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SÃ
O “Oferecer soluções financeiras 

proporcionando rentabilidade 
e segurança no amanhã dos 
participantes.” VI

SÃ
O

“Estar entre as dez melhores 
Fundações do setor de previ-
dência complementar e ser a 
melhor opção para o participan-
te de planos, em rentabilidade e 
segurança de investimento.”

“Integridade, 
Comprometimento, 
Respeito e
Busca da Excelência.”
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R
ES “Evolução contínua 

da gestão de planos 
previdenciários, associada 
a boas práticas de 
governança.”
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	 “Não	 perca	 mais	 tempo”.	 “Aproveite	 a	 contrapartida	 do	 patrocinador”.	

“Não	demore	mais	nem	um	minuto	em	fazer	a	sua	adesão”.	“É	para	ontem”.	

“Corra	agora	e	leve	seus	colegas	com	você”.	“Não	existe	investimento	melhor”.	

“Me	arrependo	de	ter	demorado	tanto	em	aderir”.	“Pense	no	seu	futuro	e	de	

sua	família”.	“O	INSS	não	vai	cobrir	suas	necessidades”.	

	 Essas	são	algumas	frases	ditas	pelos	nossos	entrevistados	nos	últimos	anos	

sobre	o	que	diriam	aos	colegas	que	ainda	não	fizerem	sua	adesão	aos	planos	

de	 previdência	 complementar	 da	 Previnorte.	 Em	 2020	 tivemos	 223	 novas	

adesões,	um	número	significativo,	mas	que	ainda	poderia	ser	maior	caso	todos	

tivessem	a	consciência	de	planejar	o	seu	futuro	na	hora	da	aposentadoria.	

	 Não	é	um	momento	simples	se	aposentar.	É	difícil,	complexo,	mexe	com	a	

saúde	mental	quando	a	saúde	física	também	pode	estar	delicada.	É	preciso	

planejar	com	muita	antecedência	essa	hora,	não	de	parar	de	trabalhar,	mas	

de	deixar	um	emprego	seguro,	que	durante	 tantos	anos	nos	proporcionou	

viver	em	uma	boa	situação	financeira	e	profissional.	Não,	não	é	fácil.	

	 Por	 isso	 mesmo,	 temos	 repetido	 em	 nossas	 entrevistas,	 reportagens	 e	

bordões:	não	perca	tempo	em	se	tornar	um	participante	da	Previnorte.	É	um	

investimento	rentável,	pois,	a	cada	real	 investido,	a	empresa	patrocinadora	

também	contribui	com	até	um	real.	Também	temos	demonstrado	todos	os	

dias,	em	todas	as	nossas	publicações,	a	nossa	responsabilidade	em	tratar	o	seu	

dinheiro	com	o	máximo	cuidado	e	temos	uma	das	melhores	rentabilidades.	

	 Por	isso,	você	que	nos	lê,	mas	que	ainda	não	se	decidiu	em	ser	participante	

dos	nossos	planos	de	benefícios	–	e	não	é	somente	a	complementação	da	

aposentadoria,	mas	 também	pensões	 e	 empréstimos	 –,	 venha	 se	 somar	 a	

esses	223	colegas	que	fizeram	suas	adesões	em	2020.		Em	2021	te	esperamos	

aqui	na	Previnorte	 com	o	mesmo	entusiasmo,	presteza	e	 compromisso	de	

fazer	o	melhor	por	você.

A Diretoria
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Faça parte da
Previnorte
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	 “Sou	 parti	cipante	 da	 Previnorte	 desde	 quando	 entrei	 na	

Amazonas	 Energia	 no	 últi	mo	 mês	 de	 agosto.	 Considero	 o	 trabalho	

da	 Fundação	 de	 extrema	 importância,	 principalmente	 para	 quem	

não	tem	o	hábito	de	economizar	para	o	 futuro	e	sabe	que	não	pode	

depender	 exclusivamente	 do	 governo	 para	 ter	 uma	 ‘previdência	

digna’,	 a	 qual	 garanti	rá	 a	 manutenção	 da	 vida	 futura,	 bem	 como	

de	 sua	 família.	 Com	 a	 reforma	 da	 Previdência	 aprovada,	 mas	 com	

as	 incertezas	 sobre	 seus	 desdobramentos,	 a	 adesão	 ao	 plano	 de	

previdência	 complementar	 irá	 servir	 para	 que	 eu	 mantenha,	 na	

inati	vidade,	um	padrão	melhor	do	que	se	dependesse	apenas	do	INSS.

5

	 Aos	colegas	que	ainda	não	são	parti	cipantes	da	Previnorte,	eu	diria	

que	a	responsabilidade	por	nosso	 futuro	é	nossa,	e	quem	deve	 fazer	

algo	por	eles	são	eles,	e	não	o	governo,	seus	familiares	ou	a	sociedade.	

Logo,	é	necessário	pagar-se	primeiro!	Outra	coisa	importante	a	saber	é	

que	ter	um	dinheiro	guardado	ajudará	na	realização	de	projetos	futuros	

e	na	manutenção	da	qualidade	de	vida	da	família.	Portanto,	é	necessário	

abrir	mão	 de	 gastos	 desnecessários,	 evitando	 desperdício,	 encontrar	

meios	de	gastar	menos	e	guardar	uma	parte	para	o	futuro,	e	se	eles,	

assim	como	eu,	‘são	bons	em	pagar	boletos’,	aderir	à	Previnorte	só	irá	

nos	ajudar	a	poupar	hoje	para	proporcionar,	amanhã,	a	manutenção	de	

um	padrão	de	vida	igual,	ou	melhor,	ao	da	fase	laborati	va”.

Bárbara Carolline Arruda Barbosa

parti	cipante	ati	va	da	Amazonas	Energia
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	 “Em	1980	 fui	 aprovado	 no	 concurso	 público	 da	 Companhia	 de	

Eletricidade	de	Manaus.	Em	seguida,	a	empresa	 foi	 incorporada	pela	

Eletronorte,	 onde	 permaneci	 até	 1997,	 quando	 foi	 criada	 a	Manaus	

Energia,		a	qual,	em	2008,	teve	a	totalidade	de	suas	ações	adquiridas	

pela	Eletrobras,	sendo	criada	a	Amazonas	Energia,	que	foi	privati	zada	em	

2019.	De	1989	até	1994	fui	gerente	administrati	vo	da	Usina	Hidrelétrica	

Balbina,	e	também	fui	conselheiro	ti	tular	do	Conselho	de	Administração	

do	Amazonas	e	Roraima,	no	período	de	1999	a	2006.	Em	dezembro	de	

2019	me	aposentei	e	estou	aproveitando	a	vida	junto	à	minha	esposa,	

fi	lhas	e	neta”.

	 “Um	fato	marcante	na	minha	vida	profi	ssional	ocorreu	em	1987,	

quando	parti	cipei	de	um	rigoroso	processo	seleti	vo	e	 fui	selecionado	

para	 o	 cargo	 de	 gerente	 administrati	vo	 da	 Hidrelétrica	 Balbina.	 Foi	

uma	experiência	pessoal	e	profi	ssional	 incrível,	pois	ti	nha	 sob	minha	

responsabilidade	e	equipe,	além	de	 todas	as	áreas	administrati	vas,	a	

administração	de	duas	vilas	residenciais,	dois	clubes,	hospital,	serviços	

de	 água,	 energia	 e	 saneamento	 básico,	 além	 de	 todo	 o	 comércio

do	complexo”.		

Ricardo Pereira da Silva

Ricardo e a esposa e, ao lado, com a neta.
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“Sou	 parti	cipante	 da	 Previnorte	 desde	 a	 sua	 criação.	 Considero	

um	 excelente	 trabalho,	 fruto	 de	 uma	 moderna	 administração,	 com	

profi	ssionais	de	alto	nível,	prontos	para	cumprir	a	missão	da	Fundação.	

Lá	 exerci	 as	 funções	 de	 conselheiro	Deliberati	vo	 e	 Fiscal,	 quando	 fui	

vice-presidente	 do	 Conselho	 Deliberati	vo	 e	 presidente	 do	 Conselho	

Fiscal.	 A	 importância	 da	 previdência	 complementar	 é	 proporcionar	

uma	tranquilidade	fi	nanceira	para	o	presente	e,	principalmente,	para	

um	futuro	sem	sobressaltos.	Eu	sempre	brincava	com	os	colegas	recém-

admiti	dos	 na	 empresa:	 “Antes	 de	 assinar	 seus	 contratos	 de	 trabalho	

assinem	 a	 fi	cha	 de	 adesão	 da	 Previnorte!”.	 Para	 os	 que	 ainda	 não	

assinaram,	 deixo	 a	 seguinte	mensagem:	 leiam	a	Revista	 Previnorte	 e	

corram para assinar”.

Ricardo Pereira da Silva	–	parti	cipante	assisti	do	da	Amazonas	Energia.

	 “Em	 1997,	 entrei	 na	 empresa	 como	 estagiário	 em	 técnico	 de	

segurança	 do	 trabalho,	 quando	 ainda	 era	 a	 Eletronorte.	 Em	 1998,	

contratado	como	terceirizado,	trabalhei	na	construção	da	Subestação	

Monte	 Cristo	 e	 do	 Linhão	 de	 Guri.	 Em	 2003,	 retornei	 por	 meio	 de	

concurso	 público,	 já	 na	 Boa	 Vista	 Energia.	 Fui	 gerente	 da	Divisão	 de	

Meio	Ambiente,	onde	parti	cipei	da	implantação	do	sistema	de	gestão	

ambiental	 das	 empresas	 de	 distribuição	 da	 Eletrobras.	 Depois,	 fui	

coordenar	a	área	do	serviço	especializado	em	engenharia	de	segurança	

e	medicina	do	trabalho.	Após	a	privati	zação,	passamos	a	fazer	parte	da	

Roraima	Energia,	onde	estou	até	hoje,	atuando	sempre	na	prevenção	

da	integridade	fí	sica	dos	colaboradores”.

Ricardo e família.

Deivinson e família.
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	 “Um	dos	fatos	marcantes	na	vida	profi	ssional	 foi	quando	entrei	

como	 concursado	 e	 nos	 apresentaram	 os	 benefí	cios	 oferecidos	

aos	 colaboradores.	 Eu	 conhecia	 a	 Previnorte	 e	 vi	 colegas	 fazendo	

referência	à	Fundação,	relatando	de	quanto	seriam	seus	vencimentos	

na	 aposentadoria.	 Aquela	 euforia	 me	 contagiou.	 Assim	 que	 a	

representante	da	Previnorte	nos	falou	dos	benefí	cios	e	do	processo	de	

adesão,	já	peguei	logo	o	meu	formulário	e	fui	preenchendo,	pois	sabia	

que	ali	estava	investi	ndo	o	meu	futuro.	E	fui	falando	para	os	colegas	que	

estavam	entrando	 junto	comigo,	que	 também	 já	 foram	preenchendo	

seus	formulários	de	adesão”.

	 “Sou	parti	cipante	desde	2003	e	vejo	no	trabalho	da	Fundação	uma	

sinergia	na	busca	de	melhor	atender	às	necessidades	dos	parti	cipantes,	

sempre	com	transparência	e	atenção.	Quando	conheci	os	benefí	cios	da	

previdência	 complementar,	 vi	 a	oportunidade	de	programar	 a	minha	

vida	futura.	O	que	venho	falando	para	os	novos	colaboradores	é	que	

conheçam	 a	 proposta	 da	 Fundação,	 e	mesmo	 que	 sua	 remuneração	

seja	 de	 início	 de	 carreira,	 procurem	 na	 primeira	 oportunidade	 fazer	

a	 adesão.	 Que	 não	 percam	 tempo,	 pois	 a	 Previnorte	 está	 aí	 para

nos servir”.

Deivinson Marques da Silva	–	parti	cipante	ati	vo	da	Roraima	Energia.

Trabalho reconhecido.

Momentos de confraternização.

Deivinson Marques da Silva.
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Atendimento aos
parti cipantes é centralizado

	 A	parti	r	do	mês	de	janeiro	de	2021,	a	Previnorte	passou	a	centralizar	

todos	os	atendimentos	feitos	pela	área	de	Relacionamento	com	Parti	cipantes,	

de	forma	que	o	trânsito	de	dados	e	de	informações	seja	devidamente	tratado	

e	monitorado	estritamente	pelos	técnicos	da	própria	Fundação,	como	mais	

uma	ação	para	adequar	os	processos	insti	tucionais	à	Lei	Geral	de	Proteção	de	

Dados	Pessoais	–	LGPD.

	 Dessa	forma,	todo	contato	com	a	Previnorte,	seja	de	qualquer	região	do	

país	ou	até	mesmo	do	exterior,	deve	ser	realizado	pelos	seguintes	canais:

   E-mail:	relacionamento@previnorte.com.br	

   Telefone:	0800	941	8966

Covid-19	 –	 Atenta	 à	 prevenção	 à	 Covid-19,	 a	 Fundação	 somente	

retomará	os	atendimentos	presenciais	quando	for	seguro	aos	parti	cipantes	

e	 colaboradores,	 tanto	 na	 sede,	 em	Brasília,	 quanto	 em	Manaus	 (AM).	Os	

atendimentos	presenciais	estão	suspensos	desde	o	mês	de	março	de	2020	

em	razão	da	pandemia.

	 “É	 importante	 destacar	 que,	 independentemente	 do	 canal,	 os	

atendimentos	conti	nuam	a	ser	realizados	com	a	mesma	qualidade	de	sempre,	

de	forma	qualifi	cada	e	personalizada,	como	é	a	marca	da	Previnorte”,	ressalta	

o	diretor	de	Benefí	cios,	José	Henrique	Pereira	Beltrão.	

	 Seja	 para	 a	 concessão	 de	 emprésti	mos,	 requerimentos,	 simulações	

ou	 até	 mesmo	 para	 esclarecimentos	 de	 dúvidas,	 a	 Previnorte	 está	 à	 sua	

disposição.

Para todos os momentos, conte com a Previnorte!



14 15

Pa
rt

ic
ip

aç
ão

Pesquisa: para prestar serviços 
com excelência, queremos 

saber sobre a sua experiência
	 Mais	uma	 inovação	da	área	de	Relacionamento	com	Parti	cipantes	 foi	

implementada	pela	Previnorte:	após	cada	atendimento	realizado	pela	central,	

uma	pesquisa	de	opinião	é	encaminhada	para	quem	foi	atendido,	por	e-mail,	

de	forma	que	os	serviços	prestados	possam	ser	avaliados	e	melhorias	possam	

ser	efetuadas.

	 O	objeti	vo	da	pesquisa	é	aprimorar	os	serviços	da	Fundação	ouvindo	

sempre	os	parti	cipantes,	porque	a	sati	sfação	deles	é	a	prioridade	da	Previnorte,	

e	 as	 necessidades	 e	 expectati	vas	 apresentadas	 trazem	 a	 oportunidade	 de	

melhorias	nos	processos	de	atendimento.

 Atenção! Caso	 você	 seja	 atendido	 e	 não	 receba	 a	 pesquisa	 em	 sua	

caixa	de	entrada,	verifi	que	também	a	caixa	de	spam	e	a	lixeira	do	seu	e-mail,	

pois,	dependendo	das	confi	gurações,	ela	pode	ser	encaminhada	para	essas

outras	opções.

	 Se	 preferir,	 identi	fi	que-se	 com	 o	 nome	 completo	 para	 receber	 uma	

resposta	personalizada.	Então,	sempre	que	for	atendido	pela	nossa	área	de	

Relacionamento	com	os	Parti	cipantes,	responda	à	pesquisa	e	parti	cipe	dessa	

melhoria	contí	nua!

Previnorte: seu futuro está em nossos planos!

Ao receber um e-mail como este, responda à nossa pesquisa e ajude-nos a melhorar nossos serviços.
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Previnorte recebe 
recertificação ISO 9001 

	 No	último	mês	de	outubro	de	2020,	a	Previnorte	passou	por	mais	uma	

auditoria	 externa	 em	 seu	 Sistema	 de	 Gestão	 da	 Qualidade,	 realizada	 pela	

certificadora	Brasil	Sistemas	de	Gestão	–	BSI.	Devido	à	pandemia,	a	auditoria	

foi	feita	remotamente,	utilizando	as	tecnologias	virtuais	de	comunicação	para	

a	aplicação	de	entrevistas	e	apresentação	de	evidências.	A	conclusão	foi	que	a	

organização	cumpre	os	padrões	e	critérios,	e	continua	a	atingir	os	resultados,	

sendo	recomendada	a	recertificação	da	Fundação	na	ISO	9001:2015	por	mais	

três	anos.

	 Segundo	o	presidente	da	Previnorte,	Armando	Casado,	“o	mérito	dessa	

conquista	é	de	toda	equipe	da	Fundação,	que	se	dedicou	para	atender	aos	

requisitos	da	norma	e	adequar	os	processos	às	mudanças	ocorridas	dentro	

do	prazo	definido,	de	forma	que	alcançássemos	o	êxito	na	recertificação”.		

	 Ele	 ressalta	que,	 “mesmo	diante	de	 todas	as	 adaptações	necessárias	

aos	processos	e	adequação	de	procedimentos	ao	teletrabalho,	os	objetivos	

planejados	da	auditoria	foram	alcançados,	com	todos	os	processos	auditados,	

e	sem	apontamentos	de	não	conformidades”.	

	 O	objetivo	de	uma	auditoria	desse	porte	é	buscar	evidências	positivas	

que	demonstrem	que	todos	os	elementos	organizacionais	e	os	requisitos	da	

norma	são	tratados	de	forma	eficaz	e,	também,	verificar	se	o	sistema	de	gestão	

está	demonstrando	a	capacidade	de	suportar	o	cumprimento	dos	requisitos	

legais,	regulamentares	e	contratuais,	bem	como	os	objetivos	específicos	da	

organização.	

Previnorte: qualidade certificada!
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Auditoria atesta que 100% dos 
processos de bene� cios foram 
pagos corretamente em 2019

	 Todos	os	anos,	a	Previnorte	solicita	auditoria	independente	em	todos	

os	 benefí	cios	 concedidos	 e	 manti	dos,	 e	 nos	 resgates	 de	 contribuições	 do	

ano	anterior.	Em	2020,	a	Vesti	ng	Consultoria	Financeira	e	Atuarial,	empresa	

contratada	para	fazer	a	auditoria	nos	processos	de	2019,	atestou	que	100%,	

dos	 benefí	cios	 concedidos	 e	 pagos,	 além	 dos	 resgates	 de	 contribuições	

efeti	vados	naquele	ano,	foram	pagos	corretamente,	comprovando	a	qualidade	

dos	serviços	oferecidos	pela	Fundação.

	 A	 auditoria	 tem	 como	 objeti	vo	 assegurar	 o	 cumprimento	 das	 regras	

estabelecidas	 nos	 regulamentos	 complementares	 e	 miti	gar	 os	 riscos	

envolvidos	 nas	 concessões	 e	 na	 manutenção	 dos	 benefí	cios,	 além	 dos		

resgates	de	contribuições	pagos	durante	o	exercício	de	2019.

	 O	 compromisso	da	Previnorte	é	prestar	 serviços	 com	qualidade	para	

que	 essa	 qualidade	 seja	 percebida	 pelos	 parti	cipantes	 e	 patrocinadores	

e	 a	 Fundação	 possa	 cumprir	 a	 missão	 de	 “oferecer	 soluções	 fi	nanceiras	

proporcionando	rentabilidade	e	segurança	no	amanhã	dos	parti	cipantes”.

Previnorte: qualidade que gera segurança e confi ança!
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Conheça as suas
opções na Previnorte

ao se desligar
do patrocinador

	 Os	parti	cipantes	da	Previnorte	que	estão	se	

desligando	do	patrocinador	devem	lembrar	que	

a	Previnorte	está	pronta	para	pagar	os	benefí	cios	

de	 aposentadoria	 complementar.	 Conheça	 a	

seguir	algumas	informações	sobre	esse	processo.

Plano A

	 Para	ter	direito	ao	benefí	cio	pleno,	o	parti	cipante	deve	estar	aposentado	

pelo	INSS,	desligado	do	patrocinador,	ter,	para	mulheres,	no	mínimo	55	anos	

de	idade	e	30	anos	de	tempo	de	serviço	e,	para	homens,	58	anos	de	idade	

e	35	anos	de	tempo	de	serviço.	A	renda	é	vitalícia,	calculada	com	base	no	

pagamento,	e	o	parti	cipante	recebe	também	o	abono	anual,	que	corresponde	

ao	13º	benefí	cio.

Plano B

	 O	parti	cipante	precisa	estar	aposentado	pelo	 INSS,	 ter	no	mínimo	50	

anos	de	idade,	e	ter	dez	anos	de	fi	liação	ao	plano	para	os	parti	cipantes	do	

Grupo	 III.	O	recebimento	do	benefí	cio	pode	ser	por	prazo	determinado	ou	

indeterminado.	O	parti	cipante	 ainda	pode	optar	 por	 um	pagamento	único	

de	até	25%	do	saldo	de	conta	aplicável	e,	caso	deseje,	pode	receber	o	abono	

anual.	

	 Para	 os	 parti	cipantes	 que	 ainda	 não	 estão	 aposentados	 pelo	 INSS,	 o	

Benefí	cio	 Proporcional	Diferido	 –	 BPD	 é	 uma	óti	ma	opção,	 pois	 é	 possível	

aguardar	o	cumprimento	de	carências	e	até	mesmo	a	concessão	do	benefí	cio	

do	 INSS	 para	 requerer	 sua	 aposentadoria	 na	 Previnorte.	 O	 bom	 é	 que	 o	

parti	cipante	não	precisa	realizar	contribuições	nesse	período	de	diferimento.	

A	carência	para	esse	Insti	tuto	é	de	apenas	três	anos	de	contribuição.

Saiba	mais	sobre	essas	e	outras	opções	em	nosso	site	e	canais	de	comunicação.	

Previnorte: o seu futuro está em nossos planos!
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Apesar da pandemia,
resultados dos planos da 

Previnorte se mantêm
acima das metas atuariais

	 Ao	 longo	 dos	 anos,	 a	 Previnorte	 vem	 cumprindo	 com	 excelência	 o	

mandato	estabelecido	nos	regulamentos	dos	seus	planos	de	benefí	cios,	apesar	

das	crises	cíclicas	às	quais	o	mercado	brasileiro	é	submeti	do.	No	ano	de	2020,	

a	crise	causada	pela	Covid-19	refl	eti	u	 resultados	 ruins	por	 toda	a	 indústria	

de	fundos	de	investi	mentos	e	planos	de	benefí	cios,	causando	preocupações	

aos	investi	dores	em	geral.	No	entanto,	para	analisar	de	forma	qualifi	cada	os	

efeitos	dos	últi	mos	12	meses	nos	 resultados	das	 carteiras,	 elas	devem	 ser	

consideradas	em	janelas	mais	longas,	que	permitem	avaliar	a	consistência	e	a	

qualidade	da	gestão.

	 É	 importante	considerar	que,	na	janela	de	desempenho	analisada,	os	

planos	da	Previnorte	rentabilizaram	cerca	de	1,80%	ao	ano,	resultado	melhor	

que	a	mediana	dos	planos	abertos	no	período	(ver	gráfi	co).	Apesar	do	número	

parecer	pequeno,	uma	diferença	de	2%	ao	ano	na	taxa	de	rentabilidade	do	

plano	resulta	num	benefí	cio	cerca	de	30%	menor	no	período	de	aposentadoria,	

após	20	anos	de	contribuição. 

DESEMPENHO ACUMULADO
DOS PLANOS CD X META X PREVIDÊNCIA ABERTA

2016 A OUTUBRO DE 2020

	 Dessa	 forma,	 podemos	 verifi	car	 que,	 no	 período	 de	 2016	 até	 o	

fechamento	 do	mês	 de	 outubro	 de	 2020,	 os	 planos	 de	 Benefí	cio	Defi	nido	

(BD),	 administrados	 pela	 Previnorte,	 se	 encontram	 com	 rentabilidades	

acima	das	suas	metas	atuariais.	Da	mesma	forma,	os	planos	de	Contribuição	

Defi	nida	(CD)	exibem	um	resultado	acima	das	suas	metas	de	rentabilidade.	

As	rentabilidades	apuradas	evidenciam	que	a	mediana	de	outros	fundos	de	

previdência	 aberta	 comparáveis	 apresenta	 desempenho	 pouco	 abaixo	 do	

CDI,	portanto,	bem	abaixo	dos	planos	da	Previnorte.	

57,47%58,37%58,84%
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44,82% 44,80%
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 O impacto dos juros	–	Ao	longo	dos	anos,	a	alta	taxa	de	juros	reais	no	

Brasil	contribuiu	de	forma	relevante	para	mitigar	o	esforço	contributivo	dos	

investidores	em	geral.	Esse	cenário	inclui	os	participantes	dos	planos	BD	e	CD.	

No	entanto,	o	inédito	cenário	de	juros	reais	baixos	se	impõe,	trazendo	novos	

desafios	e	a	necessidade	de	um	novo	olhar	sobre	os	investimentos	em	geral	e	

sobre	a	poupança	previdenciária	em	particular.
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DESEMPENHO ACUMULADO DOS PLANOS BD X META X CDI
2016 A OUTUBRO DE 2020

	 As	 regras	 de	 concessão	 de	 benefícios	 dos	 planos	 são	 calculadas	 em	

forma	 de	 valores	 reais,	 determinando	 um	 montante	 de	 acumulação	 que	

será	 suficiente	para	 suprir	 os	benefícios	no	 tempo	médio	de	 sobrevida	do	

participante	 após	 sua	 aposentadoria.	 No	 caso	 dos	 planos	 de	 Benefício	

Definido,	o	risco	de	insuficiência	de	recursos	é	compartilhado	pela	massa	de	

participantes	e	pelo	patrocinador;	e	nos	planos	de	Contribuição	Definida,	o	

participante	terá	sua	renda	limitada	aos	recursos	acumulados.	

 Expectativa de vida	 –	 Recente	 estudo	 realizado	 por	 renomada	

consultoria	apresentou	os	 impactos	para	os	fundos	de	pensão	advindos	da	

transição	demográfica	que	ocorre	no	Brasil.		Segundo	o	estudo,	os	principais	

reflexos	serão	o	maior	tempo	de	aporte	para	os	planos	e	o	aumento	dos	gastos	

pessoais	com	saúde.	Dessa	forma,	os	participantes	dos	planos	previdenciários	

serão	 confrontados	 com	 a	 realidade	 de	 que	 deverão	 contribuir	 por	 mais	

tempo,	 tendo	em	vista	a	maior	expectativa	de	vida.	Paralelamente,	devido	

ao	menor	 juro	 real,	 o	 resultado	dos	 investimentos	 terá	menor	 impacto	na	

acumulação	 de	 recursos,	 exigindo	 aportes	 adicionais	 e	 investimentos	 com	

maior	número	de	risco,	na	busca	dos	benefícios	pretendidos.

58,70%

52,52%

58,53%
55,67%

44,82%
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	 Segundo	o	IBGE,	a	expectativa	de	vida	dos	brasileiros	aumentou	em	3	

meses	e	4	dias,	de	2017	para	2018,	alcançando	76,3	anos.	Desde	1940,	já	são	

30,8	anos	a	mais	que	se	espera	que	a	população	viva.	Em	geral,	os	planos	da	

modalidade	BD	têm	como	tripé	mutualidade,	coparticipação	do	patrocinador	

e	 benefício	 vitalício	 para	 o	 participante.	 Tal	 estrutura	 se	 vê	 desafiada	pela	

realidade	 demográfica	 e	 econômica	 e	 seus	 efeitos	 serão	 refletidos	 no	

equilíbrio	atuarial	dos	planos,	cujo	ajuste	passa,	necessariamente,	pelo	valor	

das	contribuições,	tempo	de	contribuição	ou	valor	do	benefício.	

	 Dessa	forma,	após	a	consolidação	do	fechamento	das	taxas	de	juros	e	

sua	estabilização	em	níveis	 semelhantes	aos	países	desenvolvidos,	 restará	

como	fator	de	ajuste	contínuo	da	estrutura	dos	planos	a	expectativa	de	vida,	

que	será	o	motivador	de	reformas	cíclicas	dos	sistemas	aberto	e	fechado	de	

previdência.

CURVA JUROS REAIS - BRASIL EXPECTATIVA DE VIDA NO BRASIL 
(em anos)
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Janeiro branco
	 O	 ano	 de	 2020	 fi	cará	 para	 sempre	marcado	 na	 nossa	 história	 e	 nós	

precisamos	 RESSIGNIFICAR	 as	 nossas	 emoções	 frente	 o	 que	 aprendemos	

com	tudo	que	a	pandemia	nos	ensinou	e	reescrever	novos	capítulos	em	uma	

página	em	BRANCO.	Esse	é	o	grande	objeti	vo	da	campanha	do	Janeiro	Branco:	

trazer	a	refl	exão	para	o	novo,	um	convite	no	 início	do	ano	para	repensar	a	

saúde	mental,	planejando	e	estruturando	um	novo	ano	de	cuidados	com	a	

vida,	com	comportamentos	e	hábitos	que	levam	à	saúde	integral	–	corpo	e	

mente,	individual	e	coleti	va.	

	 Precisamos	levar	a	sério	a	depressão,	o	medo,	o	pânico	e	várias	outras	

doenças	 mentais	 que	 foram	 potencializadas	 ao	 longo	 da	 pandemia.	 Você	

cuida	do	que	está	dentro	de	você?	No	início	do	ano,	as	pessoas	costumam	

fazer	planos,	 traçar	metas,	e	propositalmente	a	campanha	entra	buscando	

sensibilizar	a	população	para	a	importância	dos	cuidados	com	a	saúde	mental,	

um	olhar	de	dentro	para	fora.	O	primeiro	mês	do	ano	é	um	recomeço	para	a	

dieta,	para	a	ati	vidade	fí	sica,	para	poupar	um	dinheiro,	para	um	projeto	que	

fi	cou	engavetado	e	também	para	entrar	em	contato	com	você	mesmo,	com	

suas	potencialidades	e	fraquezas	que	precisam	ser	trabalhadas.	

	 A	campanha	é	um	movimento	pela	vida,	pela	saúde	mental	e	deve	ser	

fomentada	na	sua	casa,	no	seu	trabalho	e	na	sua	comunidade.	Vamos	falar	de	

saúde	mental!!!	Vamos	envolver	todos	em	uma	onda	

de	qualidade	de	vida,	vamos	alimentar	a	mente	com	

pensamentos,	ações	e	hábitos	saudáveis.

Cuidar	 da	 sua	 saúde	 é	 promover	 bem-estar	 fí	sico

e	mental!

Rede Prestadora da EVIDA	–	Insti	tuto	Caminhar
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Políti	ca	de	Sustentabilidade
promove	engajamento
do	público interno

	 Com	o	objeti	vo	de	direcionar	ações	que	colaborem	com	a	busca	pelo	

bem-estar	 social	 e	 pela	 preservação	 do	meio	 ambiente	 em	 todas	 as	 suas	

dimensões,	 a	 Políti	ca	 Socioambiental	 da	 Previnorte	 propõe	 agregar,	 de	

maneira	estratégica,	os	princípios	do	desenvolvimento	sustentável,	ambiental	

e	social	no	planejamento	de	ati	vidades,	em	práti	cas	administrati	vas	e	em	seus	

negócios,	envolvendo	os	públicos	de	relacionamento.

	 A	Previnorte	implementa	essa	políti	ca	a	parti	r	do	engajamento	do	seu	

público	 interno,	 fazendo	com	que	se	torne	parte	da	cultura	organizacional,	

juntamente	com	os	princípios	relacionados	aos	direitos	humanos,	condições	

dignas	de	trabalho	e	impactos	ambientais,	além	do	comprometi	mento	com	a	

transparência	na	demonstração	das	práti	cas	e	resultados.

	 As	 diretrizes	 para	 as	 ações	 promovidas	 nesse	 âmbito	 passam	 pela	

integridade	do	planeta	 (respeito	 à	natureza);	 da	 sociedade	e	das	 gerações	

futuras;	e	nas	relações	econômicas.	A	atuação	da	Previnorte	é	sistemati	zada	

e	contí	nua,	com	a	execução	de	um	programa	conciso	e	ações	defi	nidas.

	 Para	 que	 todas	 as	 partes	 interessadas	 tomem	 conhecimento	 e	

comparti	lhem	 da	 mesma	 intenção,	 conheça	 a	 Políti	ca	 Socioambiental	 da	

Previnorte,	disponível	no	site:	www.previnorte.com.br.
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Previnorte já realizou
várias ações para melhor 

atender à LGPD

	 Antes	 mesmo	 da	 entrada	 em	 vigor	 da	 Lei	 Geral	 de	 Proteção	

de	Dados	Pessoais	–	LGPD,	em	agosto	de	2020,	a	Previnorte	 já	vinha	

trabalhando	 em	 seus	 processos	 para	 atender	 às	 determinações	

legais	e	 implementar	ações	de	melhoria,	 tanto	para	a	 segurança	dos	

dados	 pessoais	 dos	 parti	cipantes,	 conforme	 Políti	ca	 de	 Segurança	

da	 Informação,	 quanto	 para	 evidenciar	 a	 governança	 com	 relação	 à	

privacidade	e	proteção	dos	dados	pessoais	dos	parti	cipantes.

	 Toda	a	equipe,	 incluindo	diretores	e	 conselheiros,	 parti	ciparam	

de	treinamento	sobre	o	tema.	E	desde	a	consti	tuição	da	Comissão	de	

Privacidade	e	Proteção	de	Dados,	reuniões	semanais	ocorrem	de	forma	

que	sejam	avaliadas	as	abordagens	propostas	pela	legislação	à	luz	das	

práti	cas	da	Previnorte.	

	 Entre	as	ações	 já	realizadas	destacam-se	a	 inclusão	de	aviso	de	

privacidade	no	site	da	Fundação;	aprovação	da	Políti	ca	de	Governança	

e	Proteção	de	Dados	e	do	Programa	de	Proteção	de	Dados;	revisão	e	

adequação	das	demais	políti	cas	da	Previnorte;	mapeamento	dos	dados	

pessoais	tratados;	inclusão	de	cláusula	específi	ca	de	sigilo	e	proteção	de	

dados	em	contratos	com	fornecedores;	redução	do	trâmite	de	papel	e	

consequente	redução	de	riscos	de	extravio	de	informações;	centralização	

dos	atendimentos	nos	canais	de	comunicação	da	Previnorte	e	revisão	

de	práti	cas	de	armazenamento	de	arquivos.

	 Na	 Previnorte,	 a	 pessoa	 encarregada	 de	 proteger	 os	 dados	

pessoais	 indicada	 pela	 Diretoria	 Executi	va,	 chamada	 de	 DPO	 (Data	

Protecti	on	 Offi		cer),	 é	 a	 Assessora	 Jurídica,	 Fernanda	 Mandarino	

Dornelas	(fernanda.dornelas@previnorte.com.br).

Previnorte: você conhece, você confi a!

LGPDLGPD

!



Para viver melhor, é preciso repensar,
É preciso escutar
aquilo que nos faz feliz
e que o coração nos diz

Para viver melhor, é preciso aceitar
que as dores vêm para nos ensinar,
que o sorriso também significa ser forte,
mesmo quando há que se achar algo 
que nos conforte

Para viver melhor, é preciso perdoar
e ter amor no coração,
pois o verbo amar
também é ação de multiplicar


