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EDITORIAL 

Ainda precisamos falar desse assunto

Futuro aparentemente se trata de algo muito distante. Somos 

de uma educação na qual planejamento significa organizar a 

agenda do mês seguinte ou do próximo um ano, mas não a 

longo prazo. Precisamos pensar na vida. E não de maneira 

superficial, mas racional e consciente. 

Como você se imagina aos 65 anos? Parece uma realidade 

muito distante, mas aprendemos durante esses duros tempos 

de pandemia como é importante se cuidar, de si e dos outros. 

Mas para isso é necessário planejamento. Da mesma forma 

como nos organizamos para uma viagem no mês seguinte, 

devemos nos organizar para o período da vida no qual nossa 

rotina, corpo, saúde não serão da mesma forma. 

Planejamento financeiro requer tempo, foco e dedicação. 

Imagine como você deseja viver no seu período de 

aposentadoria, reserve economias e possibilite para si maior 

auxílio financeiro. 

Nesta edição você encontra conteúdo sobre qualidade de 

vida, na busca pela longevidade a alimentação é elemento 

chave para esta transformação. dicas financeiras e também 

conhece um pouco mais da nossa Fundação.   



Desejamos a todos os aniversariantes 

dos meses de Abril, Maio e Junho um 

no ciclo com muita positividade, saúde 

e realizações!
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PREVES cria Plano de
Previdência Complementar

 para Entes Federativos

Com a aprovação da Emenda Constitucional nº 103 de 2019, 

que instituiu a Reforma da Previdência nacional, Estados e 

Municípios têm até 13 de novembro de 2021 para criar Lei 

instituindo o regime de previdência complementar e 

desenvolver plano específico ou realizar adesão a plano 

multipatrocinado para seus servidores, através de convênio 

de adesão com EFPC. Pensando nesta demanda, a PREVES 

lançou um novo fundo específico para outros 

Estados e Municípios, o plano PREVES ENTES. 

c a pa
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o Espírito Santo, atualmente, apenas 

Nservidores estaduais possuem previdência 

complementar. Os 34 municípios com 

RPPS devem criar ou aderir a um fundo já existente, 

como prevê a lei aprovada em Vitória neste ano para 

os servidores municipais. Desde 2019 algumas 

cidades já mostram interesse em aderir a PREVES. 

O plano foi aprovado pela PREVIC em 16 de 

novembro de 2020, é destinado aos Estados e 

Municípios brasileiros que necessitam implementar 

o regime de previdência complementar para seus 

servidores públicos e não possuem condições de 

criarem suas próprias entidades fechadas de 

previdência complementar. 

Para o diretor presidente da PREVES, Alexandre 

Wernersbach Neves, aderir a um plano já aprovado é 

mais vantajoso “ Além de contar com a experiência 

que a Fundação já possui na administração de 

planos para servidores públicos, o Ente não terá 

custos para a criação de uma EFPC, como estrutura 

f ísica, conselhos, diretoria, sistemas, pessoal e 

serviços. ”

A Fundação também tem autorização legislativa 

para construir e administrar planos próprios para 

Entes Federativos, municipais ou estaduais, que 

possuam mais de 1.000 servidores com remuneração 

acima do teto do RGPS.

A PREVES tem feito reuniões com diversos 

representantes de prefeituras do Espírito Santo, e de 

outros estados e municípios do Brasil, e espera poder 

contribuir para o planejamento de um futuro com 

mais qualidade para os servidores. 
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O que você 
tem feito 
por você?

você?
você?
você?

O que
O que



Lançada em 21 de abril de 2020, a plataforma 

tem a missão de ampliar o acesso da população 

a conteúdos culturais de qualidade, 100% gratui-

tos e difundir a intensa produção cultural do 

Estado de São Paulo, seus equipamentos e 

municípios. Este ano, em comemoração ao 

aniversário de um ano, o #CulturaEmCasa, 

transmitiu lives de artistas como Tom Zé, Angela 

Ro Ro, Oswaldo Montenegro e Camila Pitanga.

A ferramenta reúne também conteúdos do 

Teatro Sérgio Cardoso, do Museu da Diversidade 

Sexual e das instituições da Secretaria de Cultura 

e Economia Criativa do Estado de São Paulo, 

entre as quais a OSESP, a Jazz Sinfônica, a 

Pinacoteca, a São Paulo Companhia de Dança, o 

Conservatório de Tatuí, o Projeto Guri, Fábricas de 

Cultura, TV Cultura, Poiesis, Bibliotecas, e os 

Museus da Imagem e do Som, do Futebol, Índia 

Vanuíre, Casa de Portinari Felícia Leirner/ 

Auditório Claudio Santoro.

https://www.youtube.com/c/CulturaEmCasa

SP/videos

Fazendo  

Em casa com o Sesc. O projeto fomenta 

diversas manifestações artísticas e culturais 

com uma programação completamente on-

line de apresentações ao vivo. 

Na programação estão linguagens como 

teatro, circo, dança, cinema, artes visuais, 

literatura e música

https://www.youtube.com/c/SescSP/videos

https://www.sesc-rs.com.br/cultura/artesescemcasa/.
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Com a pandemia o mercado do entreteni-

mento  foi um dos mais afetados, mas logo foi 

sendo se redescobrindo.

Aos novos moldes, as apresentações virtuais 

vem tomado cada vez mais espaço, ficando  

mais fácil ir ao teatro ou  show através das 

lives. 

Separamos aqui alguns canais que tem 

oferecido ótimos conteúdos, e gratuitos,  

para seu divertimento.

por Marcelo Braga



5 dicas para economizar dinheiro e 

gastar menos do que se ganha 

1. Priorize o pagamento das dívidas

Uma das principais dicas para economizar dinheiro é: 

se você estiver endividado, pagar as dívidas deve ser 

sua grande prioridade financeira. Muitas vezes as 

instituições financeiras disponibilizam condições 

especiais para pagamento à vista e estão abertas 

para ouvir propostas de renegociação para dívidas 

em atraso.

2.  Faça uma poupança programada para 

economizar dinheiro

Você dificilmente conseguirá economizar dinheiro 

se deixar essa tarefa para o final do mês. Portanto, a 

dica é: faça uma poupança programada para o dia do 

seu pagamento. Estipule um valor que não vá 

interferir no seu orçamento e separe-o antes de 

começar a gastar com as outras coisas.

Se você não tiver dívidas, um bom valor para começar 

é 15% do seu salário. Se tiver, priorize o pagamento 

das dívidas e, guarde o que sobrar.

3. Prefira sempre pagar à vista

Se não tem dinheiro para comprar aquela bolsa nova 

ou mesmo um eletrodoméstico que esteja faltando 

em casa, não compre! Espere até contar com o valor 

total para poder pagar à vista e assim ganhar um 

desconto.

Sem contar que as contas parceladas, além de 

comprometer o orçamento dos próximos meses, 

muitas vezes têm juros. Evite usar o cartão de crédito. 

Ele pode dar a falsa ilusão de que você tem mais 

dinheiro do que realmente dispõe.

10

PREVES



4. Monitore seu orçamento ao longo do mês

Entre as dicas para economizar dinheiro, outra 

importante é estar atento aos gastos diários que, 

muitas vezes, passam desapercebidos e podem 

acabar se tornando o grande vilão do seu orçamento. 

Para ajudar nessa missão, vale contar com uma 

ferramenta de controle financeiro. A boa notícia é 

que existem várias opções gratuitas no mercado.

5. Desfaça-se dos gastos desnecessários

Para economizar dinheiro é preciso analisar. Será 

que não dá para diminuir o número de canais no seu 

contrato com a operadora de tevê por assinatura? 

Você precisa mesmo comer no restaurante mais 

chique da cidade? Tem que ir ao cinema todo o fim 

de semana? Não dá para pegar um ônibus em vez de 

um táxi?

A resposta para essas perguntas pode ser o caminho 

para economizar. Tente se livrar de tudo que é 

supérfluo e assim guardar dinheiro para o que 

realmente importa.

Fonte: https://blog.guiabolso.com.br/
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siga as nossas

rede sociais:

@preves_es

@preves.es

PrevesES

Mantenha-se conectado 
e informado, siga a 
PREVES nas 
redes sociais e 
fique por 
dentro de tudo 
que acontece 
na fundação.

Preves



prevenção, melhor do que a cura

Fique atento a agenda de vacinação em sua Cidade e não deixe de 

respeitar os protocolos sanitários de prevenção à COVID 19.
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 PREVES avança no 

processo de informatização 

INFOPREVES - jANEIRO de 2021

om 8 anos de funcionamento, a Fundação de 

CPrevidência Complementar do Estado do 

Espírito Santo (Preves) busca manter-se em 

constante modernização. Com a realidade posta pela 

pandemia, esse padrão se fortaleceu ainda mais. A 

organização avançou ainda mais no processo de 

informatização dos seus processos internos e os 

destinados aos seus participantes. 

Através do Acesso Cidadão, uma plataforma 

integrada que oferece facilidade aos serviços 

estaduais, a organização adquire maior agilidade na 

tramitação dos seus processos além da economia 

em materiais de insumo e armazenamento. “ Esta 

iniciativa faz parte do planejamento estratégico da 

Fundação, no qual buscamos sempre oferecer 

p r a t i c i d a d e  n o  a t e n d i m e n t o  a o s  n o s s o s 

participantes e adequação constante as novas 

tecnologias”, destaca Alexandre Wernesbach Neves, 

Diretor-Presidente da Fundação. 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

por Lorena Vargas



preves.es.gov.br

atendimento@preves.es.gov.br

facebook/PrevesES

@preves.es

@preves_es

SERVIDOR,
em TEMPOS 

DE PANDEMIA,

saiba que a Preves
vai até você por

atendimento online. 

Ed.Fausto Dallapicolla, R. Marília de Resende Scarton Coutinho, 

180 - Salas 201 e 301- Enseada do Suá, Vitória - ES
(27) 3322-9288

Servidor Público, você pode solicitar a visita de um de nossos profissionais de atendimento 

na sua instituição. O consultor, vai te apresentar os benefícios que você e a sua família terão 

na aposentadoria ao obter um plano de Previdência Complementar da PREVES.



Dando continuidade ao ciclo de lives em apoio a 

educação financeira e esclarecimento sobre os 

investimentos da Fundação, no dia 30 de junho 

fo i  rea l i zada  a  apresentação C ic lo  de 

Commodities.

Na oportunidade também conduzida pelo 

Diretor de Investimentos da Preves Tiago 

Roque, pode-se contar com a participação de 

José Carlos Carvalho sócio da Vinci Partners. A 

empresa é responsável pela administração de 

alguns fundos de investimento da entidade e 

explicou um pouco do cenário mundial, 

nacional e estadual dos commodities e sua 

influência nos resultados dos investimentos. 

E D U C A Ç Ã O F I N A N C E I R A

Commodit ies  são produtos de or igem 

agropecuária ou de extração mineral, em 

e s t a d o  b r u t o  o u  p e q u e n o  g r a u  d e 

industrialização, produzidos em larga escala e 

destinados ao comércio externo. No Brasil, as 

principais commodities são o café, a soja, o trigo 

e o petróleo. No Espírito Santo, temos o minério 

de ferro em destaque.

Segundo José Carvalho, com a chegada da 

pandemia, imagina-se que o cenário seria de 

retomada mais lenta, no qual não se precisaria 

das commodities, tendo queda nos valores,  

mas a volta foi muito rápida, já em outubro de 

2020 os valores já se encontravam no mesmo 

nível de antes da crise.

Preves realiza live sobre 

Ciclo de Commodities
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Sócio da Vinci Partners responsável pela Estratégia 

Econômica. Adicionalmente, é diretor do Instituto 

de Estudos de Política Econômica/Casa das 

Garças. Atuou como economista-chefe na 

Paineiras Investimentos, no Banco Pactual e na 

gestora JGP, onde também foi sócio-fundador. É 

formado em Economia pela UFRJ, mestre em 

Economia pela PUC-Rio e Ph.D em Economia pela 

Universidade de Yale, EUA.

 Logo em seguida os valores dispararam devido 

a  r ea ç ã o  r á p i d a  m u n d i a l ,  c o m  m u i to 

crescimento e o estímulo monetário ainda 

maior. 

O economista ainda informa que a tendência é 

que a economia mundial nos próximos meses é 

de aumento, principalmente pelas fabricações 

de produtos  ‘ ‘  Os Estados Unidos está 

crescendo muito. Na média é 2%, neste ano a 

estimativa é de 8% e no próximo ano é de 4%. 

Um crescimento muito acelerado. Está faltando 

carro, chips... E com isso, terá que aumentar a 

produção. Para produzir um carro será 

necessário aumentar a demanda de vidro, de 

borracha, de minério de ferro para o aço.’’

O evento foi transmitido pelo canal oficial da 

Fundação no YouTube  e se encontra disponível 

na integra. Acesse e confira!

https://youtu.be/tGswUY6qZ7I
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E D U C A Ç Ã O F I N A N C E I R A

José Carlos Carvalho da Vinci Partners
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Preves realiza live sobre 

Investimentos com o retorno 

da inflação

INFOPREVES - jANEIRO de 2021

Em um período de transformação e com surgimento 

de dúvidas sobre vários assuntos, lidar com 

economia e investimento tem se tornado ainda mais 

complexo. Pensando nisso, a Preves iniciou um ciclo 

de lives buscando não somente informar seus 

participantes sobre o atual cenário dos seus 

i n v e s t i m e n t o s ,  m a s  t a m b é m  a p r e s e n t a r 

perspectivas do mercado econômico mundial, 

nacional e estadual. 

No dia 13 de maio foi realizada a primeira destas 

apresentações conduzida pelo Diretor  de 

Investimentos da Fundação Tiago Roque. Com tema 

Os investimentos da Preves com retorno da inflação, 

transmitida simultaneamente pelo YouTube e 

Instagram da Fundação, pode esclarecer como tem 

feito o estudo para obter a melhor rentabilidade aos 

participantes, bem como informar a realidade do 

cenário financeiro com a pandemia do COVID 19. 

Mesmo com a queda em alguns pontos, a Entidade 

se manteve dentro das perspectivas esperadas.

 

Para saber mais, confira na íntegra em nosso canal 

oficial https://bityli.com/Fo6zC 
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por Marcelo Braga

https://bityli.com/Fo6zC
https://bityli.com/Fo6zC


pensando em vocÊ

Alimentação para 

Longevidade

Existe uma dieta ideal para uma vida 

mais saudável?

A dieta mais saudável é aquela que respeita minha 

cultura, prioriza alimentos naturais e honra a minha 

história, ou seja, não existe uma dieta única para todas 

as pessoas. Cada indivíduo deveria aprender a ouvir o 

seu corpo, observar suas necessidades  fisiológicas, 

intestino, cabelo, unha, pele. O corpo conversa conosco, 

ele manda sinais de quando precisamos de mais água, 

mais vitaminas, etc. Autoconhecimento é o primeiro 

passo para saber qual é o melhor estilo de alimentação. 

O que pode ser bom para o outro, talvez não seja pra 

mim. No entanto, estudos mostram que a dieta 

mediterrânea promove muitos benefícios a saúde, é 

uma dieta que pode ser adaptada a  nossa cultura 

brasileira priorizando na nossa alimentação vegetais, 

azeite, leguminosas, cereais integrais e vinho com 

moderação.

Como a alimentação influencia em nossa saúde?

A alimentação influencia de forma estrutural sendo a 

base da nossa saúde, isso porque nosso corpo é feito por 

células, as células são feitas de nutrientes e os 

nutrientes vem dos alimentos, dessa forma a qualidade 

da estrutura das nossas células dependem diretamente 

da qualidade dos alimentos que consumimos. A falta ou 

excesso de algum nutriente pode potencialmente 

causar problemas de saúde e acelerar o nosso processo 

de envelhecimento.
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Entrevista Exclusiva | por Marcelo Braga



Quais os hábitos na alimentação mais comuns que 

prejudicam a saúde?

O primeiro hábito que mais prejudica é o de comer 

além do necessário, observo que o excesso de 

distrações levam as pessoas a perderem a percepção de 

fome/saciedade, as pessoas vão comendo sem mesmo 

observarem que o estômago já está cheio e assim 

passam dos limites.

O segundo hábito é o de não se dedicar a uma 

alimentação mais natural, é bem verdade que as vezes 

é mais fácil desembalar do que descascar, as pessoas 

buscam praticidade e não querem ter trabalho algum 

para se alimentarem, não querem cozinhar, o resultado 

disso é uma dispensa cheia de produtos  fáceis de 

serem consumidos, ultra processados cheios de 

conservantes e  calorias vazias. 

O terceiro hábito por mais bobo que seja é 

muito importante e tem haver com os dois 

acima citados: a falta de uma boa mastiga-

ção. O nosso corpo demora em torno de 10 

minutos para sinalizar ao nosso cérebro 

de que estamos satisfeitos, quando 

comemos alimentos que não 

requerem muita mastigação e

 comemos muito rápido ten-

demos a comer mais do

 que o necessário. É impor-

tante comer vegetais crus, 

mastigar bem a comida, 

comer respirando em um 

ambiente calmo e tranquilo.
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A alimentação interfere diretamente na longevidade?

Definitivamente sim. O nosso corpo produz natural-

mente o que chamamos de radicais livres (RL), os RL em 

excesso aceleram o envelhecimento celular e causam 

doenças. Os alimentos ultra processados, ricos em 

gorduras ruins aumentam os radicais livres no nosso 

organismo provocando o envelhecimento da pele, dos 

órgãos e até mesmo o câncer. A boa notícia é que tam-

bém existem os antioxidantes que são substancias 

capazes de neutralizar a ação dos RL. Os antioxidantes 

estão presentes principalmente nos vegetais e nas frutas. 

Quais os tipos de alimentos que ajudam, e os que 

devem ser evitados, pensando na longevidade?

A nossa saúde vai depender do que fazemos na maior 

parte do tempo e não em situações pontuais. Comer uma 

guloseima as vezes em comemorações não irá atrapalhar 

nossa boa longevidade. É importante exercitar o bom 

senso e o autocontrole. 

No dia a dia, uma boa dica é consumir os "5 ao dia": 3 

porções de frutas + 2 porções de vegetais/dia, esse 

hábitos nos protege de muitas doenças e aumenta a 

nossa longevidade. Preferindo sempre que possível as 

orgânicas. A água também é fundamental para quem 

deseja aumentar a longevidade com qualidade de vida.

O que deve ser evitado é tudo aquilo que o nosso corpo 

não reconhece, ou seja, aquilo que não é natural 

para ele, produtos artificiais como embutidos, 

defumados, gorduras trans, gorduras hidro-

genadas, corantes artificiais, aromatizan-

tes, frituras, doces, temperos prontos. 

Tudo isso em excesso nos agride, mui-

tas vezes até mesmo nos aprisiona sem 

percebermos pois são altamente pala-

táveis podendo nos levar a um des-

controle na alimentação.

Eliany Bahiense 
Nutricionista Clínica, pós graduada 

em Terapia Nutricional e Prática 

Hospitalar.

Há mais de 15 anos vem auxiliando 

as pessoas a terem uma vida mais 

saudável de forma simples e leve.

Trabalha com atendimento ambula-

torial e palestras focado na reeduca-

ção alimentar, saúde e longevidade.

 @elianybahiense

CRN:2005101216
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pensando em vocÊ

Na corrida dessa vida

é preciso entender

que você vai rastejar,

que vai cair, vai sofrer

e a vida vai lhe ensinar

que se aprende a caminhar

e só depois a correr.

A vida é uma corrida

que não se corre sozinho.

E vencer não é chegar,

é aproveitar o caminho

sentindo o cheiro das flores

e aprendendo com as dores

causadas por cada espinho.

Aprenda com cada dor,

com cada decepção,

com cada vez que alguém

lhe partir o coração.

O futuro é obscuro

e às vezes é no escuro

que se enxerga a direção.

A corrida da vida 
Por Bráulio Bessa
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Fonte:

trecho do poema ‘‘Corrida da vida’’ do livro

‘Poesia que transforma’ de Bráulia Bessa



SIMULADOR 
PREVES

Com o Simulador da Preves, 

os servidores públicos 

podem ter uma estimativa 

do benefício complementar 

das sua aposentadoria. 

Acesse e confira! 

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



raio  x  funcional 
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Suelen Hecher
Suelen é Administradora com MBA e 

Gestão Empresarial e Inteligência Executiva. 
Trabalha a 6 anos na área de 

Benefícios da Fundação. 

Fala pra gente um pouco de você. Quem é Suelen?

Sou intensa, espontânea e alegria é meu sobrenome. 

Deus, é quem me rege, me guia e quem sempre 

esteve comigo em todos os momentos, além da 

minha família. Venho de uma construção onde a 

valorização familiar é muito importante, somos 

aconchego e ponte de cada um. Hoje estou gestante 

de uma menininha, a Milena, e vou poder transmitir 

todo esse amor que é ter uma família e a importância 

de se valorizar esses vínculos.  

Qual é a sua função na PREVES?

Sou Assessora da Presidência atuando na área de 

Benefício e Seguridade, as atribuições que compete 

a minha assessoria nada mais é que administrar toda 

a vida dos participantes da PREVES. Cada servidor ao 

aderir  um plano da PREVES se torna um 

participante, e opta por uma porcentagem de 

desconto em folha. Hoje, faço toda a administração 

desses recursos que chamamos de fechamento da 

folha previdenciária; dou entrada em novos 

cadastros de participantes; atendimento ao servidor 

em caso de resgate e dúvidas referentes a processos 

administrativos internos e entre outras atividades.

Quais mudanças que você reparou nas pessoas 

sobre a perspectiva de aposentadoria nos 

últimos anos? 

Vejo uma mudança significativa de comporta-

mento, mas não ao ponto de ser transformadora 

de vida, mas ainda existe a regra “viva um dia 

após o outro”. As pessoas fazem mais economias, 

investem mais, mas não vejo que seja pensando 

a longo prazo – aposentadoria, mas sim, 5 ou 10 

anos à frente. Precisamos nos incomodar e rever 

nossos conceitos. 

Como você se imagina aposentada?

Casada. Meus filhos todos em vida. Sentada numa 

varanda de casa de praia, com meus bisnetos 

correndo gritando meu nome e eu bem paciente 

tentando responder cada um. Numa vida ainda 

agitada pois é assim que eu sou. Agora vivo 

apenas para mim e minha família. 

 

Oque você falaria para os leitores que ainda 

não são participantes da PREVES?

Nada que eu vá dizer aqui pode transformar seu 

pensamento, mas gostaria de deixar uma 

questão.  Nossos sonhos só se iniciaram quando 

“ficamos adultos” aos 18 anos. Aos 25 bateu o 

desespero de que ainda não tínhamos feito nada 

da vida e depois tudo parecia que iria  acabar na 

crise dos 30. Descobrimos transformações depois 

dos 35 e temos sonhos para os  50. O que temos 

feito pelo nosso futuro?
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‘É normal não nos imaginarmos em 

um cenário tão distante da nossa 

atual vivência, não julgo, também 

faço isso. A COVID 19 mostrou 

muito a fragilidade da nossa saúde 

com o envelhecimento.’



COMPROMETIMENTO COM

MAIOR TRANSPARÊNCIA E

ACESSIBILIDADE

Painel Estatístico

da Previdência

traz informações

consolidadas e de

mais fácil acesso ao

público em geral

geral
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No final de março, a Secretaria de 

Previdência (SPREV) do Ministério da 

Economia lançou o Painel Estatístico 

da Previdência, ferramenta que 

contém informações interativas 

relativas aos sistemas de previdência 

pública e privada.

Daqui por diante, jornalistas, 

pesquisadores, profissionais que 

atuam no setor ,  bem como 

qualquer cidadão interessado em 

saber mais  sobre o s istema 

previdenciário brasileiro poderão 

fazê-lo de forma mais rápida e 

prática, acessando os principais 

dados num só lugar.

Fonte: O painel está disponível 

em:

https://www.gov.br/previdencia/

pt-br/dados-e-estatisticas/



Na página eletrônica, o internauta encontra quatro 

subdivisões ou itens: (1) Panorama da Previdência; (2) 

Regime Geral de Previdência Social; (3) Regimes 

Próprios de Previdência Social; e (4) Regime de

Previdência Complementar.

O lançamento ocorreu durante reunião online do 

Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).

Em nota, a SPREV informou que a iniciativa se soma 

a outras publicações da própria Secretaria, como o

Anuário e os Boletins Estatísticos da Previdência 

Social, os Informes de Previdência, os demonstrati-

vos dos Regimes Próprios e o Relatório Gerencial da 

Previdência Complementar, publicado pela 

SURPC(Subsecretaria do Regime de Previdência 

Complementar).

À Revista da Previdência Complementar, o Secretário 

de Previdência do Ministério da Economia, Narlon 

Gutierre Nogueira, reforça que a criação do painel 

busca contribuir para maior transparência e acessibi-

lidade dos dados, boa parte deles já disponibilizados 

em outros meios. “Agora as informações se encon-

tram compiladas em um só lugar, podendo ser 

acessadas de maneira fácil e interativa, com possibili-

dade de alcance de um público amplo.”

Como inovação, Nogueira destaca as informações 

consolidadas e comparáveis dos Regimes Públicos 

de Previdência financiados pela União. “Há, ainda, 

informações sobre cobertura previdenciária, regime 

previdenciário adotado por cada ente federativo, 

quantitativos de segurados e beneficiários do RGPS, 

do RPPS da União, do sistema de proteção social dos 

militares e dos RPPS de estados e municípios”, 

complementa.

No que tange ao  Regime de Prev idência 

Complementar, ele chama a atenção para as infor-

mações sobre o número de entidades e população, 

volumes de ativos geridos, investimentos e contribu-

ições recebidas, benefícios pagos e acompanha-

mento da implementação da Previdência 

Complementar nos entes federativos.

Durante o lançamento da ferramenta, o Secretário 

de Previdência já havia afirmado que o controle 

social é importante para o aprimoramento das 

políticas públicas, além de indispensável àquelas 

que fazem a diferença na vida de muitas pessoas, tal 

qual as políticas previdenciárias. “As políticas públi-

cas previdenciárias são responsáveis pelo maior 

volume de transferência de renda do País. Os 

benefícios e serviços atingem dezenas de milhões 

de indivíduos e representam centenas de bilhões de 

reais de arrecadação e despesas todos os anos.”

Daí a importância de se possibilitar o acesso a 

informações claras, interativas e atualizadas em 

apenas alguns “cliques”.

Embora já ofereça ao público um volume robusto 

de dados sobre os diferentes regimes previdenciá-

rios em vigor no País, a ideia é que a ferramenta 

seja constantemente renovada, com novas infor-

mações sendo incorporadas no futuro. “Conside-

ramos incluir informações sobre indicadores de 

equidade e duração, cujas metodologias estão 

sendo atualmente desenvolvidas no âmbito da 

SPREV, informações sobre o resultado atuarial dos 

Regimes Públicos de previdência, e informações 

sobre a perícia médica federal”, informa Nogueira.

Ele assinala que eventuais sugestões sobre outras 

informações que possam ser incluídas são bem-

vindas,  devendo ser aval iadas conforme a 

disponibilidade dos dados. O Secretário informa, 

ainda, que cada segmento do painel será atualizado 

de acordo com a periodicidade de disponibilização 

dos dados do respectivo regime de previdência. “O 

painel referente ao Regime de Previdência 

Complementar será atualizado bimestralmente”, 

especifica.

Dinâmica e evolução 

Maurício Dias Leister, Coordenador Geral de 

Estudos Técnicos e Análise Conjuntural da 

Subsecretaria do Regime de Previdência 

Complementar (SURPC), explica que as 

informações selecionadas para o Painel 

Estatístico são um resumo dos principais 

números do segmento de Previdência 

Complementar, de forma a apresentar a 

dinâmica do regime e sua evolução ao longo 

dos últimos 10 anos. “Nele podemos destacar a 

evolução histórica dos ativos da Previdência 

Complementar, a evolução dos investimentos 

e o grande volume de contribuições recebidas 

pelos planos ofertados pelas Entidades 

Abertas de Previdência Complementar - 

EAPC.” Para Leister,  também é muito 
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importante destacar o volume de benefícios 

pagos pelas Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar (EFPCs), que representam 95% 

dos desembolsos do setor. Além disso, diz ele, são 

apresentados o número de entidades que atuam 

no segmento, bem como a população das 

entidades abertas e fechadas, o que permite um 

acompanhamento de dados cadastrais. “Outra 

informação que merece destaque é a evolução 

do Regime de Previdência Complementar nos 

Entes Federativos. O painel permite esse 

acompanhamento por estado e por município”, 

acrescenta o Coordenador Geral.

A atualização do painel SURPC se dará em 

conformidade com a publicação do Relatório 

Gerencial de Previdência Complementar, 

disponível em https://www.gov.br/ 

previdencia/pt-br/acesso-a-informacao/dados-

abertos/previdencia-complementar/dados-

abertos- -previdencia-complementar.

 Visão sistêmica 

“O Painel Estatístico é uma forma de incentivar o 

acompanhamento do sistema previdenciário 

como um todo. A partir da consolidação das 

principais informações dos diferentes regimes, o 

usuário consegue desenvolver uma visão 

sistêmica da previdência social”, continua Leister.

 No que refere a Previdência Complementar mais 

especificamente, a ferramenta oferece o 

monitoramento bimestral da evolução das 

Entidades Abertas e Fechadas em um só 

lugar, permitindo ao usuário desenvolver, 

também, um panorama integrado desse 

regime. “Além disso, é uma forma amigável e 

interativa de divulgar informações, uma vez 

que os usuários têm a opção de filtrar e 

selecionar os dados que lhes pareçam mais 

interessantes ou necessários para realização 

de determinado estudo ou, apenas, para 

conhecer melhor a dinâmica dos regimes 

previdenciários.” Por fim, o painel possibilita 

maior alcance de público ao permitir um 

acesso rápido e objetivo às informações, 

conclui Leister. 

A disponibilização da ferramenta visa atender à 

recomendação 9.5 do Tribunal de Contas da 

União, no âmbito do Acórdão 2451/2019, 

apresentando informações quantitativas do 

Regime de Previdência Complementar, 

operado tanto por entidades abertas quanto 

fechadas. As informações acerca das EFPCs são 

baseadas em relatórios da Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar 

(Previc) que, por sua vez, são formulados a 

partir do Cadastro de Entidades e Planos 

(CadPrevic);

Cadastro Nacional de Dirigentes (Cand); 

Demonstração Atuarial Web (DAWeb); 



Estatística de População e Benefícios (DE) e 

Demonstrativo de Sexo e Idade (DSI); Sistema 

de Captação de Dados Contábeis e de 

I n ve s t i m e n to s  ( S i c a d i ) ;  S i s te m a  d e 

Transferência de Arquivos (STA). 

Pandemia e dúvida 

A Emenda à Constituição nº 103/2019 prevê 

que os entes federativos que possuem 

Regime Próprio de Previdência Social deverão 

instituir Previdência Complementar para seus 

servidores em até dois anos a contar de 

novembro de 2019. No entanto, Márcia Paim 

Romera, Coordenadora Geral de Diretrizes de 

Previdência Complementar da SURPC, 

pontua que o processo de oferta de planos de 

PC para os entes federativos elegíveis pode 

estar se dando de forma mais lenta em função 

da pandemia e de incertezas sobre o caminho 

a seguir. “Apesar de mais de 60% dos estados 

brasileiros já terem instituído a Previdência 

Complementar, as capitais e os demais 

municípios ainda se encontram em um ritmo 

mais lento de implantação”, observa. Em sua 

opinião, tal dinâmica pode ser atribuída, 

principalmente, ao período de pandemia, 

momento em que os entes tiveram que 

direcionar praticamente todos seus esforços 

para ações emergenciais de combate à Covid-19 e 

à própria discussão da reforma da previdência de 

seus RPPS. Outro aspecto, na visão de Romera, 

pode estar relacionado à incerteza sobre o 

procedimento de escolha de entidade. Para 

enfrentar esse entrave, ela faz referência à nova 

edição do Guia da Previdência Complementar 

para Entes Federativos, publicada conforme as 

orientações da Nota Técnica Atricon 01/2021, 

elaborada por um grupo de trabalho formado no 

âmbito da Associação de Membros dos Tribunais 

de Contas sobre a forma de contratação de 

EFPCs pelos entes federativos. “Além das 

orientações da Nota, os entes federativos podem 

contar com minuta de Projeto de Lei e modelo de 

proposta técnica para a seleção de entidade para 

agilizar o seu processo de implantação do RPC”, 

explica a Coordenadora. Ela destaca, ainda, que 

um dos entendimentos da Nota Técnica é a 

possibilidade de cooperação entre entes 

federativos para a formação de um único 

processo de seleção de EFPC. “Exemplo disso é o 

caso de Goiás, que formou um grupo de trabalho 

com a participação de outros entes para a 

escolha de entidade. Esse caminho se mostra 

promissor para acelerar a implantação do RPC 

pelos entes.” Mas apesar de um início mais lento, 

o processo de implantação parece estar 

tomando um ritmo mais acelerado neste ano. 

Com base nas respostas do questionário de 

28

geral



acompanhamento sobre o tema da Secretaria 

de Previdência, informa Romera, em 2021, 

aumentou de forma expressiva o número de 

municípios que estão estudando o tema.

Encaminhamento oportuno 

Em relação à Previdência Complementar para 

os entes federativos, em especial no que tange 

à definição da participação das entidades 

abertas nesse mercado, o Secretário de 

Previdência do Ministério da Economia, 

Narlon Gutierre Nogueira, esclarece apenas 

que o assunto está sendo devidamente 

encaminhado.

Ele explica que a minuta de Projeto de Lei que 

disciplina a atuação das abertas no segmento 

público foi elaborada e discutida com 

representantes do governo e da sociedade 

civil no âmbito do Grupo de trabalho - 

Iniciativa do Mercado de Capitais (IMK). “Seu 

encaminhamento ao Congresso Nacional 

ocorrerá oportunamente, após tramitação da 

proposta nas demais áreas do governo 

federal”, argumenta. O IMK é um grupo 

técnico coordenado pela Secretaria da 

Previdência. Participaram das discussões da 

referida minuta representantes da sociedade 

civil, como Abrapp; Confederação Nacional 

das Empresas de Seguros Gerais, Previdência 

Privada e Vida, Saúde Suplementar e 

Capitalização (CNSeg); Federação Nacional de 

Previdência Privada e Vida (FenaPrevi); e 

Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). 

Do governo, além da SPREV, integraram 

ativamente os debates a Secretaria de Política 

Econômica (SPE); Superintendência Nacional 

de Previdência Complementar (Previc) e 

Superintendência de Seguros Privados 

(Susep). O GT realizou diversas reuniões ao 

longo do ano de 2020 e os trabalhos se 

encontram em fase de conclusão, informa 

Márcia Paim Romera. Assim como o Secretário 

de Previdência, Narlon Nogueira, ela limita-se 

a dizer que o encaminhamento do PL ao 

parlamento ocorrerá após a sua tramitação 

nas demais instâncias do governo federal. 29
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