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A edição do InfoPREVES deste período traz um artigo sobre o perl das 

mulheres investidoras no Brasil. Preocupadas com o futuro, elas têm investido 

cada vez mais em aplicações de baixo risco, com a proposta de obter 

retornos de longo prazo. Um desses investimentos é, sem dúvida, focado na 

previdência complementar. 

Outro assunto a ser apresentado nesta edição trata da realização de metas 

e sonhos. De casa nova, a PREVES comemora mais uma importante conquista, 

com a inauguração de sua nova sede. Um grande feito a ser compartilhado 

com nossos participantes e assistidos.

Aqui, você também acompanha como os recursos do seu plano são 

aplicados e tira dúvidas sobre a manutenção dos serviços oferecidos pela 

PREVES. Além disso, o informativo traz ainda dicas sobre educação nanceira 

e controle de gastos, orientações sobre como declarar o imposto de sua 

previdência complementar e uma matéria, voltada para saúde e bem-estar, 

sobre os benefícios de pedalar diariamente.

Pensando em atingir excelência em suas operações, a PREVES preparou uma 

pesquisa para medir a satisfação do seu público. A contribuição de cada um 

para esse termômetro será de suma importância para o desempenho da 

Fundação. Participe e boa leitura! 

PREVES RESPONDE
Esclareça sua dúvida sobre autopatrocínio. pág.: 12

VIDA SAUDÁVEL 
Vá de bike e ganhe saúde. pág.: 17

PESQUISA
Participe da pesquisa de satisfação da PREVES. pág.: 08



A PREVES deseja aos aniversariantes dos meses  
de janeiro, fevereiro e março de 2018:

Muita paz, alegria 
e sucesso. 

Feliz
Aniversário



Geral

O endereço, antes localizado no Centro de Vitória, passou a funcionar na Enseada do Suá.

Fundação de Previdência Complementar do Estado (PREVES)
inaugura nova sede e comemora marca de R$ 44 milhões em
patrimônio acumulado.
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Criada há pouco mais de quatro anos, a Fundação 

de Previdência Complementar do Espírito Santo 

(PREVES) acaba de dar mais um importante passo 

para a consolidação de suas operações no 

Estado. No mês de março, a entidade passou a 

funcionar em uma nova sede, mais ampla e que 

oferece mais comodidade aos seus participantes. 

O endereço saiu do Centro de Vitória e agora está 

localizado no bairro Enseada do Suá, também na 

Capital. 

Além de um novo espaço físico, a PREVES ainda 

comemora seu patrimônio acumulado, que atingiu a 

marca de, aproximadamente, R$ 44 milhões, em 

dezembro de 2017. O diretor-presidente da 

PREVES, Alexandre Wernersbach Neves, reforça a 

importância de um fundo próprio de previdência 

complementar para os servidores estaduais.

“A previdência complementar vem ganhando força 

no mercado, sinalizando uma nova tendência e 

uma das soluções para minimizar o decit dos 

regimes próprios dos servidores públicos. Ter um 

ganho complementar ao se aposentar, além do 

benef íc io pago pelo Regime Própr io de 

Previdência Social (RGPS), é investir no futuro. A 

previdência complementar reduz o percentual de 

contribuição do servidor e do ente federado, uma 

vez que é personalíssimo e não atrelado a um 

modelo coletivo”, arma. 

A PREVES registrou um aumento de 16,91% no 

número de servidores públicos que aderiram ao 

plano de previdência complementar em 2017, 

comparado com o ano anterior. No ano passado, a 

previdência complementar estadual já contava 

com 3.104 participantes. Com as discussões da 

Reforma da Previdência em alta, esse é um 

indicativo de que parte da população capixaba 

já se preocupa com o futuro, garantindo uma renda 

complementar ao se aposentar. 
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Ÿ Nova sede

Com o total de 744 metros quadrados, a nova 

sede da PREVES conta com dois pavimentos, 

divididos em áreas administrativas e atendimento. O 

local também comporta um auditório para 60 

pessoas, que será usado para a apresentação de 

palestras com foco em previdência complementar, 

educação nanceira e previdenciária, entre outros 

temas relacionados. 

Para mais informações, acesse o site da PREVES: 

www.preves.es.gov.br

Ÿ Endereço PREVES:

Rua: Marília de Rezende Scarton Coutinho, 180 

(Térreo) - Ed. Fausto Dallapicolla, Enseada do Suá, 

Vitória, ES, CEP: 29050-410.

Telefone: 27 3322-9288
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Queremos sua opinião
Vamos conversar?
Preocupada em estabelecer um canal de comunicação cada vez mais 
próximo com seus participantes, a PREVES preparou uma pesquisa para
medir a satisfação dos seus serviços.  ............................................................................................. 

Precisamos ouvir sua opinião para corrigir falhas e potencializar ações 
positivas já desenvolvidas na Fundação. Acesse a 1ª Pesquisa de 
Satisfação da PREVES.  Clique aqui. Participe!

 PESQUISA
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Benefício de risco É ATRATIVO para 

servidor da segurança
O alto risco que envolve as atividades dos 

prossionais da segurança pública impede, muitas 

vezes, que seguradoras do mercado ofereçam 

seguros de morte e invalidez para essa categoria. 

Porém, os servidores do Estado que encontram 

diculdade ao contratar esse serviço, podem 

aderir ao benefício de risco com um custo bem 

acessível ao participar dos planos de previdência 

da Fundação de Previdência Complementar do 

Espírito Santo (PREVES). 

“O benefício para esses prossionais ao aderir aos 

planos da PREVES é enorme. Além da previdência 

complementar, o servidor pode optar pelos 

seguros de vida e invalidez. Para prossionais que 

atuam em atividades de risco iminente, como 

policiais civis, agentes e inspetores penitenciários, 

isso é extremamente necessário. Pensar em um 

suporte nanceiro em momentos críticos da vida é, 

sem dúvida, investir no futuro”, ressalta Adriana 

Barbosa, gerente de atendimento.  

Simulação

O servidor que recebe a remuneração de R$ 

2.643,85, por exemplo, pode contribuir com 3% 

do salário, o que seria o equivalente a R$ 79,32. 

Ao  ade r i r  ao  p lano  de  p rev idênc ia 

complementar, mantendo o percentual de 3% de 

contribuição sobre a remuneração, o servidor 

poderá investir 1% (R$ 26,44) em benefícios de 

risco. 

“Esse é um valor acessível e bem diferente da 

oferta do serviço por seguradoras privadas que 

chegam a cobrar cerca de R$ 150,00 por mês 

pela contratação do benefício”, destaca 

Adriana Barbosa.

A cobertura dos benefícios de risco é 

administrada pela Mongeral Aegon, 

parceira estratégica da PREVES. 

A Mongeral  é uma das maiores 

seguradoras do mundo, com atuação 

em 20 países e com mais de 180 anos 

de atuação 

Dados

Dados do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) mostram que de cada 100 pessoas que 

recebem benefícios previdenciários, somente 50% 

são referentes a aposentadoria normal por tempo 

de contribuição ou idade. Os outros 50% são 

divididos entre aposentadorias por invalidez ou 

pensão por morte. 
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 EDUCAÇÃO E FINANÇAS

Planilha 
de gastos 
evita 

dívidas e 

melhora 
planejamento 

financeiro

Para manter as contas em dia e obter mais equilíbrio 

nanceiro é necessário organização. Apesar de 

parecer algo simples, anotar receitas e gastos não 

é uma prática comum em muitas famílias, mas o 

controle das nanças pode proporcionar uma vida 

nanceira bem mais saudável.  Pensando nisso, a 

Fundação de Previdência Complementar do 

Estado do Espírito Santo (PREVES) criou uma 

planilha indicada para o controle do orçamento 

doméstico. O documento pode ser baixado pelo 

s i t e  d a  F u n d a ç ã o ,  p o r  m e i o  d o  l i n k : 

http://www.preves.es.gov.br/educapreves. Em 

seguida, basta clicar no item “Como organizar meu 

salário?”. 

 

A planilha, criada em Excel, tem a função de 

controlar gastos xos mensais, tais como o 

pagamento de contas de água e energia, 

supermercado, plano de saúde, entre outros, além 

de despesas bancárias e variáveis. A ferramenta 

calcula o total de gastos no mês, bem como o saldo 

disponível, que pode ser usado como reserva futura 

ou aplicações. 

O diretor de investimentos da PREVES, Gil Pimentel 

de Azeredo, alerta que a falta de controle dos 

gastos pode gerar endividamento. “Manter as 

contas em dia e criar um planejamento nanceiro 

condizente com a receita mensal são os pilares da 

saúde nanceira. Com esse controle é possível car 

longe das dívidas e estabelecer objetivos pessoais 

de longo prazo”, orienta.
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Para não cair na malha na, os servidores que 

investem em planos de previdência complementar 

da PREVES devem car atentos ao preencher a 

declaração de Imposto de Renda 2018, referente 

ao ano base 2017.  Para isso, o participante deve 

obter o informe de rendimentos disponibilizado pela 

área de Recursos Humanos (RH) de cada órgão.  

Para declarar os valores de sua previdência 

complementar é muito simples. 

Basta solicitar ao RH o Informe de Rendimentos com 

os valores referentes a previdência social (IPAJM) e 

previdência complementar (PREVES). Essas 

informações deverão ser preenchidas no Programa 

Gerador da Declaração do Imposto de Renda 

2018 da Receita Federal. O prazo para declarar 

encerra-se no dia 30 de abril. As declarações 

podem ser feitas pelo computador ou até mesmo 

por aplicativos gratuitos para celular ou tablet. 

Previdência complementar 
deve ser declaradaIr2018: 

 EDUCAÇÃO E FINANÇAS
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 EDUCAÇÃO E FINANÇAS

Seu Investimento
A seguir, você confere o desempenho acumulado 

dos investimentos realizados a partir de janeiro de 

2014, além de obter índices de como os recursos 

do seu plano são aplicados em diferentes períodos. 

As  osc i lações obser vadas na cu r va de 

rentabilidade variam conforme os riscos envolvidos. 

É possível notar que a PREVES tem sido consistente 

em superar os indicadores destacados, com 

superação da Meta Financeira (IPCA + 4,5%). 

“Todas as operações nanceiras realizadas pela 

PREVES são focadas em gerar sol idez e 

rentabilidade aos planos de benefícios. Sempre 

pautamos nossas ações pela transparência e pelo 

respeito aos nossos participantes e assistidos”, 

ressalta o diretor de investimentos da PREVES, Gil 

Pimentel de Azeredo. 

PREVES SE

PREVES CDT
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PREVES 
Responde

Quer sanar suas dúvidas sobre previdência complementar?  Envie sua pergunta para 
o e-mail comunicacao@preves.es.gov.br e participe! A PREVES responde!

Fui exonerado. 
Posso continuar contribuindo 

com a previdência complementar?

Sim. Nesse caso, para continuar contribuindo com a 

previdência complementar é necessário optar, em até 30 

dias após a exoneração, pelo instituto do autopatrocínio. 

Para solicitar, basta acessar o site da PREVES, por meio do 

link http://www.preves.es.gov.br/planos/requerimentos/110-

auto-patrocinio.html e preencher o requerimento 

disponível para download. 

É necessário agendar atendimento para formalizar o 

pedido e apresentar documentos pessoais, comprovante 

de residência e a comprovação da perda da 

remuneração. O pedido também pode ser feito por 

correspondência, com aviso de recebimento, para o 

endereço da PREVES, localizado na Rua Marília de 

Rezende Scarton Coutinho, 180, Ed. Fausto Dallapicolla, 

Enseada do Suá, Vitória, ES, CEP: 29050-410. Dúvidas 

podem se r  esc la rec idas  por  me io do e-ma i l 

contato@preves.es.gov.br. 

12

mailto:contato@preves.es.gov.br


O 
PLANEJAR 

O FUTURO 

Mulheres
COM 

AS 

 ARTIGO
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Estudos produzidos em nanças comprovam que investidores tendem sempre a 

escolher opções conservadoras para realizar seus investimentos. Este 

comportamento é conhecido como aversão ao risco, que está intimamente 

ligado à necessidade humana de sentir-se seguro. Como a meta nal de quem 

investe é o retorno alcançado, o comportamento de aversão faz com que os 

investidores optem por produtos que maximizam a segurança, minimizando os 

riscos.

Um exemplo disso - e que corresponde a diversicação do mercado em termos 

de investimentos - está na previdência complementar fechada, aquela gerida 

por entidades fechadas de previdência complementar, tal como a PREVES. Essas 

entidades contam com custos administrativos menores e toda a rentabilidade 

auferida é repassada integralmente para os participantes do plano de 

previdência. Importante ressaltar que contam com uma estrutura de análise de 

investimentos bem preparada e possuem expertise para buscar boas 

oportunidades de investimentos, muitas vezes não disponíveis para as pessoas 

físicas em geral.

Na PREVES, temos constatado um aumento signicativo do número de mulheres 

que aderem aos planos de previdência complementar, o que demonstra um 

comportamento focado na segurança e no baixo risco, e que não é diferente do 

perl das mulheres investidoras do país. 

Atualmente, o público feminino representa, aproximadamente, 23% do mercado. 

Em 2002, elas representavam 18% dessa fatia e já movimentam mais de R$ 46 

bilhões em investimentos no mercado nanceiro. 

O perl das mulheres investidoras se mantém o mesmo. Conservadoras, pensando 

sempre no futuro e planejando obter os retornos a longo prazo. Elas continuam 

investindo valores menos signicativos que os homens. Na média, 67% a menos 

que o volume de investimentos masculinos. Isso demonstra a potencialidade que 

o mercado de investidoras femininas possui..
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Nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro 

encontram-se 75% das mulheres investidoras. No 

Espírito Santo este número é de apenas 0,37%. 

O Tesouro Direto, outro investimento de natureza 

conservadora e de longo prazo, observou que, de 

janeiro de 2015 a dezembro de 2016, o número de 

mulheres cadastradas no Tesouro Direto aumentou 

de 21,2% para 24,1%. Já em 2017, a fatia delas 

alcançou 27,5% do total de invest idores 

cadastrados, e em janeiro deste ano as mulheres já 

representam 27,9% dos cadastrados.

Em 2016, um estudo realizado pelo Fórum 

Econômico Mundial concluía que: I) a igualdade de 

gênero tem a capacidade de aumentar o PIB 

global em 12% até 2030; II) acrescentaria US$ 12 

trilhões ao PIB global até 2025; III) que embora as 

mulheres sejam pouco mais da metade da 

população mundial, elas contribuem com apenas 

35% do PIB global e IV) no Brasil, em 2025, o 

incremento na economia seria de até US$ 410 

bilhões.

Em resumo, podemos concluir que a participação 

das mulheres nos segmentos econômicos e na 

condição de investidoras possibilita uma nova 

dinâmica ao mercado nanceiro e traz uma visão 

de longo prazo, de preocupação com o futuro. 

Nossa cultura é de aproveitar o curto prazo e deixar 

o futuro para o futuro. Mas a população mundial 

está vivendo mais, estamos vivendo num tempo de 

incerteza política, econômica e mercado nanceiro 

volátil. Sabemos que a maioria das pessoas ainda 

não se prepara para a aposentadoria. Conforme 

estudos realizados pela Mongeral Aegon, 47% dos 

trabalhadores fazem planos para a aposentadoria 

e apenas 17% transformam os planos em realidade.

Precisamos aprender com as mulheres. Precisamos, 

como elas, pensar em nosso futuro. Precisamos de um 

toque feminino em nossa cultura e em nossa vida. 

Alexandre Wernersbach Neves
É diretor-presidente da Fundação de Previdência 

Complementar do Estado do Espírito Santo 

(PREVES), administrador e especialista em gestão 

nanceira.15



A PREVES deseja a todas as mães um

Feliz dia 
das Mães

13 de maio 
dia das mães 
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 VIDA SAUDÁVEL 

Vá de 

bike
E torne a vida mais saudável  
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Deixar o carro de lado para dar preferência à 

bicicleta. Essa é uma prática que tem ganhando 

força em centros urbanos, seja para fugir do trânsito 

caótico ou apenas pela praticidade e economia. 

Usada para atividade física ou meio de transporte, 

os adeptos da magrela concordam em um ponto: 

pedalar promove qualidade de vida e faz bem 

para a mente e o corpo.

Leandro Rosa Queiroz, consultor de vendas, 

conhece bem esses benefícios. Com 32 anos e 

pesando 158 quilos, ele encontrou na bicicleta 

uma forma de mudar de vida e cuidar da saúde. 

“Estava prestes a fazer uma cirurgia bariátrica. 

Tomava remédio para controlar a pressão e estava 

quase diabético. Mas para realizar o procedimento 

precisava perder, pelo menos, 20 quilos do meu 

peso.  Foi nesse momento que comecei a pedalar e 

não parei mais”, diz.

Com muita força de vontade e o acompanhamento 

de especialistas, Leandro mudou a alimentação e 

passou a pedalar diariamente. A dedicação com o 

esporte trouxe inúmeros benefícios. Tantos, que nem 

precisou fazer cirurgia para se livrar da obesidade. 

Dois anos e meio depois, hoje com 69 quilos, 

Leandro virou atleta e não abre mão de pedalar 

70 quilômetros por dia antes de ir para o trabalho. 

“Quase nunca uso carro para ir trabalhar. A 

bicicleta mudou minha vida e se tornou uma 

companheira inseparável. Graças a ela, não tomo 

mais remédio controlado e minhas taxas estão 

normais. Bike é vida, saúde, longevidade”, arma.

Benefícios para a saúde

O educador físico Jhonny Costa arma que os 

benefícios da bike são muitos. “Ao praticar a 

atividade é possível adquirir aumento da massa 

muscular, de forma benéca para o coração, pois 

há um aumento da capacidade pulmonar e o 

fortalecimento das artérias. Além disso, pedalar 

auxilia no gasto calórico e aumenta a resistência 

física, sem contar nos efeitos antioxidantes. Isso 

signica que o organismo ca mais preparado para 

combater os radicais livres”, explica.

Quem deseja começar a pedalar deve car atento 

a algumas recomendações. O acompanhamento 

de um cardiologista é fundamental, bem como a 

orientação de um educador físico. “Antes de 

começar o pedal, é essencial que o praticante 

f a ç a  t e s t e s  c a r d i o l ó g i c o s ,  c o m o  o 

eletrocardiograma e o teste de esforço físico. Dessa 

forma, o prossional de educação física pode ter 

mais conhecimento e segurança para a prescrição 

dos exercícios”, orienta Jhonny.  
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Atividade ao ar livre

José Adriano Pereira, servidor do Tribunal de Justiça 

do Espír ito Santo e membro do conselho 

deliberativo da PREVES, conta que iniciou a 

atividade por lazer, pensando em melhorar sua 

qualidade de vida. Para ele, além de mais 

condicionamento físico, aliado aos benefícios para 

a saúde, pedalar proporciona conhecer belos 

lugares e contemplar a natureza. 

“Pedalar é diferente de ir para a academia e car 

em um local fechado. Com a bike é possível fazer um 

passeio gostoso, com condições de conhecer 

lugares incríveis. Faço pedal cerca de 50 

quilômetros, quatro vezes por semana. Essa foi uma 

forma de melhorar minha saúde e ter mais qualidade 

de vida”, ressalta José Adriano.  

Quer começar a pedalar?

Para começar a pedalar, não é necessário alto 

investimento. Porém, é preciso escolher a bike certa 

para cada tipo físico, com o cuidado de adequar 

o equipamento as medidas de braço, perna e 

tronco do usuário. Essa é uma das formas de evitar 

sintomas desagradáveis como dor lombar e até 

lesões.  Os alongamentos são indispensáveis antes 

e depois da atividade.

“A medida que há evolução do desempenho, é 

recomendado investir em uma bike com peças mais 

planejadas. O exercício deve vir acompanhado de 

uma alimentação adequada. E antes de pedalar, é 

essencial praticar alongamentos para evitar 

encurtamento muscular. Para os iniciantes, é 

recomendado começar o pedal de duas a três 

vezes por semana”, esclarece Jhonny Costa. 
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