagem no próximo ano, trocar 
de carro em 2 anos, comprar a casa própria em 10 anos ou 
simplesmente acabar com aquela dívida do cartão até o 
final do ano.

Provavelmente você irá constatar que possui muitos 
obje�vos para poucos recursos. O passo seguinte é então 
priorizar os obje�vos e, por fim, estabelecer metas de 
poupança. E sempre que você �ver que tomar uma decisão 
sobre “gastar ou não gastar”, pense no seu obje�vo. Pense 
em como a sua decisão fará com que você fique mais perto 
ou mais longe da sua meta.

Para começar de uma maneira simples, estabeleça ao 
menos UM obje�vo com relação ao seu dinheiro. Busque 
uma meta bem simples e de curto prazo, de modo que você 
consiga ver os resultados mais facilmente e vá ganhando 
confiança em si. Em pouco tempo você já estará buscando 
obje�vos maiores e de longo prazo!

 Aposentadoria

Para a Educação Financeira, o conceito de aposentadoria 
não é aquele aonde se observa uma pessoa idosa 
desgastada depois de anos de trabalho. A aposentadoria 
pode chegar muito antes. A cena que preferimos ver é a de 

Estabelecendo 
Objetivos

E D U C A Ç Ã O F I N A N C E I RA



SIMULADOR 
PREVES

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

Através da Educação 

Previdenciária e do 

Simulador da PREVES, 

ajudamos os servidores 

públicos a terem uma 

estimativa do benefício 

acerca de sua 

Aposentadoria 

Complementar.
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fique atento aos sintomas
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Sabemos bem que passar por um momento de 
dificuldade financeira não é nada agradável, e nem 
sempre é fácil lidar com essa situação. Muitas vezes 
ela evolui para um verdadeiro estado de estresse, 
gerando implicações em todos os aspectos de nossa 
vida e podendo inclusive colocar em risco uma das 
principais fontes de riqueza: o nosso trabalho.

É possível dizer qual é o momento exato em que isso 
começa a acontecer? Ou seja, a par�r de que nível 
de estresse financeiro as pessoas começam a faltar 
no trabalho, u�lizam seu tempo e recursos da 
empresa para na busca de soluções para seus 
problemas ou chegam no nível máximo de estresse 
no trabalho?

Estes problemas podem ter origem principalmente 
a par�r de:
 a) Eventos circunstanciais que geram grande 

impacto financeiro nega�vo, como perda de 
emprego, doença, acidente, divórcio, etc.;

 b) Falta de educação financeira, que impede as 
pessoas de gerenciarem adequadamente 
suas finanças;

 c) Fatores psicológicos, que abrangem impulsos 
consumistas e vícios relacionados a jogo, 
drogas e álcool;

 d) Estagnação ou redução da renda, que se 
caracteriza pela perda gradual do poder de 
compra.

Assim, não há exatamente um momento específico 
para que o desempenho profissional caia devido aos 
problemas financeiros, nem um fato isolado que 
desencadeie esta queda, mas sim, a conjunção 
deles, porque todos estão, de certa forma, relacio-
nados. Na verdade, as reações vão acontecendo aos 
poucos e aumentando de acordo com o tempo e a 
intensidade dos problemas financeiros. Por exem-
plo, se falta dinheiro para fechar o mês, primeiro 
u�liza-se o cartão de crédito ou cheque especial. 
Caso isso vire uma ro�na, o próximo passo é a busca 
por financeiras, amigos e familiares. Em úl�mo caso, 
os agiotas. Os problemas vão se acumulando e, 
junto com eles, o aumento do estresse – que tam-
bém varia do suporte psicológico de cada pessoa.

Ou seja, outro aspecto a se considerar é o fato de 
que certas pessoas conseguem lidar melhor com o 
estresse financeiro ou qualquer outro �po de 
estresse. Por exemplo, existem pessoas que podem 
se encontrar dificuldades financeiras graves, mas 
não estão nem um pouco preocupadas. Por outro 
lado, uma outra pessoa pode nem conseguir dormir 
devido a uma dívida, por exemplo, de (R$ 30,00). 
Por estarmos lidando com as reações humanas, não 
há uma linha demarcatória fixa ou um comporta-
mento padrão.

Mas uma coisa é certa: seja em maior ou menor 
grau, o problema financeiro irá repercu�r no dia-a-
dia profissional. Quanto antes houver a conscien-
�zação a respeito do problema e a procura por 
ajuda, melhor.

Fonte:
h�p://minhaseconomias.com.br/blog/financas-pessoais/estresse-
financeiro-fique-atento-para-os-sintomas

Estresse Financeiro: fique atento aos sintomas
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Seu cérebro o está mantendo endividado?

Você é daqueles que todo mês faz um planejamento detalhado para se livrar das dívidas, mas mesmo assim chega 
no dia 30 com mais débitos do que receitas? Se a resposta for sim, agora você tem mais um aspecto a ser analisado: 
o seu cérebro pode estar 'jogando contra' você.

Estudos recentes sugerem que nosso cérebro tem 
uma tendência de focar nas dívidas de valores 
menores quando tentamos priorizar o pagamento 
de nossos compromissos. Porém, o mais aconselhá-
vel é eliminar primeiro as dívidas que cobram as 
maiores taxas de juros ao invés de analisar somente 
o valor a ser pago.

O efeito dos juros compostos faz com que as dívidas 
com altas taxas cresçam de uma maneira muito 
maior que as dívidas com baixas taxas.

Estudo

No estudo em questão, uma série de dívidas com 
diferentes valores e taxas de juros foram 
apresentados aos par�cipantes. Os pesquisadores 
deram então um cheque para que cada par�cipante 
pagasse as dívidas.

Eles �nham que escolher quais seriam pagas pri-
meiro, já que o cheque não cobriria o total dos 
débitos.

Apenas 3% dos par�cipantes escolheram pagar as 
dívidas com as maiores taxas em primeiro lugar. A 

grande maioria das pessoas preferiu pagar as 
dívidas com menores valores, independentemente 
das taxas de juros.

Este estudo sugere que as pessoas são natural-
mente contra a experiência de ter uma quan�dade 
grande de dívidas. Este impulso é tão grande que 
elas buscam eliminar várias dívidas ao invés de focar 
nas que “custam” mais.

Ou seja, o nosso cérebro racional está totalmente à 
mercê de nosso psicológico neste momento tão 
importante!

Ensine o seu cérebro

Sim, isso é possível! Para começar, liste todas as suas 
dívidas, com os valores e as taxas de juros cobradas. 
E aí coloque-as em ordem decrescente das taxas (ou 
seja, as com maiores taxas primeiro).

Comece pagando o máximo que puder destas 
dívidas mais caras e pague somente o mínimo 
necessário nas dívidas mais baratas. Siga a lista e 
você naturalmente estará focando os recursos no 
lugar certo.

Fonte: 
h�p://minhaseconomias.com.br/blog/financas-pessoais/seu-cerebro-o-esta-mantendo-endividado



“PREVENIR 
é um ato de AMOR

com você e com
todos que te amam”

(Priscilla Rodighiero)
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    Plano PREVESSE
Plano de contribuição previdenciária des�-

nado aos servidores com vínculo efe�vo no 

Estado do Espírito Santo. Com contribuição 

que pode variar de 3% a 8,5%, o servidor 

contribuinte deste plano pode ser caracte-

rizado de três  formas: 

Ÿ ATIVO. Servidor que possui remuneração 

acima do teto do INSS. Sua contribuição 

para a PREVES é feita somente com o valor 

de diferença entre seu salário mensal e o 

teto do RGPS. Além disso, o patrocinador 

também contribui paritariamente até 8,5%. 

Ÿ ATIVO FACULTATIVO. Servidor que possui 

remuneração inferior ao teto do INSS. 

Nesta modalidade não há contribuição do 

patrocinador.

Ÿ ATIVO FACULTATIVO ANTERIOR. Servidor 

que é anterior a criação da PREVES e  deseja 

contribuir para obter maior apoio finan-

ceiro na aposentado-

ria. Nesta modalida-

de não há contribui-

ção do patrocinador.

    Plano PREVESCDT
É o plano de contribuição previdenciária 

des�nado aos servidores públicos, estatu-

tários ou cele�stas em cargos de comissão, 

designação temporária, ocupantes de funções 

de confiança ou emprego em fundações, 

sociedades de economia mista e empresas 

públicas do Estado.

A percentual de contribuição mínimo é de 3% 

e o par�cipante pode usufruir de todos os 

bene�cios da previdência complementar.

O participante tanto do plano PREVES  SE

e do PREVES  que perder o vínculo CDT

com o Estado e desejar continuar a 

contribuir com a Fundação, pode ser 

AUTOPATROCINADO, ou seja, o parti-

cipante passa a fazer os depósitos 

mensais para a PREVES, a fim de manter 

sua reserva financeira para o futuro.
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Mantenha-se conectado 

e Informado, SIGA 

a  nas redes PREVES

sociais e fique por dentro 

de tudo que acontece 

na Fundação.

SIGA As nossAS
REDE SOCIAIS:

@preves_es

@preves.es

PrevesES
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Tire sua dúvida: contato@preves.es.gov.br
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Como faço meu primeiro acesso na Área do 
Par�cipante?

Acesse o site da PREVES ( ). Na área www.preves.es.gov.br
superior direita do ao lado de um cadeado cinza, existe o 
link para a “Área do Par�cipante”. É lá que você precisa 
entrar. Ao entrar na “Área do Par�cipante” clique em 
“PRIMEIRO ACESSO” e siga as instruções abaixo:
 
As senhas são criadas aleatoriamente, seguem instruções 
abaixo:

Nesta tela serão exibidas as opções de login, e de 
criação/recuperação de senha. Para receber uma nova 
senha, o usuário deverá confirmar seu CPF e data de 
nascimento, clicar em “Cadastrar Senha”, e aguardar a 
confirmação de envio para sua conta de e-mail, o qual foi 
informado na PREVES no ato da adesão ao Plano de 
Bene�cios, ou posteriormente inserido em seu cadastro 
através de uma alteração cadastral. Caso você não tenha o 
e-mail cadastrado, terá que atualizar o cadastro vindo a 
PREVES; ou atualizar o cadastro u�lizando o formulário 
constante em nosso site, localizado no menu REQUERER.

Atenção: Em nosso sistema, você não pode criar sua 
própria senha, ela é criada aleatoriamente.

Como que faço para saber os valores que tenho na 
minha reserva financeira do Plano de Bene�cios?

Na área superior direita do site da PREVES ( ), www.preves.es.gov.br

ao lado de um cadeado cinza, existe o link para a “Área do 
Par�cipante”, procure a opção Extrato de Contribuições 
Previdenciárias, lá você já pode acessar seu extrato de 
contribuições e saber o montante que está registrado em 
sua reserva financeira.

Fiz minha previdência com a PREVES quando assinei o 
contrato DT, depois par�cipei de um novo processo 
sele�vo e vou assinar um novo contrato. Gostaria de saber 
se o plano de previdência da PREVES vai encerrar quando 
rescindir o primeiro contrato de DT?

Sim quando rescindir o contrato também é finalizado o 
contrato com a PREVES. No seu caso, conforme suas 
informações, você pode seguir por dois caminhos 
diferentes:

AUTOPATROCÍNIO - Você pode con�nuar contribuindo na 
qualidade de autopatrocinado, mantendo todos os seus 
bene�cios previdenciários. Suas contribuições, neste caso, 

são realizadas por pagamento através de boleto bancário. 
Para solicitar o autopatrocínio você tem duas formas:

 
Agendar seu atendimento presencial com Suelen ou Sabrina 
pelo telefone ; ou através do nosso site (027) 3322-9802
www.preves.es.gov.br no item PLANOS / REQUERER, 
selecione a opção REQUERER e procure por AUTOPA-
TROCÍNIO.

Atenção: Ao optar pelo site, é importante saber que o 
não atendimento aos procedimentos descritos nas 
instruções do site, ensejará em indeferimento do 
pedido de autopatrocínio e a necessidade de 
comparecimento à PREVES.

NOVO CONTRATO - Contratar novamente a PREVES no seu 
novo vínculo. Neste caso, solicito que procure a Adriana 
Barbosa, Gerente de Bene�cios de Risco para agendar um 
atendimento presencial. Ela vai poder �rar suas dúvidas e 
realizar simulações de contribuição e bene�cios.

Regras para agendamento do atendimento pre-
sencial durante a pandemia:

Segundas à Sextas-feiras, de 09h às 16:30h, com 
agendamento para atendimentos presenciais. Caso 
precise entrar em contato conosco, enviei um e-mail 
para  contato@preves.es.gov.br

     Informações complementares:

É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA FACIAL;

SOMENTE SERÃO REALIZADOS 
ATENDIMENTOS PREVIAMENTE 
AGENDADOS;

ATENDIMENTO 
SOMENTE COM O 
PARTICIPANTE – FAVOR 
NÃO TRAZER 
ACOMPANHANTES;

CHEGAR NO 
HORÁRIO 
AGENDADO. 
NÃO HAVERÁ 
ANTECIPAÇÃO DE 
ATENDIMENTOS.

http://www.preves.es.gov.br
http://www.preves.es.gov.br
tel:(027)%203322-9288
http://www.preves.es.gov.br/
http://contato@preves.es.gov.br
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Cuidar da saúde também é coisa de homem.
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Renan Pizzol Broedel, começou a trabalhar na PREVES em 
2014, foi contratado como funcionário e atua na Fundação 
como Assessor da Presidência cuidando da área de 
Tecnologia da Informação. Além disso, anteriormente 
atuou como Assistente de Redes no Ins�tuto de Previdência 
dos Servidores do Estado do Espirito Santo, no período de 
2007 a 2014.

Como é trabalhar na PREVES? 
RENAN – O ambiente de trabalho é bastante agradável. 
Toda a equipe está em contato constante, o que mantém 
todos sempre atualizados, quanto aos projetos da 
Fundação. 

O que poderia dizer aos servidores sobre a atuação da 
PREVES? 
RENAN – ACREDITE, a PREVES está aqui para lhe ajudar com 
sua aposentadoria. Atuando com uma gestão transparente, 
a PREVES faz com que sua condução prime pela boa 
governança e pela eficiência dos controles internos.

Você está desenvolvendo novas funcionalidades para o 
Portal do Par�cipante da PREVES, fale um pouco mais 
sobre isso: 

RENAN – Estamos trabalhando para melhorar e oferecer 
novas funcionalidades do simulador aos par�cipantes. A 
previsão de conclusão é até o final do mês de novembro. 
Com novo formato, o simulador permi�rá aos par�ci-
pantes a inclusão do saldo da reserva em novas simulações 
e em caso de alterações nos percentuais de contribuições, 
auxiliará o par�cipante em sua decisão . 

O que você destacaria como diferencial nos planos da 
PREVES em relação a outras ins�tuições? 
RENAN – Dentre os pontos que posso citar, os três 
principais são: 1- No plano PREVE SE,  o patrocínio que está 
disponível para os servidores efe�vos, dependendo do 
percentual de contribuição escolhido, pode-se dobrar a sua 
contribuição; 2- A PREVES foca em bater suas metas e gerir 
os recursos com responsabilidade, sempre seguindo fiel-
mente a legislação e seus valores; 3- A legislação tributária 
permite poupar até 20,5% da renda bruta tributável anual 
sem incidência de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), 
sendo 8,5% diretamente no contracheque e 12% via 
aportes faculta�vos, na declaração anual.

O que você gostaria de dizer as pessoas sobre suas 
expecta�vas em relação a esse úl�mo trimestre do ano, 
ainda em meio a pandemia da COVID-19?
RENAN – Não tenho muito a dizer, minhas expecta�vas não 
são muito posi�vas diante do que vemos quanto ao 
isolamento social de parte da população. No entanto, no 
meio profissional está sendo uma oportunidade para 
explorar novos meios de executarmos nossas a�vidades, 
agora com um papel ainda maior da tecnologia. Foram 
abertas, portas para implementação de soluções que antes 
�nham resistência no uso e acredito que assim, como neste 
úl�mo trimestre e início de 2021, teremos ainda mais 
soluções disponíveis para nosso dia-a-dia.

Fale um pouco mais, sobre você!
RENAN – Sou de Domingos Mar�ns, mas moro na Grande 
Vitória desde 1997. Trabalho na área de TI desde 2007 
sendo na maior parte com suporte ao usuário e analista de 
sistemas. Também sou casado e tenho dois filhos. 

O que você gosta de fazer no seu tempo de lazer?
RENAN – Gosto de estar com minha Família, quando 
possível viajar e encontrar amigos.

Tem planos para o futuro? Pode falar sobre algum deles? 
RENAN – Vários planos, mas minha meta principal é a 
especialização na área de desenvolvimento de sistemas 
para gestão de dados. Tenho me dedicado aos assuntos em 
meu tempo de estudos com o intuito de ainda me dedicar a 
área.
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www.preves.es.gov.br

BOAS NOVAS 

2021
Tempos difíceis vieram e permanecemos unidos e 

cada vez mais fortes para superar os desafios.

Continue contando com a PREVES. Estamos aqui 

para ajudar que o seu futuro possa ser melhor!


