
Setembro/2020 . Nº 37

Revista

Leia também:

Sustentabilidade:
página 22

Relacionamento:
páginas 6 e 7

Gestão:
páginas 12 e 13

Finanças:
Pandemia afeta inves� mentos,

mas estratégias contribuem para recuperação 



Previnorte – Fundação de Previdência Complementar
SCN Quadra 01, Bl. “C” Ed. Brasília Trade Center – Salas 801/814– CEP: 70.711-902 – Brasília-DF. Tel.: 0800 941 8966 - Fax: (61) 2105-0301
e-mail: relacionamento@previnorte.com.br
Diretoria Executiva: Presidente: Armando Casado de Araújo. Diretor Financeiro: José Ricardo Pinheiro de Abreu. Diretor de Benefícios: José Henrique Pereira Beltrão.
Conselho Deliberativo: Efetivos: José Benjamin Morais de Souza Carmo, Marcello Nascimento Cabral da Costa, Viviane Brandão de Souza, Wandyr de Oliveira Ferreira, Rogério 
Palmeirão Alvarenga e Massashi Tegoshi. Suplentes: Valdemir Andrade de Albuquerque, Gervásio Nery de Albuquerque e Jorge Butruce. Conselho Fiscal: Efetivos: Marcos André 
Silveira de Cerqueira, Fabrício Lima Batista, Francisco Geramilton Albuquerque de Souza e Mario Luiz Pegoraro. Sulpentes: Maria de Lourdes Noronha Machado Romancini, Cleonice 
Araújo de Sales e Wellington José de Araújo. Patrocinadores: Eletrobras Eletronorte – Eletrobras Amazonas Geração e Transmissão – Amazonas Energia – Roraima Energia.
Jornalista Responsável: Alexandre Accioly (Mtb 1.342/DF). Projeto Gráfico e Editoração Eletrônica: Opium Marketing. Tiragem: 6.450 exemplares.E

 X
 P

 E
 D

 I
 E

 N
 T

 E

Ed
ito

ria
l

M
IS

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.”

VA
LO

R
ES “Evolução contínua 

da gestão de planos 
previdenciários, associada 
a boas práticas de 
governança.”
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Trabalho incansável
	 A	Previnorte	completa	32	anos	mantendo	fielmente	sua	missão	e	agindo	

de	 forma	precavida	 e	 estratégica	 na	 condução	dos	 ativos	 e	 benefícios	 dos	

participantes.	 Realizamos	 recentemente	 o	 alinhamento	 do	 planejamento	

estratégico	 para	 os	 pilares	 Cliente	 e	 Mercado,	 Finanças,	 Processo	 e	

Tecnologia	e	Pessoas	e	Gestão.	Agora,	vamos	 trabalhar	em	planos	de	ação	

para	 os	 seguintes	 objetivos,	 respectivamente:	 conquistar	 novos	 clientes,	

reforçar	 imagem,	 intensificar	 relacionamento	 com	 clientes	 e	 atuar	 em	

novos	mercados;	assegurar	a	perenidade	da	Fundação	e	obter	rentabilidade	

competitiva;	 implantar	 soluções	 tecnológicas,	 processos	 de	 marketing	 e	

comercial	 e	 promover	 inovações;	 intensificar	 ações	 de	 sustentabilidade;	

desenvolver	 novas	 competências,	 cultura	 colaborativa	 e	 mercadológica	 e	

buscar	excelência	na	gestão.	

	 Com	essas	estratégias	manteremos	os	esforços	para	controlar	a	exposição	

ao	 risco	e	proteger	os	 investimentos,	buscando,	acima	de	 tudo,	manter	os	

resultados	 e	 as	metas	 atuariais	 e	 de	 rentabilidade.	 É	 isso	 o	 que	 garante	 a	

todos	os	participantes	a	administração	do	capital	aportado	por	eles	e	pelos	

patrocinadores	e	o	pagamento	dos	benefícios	de	aposentadoria	e	pensão	ao	

final	da	vida	laboral.	Esse	é	o	trabalho	incansável	da	nossa	Fundação.

	 Você,	 participante	 ativo	 e	 assistido,	 esteja	 certo	 de	 que,	 mesmo	

enfrentando	 os	 desafios	 econômico-financeiros	 advindos	 dessa	 pandemia	

que	assola	nosso	planeta,	nós,	dirigentes	e	empregados,	estamos	firmes	aqui	

para	proteger	o	seu	futuro	e	o	de	sua	família.

A Diretoria
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Saúde
Cuidar da saúde deve ser 
uma prá�ca constante em 

nossas vidas. Atentar para a 
alimentação e pra�car 
a�vidades �sicas são 

preceitos básicos. E para 
quem quer “envelhecer 
bem”, a manutenção da 

saúde deve estar em 
primeiro lugar. Também é 
importante fazer exames 

preven�vos e avaliar, 
periodicamente, a pressão, a 

glicose e os lipídeos.

Economia 
e finanças

Comece a preparação para a 
aposentadoria desde a 

primeira mesada ou salário. 
Uma poupança é 

fundamental para que a 
mudança do padrão de vida 

na aposentadoria seja 
atenuada. Um orçamento 
organizado e a educação 

financeira e previdenciária 
são necessários. Os 

par�cipantes da Previnorte 
têm a vantagem de já fazer 

na Fundação a sua 
poupança.

Qualidade nos 
relacionamentos

Cul�var relacionamentos 
saudáveis também é 

importante, seja com o 
cônjuge, filhos, pais, irmãos 

e até mesmo com os 
amigos. Sorrir, dançar, ler, 
cantar, pra�car a�vidades 
sociais é importante para 
alimentar a alma! Emanar 
posi�vidade e receber isso 
de volta é saudável, assim 

como manter 
relacionamentos que nos 

fazem bem.

Talvez o leitor esteja certo de que já está preparado 
para se aposentar, mas como você está se 
preparando para a aposentadoria? Na verdade, a 
preparação para a aposentadoria deve começar 
desde a infância! Existem fatores importantes a 
serem considerados nessa preparação, tais como 
saúde, economia e finanças, família e até mesmo a 
qualidade nos relacionamentos ao longo da vida. 
Vejamos: 

Prepare-se para a
aposentadoria

Esses três fatores vão contribuir para a qualidade de vida na aposentadoria 
e, para todos os momentos, conte com a Previnorte!
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	 “Aderi	ao	plano	da	Previnorte	no	início	de	2020	e	considero	o	trabalho	da	Fundação	

bem	voltado	para	a	qualidade	de	vida	futura	dos	seus	parti	cipantes.		Noto	que	os	dirigentes	

e	as	equipes	estão	sempre	preocupados	em	nos	proporcionar	um	bom	trabalho	e	uma	boa	

assistência.	Considero	que	a	importância	de	uma	previdência	complementar,	para	o	nosso	

futuro	e	o	da	nossa	família,	é	trazer	mais	segurança	e	estabilidade	na	complementação	

da	minha	aposentadoria.	Aos	 colegas	que	ainda	não	 se	decidiram	em	ser	parti	cipantes	

da	 Previnorte,	 eu	 digo	 que	 procurem	 conhecer	melhor	 o	 trabalho	 da	 Fundação,	 ler	 os	

planos	e	demais	benefí	cios	ofertados	e,	assim,	possam	decidir	o	que	buscar	para	o	futuro

da	sua	família”.

José Mauro Gonçalves Júnior –	parti	cipante	ati	vo	da	Eletrobras	Eletronorte
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Previnorte tem novo 
Canal da Ética
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Formas de Registro

0800 580 0200

 A Previnorte, em parceria com a Iaux Brasil – 
empresa independente de assessoria em governança, 
riscos e compliance –, lançou, no úl�mo mês de agosto de 
2020, o novo Canal da É�ca, com o obje�vo de receber 
denúncias de condutas que estejam em desacordo com os 
padrões estabelecidos pelo Código de É�ca e Manual de 
Conduta da Fundação. A nova ferramenta visa fortalecer a 
garan�a de sigilo e imparcialidade na apuração dos fatos 
denunciados, antes registrados no Portal da É�ca, que era 
administrado pela própria en�dade. Agora, todas as 
denúncias são registradas nos sistemas da Iaux Brasil e 
subme�das diretamente à Comissão de É�ca da Previnorte, 
sem possibilidade de qualquer acesso por terceiros.

 A Comissão de É�ca segue com a responsabilidade 
pela análise e tratamento de todas as denúncias, 
conduzindo cada uma das apurações de acordo com os 
ritos previstos no próprio Código de É�ca e Manual de 
Conduta da Fundação, em consonância com os valores 
ins�tucionais. Outra vantagem é que o sigilo das denúncias 
é garan�do pela força do próprio contrato assinado entre a 
Iaux e a Previnorte, o qual veda qualquer possibilidade de 
rastreamento dos endereços eletrônicos ou telefônicos dos 
denunciantes.
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Covid-19 adia
pesquisa de sa�sfação

e imagem para 2021

 Devido aos impactos socioeconômicos e aos reflexos 
nega�vos causados pela pandemia de Covid-19, a Previnorte 
adiou a pesquisa bianual de sa�sfação e imagem para 2021. A 
pesquisa, que é realizada desde 2002, tem o obje�vo de 
implementar melhorias em todos os processos para atender às 
necessidades e expecta�vas dos par�cipantes e manter 
elevados os níveis de sa�sfação dos clientes.

 Para aprimorar con�nuamente seus processos, a 
Previnorte implementará outros mecanismos de 
monitoramento dos níveis de sa�sfação, mantendo o 
compromisso de prestar serviços de qualidade aos 
par�cipantes. 

 Pesquisa de 2018 foi desdobrada em planos de ação –  
Para prestar contas aos par�cipantes de forma clara e 
transparente, a Previnorte comunica que a pesquisa realizada 
em 2018 foi desdobrada em vários planos de ação. Com índice 
de sa�sfação de 92% alcançados, o Ins�tuto Ibero-Brasileiro de 

Relacionamento com o Cliente – IBRC, empresa responsável 
pela realização da pesquisa, entregou o relatório com o 
resultado da pesquisa, bem como as recomendações para 
orientar as implementações das melhorias, de acordo com o 
atendimento das expecta�vas dos par�cipantes. A Diretoria 
Execu�va ins�tuiu um grupo de trabalho para analisar o 
relatório e planejar as ações, além de implementar um plano de 
consequência.

Veja as ações implementadas: 

Comunicação

Aplica�vo da Previnorte;

Lançamento da Previnorte nas redes sociais;

Produção de vídeos curtos sobre diversos temas rela�vos à Previnorte e seus 
produtos e serviços;

Reformulação do site da Fundação – a�vidade em andamento;

Versão da plataforma de edição do site (wordpress) atualizada.

Segurança

Selo de Governança em Inves�mentos;

Lançamento do Programa de Integridade.

Melhoria

Novo Estatuto. Entre as principais mudanças está a possibilidade de a 
Previnorte administrar planos de bene�cios ins�tuídos, e outra importante 
mudança foi com relação ao mandato dos diretores, cuja recondução era 
indefinida e, desde então, o exercício do cargo é limitado a dois mandatos;

Novo Canal da É�ca independente;

Publicação de matérias sobre inves�mentos, emprés�mos e bene�cios, para 
esclarecer aos par�cipantes sobre os temas.
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 O recadastramento para aposentados e 

pensionistas con�nua suspenso. A suspensão ocorreu 

para evitar a exposição desse público aos riscos causados 

pela pandemia de Covid-19.  A Previnorte manterá o 

pagamento dos bene�cios nas datas já definidas, 

conforme calendário de bene�cios de 2020, disponível no 

site e enviado aos par�cipantes da Fundação juntamente 

com a edição nº 36 da Revista Previnorte.

Aposentados e
pensionistas con�nuam

com  recadastramento suspenso

Par�cipante A�vo 

 No período 1º de setembro a 30 de novembro de 2020, 
os par�cipantes a�vos devem atualizar ou confirmar os seus 
dados cadastrais no site da Previnorte. Basta acessar 
www.previnorte.com.br, digitar o CPF e senha no campo 
“Exclusivo para par�cipantes” e confirmar ou atualizar os 
dados. Fique atento, principalmente, ao e-mail e números de 
telefone, que são os meios de contato mais comuns. Para as 
informações que necessitam de comprovante, envie pelo 
e-mail relacionamento@previnorte.com.br ou ligue para
0800 941 8966.

Por que atualizar o cadastro?

 Atualizar o cadastro é necessário porque, anualmente, 
é realizada a avaliação atuarial, que consiste em um estudo 
técnico no qual o atuário mensura os recursos necessários 
para a cobertura dos bene�cios oferecidos pelos planos de 
bene�cios. Essa avaliação é elaborada a par�r de dados 
esta�s�cos dos par�cipantes, principalmente as informações 
dos dependentes. Vale ressaltar que a Previnorte realiza esta 
campanha anualmente, no período informado. Contudo, o 
par�cipante a�vo pode atualizar o cadastro a qualquer tempo.

Atualize
seu cadastro
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 Confira abaixo o novo mapa estratégico da Previnorte para o 
ciclo de 2020-2023, de acordo com as instâncias de elaboração e 
aprovação:

 Armando Casado explica que “os obje�vos estratégicos 
definidos no mapa foram desdobrados em planos de ação que 
devem levar a en�dade ao alcance dos obje�vos definidos. O 
monitoramento do processo ocorre mensalmente, para garan�r que 
os indicadores estejam dentro das expecta�vas ou, ainda, para que 
outras ações corre�vas sejam realizadas visando ao alcance das 
metas definidas”.

Previnorte, trabalhando pelo seu futuro!

Conhecimento e engajamento

Modernização

Melhoria

Desenvolver cultura colabora-
�va e mercadológica

Buscar excelência 
na gestão

Desenvolver novas 
competências

Implantar soluções 
tecnológicas

Implantar proces-
sos de marke�ng e 

comercial

Promover 
inovações

Sustentabilidade

Intensificar ações de
sustentabilidade

Processos e
tecnologia

Pessoas e
gestão

Reforçar
imagem

Intensificar 
relacionamento 

com clientes

Atuar em novos 
mercados

Atuar em novos 
mercados

Conexão com o cliente Diversificação

Crescimento
Cliente e mercado Finanças

Assegurar perenidade
da Fundação

Obter rentabilidade
compe��va

Planejamento
estratégico 2020-2023:

Obje�vos serão desdobrados
em planos de ação

Mapa Estratégico 2020-2023

 Como já divulgado em outras oportunidades, a cada quatro 
anos a Previnorte faz a revisão completa do seu planejamento 
estratégico, oportunidade em que a Missão, Visão, Valores e 
Obje�vos são realinhados para que a organização possa se adaptar 
ao cenário econômico e social, adequar-se às prá�cas e às 
tendências de acordo com o mercado, além de colocar essas 
premissas ao alcance de todos os envolvidos.

 Segundo o presidente da Fundação, Armando Casado de 
Araújo, “dessa forma estamos garan�ndo o alinhamento da força de 
trabalho com as prioridades estratégicas da empresa, e sempre 
contamos com a par�cipação dos gestores, da Diretoria Execu�va e 
do Conselho Delibera�vo”. 
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Pandemia afeta inves� mentos, 
mas a Previnorte trabalha nas 
estratégias para recuperação
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	 O	primeiro	semestre	do	ano	de	2020	chegou	ao	fi	nal	profundamente	

marcado	pela	pandemia	de	Covid-19.	Com	a	quebra	das	boas	expectati	vas	

econômicas,	 a	 reação	 dos	 mercados	 foi	 violenta.	 Os	 planos	 de	 Benefí	cio	

Defi	nido	(BD),	apesar	de	sofrerem	impactos	pontuais,	atravessaram	a	crise	de	

forma	mais	tranquila,	ati	ngindo	suas	metas.	Isso	foi	possível	porque	a	maior	

parte	das	suas	carteiras	de	 investi	mentos	é	consti	tuída	por	�	tulos	públicos	

com	taxa	superior	à	meta	atuarial	marcados	na	sua	curva	de	vencimento.	

3,16%

2,64%

3,50%

3,11%
2,84%

1,76%

2,96%

INPC +4,60% a.a.
01-A

Eletronorte
Plano 01-A

* Mediana dos planos BD: amostra de planos de bene�cios da Aditus Consultoria.
** Fonte: Aditus - Consultoria Financeira, que assessora a Previnorte na análise de inves�mento e risco no mercado financeiro.

Amazonas
Plano 02-A

Mediana BDCDIINPC +5% a.a.
02-A e 03-A

Roraima Energia
Plano 03-A

RENTABILIDADE CONSOLIDADA - BD 
JAN A JUN/20



	 Já	as	característi	cas	de	marcação	a	preços	de	mercado	dos	planos	de	

Contribuição	 Defi	nida	 (CD)	 causaram	 grande	 volati	lidade	 nos	 resultados.	

As	 quedas	 dos	 mercados	 ati	ngiram	 grandezas	 históricas,	 não	 apenas	 no	

segmento	 de	 renda	 variável	 como	 também	 na	 renda	 fi	xa	 e	 investi	mentos	

estruturados.	A	aversão	ao	risco	causou	fortes	baixas	no	mercado	de	ações	e	

altas	de	taxas	de	juros	e	moedas.	Mesmo	a	Previnorte	atuando	para	controlar	

a	exposição	ao	risco	e	proteger	os	investi	mentos,	o	resultado	dos	planos	CD	

no	primeiro	semestre	fi	cou	aquém	das	metas	estabelecidas.	

16

	 O	mapa	de	rentabilidade	dos	últi	mos	12	meses	demonstra	a	magnitude	

das	 quedas	 provocadas	 pela	 crise	 de	 Covid-19	 nos	 meses	 de	 fevereiro	 e,	

principalmente,	 março	 de	 2020.	 Em	 seguida	 a	 essas	 quedas,	 as	 carteiras	

experimentaram	um	movimento	consistente	de	recuperação	em	abril,	maio	e	

junho,	recompondo	a	totalidade	das	perdas	ocorridas.	É	importante	ressaltar	

que	previdência	complementar	é	um	investi	mento	de	longo	prazo.
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RENTABILIDADE CONSOLIDADA - CD 
JAN E JUN/20

RENTABILIDADE 12 MESES
ELETRONORTE PLANO 01-B 

1,17%0,98% 0,85%
1,76%

2,47%

-0,85%

Eletronorte
Plano 01-B

* Mediana dos planos CD: amostra de planos de bene�cios da Aditus Consultoria.
** Fonte: Aditus - Consultoria Financeira, que assessora a Previnorte na análise de inves�mento e risco no mercado financeiro.

Amazonas
Plano 02-B

Mediana CD

IPCA +
4,80% a.a.

CDIRoraima Energia
Plano 03-B

jun/19

1,83%

0,83%
0,28%

1,20%

1,36%

-0,22%

1,38%

0,51%

-0,22%

-3,50%

1,33%

1,38%

1,35%

jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%
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	 Para	 a	 Fundação,	 é	 necessário	 analisar	 os	 resultados	 dos	 planos	

administrados	por	ela	numa	janela	de	tempo	mais	adequada	ao	caráter	das	

alocações,	ou	seja,	adotar	uma	visão	previdenciária.	A	demonstração	desses	

números	evidencia	que,	mesmo	diante	das	graves	perdas	que	ocorreram	no	

primeiro	semestre	de	2020,	os	planos	da	Previnorte	mantêm	seus	resultados	

acima	das	metas	atuariais	e	metas	de	rentabilidade	na	janela	de	quatro	anos.		 Monitoramento con� nuo	 –	 Durante	 a	 crise,	 a	 Previnorte	 tem	

atuado	para	evitar	o	agravamento	das	perdas,	mantendo	o	monitoramento	

con�	nuo	das	alocações	e	dos	níveis	de	risco	das	carteiras,	aproveitando	as	

oportunidades	pontuais	que	a	 crise	ofereceu	para	 adquirir	�	tulos	públicos	

que	atendam	às	necessidades	dos	planos	e	da	políti	ca	de	investi	mentos,	no	

senti	do	de	melhorar	os	resultados.

	 A	gestão	da	Previnorte	mira	o	futuro,	mas	permanece	atenta	para	os	

eventos	do	presente.	Todo	o	trabalho	é	no	senti	do	de	ati	ngir	uma	meta	de	longo	

prazo	e	para	que	não	ocorram	distorções	ou	exposições	desproporcionais.	É	

importante	que	os	parti	cipantes	analisem	os	resultados	de	forma	adequada,	

comparando	 as	 janelas	 de	 tempo	 e,	 principalmente,	 o	 desempenho	 de

longo	prazo.	

Eletronorte
Plano 01-A

43,08%

35,78%

43,97%

38,18%

43,74%

37,80%

47,36%

38,23%

47,63%

38,23%

47,35%

38,23%
36,29%

Meta Amazonas
Plano
02-A

Meta Roraima
Energia
Plano
03-A

Meta Eletronorte
Plano
01-B

Meta Amazonas
Plano
02-B

Meta Roraima
Energia
Plano
03-B

Meta CDI

DESEMPENHO ACUMULADO DOS PLANOS X META
JUNHO/2016 A JUNHO/2020



NOSSOS CANAIS
DE COMUNICAÇÃO

OUVIDORIA

Pra que serve?

Pra que serve?

Pra que serve?

Pra que serve?

Pra que serve?

Pra que serve?

Solução de demandas como segunda via 
de boleto, status de autorizações, 
cobertura de procedimentos, rede 
credenciada, regulamentos, atualização 
de dados cadastrais e orientações gerais.

Solução de demandas como: segunda via 
de boleto, status de autorizações, 
cobertura de procedimentos, rede 
credenciada, regulamentos, atualização 
de dados cadastrais e orientações gerais. 

Atendimento telefônico com enfermeiros 
ou médicos, se necessário, para sanar 
dúvidas de saúde, 24 horas por dia, 7 dias 
por semana.

Atendimento médico on-line com 
mais de 20 especialidades, 24 horas 
por dia, 7 dias por semana.

Solucionar problemas que já tenham sido 
tratados em outros canais mas não 
tiveram solução, por meio de uma 
reclamação direta.

Atendimento on-line com psicólogos.
Operadores de atendimento da 

Central de Relacionamento e 
Atendimento da EVIDA 

Via  telefone,
através do número:

0800 940 8310
24 horas

FUNCIONAMENTO

Operadores de atendimento 
da Central de Relacionamento 

e Atendimento da EVIDA 

Formulário eletrônico
disponível no site: 

evida.org.br e email:
falecomagente@evida.org.br

Horário comercial
(segunda a sexta)

Horário comercial
(segunda a sexta)

Horário comercial
(segunda a sexta)

24 horas

24 horasCONEXA SAÚDE, 
empresa parceira da 

EVIDA

INSTITUTO CAMINHAR,  
empresa parceira da 

EVIDA

Ouvidor da EVIDA

AXISMED,  empresa 
parceira da EVIDA

Atendimento On-line via App:
CONEXA SAÚDE, disponível 

para Android e IOS

Via telefone: 
0800 940 8310 ou formulário no 

site: evida.org.br

Agendamento via telefone, pelo número: 
(61) 3042-1750 

ou via WhatsApp, pelos números: 
(61) 9-8118-5135 / (61) 9-8319-4828 

Via  telefone, 
através do número:
0800 772 8988 Assistência à Saúde

QUEM ATENDE FUNCIONAMENTO CANAL

QUEM ATENDE FUNCIONAMENTO CANAL

QUEM ATENDE FUNCIONAMENTO CANAL

QUEM ATENDE

QUEM ATENDE

FUNCIONAMENTO CANAL

CANAL

QUEM ATENDE FUNCIONAMENTO CANAL
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 A Previnorte, exercendo sua cidadania 
empresarial e, principalmente, para contribuir 
ante a crise causada pela pandemia de 
Covid-19, tomou uma série de providências 
para proteger par�cipantes e empregados. 
Entre elas, suspendeu o atendimento 
presencial desde o dia 17 de março e permi�u 
que os empregados passassem a trabalhar em 
home office (teletrabalho), com acesso seguro 
à rede privada virtual da Fundação, sem 
interrupção dos serviços aos par�cipantes.

 Além disso, houve a con�nuidade do 
atendimento por e-mail 
(relacionamento@previnorte.com.br), e pelo 
telefone 0800 941 8966; a suspensão da 
cobrança de parcelas de emprés�mo aos 

Covid-19:
confira as ações
da Previnorte   

par�cipantes que necessitaram e solicitaram; 
o adiantamento da primeira parcela do abono 
anual aos aposentados e pensionistas; o 
envio, por e-mail, dos boletos aos 
par�cipantes autopatrocinados, além de 
estarem disponíveis no site da Fundação 
(previnorte.com.br); e a suspensão da 
campanha de recadastramento dos 
aposentados e pensionistas, com a 
manutenção dos pagamentos dos bene�cios 
de aposentadoria e pensão.

 Algumas coisas mudaram nesse 
período, mas o compromisso com os 
par�cipantes con�nua sendo a prioridade da 
Previnorte.
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	 Mantendo	a	transparência	na	gestão	e	os	parti	cipantes	bem	informados,	

a	Previnorte	comunica	que	devido	à	reavaliação	dos	custos	para	implementação	

do	 Plano	 Previnorte	 Família,	 tais	 como	 sistema,	 marketi	ng,	 vendas	 e,	

principalmente,	a	crise	impactada	pela	pandemia	de	Covid-19,	e	o	consequente	

refl	exo	no	cenário	econômico	brasileiro,	o	assunto	foi	submeti	do	ao	Conselho	

Deliberati	vo	para	nova	apreciação	e	deliberação.

	 O	 Conselho	 Deliberati	vo,	 por	 sua	 vez,	 reavaliou	 a	 perti	nência	 na	

manutenção	do	projeto	do	Plano	Previnorte	Família,	 a	 revisão	do	estudo	de	

viabilidade	original	e	as	possibilidades	de	atendimento	das	condições	previstas	

na	legislação	vigente	para	o	fi	nanciamento	de	novos	planos,	e	deliberou	pela	

suspensão	do	seu	lançamento,	bem	como	do	Plano	Insti	tuído.

Planos Previnorte Família e Ins� tuído:
Conselho Delibera� vo aprova

suspensão de lançamento



LGPD: Previnorte nomeia
encarregado e cons�tui
Comitê de Privacidade e
Proteção de Dados Pessoais

 A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei 13.709,

de 14/08/2018)  entra em vigor agora trazendo mais responsabilidades 

às empresas que trabalham com dados pessoais, como é o caso da 

Previnorte. A lei estabelece regras para a coleta, uso, tratamento, 

armazenamento e descarte de dados pessoais. Muito importante 

destacar que o uso de dados pessoais pela Previnorte está respaldada 

no contrato firmado com os par�cipantes, pela sua inscrição junto ao 

plano de bene�cios.

 O trabalho de adequação à LGPD, que já vem sendo desenvolvido 

há meses, com um diagnós�co dos processos de trabalho da Previnorte 

frente às novas regras, desencadeou planos de ação para o 

aperfeiçoamento das prá�cas já adotadas. A Fundação já dispunha de 

um detalhado mapeamento dos seus processos e já está mapeando 

também os dados pessoais u�lizados na gestão dos contratos 

previdenciários, à luz dos princípios da finalidade, adequação e 

necessidade previstos na nova legislação.

 A lei determina que se deve indicar um encarregado pelo 

tratamento dos dados pessoais. O encarregado, também chamado de 

DPO (Data Protection Officer), deve ter seu nome e contato divulgados e 

suas a�vidades consistem em fazer uma ponte entre a ins�tuição e os 

�tulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD), órgão governamental responsável pela fiscalização do 

cumprimento da lei.

 Nesse momento inicial de vigência da LGPD, a Diretoria Execu�va 

nomeou a assessora jurídica, Fernanda Mandarino Dornelas 

(fernanda.dornelas@previnorte.com.br), para exercer a função de 

encarregada. E também aprovou a cons�tuição de um Comitê de 

Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, composto pela encarregada e 

mais sete colaboradores. Esse grupo será responsável pelo 

acompanhamento das ações previstas nos atuais planos de ação, bem 

como nas futuras definições sobre a legislação apontadas pela ANPD.
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HUPP!
O hub de startups
da previdência privada

 Em um mundo de rápidas mudanças, como o que vivemos 

atualmente, criar um diferencial é saber inovar, mas para alcançar este 

propósito é preciso disposição, mente aberta, pesquisar novas formas 

de se comportar e envolver as pessoas na busca por novas ideias. Nesse 

caminho, a Previnorte criou o seu Comitê de Inovação, tendo como uma 

das inicia�vas par�cipar em redes de inovação. Com esta ação, 

lançou-se candidata a en�dade parceira no projeto Hupp!, da 

Associação Brasileira das En�dades Fechadas de Previdência 

Complementar – Abrapp.

 O Hupp! é o primeiro hub de inovação e tecnologia totalmente 

dedicado ao setor de previdência privada, tendo como organizadores a 

Abrapp e a Conecta Soluções Associa�vas, empresa do grupo voltada ao 

desenvolvimento de soluções escaláveis para as en�dades fechadas de 

previdência complementar. (O termo hub é u�lizado para se referir a 

diferentes coisas que integram, conectam, distribuem, desde aviação 

até equipamentos de informá�ca.)

 Juntamente com a LM Ventures, empresa especializada na 

gestão de hubs e mentoria de startups, o Hupp! foi criado com o obje�vo 

de acelerar e tracionar bons projetos que tenham potencial para agregar 

valor ao mercado de previdência. O Hupp! se apresenta como um grande 

laboratório de experimentação conjunta.

 Selecionada, juntamente com outras dez en�dades, a Previnorte 

está engajada neste movimento inovador, já tendo par�cipado da 

escolha de dezessete startups que irão realizar provas de conceito de 

possíveis soluções para suas necessidades ou do segmento de 

previdência complementar.

É a Previnorte rumo ao futuro com soluções inovadoras!
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Cuidar da saúde deve ser uma 
prá�ca constante em nossas vidas. 
Atentar para a alimentação e pra�car 
a�vidades �sicas são preceitos 
básicos. Comece a preparação para a 
aposentadoria desde a primeira 
mesada ou salário. Uma poupança é 
fundamental para que a mudança do 
padrão de vida na aposentadoria 
seja atenuada. Um orçamento 
organizado e a educação financeira e 
previdenciária são necessários. 
Cul�var relacionamentos saudáveis 
também é importante, seja com o 
cônjuge, filhos, pais, irmãos e até 
mesmo com os amigos. Emanar 
posi�vidade e receber isso de volta é 
saudável.

Palavras Cruzadas


