
























































Fundação 
Viva de Previdência

Entidade de Previdência Complementar 
Fechada multipatrocinada e multi-instituída



Posicionamento no segmento de Fundos de Pensão 

Governança: Conselhos, Diretoria Executiva e Comitês

Gestão de investimentos: estrutura e processo de 
investimento

Implantação e Fomento

Serviços e Relacionamento



Institucional



Temos 47 anos de história, 
R$ 3,3 bilhões sob gestão e 
50.000 Participantes 
distribuídos nacionalmente. 
Acreditamos no conceito de 
arquitetura aberta de 
investimentos

Somos independentes, 
sem vínculos com 
instituições financeiras. 
Adotamos uma gestão 
profissional, guiada por 
profissionais com larga 
experiência no segmento 
de Fundos de Pensão

Nascemos em 1973 
como uma Entidade sem 
fins lucrativos 
especializada em 
previdência para o Setor
Público, Associações e 
Empresas. 

Nossa estrutura foi 
construída sob a ótica do 
Participante. Temos uma 
estrutura de conveniência 
e simplicidade, com 
comprovada satisfação, 
medida através de 
pesquisas

NOSSO 
DNA

NOSSA 
SOLIDEZ

NOSSO 
MODELO

NOSSO 
FOCO

Auditores Receita Federal | Procuradores e Advogados Federais  

AGU | ANVISA | INSS  

Ministério Justiça | Ministério Da Fazenda | Ministério Da Saúde 

Braskem | GEAP Saúde
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Conselhos 
Deliberativo e Fiscal

formados por 
PARTICIPANTES

através de processo 
eleitoral. 

Diretoria Executiva 
profissional, composta 

por especialistas do 
mercado, contratada 

via processo seletivo 

público, organizado 

pelo Conselho 
Deliberativo

Comitê de Plano, 
específico do plano 

para acompanhamento 
das informações e da 

carteira

CONSELHOS DIRETORIA COMITÊ DE PLANOS



✓ Administrador de empresas, com especialização pelo CEAG/FGV e MBA em Marketing pelo IBMEC.
✓ Conselheiro certificado pela ABRAPP, ICSS e Certificação de Investimentos CPA 20 Anbima.
✓ 26 anos de experiência no setor previdenciário, ocupando posições executivas em entidades de previdência,

atuando na condução de negócios, planejamento, execução estratégica e liderança de times multifuncionais.

Silas Devai Jr. Diretor Presidente (ARGR)

✓ Economista, com mestrado em Economia (UCB), Especialista em Matemática (UNB) e MBA em Finanças (UCB).
✓ 35 anos de experiência na área financeira, dos quais 3 anos como Diretor Financeiro e AETQ e 14 anos em posições 

executivas nas áreas de Controle de Controle de Risco, Finanças, Tesouraria e Crédito em instituição financeira de 
grande porte. 

Marcelo Furlanetto– Diretor de Administração e Finanças (AETQ)

✓ Advogado, com especialização em Direito Processual Civil (Universidade Anhanguera).
✓ Dirigente certificado pela ABRAPP e ICSS.
✓ Sólida experiência na administração de planos de benefícios e seguridade, gestão do relacionamento com 

Participantes, Assistidos, Patrocinadores e Instituidores.
✓ 12 anos de atuação no segmento previdenciário.

Nizam Ghazale – Diretor de Clientes e Inovação (ARPB)







Matriz de Riscos

Legislação

Metodologia

Tipos de Riscos

Estrutura da Matriz (Probabilidade x Impacto)

Representação Gráfica

Procedimentos de Conformidade

Controles internos e Auditoria

Relatórios de controles internos 

Relatórios trimestrais

Relatório anual das Demonstrações Contábeis



Investimentos



ARQUITETURA ABERTA DE GESTORES

Estrutura 
proprietária

Comitê de Investimentos

Definição de políticas de investimentos

Seleção e avaliação de gestores

Estratégias de alocação

Acompanhamento de performance

Fund of Funds - FOF

Gestores Carteiras

CUSTÓDIA



CONSELHOS   | DIRETORIA EXECUTIVA   | COMITÊ DE INVESTIMENTOS
• Conselheiro Representante
• Diretor Presidente
• Diretor Administração e Finanças
• Gerente de Investimentos

• Deliberativo
• Fiscal

• ARGR Diretor Presidente
• AETQ Diretor 

Administração e 
Finanças

Gerência de Investimentos
Controle de Investimentos

PROCESSO DE INVESTIMENTOS
Jurídico
Controles Internos
Auditoria

(1) Seleção de Gestores
• Monitoramento de performance
• Seleção de Custodiante
• Controle de Investimentos

(1) Mandatos discricionários, avaliados 
semestralmente, com cláusula de manutenção, 
redução de valores ou substituição

MONITORAMENTO DE RISCOS

Riscos
• Crédito: Classificação de baixo risco, de 

acordo com as principais agências de rating

• Mercado: Metodologia VaR | B-VaR | Stress Test

• Liquidez: Estudos de ALM

• Legal/Regulatório: estrutura legal proprietária

• Risco Operacional: controles internos

• Risco Sistêmico: estrutura de investimentos

• Imagem: Comitê de Investimentos

RESENHA DE CONTROLES INTERNOS (RCI) |REPORTES GERENCIAIS



Implantação e 
Fomento



Incremento de novos participantes, a partir estudos do público potencial.

Iniciativas visando o aumento de contribuições, portabilidades e 
contribuições esporádicas.

Plantões programados para esclarecimento de dúvidas.

Busca constante de novos produtos e vantagens: coberturas de risco em 
condições diferenciadas, cashback.

Apoio profissional em questões de investimentos.

Estratégias de comunicação 
pensadas para evidenciar as 
vantagens do Plano e maximizar a 
capacidade de poupança 
previdenciária do Participante

12 especialistas, incluindo central 
de atendimento ativa, com 
profissionais em regime CLT
‘

Estrutura dedicada exclusivamente ao fomento do plano

O plano de previdência requer um acompanhamento especializado, capaz de 
mantê-lo sempre adequado às necessidades de seus participantes

Agrega valor ao que é oferecido pelo Ente aos seus associados/filiados/vinculados



Serviços e 
Relacionamento



Central de Atendimento Gratuita: satisfação superior a 90%
Tratamento humanizado, com especialistas em previdência complementar,
contratados em regime CLT

• 8.500 atendimento receptivos | 2.800 atendimentos ativos (base mensal)

Atendimento via WhatsApp

• 2.100 atendimentos mensais

Fale Conosco

• 9.000 solicitações mensais

Envio de SMS para confirmações

Programa de Educação Financeira e Previdenciária Viva Educa

Campanhas de comunicação
Suporte consultivo e especializado sobre previdência complementar e as 
características dos planos



Média de contatos 

por mês2.752

Solicitações 
por mês9.000

Média de contatos 

por mês 8.440

Média de contatos 
por mês 2.109

Fale conosco 
(portal)

Central 
(ativo)

Central 
(receptivo)

WhatsApp
98%
de SATISFAÇÃO

98%



Reuniões para acompanhamento gerencial
Treinamento e suporte operacional
Relatórios gerenciais

Comitê de Planos

Processo de comunicação flexível
Suporte consultivo permanente



Processo de adesão 
simples e online



350 Lojas parceiras
Todas as compras realizas na lojas parceiras geram 

cashback, com retorno para o plano de previdência



Serviços de relacionamento

• Criação de comitê específico, permitindo à Patrocinadora discutir temas pertinentes ao plano, com suporte 

consultivo da Viva Previdência

• Reportes gerenciais abordando a condução técnica, financeira e atuarial da carteira

• Campanha de implantação e ações periódicas para fomento nas adesões e esclarecimentos

• Ambiente web logado, com informações dos Participantes (incluindo simulador), Assistidos e Patrocinadora

• Aplicativo para celular (saldos e extratos)

• Programa de educação financeira e previdenciária

• Confecção do Relatório Anual, sem ônus

• Central de atendimento com especialistas contratados em regime CLT

Suporte consultivo especializado

• Suporte técnico e elaboração de documentos pertinentes ao processo de transferência de gerenciamento

• Suporte jurídico prestado por estrutura residente (não inclui eventuais pareceres externos)

• Seguro D&O para Dirigentes e Conselheiros



• Pesquisas de satisfação com RH e Participantes

• Relacionamento com PREVIC

• Manual com rotinas operacionais do plano + treinamento ao RH

• Disponibilização de relatórios gerenciais

• Interface de informações com consultor atuarial

• Atendimento a Participantes desligados ou entrando em benefícios

• Processamento de faturamento e folha de pagamento de benefícios, autopatrocínio, resgates e transferências (in/out)

• Relatórios DIRF, IR, IN 1452, DPREV, COAF, PEP, FATCA, etc.

• Disponibilização de layout de arquivo para faturamento mensal do plano

• Suporte e acompanhamento de processos de auditoria externa, interna e fiscalizações

• Desenvolvimento de simuladores 

• Controle dos planos de custeio

• Call center

• Fale Conosco

• Estatísticas para reporte gerencial à Patrocinadora (NPS, FCR e Abandono)

• Condução da elaboração do dossiê para a PREVIC

• Processo de implantação, divulgação e acompanhamento do plano (palestras, consultoria individual, incluindo “C Level”)

• Ações de sustentação da divulgação do plano (palestras e reuniões pós implantação) + ações sazonais (13º. bônus, etc)

• Fomento a novas adesões - Treinamento de gestores e multiplicadores da Patrocinadora

Negócios e 
Relacionamento

Seguridade e 
Operações
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