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Estatuto aprovado pela Portaria Ng 981, de 14 de Novembro de 2019, publicado no D`O.u, de 19/11/2019.
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§EGfio I -BEN®M!NA€ao, NATUREZA, F!NAL!DADEB SEDE,  FORO I DURA9AO

.19. A FUNDACAO VIVA de Previdencia, anteriormente denominada  FUNDACAO GEAPPREvl

ravante designada  FUNDA¢AO,  6  uma  Entidade  Fechada  de  Previdencia  Complementar
multi~institufda, com personalidade juridica de direito privado, sem fins lucrativos e com
nial, administrativa e financeira.

Art.29. Sao finalidades da FUNDA¢AO:
I.           Instituir, administrar, operacionalizar e executar planos de
dos por pessoas juridicas de direito ptiblico ou de direito priva

a) A todos os empregados de uma empresa ou grupo de em
vidores da  Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu

b) Aos associados de pessoas juridlcas de carater profissional, cla

11.         Desenvolvertrabalhosvisandoa ades5oaos planosde
trados ou operados.

Paragrafo dnico. No interesse da consecucao da sua finalidade, a FU
tratos e convenios com pessoas juridicas de direito pdblico ou priv

Art.39. A FUNDACAO tern sede e foro em Brasilia,  Distrito Federal, e a

Art.49. A FUNDACAO tern prazo de dura€ao indeterminado e somente
la§ao vigente.

gEEfi®  iff es EBA8  N®RENAS ®EmAis  BE ABMENISTREA€fio

ofereci-

multipa

ou privadas, e aos ser-

a ou setorial;

por ela institufdos, adminis-

0 podera manter acordos, con-
ionais ou estrangeiras.

todo o territ

extinta conform

SHbseEao I - Das Normas 6erais de Administraeao da FU

.5Q. A FUNDACAO reger-se-a por este Estatuto,  pelos atos e normas internas ir
estatutarios g pela legjs!a€5o aplicavel as Entidades Fechadas de Previdencia Complementar -E

9« As altera€6es do Estatuto, dos regulamentos dos Planos de Benefi'cios Previdenciarios, dos Convenios

de Adesao e das Normas lnstitucionais e Gerenciais devem ser devidamente fundamentadas, sendo neces-
sario a respectivo registro historico e o arquivamento na FUNDACAO pelo prazo mfnimo de 5 (cinco) anos.

Art.7g. A Fu fa as melhores praticas de governanca, bern como os principios da eficiencia e
da economicidade, devendo adotar mecanismos de gestao operacional que maximizem a utilizacao de recur-
sos, de forma a otimizar a

Art.8e. A FUNDAero adotar
zacional, contando,
cQntratacso de

0Seu

ao

tica de

participantes e assistidos.

goal compativel com as ne
comi grantes de seu

#
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V.          Beneficiarios.

Subse€io I - Das Patrocinadoras e lnstituidoras

Art.15. Para efeito do presente Estatuto e dos respectivos Regulamentos, considera-se:

I.           Patrocinadora, a pessoajuridica de direito publicoou de direito
de Benefi'cios Previdenciarios para seus empregados ou servidores por
com a FUNDA¢AO; e

11.          Instituidora, a  pessoajuridica decarater profissional, c
re aos Planos de Benefi'cios Previdenciarios para  seus associ
com  a  FUNDACAO.

Beneffcios Pre

pelo Conselho Deliberativo, nos termos deste Estatuto, e pelos
§19. A adesao de Patrocinadora ou lnstituidora a Plano de

§29. Os direitos e as obriga¢6es da  FUNDA¢AO e de Patrocinador
de Benefi'cios Previdenciarios ser5o estabelecidos no respectivo C

§39.  N5o poderao firmar Convenio de Adesao com a  FUNDA¢AO,

qualquer forma, possuam demandas cujo objeto seja conflitante
da FljNDACAO, b=m como aos Planos de Benefi'cios Previdenci5rio

Subse€ao 11 -Dos Participantes, Assistidos e Ben

Art.16. Para efeito do presente Estatuto e dos respectivos Regulamentos, co

Plano

de Adesao

orial, que instituiou ade-
de Convenio de Ades5o

nci5rios dever5 ser aprovada
rnamentais competentes.

tuidora em relacao aos Planos
e Ades5o.

as juridicas ou fi'sicas que, sob
tureza, finalidade

dministrados.

I.          Participante:  a  pessoa  fi'sica  que  adere  a  Plano  de  Benefi'cios  Pr

pela FUNDA€AO;

11.         Assistido:  a  participante  de  Plano  de  Benefi'cios  Previdenciarios,  ou  seus

gozo de benefieio de prestac5o continuada; e

incipios

s  administrado

lil.        Benefici5rio: odependente do participante ou pessoa porele designada, inscrito no plano de
Benefi'cios Previdenci5rios para fins de recebimento de benefi'cios.

eApiT ® !i!  ut  B®  PATRiM©N!C  i

Eg®RESREEg®mFERE

rt.17. a
de receita:

dos  Pl

EN!EE!RA     gr

administrados  pela  FUNDA
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§ 29. No segundo ano de cada periodo de mandato, o Conselho Deliberativo escolhera novo presidente e seu
substituto eventual, ou ratificara os nomes que estao no exercicio.

39. Ocorrendo a perda da condi¢5o de Conselheiro, independente do motivo, por aquele
idencia,

que OCu

devera s:r realizada nova elei¢ao para completar o periodo do mandato em curso,
a caput deste artigo.

Art. 24. Compete ao Conselho Deliberativo, com observancia deste Estatuto e da
vigor, bern como dos Regulamentos dos planos de benefi'cios, quando

I.           aprova r:

a) as alterac6es estatut5rias;

b) a polftica geral de administra¢5o da entidade e de seus Planos de

c) a  polftica de investimentos, as diretrizes de aplicacao de re
vestimentos e a Norma de Processo de lnvestimentos;

d) a instituic5o e extincao de Planos de Benefi'cios Previdenci
alterac6es e transferencia;

e) o orcamento, os planos de custeio, a criac5o, alteracao e ex
reza semelhante, e as demonstrac6es contabeis da FUNDACA

i)  a  estrutura  organizacional  da  FUNDACAO,  observando a  ade
administrativasvigente;

g) a polftica de gestao e remuneracao de pessoal, incluindo plano de

h} o Regimento lnterno da Diretoria Executiva; e

o Regimento do Comite de ln-

us regulamentos e respectivas

e fundos e provi

orcamento de

i) investimento acima de 2% (dois por cento) dos recursos garantidores do plano
videnciarios.

11.         decidirsobrea admissao de patrocinadora e lnstituidora, bern como a retirada, quando hou-
ver descumprimento, por essas, de obrigac6es previstas no convenio de adesao em relac5o ao plano

sendo qua,  nos casos em  que  a  retirada  ocorrer por iniciativa  da  Patrocinadora  ou
ra, cabe ao Conselho apenas  proceder com sua

lv.

efetivac5o,  nos termos da  legisla¢ao em

sabre a contrata€5b auditorias independentes e atu5rio;

determiner ins

V.        decidir sobre

e€6es e tombdas de contas;

6rias de ddta¢5es, doa€6es, Iegados e au
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§29. As altera€6es integrais ao presente artigo e aos artigos 69, 15, 22, 24, 38 e 48 do presente Estatuto,
Somente poder5o ser feitas com a participacao da totalidade dos membros do Conselho Deliberativo e a
aprova€ao exigir5 o voto qualificado de 2/3 mais 1 (urn).

§Eefi® !v - B® e®NSELH® F!SGAEL

Art.29.  0 Conselho  Fiscal  6  responsavel  pelo controle interno e pela fiscalizacao da
econ6mico-financeira da  FUNDACAO e de seus Planos.

Art.30. 0 Conselho Fiscal  6 constituido por 4 (quatro) Conselheiros Titular
sim  distribuidos:

I.           1 (urn) Conselheiro Titular e respectivo suplente, vinc
ciarios que possua o maior ``fndice de Representacao", como

11.          3 (tres) ConselheirosTitulares e respectivos suplentes,
vinculados a qualquer urn dos Planos de Benefi'cios Previden

§19.  Para  a  escolha  dos  Conselheiros Titulares  e  respectivos  Supl
considerados somente os votos dos participantes e assistidos do
do art.22.

§29. Para a escolha dos Conselheiros e respectivos Suplentes a que
totalidade dos votos, excluidos os do candidato j5 contemplado pel

§3Q. Os CQnselheiros Titulares serao substituidos, em faltas, afastame
no case de vacancja ou perda de mandato, pelos respectivos Suplente

§49. Nas hip6teses de perda de mandato ou vacancia tanto de

Suplentes, as-

lano de  Benefi'cios Previden-
nciado no §59 do art. 22, e

Ios participantes e assistidos
FUNDA¢AO.

que  se  refere  o  inciso  I,  ser5o
Benefi'cios,  enunciado  no §59

o inciso 11, sera

previsto no inc

pedimentos, e s

mo de seu

a Cdnselho Fiscal sera recomposto com  base na ordem de classifica¢ao da
criterios dos paragrafos anteriores, observado o §69 do artigo 48.

.31.  0  Presidente  do  Conselho  Fiscal  sera  escolhido  pelos  seus  pares,  a  cada  inlcio
aqueles que s§o participantes ou assistidos do Plano de maior "rndice de Representacao'',
no §59 do art.22 deste Estatuto.

§ 1!. Uma vez escolhidQ

uindo os mesmos

a Presidente, o Conselho Fiscal elegefa o seu substituto eventual.

§ 29.  No segundo ano de cada perfodo de  mandato,  o Conselho  Fiscal  escolhera  novo  presidente e seu
substituto

§ 39. Ocorre
Presid6ncia, devera
do-se a

Art.32. Camp
egulamentos

Ou ratfficar5 os nomes que estao no exercicio.

rda da condie§o de, Conselheiro,  independente do motivo,  por aquele que ocupa a
realizada nova e[eic5o para completar o peri'o

e ao Conselho Fiscal, com observancia deste Estatuto e da legi

planos de beneffcios, quando aplic5vel:

in como dos
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A data de inicio do Contrato sera  a da sua  assinatura e o encerramento sera sempre  no dia
31 de mango, seja para completar o mandato do antecessor ou  para iniciar o tempo completo

(dais) anos.

§39. 0 mandato dos membros da Direto+ia Executiva podera ser renovado, por igual
Conselho Deliberativo, observado o art.40.

§49. Qualquer que seja  o tempo decorrido do  mandato de  urn membro d
exonerado, o seu sucessor contratado cumprifa o tempo do mandato e

Art.  38.  A  Diretoria  Executiva  6  constituida  por 3  (tres)  Diretores es
saber:

que for

Conselho  Deliberativo,  a



Ill.        decisao do conselho Deliberativo; e

lv.        nos demais casos previstos na legislacao em vigor.
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lx.        deliberarsobre:

a) a escolha  das instituic6es financeiras para administracao dos ativos garantidores dos  Planos de
Bened'cios;

b) a contrata¢ao de pessoas fi'sicas ou juridicas para  presta¢ao de servi¢os, em conJ
legislac5o vigente e dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho Deliberatl.vo; e

c) exercer outras atribuig6es conferidas pelo Conselho Deliberativo.

Art.42. 0  Diretor-Presidente representar5 a  FUNDA¢AO ativa,  passiva, judie
do nomear procuradores com  poderes ad judicia e prepostos ou dell
instrumentos, os atos e as operac5es que poder5o praticar.

Par5grafotinico.Osneg6ciosjuridicoscelebradospelaFUNDACAO

pelo Diretor-Presidente e por outro Diretor.

mente, poden-
do,  nos respectivos

o ser praticados conjuntamente

8  ff3ff®vi alfn€§a
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------ i! ---- :--:-u^-HAi.r-^^c rnncplhos Deliberativo e Fiscal, ocorrida ap6s a elei§ao realizada
Art.58. A primeira investidura dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, ocorriaa apos a I:it:I+t
de  2017, ter5  mandatos  com  prazos  diferenciados,  observando-se  a  classificacao  dos
forma:

I.           Conselho  Deliberativo:

a)  2 (dois) Conselheiros Titulares e seus Suplentes, mais votados
2017, ter5o urn mand

19 de setembro de 2017 e finalizado no dia 31 de agosto de
ciso 1' do art.22,  na eleig5o realizada em

eleitos,

¢ao prevista  no in-
anos iniciado  no dia
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6rgao:Minist6riodaEconomla/Superintend&nciaNactonaldePrevidenciaComptementar/DiretoriadeLicenciamento

PORTARIA N° 981, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2019

A DIRETORA DE  LICENCIAMENTO,  no uso das atribuic6es que  lhe confere o art.  33,  inciso  I,  da

Lel Complementar n° log, de 29 de maio de 2001, e art  22,  inciso I, alinea 'a., do Anexo I  do Decreto no
8.992,  de 20 de fevereiro de 2017,  e considerando as  manifestae6es tecnicas exaradas no  Processo  n°
44011.001087/2019-05. resolve:

Art   1°  Aprovar  as  alteraG6es  propostas  para  o  estatuto  da  entidade  FUNDACAO  VIVA  de

Previdencia , nos termos do supracitado processo.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaeao.

ANA CAROLINA BAASCH

Estecontetldon5osubstituiopublicadonaversaocertificada
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Carta/Fundaeao Viva/ Diretoria Executiva/N° 077/2022

Brasilia,18 de abril de 2022.

DECIARACAOFORMALADNEH?GVuIAR|DADEjuRiD|cA/

DO PROCESSO DE SELEC^O POBLICA DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA

COMPLEMENTAR-EFPC PARA A GESTAO DO REGIME DE PREVIDENCIA

COMPLEMENTAR -RPC DE IBIPORA, ANO 2022

Ao Grupo de Trabalho do RPC de lbipofa-PR

Ref.: Processo Seletivo EFPC REF. ANO 2022

Declare,   sob  as  penas  da  Lei,  que  aEntidade Funda§ao Viva de Previdencia CNPJ

n® 18.868.955/0001-20  nao possui fatos impeditivos supervenientes de habilitacao e que/'  `

tern pleno conhecimento e concordancia com os termos deste Edital de Sele9ao, que nao

se encontra temporariamente suspensa de particjpar em licitacao e impedida c!e contratar

com   a   Adminjstracao,   nao   foi   declarada   inid6nea   para   licitar   ou   contratar   com   a

Administraeao  Pdblica,  e  que  nao  se  encontra  sob  intervencao,  falencia,  dissolucao ou

ljquidagao,  bern como nao possui, em seu quadro de pessoal,  empregado ou  associado

menor de dezoito anos realizando trabalho notumo, perigoso ou insalubre, e/ou menor de

dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz, a partir de quatorze

anos,   nos  termos  do  art.  27,   inc.  V,  da  Lei  n.a  8.666/1993  e  art.  7°,   inc,  ,vexxIIl,  da

Constituicao Federal. Declaro, ainda, que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar

ocorrencias posteriores, que todo e qualquer fato que importe em modificaeao da situacao

ora  declarada  sera  imediatamente  comunicada,  por  escrito  ao  Grupo  de  Trabalho  do

Municlpio de [bipora/PR.  Por ser expressao da verdade, firmamos a presente declaracao

para que produza seus efeitos de direito.

SILAS DEVAI JONIOR
Diretor-presidente

Representante Legal da Entidade Fecliada de Previdencia Complementar -EFPC

EFPC: Fundaeao Vlva de Previdencia

CNPJ: 18.868.955/0001 -20

RG e CPF: 18.205.709€SP/SP I 114.580.368-71

Fiinda¢5o Viva de Previd6ncia
Seto7  de  Mdltlplas Atividades Sul  -SMAS, trecho 03, conjunto 03,  bioco E,  salas 409 a 416 -70.610-053 -Brasi'lia  -DF
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Carta/Fundaeao Viva/ Diretoria Executiva/N° 76/2022

Brasilia,18 de abril de 2022.

®

ANEXO IV

DECLARACAO

DEAPLICACAODECLAuSULASANTICORRUPC^O/

DO PROCESSO DE SELEC^O POBLICA DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA

COMPLEMENTAR- EFPC PARA A GEST^O DO REGIME DE PREVIDENCIA

COMPLEMENTAR - RPC DE IBIPORA, ANO 2022

Ao Grupo de Trabalho do RPC de lbipora-PR

Ref.: Processo Seletivo EFPC REF. ANO 2022

Senhores,
Por  meio  da  presente,  a  EFPC  abaixo  subscrita,  por  seu  representante  legal,

DECLARA  conhecer  as   normas  de   prevencao  a  corrupcao   previstas   na   legislagao

brasileira,  dentre  elas  a  lei  de  lmprobidade  Administrativa  (Lei  n°  8.429/1992),  e  a  lei

Anticorrup9ao  (Lei  n°  12.846/2013),  se compromete  por si  e  por seus  s6cios,  dirigentes,

administradores e colaboradores,  inclusive exigir de terceiros contratados,  no exercicio e

durante a vigencia do contrato/convenio firmado com o Municfpio de lbipora (Patrocinador

do  RPC  de  lbipofa),  para  com  a  adogao de  praticas  probas e de  anticorrupeao,  com  o

objetivo  de  prevenir  atos  de  fraude,  pfaticas  ilicitas,  corrupeao,  enriquecimento  ili'cito,

lavagem  de dinheiro,  bern como antieticas  listadas em  lei,  como a  de  nao dar,  oferecer,

prometer bern de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes pdblicos ou pessoas
a eles relacionadas ou ainda quaisquer pessoas, empresas e/ou entidades privadas com

objetivos  de  obtengao  de  vantagem  indevida,  influenciar  ato  ou  decisao  ou  direcionar

neg6cios ilicitamente.

SILAS DEVAI JUNIOR
Diretor-Presidente

Representante Legal da Entidade Fechada de Previdencia Complementar - EFPC

EFPC: Fundapao viva de previdencia                                                                                    v

8.868.955/0001-20 RIIImJJIIIill
F: 18.2o5.7og€SP,SP I  1 14.58o.368.71                                                                           r~,      I

Funda€ao Viva de Pi.evidenciaSetordeMdltiplasAtividadesSul-SMAS,trecho03,conjunto03,blocoE, salas
'V409a416-70.610-053-Brasilia~DF
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i  `SyJyex^
;"Tr i Q'S "i ,`fi                                                                        DIRETORIA EXECUTl

Carta/Fundacao Viva/ Diretoria Executiva/N° 075/2022

ANEXO Ill

Brasilia,18 de abril de 2022.

/
MODELO DE DECLARA9^O DE PARENTESCO

DO PROCESSO DE SELECAO POBLICA DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA

COMPLEMENTAR-EFPC PARA A GEST^O DO REGIME DE PREVIDENCIA

COMPLEMENTAR -RPC DE IBIPORA, ANO 2022
te  `RE.;%g€¥:;ii¥rtysg9A=¥';;}:iis3£¥;#x*glr:;¥jg¥g:``r;ifFir ,j` ;Sr¥{" `                            apt EfflE P

`   !vutin¥\;i§i%sei¥tg§j¥%se£®¥Sz      ne    ffiTexj!+§£#g€;££;``§

j^             *                                                                                                                                                       i          K~cx`;£`:)'t^d%tt;`\r¥+,    tr,.'(>4`),^`\    y*(     '|{<,y4<'     pj      yex~.;         p:    y`                   I,<,¥.<<     \,*hy     a.    *.vy.un    A       &      ffie^

ke,#r,     #: `€3E :*^::;i;<, `:i  `c: ^,*i1.tck`.2   L¢giA¥:K^hunife^*£i:srgf r7esg,Hx  4%ymt,'%`;'*y^``a `#g     Sfe::.f *    jr,`  *^,;a.,'T(    ,'t xzALy£{%!,:edst~S:.   , j;}t^\i3±^t: ;;ex€ %¢&;:=":'  :%f:Zg>~?;*a±ifely}#RETsegrj8eedREgffingREaej§    .

Nomo: SIIas D®va[ Jr.                                            / CPF:  114.5®0.368-71

Nom® da EFPC: Funda9&o Vlva d® Provldencla CNPJ :  18.8cO.955/OOO1 -20

-.. ....Funcao do(a) declarante(a) na Empreca. Dlretor prosldent®                    Telefone de contato.(el)99639t321¥

rltT::+::+a .+i  - -+  i -  i--++T\\T +

Declaro, sob as penas da lei, para fins de participacao 7presente processo de selecao

Pdblica de EFPC, que a pessoa fisica/juridica supra identificada: 0() nao possui s6cio que seja ednjuge,

companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate terceiro grau, inclusive, do Prefeito,

do Vice-Prefeito, dos Secrefarios e cargos assemelhados ou de servidor da Administra9ao Pdblica direta e

indireta investido em cargo de direcao, chefia ou assessoramento, em exercleio na Administracao Pdblica

direta e indireta do Municlpio de lbipora.               (   ) possui s6clo que seja I  I c6njuge ou companheiro(a)

e/ou [    I parente em linha rota ou colateral ou par afinidade, ate o terceiro grau,  inclusive, do Prefeito, do

Vice-Prefeito,  dos Secretarios e cargos assemelhados ou de servidor da Administracao  Pdblica direta e

indireta investido em cargo de direcao, chefia ou assessoramento, em exerorcio na Administracao Pdblica

direta e indireta do Municfpio de lbipofa, a seguir indicado(a):

None:

Cargo: Orgao d® Lotaeao:

Grau de Parorrtesco:

Local: Brasflla/DF                                                                                                                                       Data: 1 e/04/2022

Asslnatura do Representant® da EFPC:

SILAS DEVAI JONIOR
Diretor-presidente

Representante Legal da Entidade Fechada de Previdencia Complementar

EFPC: Fundagao Viva de Previd6ncia

CNPJ: 18.868.955/0001 -20

RG e CPF: 18.205.709€SP/SP I 114.580.368-71

Funda95o Viva de Previdencia
Setor de  Mdltiplas Atividades  Sul  -SMAS,  trecho  03,  conjunto  03,  bloco  E,  salas 409  a 41
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lvllNISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

cERT[DAOpOs]T[vAcOMFEEFDEETffsDEEAN5fvt:iv£TTfAD5:I:3FA5Epr<

Nome: FUNDACAO VIVA DE
CNPJ:  18.868.955/0001-20

PREVIDENCIA/

S AOS TRIBUTOS

Ressalvado  o  direito  de   a   Fazenda   Nacional   cobrar  e   inscrever  quaisquer  drvidas   de
ivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 6 certificado que:

inistrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com

responsabilidade do sujeito

1. constam  d6bitos  a
exigibilidade  suspensa  nos termc;s  do  art.151  da  Lei  n°  5.172,  de  25  de  outubro  de  1966  -
C6digo  Tributario   Nacional  (CTN),   ou  objeto  de  decisao  judicial   que  determina  sua
desconsideraeao para fins de certifica0ao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2. nao constam  inscrie6es em  Divida Ativa da  Uniao (DAU) na  Procuradoria-Geral da  Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao 6 valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo,  para
todos os 6rgaos e fundos pdblicos da administragao direta a ele vinculados.  Refere-se a situaeao do

::jse:3npeaasss!:Pan,3.ad:bj:°radgarapoF:n:c:ad:::.Nt:::r::]gneo]::[i2'Y:ea24C3:tjr|ihu:9::ST§::i.a'Sprev'Stas

A aceitaeao desta  certidao  esta  condicionada a verificaeao de sua  autenticidade na  Internet,  mos
endereeos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitam
Emitida as  14:10:32 do di
Valida ate 11/10/2022.

com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN  n°  1.751, de 2/10/2014.
14/04/2022 <hora e data de Brasi'lia>./

C6digo de controle da certidao:  F326.9C6E.F67A.0141
Qualquer rasura ou emenda invalidafa este documento.





PC'DER    JUD= C`,|jfi.E<.=C;\

jLTsrrT¢:i?\    r)a    TRf7``.Pf`t,HC

None:FUND:::oT]v:::D¥::v[[VDAEN::AD+:::[°zSET=]::STAS
CNPJ:    18.868.955/0001-20
Certidao   n°:    5090923/2022
ExpediGao:    10/02/2022
Validade:    09/08/2022
de   sua   expediGao.

17  : 38 : 59

0   (cento  e   oitenta)   dias,   contados  da  data

Certifica-se    que    FUNI)ACAO   VIVA   DE   PREVII)ENCIA -TRI/E FII'IAIS) ,

inscrito(a)     no    CNPJ    sob    o    n°    18.868.955/0001-20,    Nao   CONSTA   como
inadimplente   no   Banco   Nacional   de   Devedores   Trabalhistas.
Certidao   emitida   com  base   nos   arts.    642-A   e   883-A   da   ConsolidaGao
das   Leis   do   Trabalho,    acrescentados   pelas   Leis   ns.a    12.440/2011   e
13.467/2017,    e   no   Ato   01/2022   da   CGJT,    de   21   de   janeiro   de   2022.
Os   dados   constantes   desta   Certidao   sao   de   responsabilidade   dos
Tribunals   do   Trabalho.
No   caso  de  pessoa   juridica,   a  Certidao   atesta   a   empresa   em  relaGao
a   todos   os   seus   estabelecimentos,   agencias   ou   filiais.
A   aceitaGao   desta   certidao   condiciona-se   a   verificagao   de   sua
autenticidade   no   portal   do   Tribunal    Superior   do    Trabalho   na
Internet     (http://www.tst.jus.br).
Certidao  emitida  gratuitamente.

INFORMngao   IMpORTENTE
Do    Banco   Nacional    de    Devedores    Trabalhistas    constam   os    dados
necessarios   a   identificaGao   das   pessoas   naturais   e   juridicas
inadimplentes   perante   a   Justica   do   Trabalho   quanto   as   obrigac6es
estabelecidas   em  sentenca   condenat6ria   transitada   em  julgado   ou   em
acordos   judiciais   trabalhistas,    inclusive   no   concernente   aos
recolhimentos    previdenciarios,     a    honorarios,     a    custas,     a
emolumentos   ou   a   recolhimentos   determinados   em  lei;   ou   decorrentes
de   execuc:ao   de   acordos   firmados   perante   o   Minist6rio   Pbblico   do
Trabalho,   Comissao  de  Conciliacao   Pr6via  ou  demais   titulos   que,   por
disposicao  legal,   contiver  forca  executiva.



14/04ra022 1 3:54 Consulta Regularidade do Empregador

€A..I..3E.A_
CertificadodeRegu]ari}ade
do FGTS - CRF

inaszcar:CS::ja[:::N8::i5o5/;[°v°AL-D2E°pREv|DENc/
Endereco:         :NMDAuss:RGou3Afa?3BBk5]:[LAs,48:A/ ;::LE5D.3TOHOE UNloN OFFlcE / ZONA

A  Caixa  Econ6mica  Federal,  no  uso  da  atribuicao  que  lhe  confere  o  Art.
7,  da  Lei  8.036,  de  11  de  maio  de  1990,  certifica  que,  nesta  data,  a
empresa  acima  identificada  encontra-se  em  situasao  regular  perante
Fundo de Garantia  do Tempo de Servico -  FGTS.

0   presente   Certificado   nao   servifa    de    prova   contra   cobranca    de
quaisquer  d6bitos   referentes  a   contribuic5es   e/ou   encargos   devidos,

:,F,7
decorrentes das obrigac6es com

Validade=30/03/2022 a  28/04/2022  /

Certificac5o Ntlmero:  2022033002100125114050

Informaeao obtida  em  14/04/202213:59:05

A   utilizacao   deste   Certificado   para    os   fins   previstos   em    Lei   esta
condicionada     a     verificacao     de    autenticidade     no     site     da     Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf mi.



|]DfT::::::uAdLj°::I:°u:aT,U¢n;a:oD,sTRiTOFEDERALEDosTERRIT6Rlos

CERTIDAONEGATIVADEDISTRIBul¢^]Oa(et2a6.Ensst::cFj::ENC/ysERECUPERAC6ESJUDICIAIS)

CERTIFICAMOS   que,   ap6s   consulta   aos   registros   eletr6nicos
falencias   e   recuperag6es  judiciais  disponiveis  ate  04/04/2022,   NADA
extenso e CPF/CNPJ de:

FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA

.18.868.955/0001-20

Certidao Nada Consta, Validar Certid§o - autentiogr, inl
impresso.

Emitidagratuitamentepelaintern6tern:04/04/2022

istribuie5o   de   a?6es   de
STA  contra  o  home  por

OBSERVAC6ES:
a)Osdadosdeidentifica?5osaoderesponsabilipadedosolicitantedacertid5o,devendoatitularidadeserconferida

b)Acertidaoseraemitidadeacord®coma§informa¢6esinseridasnobancodedados.Emcasodeexibi?aode
pelo interessado e pelo destinatatio.r

processoscomdadosdesatualizados,6interes§adodeverarequereraatualiza¢§ojuntoaojuizoou6rgaojulgador.

i:Tdi:;::§':::(§ufcp:!r;:;c:o:n§tte:¥:£:uid:£:sis;i¥i:vi:r:iiriijjgi:n::'r::d:::6:::,a;;Zte:c;:a;6e:;:er:;::oa::S:;:g:s:riic¥:;:c:ra:;afl;a:?;,:rd:°c:ur;;::d:e:;;
processoscriminais,osprocessoscrimiripjsmilitareseasexecu¢6e§penais.Demaisinformae6essobreocontetido

;)a£:C:e#6:e::;i:°:I:n:o:t:d|:g:ogsdw¥t:¥otd::a:i:g:::°,,iT:e:T£S,:ga::§a?osd:::iegt8a6:e:S#::I,3:::adac°nsta.TIPosdecertld5o

±aT.t:~n_tis,j±:ge^!:r.e.ra`:.:I,8:nrqar#£8:I:ustj::tfo°arTipf#JIrto:.tfft#3.Ere)ion3omseeT:dsi:#d%Seegrtu'rda6neos:

Pagina 1  de 1
04/04/2022 13:15:50

Selo digital de seguran?a: Zo'
*** VALIDA POR 30 (TRINTA)

NUCER - Ntieleo de Emiss5o de Certld6es do TJDFT
F6rumdeBrasflla-MlltonsebastiaoBarb::aa:flp,:a.caDFMuniclpal-Lotel,BIoCoA,AlaB-T6rreo.

HorarlodeAtendlmento:7has19h,desegundaaSexta-feira,excetoferiado8.



P REVI

®

§uperimtendancia NaEi®naL de
Ppevid€mfia C®mplementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

•   None do Arquivo Processado: BP_2021_4683_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

•   Meio de Entrega: STA PREVIC
•   Protocolo STA PREVIC: 0001032056
•   Tipo de Arquivo Recebido: BP_C -BP -Balanco Patrimonial Consolidado
•   None do Arquivo Recebido: BP_2021_4683_01.zip

Brasflia, 29/03/2022 12:01

¢



P REVI

®

®

Superimtemd§n€ia NIafi®naL de
Previdsm€ia C®mplementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

•   None do Arquivo Processado: DAL_2021_2005000647_4683_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

•   Meio de Entrega: STA PREVIC
•   Protocolo STA PREVIC: 0001032116
•   Tipo de Arquivo Recebido: DAL -DAL -Demonstra¢ao do Ativo Liquido por Plano de Beneficios
•   Nome do Arquivo Recebido: DAL_2021_2005000647_4683_01.zip

Brasflia, 29/03/202212: 11



P RE¥I

®

§uperintendancia INa€i®naL de
Previdsmfia C®mplementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

•   Nome do Arquivo Processado: DAL_2021_2019000792_4683_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

•   Meio de Entrega: STA PREVIC
•   Protocolo STA PREVIC: 0001032139
•   Tipo de Arquivo Recebido: DAL -DAL -Demonstracao do Ativo Liquido por Plano de Beneficios
•   Nome do Arquivo Recebido: DAL_2021_2019000792_4683_01.zip

Brasflia, 29/03/202212 : 11



P REVI

®

§uperinteffidanGia REaci®nal de
Previdsmfia C®mpLementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

•   Nome do Arquivo Processado: DAL_2021_1990001165_4683_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

•   Meio de Entrega: STA PREVIC
•   Protocolo STA PREVIC: 0001032089
•TipodeArquivoRecebido:DAL-DAL-Demonstra¢aodoAtivoLiquidoporPlanodeBeneficios
•   Nome do Arquivo Recebido: DAL_2021_1990001165_4683_01.zip

Brasilia, 29/03/202212: 11



-LJ
Superifttemd§n€ialt3a€i®nalde
PrevidsftciaC®m'pLementar

ProtocolodeProcessamentodeArquivo

ArquivoProcessadocomSucesso

•dosdoArquivoProcessado:
•NomedoArquivoProcessado:MCD_2021_4683_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

:#:it:cdoet:g¥ag::ET##O#Oc38929
•TipodeArquivoRecebidoMCD-MCD-ManifestacaodoConselhoDeliberativocomaprovacao

dasDemonstrac6esContabeis
•NomedoArquivoRecebido:MCD_2021_4683_01.zip

Brasflia, 01/04/2022 14:44

IJk           a        LH-I



REUI-      §uperimtemd§ncia illaGi®nalde

Previdam€ia C®mpLementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

ados do Arquivo Processado:

•   Nome do Arquivo Processado: NE_2021_4683_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

•   Meio de Entrega: STA PREVIC
•   Protocolo STA PREVIC: 0001032148
•TipodeArquivoRecebido:NE-NE-NotasExplicativasasDemonstrac6esContabeis

consolidadas
•   None do Arquivo Recebido: NE_2021_4683_01.zip

Brasflia, 29/03/2022 12:25



P REVI

®

®

Sup€rintemdfn€ia Na€i®na! de
Previdam€ia C®mplermentar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

•   Nome do Arquivo Processado: PCF_2021_4683_Ol.pdf

Dados do Arquivo Ehviado:

•   Meio de Entrega: STA PREVIC
•   Protocolo STA PREVIC: 0001032174
•   Tipo de Arquivo Recebido: PCF -PCF -Parecer do Conselho Fiscal (somente as ESI)
•   Nome do Arquivo Recebido: PCF_2021_4683_01.zip

Brasflia, 29/03/202212 :34



REVI-       Supsrintemd§n€ia REaci®natde

Previdam€ia C®mplementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

•  None do Arquivo Processado: RAI_202l_4683_01_SR.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

•   Meio de Entrega: STA PREVIC
•   Protocolo STA PREVIC: 0001032226
•TipodeArquivoRecebido:RAI-RAI-Relat6riodoAuditorlndependente
•  None do Arquivo Recebido: RAI_2021_4683_01_SR.zip

Brasflia, 29/03/2022 12:29



REVI

®

®

Superintemd§nGia NIa€i®na[ de
Previdsm€ia Ccmplementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

•   Nome do Arquivo Processado: DAL_2021_2008000818_4683_01.pdf

Dados do Arquivo Enviado:

•   Meio de Entrega: STA PREVIC
•   Protocolo STA PREVIC: 0001033279
•   Tipo de Arquivo Recebido: DAL -DAL -Demonstra¢ao do Ativo Liquido por Plano de Beneficios
•   Nome do Arquivo Recebido: DAL_2021_2008000818_4683_01.zip

Brasflia, 29/03/2022 16:25



-_I-:;±i4F PREVI

®

®

Superimtendgn€ia NaEi®nat de
Previdsm€ia C®rmpLementar

Protocolo de Processamento de Arquivo

Arquivo Processado com Sucesso

Dados do Arquivo Processado:

•  None do Arquivo Processado: 04683_2022_02.XML

Dados do Arquivo Enviado:

•   Meio de Entrega: STA PREVIC
•   Protocolo STA PREVIC: 0001039959
•   Tipo de Arquivo Recebido: XML Balancetes - Arquivo XML Balancetes Contabeis - Padrao

Previc
•   None do Arquivo Recebido: 04683_2022_02.zip

Brasflia, 31/03/202210:03



Informac5es Bisicas
CNPJ,
Ndmero do Processo:
Razao Social:
None Fantasia:
NaturezaJuridicaPREVIC:
Data de Cadastro:

Endereco
CEP:
Endereco:

Ninero:

® lemento:
Bairro:
Municipio:
Estado:
Pals:
Telefone:
Fax:
E-mail:
Site:

Observac6es:

18.868.955/0001-20

4401 1.000030/2012-12 /
INSTITUIDORCLASSISTA
o2/10/2013

SETORDEMULTIPLASATIVIDADESSULSMASTRECHO3CONJ3BLOCOESALAS
71.215-300

409A416ED.UNIONOFFICE

BRASILIA
BRASILIA
DF
BRASIL
6132215601

(61) 3221-5612/5632
PREVIC@VIVAPREV.COM.BR
vow.vrvAPREv.COM.BR

Perfil da Entidade
C6digo:
Sigla,
FundamentacaoLegal:
Tipo:
Patrocinio Predominante:
Qtd.Max.deDiretoresExecutivos:

.a::#a=::€::::[E:1::::1::,:1:ratrvos
situapao,
QualificapaoQuantoaoNbmerodePlanos:
Data de Autorizapao:
Data de lnicio do Funcionamento:
Data de Encerramento:
Nbmero do Processo de Cria9ao:

ExpedientedeCornunicapaode
lnicio de Funcionanento:
OutrosI)ocumentosdisponivel?

Estatuto da Entidade
Data da Aprovacao:
Data lnicial de Vigencia:
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Iivamcnte.
CAPITULO  11
DA  ESTRUTURA  ORGANIZACIONAL
Arl.  2°  0  Departrmento  Nacional  de  Obms  Contm  a8  SocasDNoci6g;jk#d¥ngj%£#Oegne:to¥vaoedgdrsifem

I.I.  Scrvico  de  Comunicapao  Social  -ne/GAB/CS;
I.2.  Escnt6Tio  de  Bmsi'1ia  -DG/GABreB;
1.3.       Servi9o       de       Apoio       T6cmco-Admi"stnnvo       -

in/GAB/AT;
1.4.  Ouvidona  -DG/GAB/OUV,

::::Nrfud££°nj:'9pfoha-ejE£'££BeAV=;toEstrategrca.
acrGAB;CPGE,

I.6,I.  Divisao de  Planejamento e On;amento  -ng/GAB/CP-
C,E/DPO

DG/GAB]/€p]6'inpso7;g?     de     PlaneJamento     or¢anentcho     .
I,612.    Servi9o   de   GestEo   Orcanentiria   -pe/GAB/CP-

GE/DPO/cO
I.62       Divlsao     de     Gestfro     Estmteglca     -I)G/GAB/CP-

GE/DOE;
1.6.2. I .  Scrviap  de  Gestao  e  Desenvo]vimcnto  lnstitucional  -

DG/GAB/CPGE/DGE/GDI;
1.6 2.2   Service  de  Tecnologia da  liiformapho -ne/GAB/CP-

GE/DGE/STl;
2.  Procundona  Federal  -PFONOCS;
2.I.    Coordel]ap@o    do    Contencioso    e    Desapropriap5o    -

PFONOCS/CCD;

Este documento pete ser verificedo no cndereco elcul}nieo http//ur`mi.in.grrrfudndcicEdehhl,

peio  cbdigo  Ooo I 20 I 702Oi00073
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N°  189, segunda-feira,  30 de setembro de 2013

Tendo  em \'ista  que  ficou  demonsmda  a efctrve  ncoessidade

`..-:-:.`-:.--:``-,...:..,.:..-.-.:,-.--,i`....:
Processo  N°  08000.002872QO]347  -PARAS  PRATAP  FA-

Tll..  at6££!:0:s%'i  o8ooo oi4397reoi2.7i  -wlTOLD  RYSZARD

plELAK.b#e!%°#28!frooooo24reoi3JJi

29/01/2014
Pro€esso N° 08000.002329A!Ol 340

ate  ll/02/2ol5
Processo N°  o8ooO.002319reo I 3-12

sRADori#se¥ba#]OL:o#gb§33"3JJ8
ALLAN.  ate  1o/06/2014

Processo N° 08000.co7355A!01364
ate  28/o3reoi 5

Processo N° 08000.002324/20 I 3- I 7

!;:;!E;¥?±l:i:,:;£i£#gf8,?-8:Tg-:#¥;
I)OMINGUEZ  HURTADO

Processo  N°   08000,00100t#013-14  -   MARIAN   ANTONI
NIEDZIELSK]

Prcoesso N° 08000.026134/2012-12  -MARTINUS  GERAR-
DUS  WTLHELMUS  MARIA  VERBROEKKEN

Processo N° 08000.000887rao] 3-71  -WIBERT DIAZ MAN-
GUROBOM

PTocesso N° 08000.000853/2013-86  - PRIMITIVO CU^RTE

RTDHAR  TAWADB.

v#rofroR¥:p%nooiE£RBQal£.:3£iNT*O!5i#ii%.#%gi2¥8§¥
FERNANDA  R.  SALI)ANHA  DE  AZEVEDO

nopnds.D£:iiso&#.S##o8'2d%£X,:o#gg#C:;smLIf)NdeiiuR:
CASTELO  DAVID,  ate  08/08/2014

Processo ND 08280.020805/2013-13  -ESTEFANIA MUNOZ
HovoS,  ate  25/08/2014

Pmegso   N°   0828o.020818n013-84   -   IVANA   CLAUDrA
PNI° BETeese%#S£; %€23;ro#'24raoi 3.34 _  KATHy  MAURICIA

GERMAINE  MENTEN.  ate  lo/02re014
Prceesso N° 08390.003766#013-34  -SII.VIA  OTTAVIA  SI-

VIERo,  a!e  2om7not4
Fhocesso  N°  08390.004008C013-33  ,  ARIANNE  NAZARE

BRIT°BErocpeTsoAfoF#8E%#i7#o7i?.°6t24.cARLoSGEOVANI

DE  SOUSA  I)OS  SANTOS,  atf  16/07„014
Prceesso    ND    08391.00184Sn013-09    -    STELIO    IOMAS

TEMBE7pa£°£/o°4N/N3°6346o.oo4273/2o I 341   -  MARIE  GUERLINE

LOUIS,  ate  19/02/2014
Processo   N°   08460.012060n013-92   -   JULIAN   ANT)RES

CAICBDp°proACAecs%ST*8£;6/o¥2Ci:'i?2oi3.i|.FRANCISCAVIC-

TORAF#O#Se€ina'#o6/£36/6%'[42]27coi3.99.LITUANIAvlcoR

QUISSAF&A.sate *6`33#6°oL 6285o8/2oi2. I 7   .   AURIo   RICARDO

BOAVE#¥soDSoS#8Y?5#;73]%i°3`36  .  Lolc   VANNICK

ERIC  TACHON.  ate  3o/o4/2oi4
Pracesso  N°   08495.co5485re012-67   -   JESSICA   SOARES

SILVA,  aiej:£"N°o`685o,.oo7478/2oi3.54  -DIANA  ROCIO  BE-

cERRA #Lee£Qt{pzdea5%5o6£85`?5%40,305   .  cARLOs  MAIo

DONADO  PESTANA.  ate  06/07/2014
pToceBso    N°    o85o5.067026re013-9l    -    MARIA    ISABEL

HERGUETA  PIORNO,  ate  31/01#014
Processo    N®   0850S.067120/201341    -    MUATA    SEBAS-

TIAO,  ate  24/07#014
Processo  N°  08505.067121/2013-95   -NAZARE  I)A  SILVA

ALMEIDA.  ate  26/07re014
Proceso  N°  08505.067135/2013-17   -   CLAUDIA  MARIA

URIBE roRRES,  ate  04/o8rao l4
Processo  N®  08505.067150/2013-57  -JASON  ONELL  AR-

DILA  GALVIS,  ate  11/08#014
Processo N. 08505.06715lAZ013roo -ZITA  ELENA LAOOS

SANCHEZ.  ate  05/08/2014
Processo  N°  08505.067160/2013-92  -RIDVAN  K]YAK.  ate

24/07/2014
Processo  ND  08505.06720l/20134t   -EVAN  ROBERl`  KE-

ELING,  ate  3l/07Q014
ptocesso   No   o85o5.o67257noi3-03   -   CARL.oS   EMILIO

CABRERA  MATAJIRA,  ate  1 I/08Q014
Ptocesso  N°  08505.067267/2013-31   -   MABEL   PATRICIA

ORTIZ  VERA,  at6  30/07#014

Proccsso  t¢  08505.067297/2013-10  -  PATRICK   MURUN-
GA  WAIGANJo,  ate  2l/o8/2014

Processo  N° 08505.067292/2013-I 4  -GUAl;TER  ESBERTO
FEIJO  CORREIA  DE  SOUSA,  ate  25/07/2014

prcoesso     N°     o850s.067398re013-18      -      ALEXANDER
NTl+ENGE  MUTHENGi,  ate  18/08#014

Piue¢sso  N°  08505.067422A013-19  -I.EA  IIEJN  LARSEN
VOLAy.  ate  30/04veoi4

Procesfo  N°  08505.067S48/2013-93   -   ILZAMAR   STEFA-
NIA  FERREiRA  VIEIRA,  ate  o8/08re014

procesto  No  085o5 o67599reol.-15  -  El,ENA  CAROLINA
SERRANO  RECALDE,  ate  11/09/2014

Pmesso  N°  o8505.067690C013-3l  -MARTHA  PATRICIA
PALENCIA  SANDOVAL.  at£  05/01"014

Pmeesso    N°    0850S.06769t/2013-85    -    NORBERTO    DE
GueRRSE?s¥OINrf%§5FOu6u.LOoi2gj,!O¥3ifo.Lis[sMANUELACE.

DENo NEssy.  ate  i5/o5noi4
ProccsBo   N°   08506.008889Q013-17   -   GIUSEPPE   ALES-

sANDRo  slGNORIELLo, ate  27ro7noi4
P~sso N° 08506.012130/2013-39 -OSCAR  HEENANDO

GUARIN  MARTINEZ.  EMILIA  GUARTN  OSPTNA  c  SANTIAGO
GUARIN  OSPINA,  ate  20/07/2014

Proceeso   N°   08702.005964/2013-71    -   CARLOS    EYMEL

:::b;urii§LE;°Urm#£a:?£ii¥3ifeo:d:S€dw#LroR¥:
CONZALEZ  MARULANI)A

Proceeso  N°  08460 007612/201341   -JANICE  LUZITISSA-
MA  ROSA  DE  FREITAS.

F.4BIO  C}ONS.i\I.VES  FERREIRA
pr'l)elegn¢5o  de  (,`ompeu§ncia

INSTITuro NAcloNAL DO SEGURO soclAL
DIRETORIADE388#ATO,FINAN¢AS

CO0RDENACAO-GERAL
DE  LICITAC6ES  E  CONTRATOS

RETIFICAC0BS

No  Dapacho  I)ecis6rio  n°  29Q013,  de  og  de  sctembro  de
2013,  publicado  no Didrlo  Oficial dr  Unifro  nD  175  -Se¢Zo  I,  p6g.  23,
de  10  de  gewhbro  de  2013

oDcle  se  le:  Dclegapfro  de  competeneia quc  foram  coi]ferides

polo  Diretor  de  Or¢amento,  Firmcas  e  Loglstica.
leis-se.  Delegacao de competchcia que  foram confcrldas  pelo

Scchor  Presidente  do  hstituto  Nacional  do  Seguro  Social  -  INSS

No  Despacho  I)ecis6rio  n°  31#013.  de  25  de  seenbro  de
2013, publicado no Dialo OficiaL dr  Unifro nD  I 87 -Scqio  I, pig.  59.
de  26  de  setembro  de  2013

onde  8e  le:  Delegaeso  de  competencia  que  fomm  conferidas

pelo  DiretoT  de  Ongamcnto,  Finan¢as  c  Loglst:ca.
Ieiaee:  Delegacao de competencia que foratn confendrs pelo

Senhor  PTesidente  do  ]ds(ituto  Ncoional  do  Seguro  Scoial  -  TNSS.

sunERINTEND£NCIA  REGioNAL  SUL
EM  FLORIAN6POLIS

GERENCIA EXEcuTrvA - A - EM PORTO ALEGRE

DESPACH0 DO  GERENTE

PROCESSO   N.   35239.000928/2013-16.   ASSUNTC):   Alicnacao   do
im6vel  sito  a  Avenich  Alberto  Bins  n°  973.  em  Porto  Alegrefl`S,  de

propriedade  do  lnstifuto  Nacio"l  do  Seguro  Social-INSS,  conside-
rado  desneeessario  e  nao  vinculado  as  8uns  atividades  operacionais.
nrrERESSADA:  Gerchcia  Executlva  do  INSS  em  Porto  Alegrems.
MODALIDADE  I)E  LIC]TACAO:   Leilto  Publico  INSS/GEX/POA
o°      01/201..      FUNDAMENIO     LEGAL.      Lei      n°      11.481      de
30/06C007.

DECIS^O:   I.  De  acordo  com  a  compethcia  delegate  in
Alinea   "e",   Incise   XI,   do   artigo   20,   do   I)ecreto   7.556/11,   do   Re-

grmento inteliio  do lNSS, publiesdo co DOu  n°  164,  de 25  de  agasto
de  2011,  HOMOLOGO  os  procedinentos  llcitBt6rios  do  leilao  que
re9tou deseno,  por ndo  ter acorndo  l{citantes  ao mesmo.  2.  Publique-
se.  3.   Ao  Lfiloeiro  c  Equlpe  de  ^poio  momeados  pela  PORTARTA
INSS/GEX/roA  N°  56,  de  28/05/2013,  para  dar  I)rosseguimcnto  so
proccsso.

HAIDSON  PEl)RO  BRIZOLA  DA  SILVA

jos£  Rt`ii[;nco ftRRI:lR^

)o!iE: ROBERro tmREm^

JOSE  Rotl£87`O f€RRE]RA

Este documento pode ser verificado Ilo endere¢o ele`fonLco tittp:/^mmr.in.govJrfudrddeheul,
pelo  c6digo  ooo i2ol 3og3oooo60
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gron#g§r;Ei:rgaadEesu:c:¥e:og::pg?ifegB','frc;£foL¥#e:£%§%f:

i::?:§,F!¥:e;d:g¥:gijiifeg;a;:g:e;;:non!m;¥;;1::e
I  -  fundos  de  invcstimcnto  ou  fundos  de  invegtimento  em

colas de  fundos  de  `nvestimento clasgific8dog  como  fundoB  de  div`da
externa'  i,  .  fundo8  de  investimento  ou  fundos  de  lllvesllmento  em

edminisndores.

g"¥:£rm=as:¥;iREO,s#vg#=¥isco*m#a#g'!eTE:r%
Criuegueoro#gr¥aapd#dmng:±°#¥sgv;'Lft&gr'm°s"L:c::'#Ve:o¥.

-----`                                            --

::a:gce.::a:i%i£#£co¥}gsese¥¥?fi:pene:a°:d:dado::a::

€w;I con8istenle8  com  as cameterigtica8  de ceda  8egmento de  aplicacto

-:..-'..:-.--.--..--`-.:`--..-:-.-:....-::--`....-.

Da  D`vengencia Nto  Plan_cjnda.  -  Png

:iivl;:fggigig:glfiio#;g;¥f;:i;::¥oije¥;:rmi

meses  consecu   vos;
11   -   DNP   da   car¢eira   negative.   ap\irrda   mefisalmente.   em

=ro:i;Lngi;e#:§dr£*;:#ii%±¥i£¥gi¥:un::Vs:Su£°g3ss:;;
AETQ.

N° 14, sexta-feira.19 de janeiro de

Arl   12.  OS  c6lculos  de  DNP  devem  con§iderar  as  colas  de
fimde§  de  invegtinento  ndo  excluslvos  c  as  cotas  de  fiindos  de  in-
vcstimento  e n cota8  de  fundce  de  mvcg  mento  n5o  exclusivce  con]o

i:or£;n;!u¥£i§j;uuso#to§:?:i%¥Sig:¥;##:te:£por£±°£
EFPC  for  i.ifehor a  25  %  (vmte  e  cinco per canto) do patnm6nio  do
referido  fuedo.

d:sol,¢±Avfrm%eefr#£au['¥%dr#t;±e#:sin:e:S¥u£Vp¥:in:#co¥;£
°mo:ri:.'d¥£Ti:gSicaD%:qde=in:t¥¥eh:Sutofun,Cr:d£$2€%d3°;ue£§£:
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seus  trabalhos  teoucos.
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i;enk#::.i#%:iii;#;i¥i;:;:g!!:g|iir!-fj#cife;fjci?
CGPC  n°    13.  de  1°  de  outubro  de  2004.

£:gg%Lsi¥£reJ2:3¥dsea¥ou¥Cdffi;i¥c#:¥un°:Ode

.``,..`...``:-.`.`...-....,`.........`....,...`

#rgg!nT:##er:en=:a,d,kin,¥="trpce=cngtc=:s¥e,,annoy::t'=:=:

;g:e'Snm§,;fi:¥iifigi¥£edi|d;i;+i£;iifii¥:a:a;de:
Resol`xpao  CMN  n°.  3.121,  de  2003,  ap[esentando  as respeetiv8s jus-
tificativas,

V[[   -   valor   total   das   investimenros   sob   ndministra9ao   de

£Ffaped'cevar'=frorfregrn]:%:S9,d:o#,¥::a&aezerepe:%#£t;L£#c#
e  do  ae[erior;  e

beneflciasvI]±:#docs°FEFV#vc:%:##S£SogoLmd¥#.
ferenc'a Da Dispo"bniz8,fro  de  |nfrmapbes  aos  PartlcIpantes  e  AS-

sis'ides

££t,,u%trtFi2p¥Soe::#Eid;#:±#b£#L:,ffa;Chnt|;ofri

:::tom%.1:2?;££::§gfmgffi#e:Sdrra£*£B§;°dree':g:%t,£enT:

§m£F£:;gd;#¥e;,¥j#L#£:;reg::£T£:£c,Goes:SV:¥:,::

a:;;ro;#:,fdFgmo?is,Fie:e;e#ggf&£esgh&faogderefi=ni:;
dS#b:#de*¥:Fgigco¥9£N¥ig#S;;,V;ao:i¥+£;;°sii&i:

de  2006.

I.r,ONARI)o  ANDRJ:,  pAixAo

`REREHREVRE8REH

PORT^RIA  Nq  890,  DF.  18  DE  JANBIRO  I)E  2007

A  DIRETORA  DE  ANALISE  TECNICA,  Ilo  use  drs  atn-

!ff!de!ju#iif;:,fi#;#ifign¥:!¥;:Sid;e;i:e;'#3edi;
2007.  rcsolve'

#f=:¥ieai;,a:A*¥ce:°g¥FfirEg°aF:m£°::am°%Ca¥:;n:B:g££gct:£
Art.   2°   Egt@   Portana  enm  cm  vigor  na  data  de   sua   pu-

blieapfro.

MARIA   I.`STF,R  VERAS

PORTARIA  Ne  897, l}E  in DE  JANEIRO DF,  2007

A  DIREroRA  I)E  ANALISE  T£CNICA.  no  use  ds  atr`-

#¥::dTtc:%£O:nc#x¥T:£¥#8,n¥52:;;dgde:::30#a£#£T%:S
-_ ..-...`     .--.-.    ``  ......- :-:.:---i.             .``:          .

nancciras  do  Merondo.
Art.   2°   Esu   Portaria   enm   em   `'igor  na   date  de   sun  pu-
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ATESTADO DE HABiLiTAcao

Processo n9 44011.000848/2022-07

Atesto que a  pessoa fisica  a seguir identificada  esta  habilitada  para exercer o cargo assinalado,  uma vez

que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislac5o em vigor.

Nt]mero da Habilitac5o:   2022.73

Valido ate 31/03/2024

DDooumento assjnaclo eletronicamente por Jos6 Reynaldo de Almeida Furlani, Diretor(a) de
Licenciamento, em 09/03A022, as 09:43, conforme horario oficial de BrasMia, com fundamento ro
§39 do art. 49 do Decreto n9 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
bflps;//gel.p[g±£i&gowhr/sei/controlador_externo.php2
acao=documento  conferir&id   orgao  acesso  externo=0, informando a c6digo verificador 0438531 e
o c6digo CRC AID7EF02.

Referencla: Processo n9 44011.000848/202207

Previdencia Complementar, desde 1977 protegendo o futuro de seus

„

SEI  n9 0438531



®

FOMULARI0 V
CURR±CUL0 PROFISSI0NAL

I:  -i i

SILAS DEVAI JUNIOR

I - FORIVIACAO ACAD MICA

A  EFPC  devefa  encaminhar  c6pia  do  diploma  ou  do  certificado
formulario.

de  conclusao  do  curso  informado  neste

1. CURSO SUPERIOR

CURSO: ADMINISTRACA0

lNSTITUICAO:  lnstituto Houler -Faculdade Brasileira de Recursos Humanos

ANO DE CONCLUSAO:  1990

11 -EXPERl NCIA PROFISSIONAL
a  experiencia  profissional  de,  no

minimo,  3 (tres) anos,  no exerc.icio de atividades  nas areas financeira,  administrativa,  confabil, juridica,  de
fiscalizagao  ou  de  auditoria;  para  o  AETQ,  indicado  dentre  os  membros  da  diretoria-executiva,  deve  ser
comprovada experiencia de pelo menos 3 (tres) anos na area especifica de investimentos.
E  obrigat6ria  a  comprovaeao  apenas  do  perrodo  de  3   (tres)  anos,   os  demais   poderao  ser  somente
informados neste formulario.

A  EFPC  devera  informar e  comprovar,  por meio de documentos  habeis,

PERioDO: 03/2012 ATE 11/2017
CARGO(S) E FUNCAO(OES) EXERCIDA(S):  DIRETOR AETQ DO FUNDO MULTIPATROCINADO DA
UNIMED E SUPERINTENDENTE DE VIDA,  PREVIDENCIA E RE
EMPREGADOR:  SEGUROS  UNIMED
CNPJ DO EMPREGADOR:   92.863.505/0001-06

DESCRl ^0  DAS  ATRIBUI 6ES / EXPERIENCIA ADQUIRIDA

•     criaeao   e   gestao   do   fundo   multipatrocinado   da   Unimed,    incuindo   os   asectos   estrat6gicos,
administrativos, operacionais e de fomento;

•     elaboracao e execugao da estrategia dos neg6cios de Previdencia, Vida e RE, com enfase naqueles
relacionados com o fundo multpatrocinado;

•     P&L dos neg6cios de previdencia, Vida e RE;
•     Elaboracao   da   proposta   de   valor,   pelo   desenvolvimento   de   produtos   e   ae6es   comerciais   de

Previdencia, Vida e RE; e
•     Gestao de equipe de 80 pessoas, dentre estes, 8 gerentes.

PERIODO:  06/2010 ATE 01/2012

CARGO(S) E FUNCAO(OES) EXERCIDA(S):  PARTNER
EMPREGADOR:  IBM
CNPJ D0 EMPREGADOR:   33.372.251/0126-77



REE¥l
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DESCRl ^0  DAS  ATRIBul OES / EXPERl NCIA ADQUIRIDA

relacionamento  de  importantes  clientes  da  IBM  dos

®

segmentos  de  seguros  e  Capital  Markets,  tais
como Mapfre, Sulam6rica e Bradesco Previdencia;

•     desenvolvimento  de  oportunidades  e   participaeao   na  execueao  de   projetos  em   Consultoria  de
Neg6cios,  Desenvolvimento de Sistemas e Outsourcing de Aplicativos;  e

•     responsavel  por  levar  para  os  clientes  do  Brasil  solug6es  inovadoras  de  seguros  com  base  nas
melhores praticas internacionais.

PERIODO:  11/2007 ATE 06/2010
CARGO(S) E FUNCAO(OES) EXERCIDA(S):   SENIOR MANAGER
EMPREGADOR:  ACCENTURE
CNPJ DO EMPREGADOR: 96.534.094/0001-58

DESCRl AO  DAS  ATRIBUI
•     relacionamento  de  importantes  clientes

ADQUIRIDA

da  Accenture  do segmento  de seguros,  tais  como  Mapfre,

ltad-Seguros e Brasilprev;
•     desenvolvimento  de  oportunidades  e  gerenciamento  da   performance  financeira  de   projetos  em

Consultoria de Neg6cios,  Desenvolvimento de Sistemas e Outsourcing de Aplicativos;
•     identificaeao de novas oportunidades de neg6cio; e
•     elaboragao  peri6dica  de  estudos  sobre  o  mercado  de  seguros  que  traduzem  as  perspectivas  do

mercado,  envollllvendo  as  principais  quest6es estrategicas  do  neg6cio como  produtos,  distribuigao,
tecnologia, mercado e gestao do capital.

PERioDO: 07/2003 ATE 10/2007
CARGO(S) E FUNCAO(OES) EXERCIDA(S):   SUPERINTENDENTE DE PRODUTOS
EMPREGADOR:   BRASILPREV

27.665.207/0001-31CNPJ DO EMPREGADOR:
DESCRl 0  DAS  ATRIBul

gestao e desenvovimento de produtos para

ADQulRIDA
os segmentos de atacado e varejo;

P&L de todos os produtos da companhia;
Reformulacao de todo o portf6lio de produtos da companhia laneados no segundo semestre de 2007
incluindo familia de produtos inovadores conhecidos nos EUA como i/.fer/.me; e
Participagao ativa na elaboracao do "Plano de Marketing" e demais decis6es estrat6gicas.

PERioDO: 01/1999 ATE 02/2003
CARGO(S) E FUNCAO(OES) EXERCIDA(S):   DIRETOR ADJUNTO COMERCIAL
EMPREGADOR:   CIGNA PREVIDENCIA E  INVESTIMENTOS

OES / EXPERIENCIA ADQulRIDADESCRl AO  DAS  ATRIBul
•     responsavel  pela  area  Comercial Corporate  de  Previdencia  e  pela  expansao  dos  meg6cios  da

empresa no Brasil;
abertura de escrit6rios regionais em cidades como Rio de Janeiro e Porto Alegre:
avaliacao de novos canais de distribuigao com base na sua viabiliade financeira; e
participacao ativa na elaboracao do "Plano de Marketing"e demais estrate

`©¢
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PERioDO: 05/1994 ATE 12/1998
CARGO(S E FUNCAO(OES) EXERCIDA(S): GERENTE DE FUNDOS DE PENSAO
EMPREGADOR:  CITIBANK
CNPJ DO EMPREGADOR: 33.042.953/0001-71DESCRICAODASATRIBulcoES / EXPERIENCIA ADQulRIDA

•     responsavel  pelo Multiprev (Fundo Mtlltiplo de Pensao) envolvedo atividades de desenvolvimento dedtosDlaneiamentodemarketingrelacionamentoeprospeccaodenovosneq6cios.
Pro  u                                                            .'CERTIFICOQUEASDECLARACOES CONSTALOCALEDATA:Brasilia,23defevereirode2021.

NTES NESTE FORMULARIO SAO VER[DICAS.asiNfl"RA#?#



®

ASSINATURA(S)     ELETRC)NICA(S)

A  autenticidade  do  documento  pode   ser  conferida  nc>   site:
http : //sosdocs . clouddocs . com . br/ValidarDocumento . aspx
informando   o   c6digo   CRC:    6248305A344A31696637553D   /   Paglna   4   de   4

Assinado  eletronicamente  por:   Silas   Devai   Junior
Data   da  Assinatura:    15/02/202218:31:29

Pontos   de   autentlca¢ao:   email:   silas.devai@vivaprev.com.br;   Senha   de  Acesso;   IP:
189 .100 . 70 .199

@giv



epREVIC
Superintend€ncia NacionaL de
Previdencia Com plementar

ATESTADO DE  HABILITACAO

Processo ng 44011.001310/2022-10

Atesto que a  pessoa fisica  a seguir identificada esta  habilitada  para exercer o cargo assinalado,  uma vez
que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislac5o em vigor.

Ntlmero da Habilita¢5o:  2022.90

V5lido ate 29/12/2023

Documento assinado eletronicamente por Jos6 Reynaldo de Almelda Furlanl, "retor(a) de
Licenclamento, em 21/03/2022, ds 09:53, conforme hordrio oficial de Brasma, com fundemento no
§39 do art. 49 do Decreto n9 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
bEps://sei. p[§±£ifgov.br/sei/controlador  externo.pb,p2
acao=documento  conferir&id  orgao  acesso  extemoso. informando o c6digo verificador 0442609 e
o c6diso CRC EE95D813.

Roferencla: Processo n9 44011.001310/2022-10 SEl nc 0442609

Previdencia Complementar, desde 1977 protegendo o future de seus participantes.

i::         -: -----_.
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MARCELLO FURLANETTO COMES

I  - FORMACAO ACADEMICAaminharc6iado diploma ou do certificado de conclusao do curso informado neste formulario.

AEFPc clever   enca                   p1.CURSOSUPERIORCURSO:MestradoemEconomia

lNSTITUICAO: universidade Cat6lica de Brasilia -UCB ANO DE CONCLUSAO:2012

CURSO: Especialista em Matematica para Economia
lNSTITul9AO: Universidade de Brasilia -UNB ANO DE CONCLUSAO:2005

CURSO MBA em Finaneas

lNSTITUICAO: universidade Cat6lica de Brasilia -UCB ANO DE CONCLUSAO:1999

CURSO:Especialista em Elaboracao e Analise de Pprojetos
INSTITUICAO: Fundacao Getdlio Vargas -FGV ANO DE CONCLUSAO:1997

CURSO:Economia

lNSTITUICAO:Centre Universitario de Brasilia -UnicEUB ANO DE CONCLUSAO: 199611EXPERIENCIAPROFISsloNAL

A  EFPC  devera  informar e  comprovar,  por meio  de  documentos  habeis,  a  experiencia  profissional  de,  no  ml.nimo,  3(tr6s)anos,noexerciciodeatividadesnasareasfinanceira,administrativa,contabHjuridica,defiscalizacaooudeauditoria;paraoAETQ,indicadodentreosmembrosdadiretoria-executiva,devesercomprovadaexperienciadepelomenos3(tres)anosnaarea,especificadeinvestimentos.Eobrigat6riaacomprovacaoapenasdoperiodode3(tres)anos,osdemaispoderaosersomenteinformadosneste

formulario.                                                                                                                                                                                                                r\
_           \(8            2tPERioDO:DE7/8/2018A26/7/2021

CARGO(S) E  FUNCAO(OES) EXERCIDA(S):   Diretor Financeiro e AETQ
EMPREGADOR:   Regius Sociedade Civil de Previdencia Privada
CNPJ  DO  EMPREGADOR:   01.225.861/0001-30DESCRICAODASATRIBu[COES / EXPERIENCIA ADQUIRIDA©S©.i,_8{.,X(`

PERioDO:  DE 28/1/1985 A 26/7/2021
CARGO(S) E FUNCAO(OES) EXERCIDA(S):exerciasfunc6est6cnicasdeanalistadeprojetos de financiamento, de risco e de investimento na tesouraria do bancoenaDTVM.Assumifune6esgerenciais,chefiandoequipeseareasdegestaoderisco,conformidade,precificaoaodeativosemesadeoperag6es.Em8anos,comosuperintendente,antesdeassumiradiretorianaRegiusnasareasdegovernanga,financeira(tesouraria,captagaoeSPB),deriscoinstitucional,dacarteiracomercialedacarteiradedesenvolvimentodoBanco.Destacandoquenasuperintendenciafinanceiraederiscoinstitucionalotempode

experiencia supera 4 anos.
DESCRICA0   DAS  ATRIBUICOES / EXPERIENCIA ADQUIRIDA:FuncionariodecarreiradoBRB-BancodeBrasiliadesde1985,  responsavel  por  gerir  os  recursos  de  tesouraria,provendoliquidezefundingparaasoperac6esdecredito,responsavelpelaReservaBancariaedaintegraeaocomoSPB-SistemadePagamentosBrasileiro.Naareafinanceira,antesdechefiar,tamb6m,foiogerentedamesadeoperag6es.Nasuperintendenciaderiscoinstitucionaleraresponsavelpelagesfaoderiscodemercado,lqiuidez,ctedjto,operacionalepeloplanejamentodecapitaldainstituicaofinanceiraedoconglomeradoBRB.Nestearea,EMPREGADOR:BRB-BANCODEBRAsiLIA

+Ax*ifevtH
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GPREVIC
Superintend€ncia Nacional de
Previd€ncia Complementar

ATESTADO DE  HABILITACAO

Processo n9 44011.000814/2022-12

:-3==--

Atesto que a  pessoa fi`sica a seguir identificada  esta  habilitada  para exercer o cargo assinalado,  uma vez

que cumpre todos os requisitos estabelecidos pela legislac5o em vigor.

Ndmero da Habilitac5o:  2022.113

Vf lido ate 31/03/2024

DDocumento assinado eletronicamente par Jos€ Reynaldo de Alrneida Furlani, "retor(a) de
LItenciamemo, em 01/04/2022, as 12id3, conforme hofario oficial de Brasnia, com fundemento ro
§39 do art. 49 de Decreto ng 10.543, de 13 de novembro de 2020.

i A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
bfips://sei.p[§]£i£[gov.br/sei/controlador  extemo.pbp2
acao=documento ..... conferir&id .... orgao  acesso  externoso, informando o c6diso verificador 0446522 e
o c6diso CRC 8ACF2BD7.

Referencla: Processo n9 44011.000814/2022-12 SEI n9 0446522

Previd6ncia Complementar, desde 1977 protegendo o future de seus participantes.



Alterado em 14/07/2017
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FORMULARI0 V
CURRfcuLO PROFISSIONAL

0#,.i

®

NIZAM GHAZALE

I - FORMACAO ACADEMICA
A EFPC deverd encaminhar c6pia do diploma ou do certificado de conclusao do curso informado neste formulario.

1. CuRSO SUPERIORCURSO:DIREITO

lNSTITUICAO: CENTR0 UNIVERSITARlo DE BRAsiLIA -UNICEUB

ANO DE CONCLUSAO: 200411-EXPERIENCIAPROFISSIONAL

A  EFPC  devera  informar e comprovar,  por meio  de  documontos  h6beis,  a  experiencia  profissional  de,  no  mlnimo,  3  (tr6s)  anos,  no  exercicio  deatMdadeshasareasfinancelra,administrativa,contabil,jurldica,defiscalizacaooudeauditoria;paraaAETQ,indicadodentreosmembrosdadiretoria¢xecutiva,devesercomprovadaexperienciadepelomenos3(tres)anosnaareaespecfficadeinvestimentos.Eobrigat6riaacomprovagaoapenasdoperlodode3(ties)anos,osdemaispoderaoser§omenteinformadosnesteformulario.•_++_+++++_JT

PERioDO:  DE 01/11/2016 ATE A PRESENTE DATA
CARGO(s) E FUNeAO(oEs) EXERciDA(s):  AssEssOR juRiDico
EMPREGADOR:   FUNDACAO VIVA DE PREVIDENCIA
CNPJ DO EMPREGADOR:   18.868.955/0001-20DESCRICAODASATRIBUICOES / EXPERIENCIA ADQUIRIDAfr®B©©,=«

PERioDO: DE 29/10/2012 A 01/11/2013
CARGO(S) E  FUNCAO(OES) EXERCIDA(S):   ASSESSOR JURIDICO
EMPREGADOR:   GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ  DO EMPREGADOR:   03.658.955/0001-20DESCRICAODASATRIBUICOES / EXPERIENCIA ADQUIRIDA

-,1\PERIODO:DE 01/10/2010 A 20/10/2012

CARGO(st E FUNeAO(OEst EXERciDA(st:  GERENTE DE ADvOcAciA cONTENciosA
EMPREGADOR:   GEAP FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ  DO EMPREGADOR.   18 868 955/0001-20

E5ESERICAO   DAS  ATRIBUICOES / EXPERIENCIA ADQUIRIDA
Assessoria Juridica a Entidaes Fechadas de Previd6ncia Complementar, atuando na supervisao do
contenciosoe consultivo. Coordenaeao de Gefencias. Supervisao de grande quantidade de processos
judiciais  comDlementar  ParticiDacao em Comite de lnvestjmentos da entidade.

::::,:,::AOTUAE:sD:c:4RAdc:E,:c:N::::TESNESTEFORMuutRLosAovEARs':,I:;:;¢\Onof\n®
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ASSINATURA(S)    ELETR6NICA(S)

A  autenticidade  do  docunento  pode   ser  conferida  no   site:
http : / /sosdocs . clouddocs . c:om . br/ValidarDocumerito . aspx
informando   o   c6digo   CRC:    6171796158664D6E6761383D   /   Pagina   3   de   3

Assinadc>   eletronicamente  por:   Nizam  Ghazale
Data   da   Assinatura:    15/02/2022   18:46:21







ii         RE`)i,iiiii

•-u'`SS

a:-.ap&ee

)              Z                                                         ^L\!V8ca            xoxg5:-3\Q5-a`'-`\  i

IIiI gS

iIi

#

IiI ¥ii

is%yQ\:;ire

SiRE¥:              S(,y
<seng3§*               Rx       got     I     '     t§as

S"EL&*    xRt                          ¥;        i    6gy

Ei=HEE]



®

§r§



C^
Q
5-
cO

®<
=.a

C=
C^-a

Ii
®#:!.

-<
CJIQ
CJ-§sO i

-..-=-     §
CD

®

®

S
.j£



a



®

®

§
-__-i:T

iEiE







-`--_

a..



I,  G  I , J|  ,  A ,  t'  11  ,  I  , , J'  ,  1  ,-.----  I  .-.., I  ,  1 , , 1  I,  , .

I f , I I 8 , f , a a I t` . . a . ` . . a .,,- ] ..., I t , I . , . I , ,

I , 11 , I , I , a , I ...- ' .... ' a - . . a , 1 I , , I 1 , a , I

















EE

ill
EE

E,

mlliliillHD
i;;;

IIBln.

i

a           !ffiffi

g

RE-

F

§

E
a

E

`8i4

EE

E]



hEE

[1
EE

lIIiiii
11
11

E

ii
i

ERED

EEi
lllnl
i++i+               Tii

111'

®

xxx     .        .     E     -

EN

EI

EE

EEE

offi

E]
ce          ffi

S

I

tE





~hnb`ab

.-

I

•ii:-
a

``

\ \
\

.\
\

^E

i
+fy

..--      `

`

ffiRE

®

9
qsm8ig

NI
\

Lit

®<
" ~xL E5

®





't' rr'
111

0to <-,
111 aa a

CO

®
a cOa I daCJ
® 0,
1'11

'Ba
cOa aI 11 5'a a rtauO

a a
v® 0 a,a, = ®cO3

a Ill,-,`'n-, ||t
3 ®

JaIa®-®a®1'5<-,a®Iaa:I-,affi®<arnffikIaa Ia a?a
v®

a? lj0,
®
cO

+tee•§S&(`

=\



I









acq
•i-==_

as
fife



5













®













o#3?











®

c,,#ri?
REGIMENTO INTERNO DO COMITE DE PLANO XXX

Capitulo I

Da Natureza e da Finalidade

Art.  1°  - 0 presente  Regimento  lnterno disciplina  o funcionamento e a execucao das
competencias   do   Comite   do   Plano   XXX,   administrado   pela   Fundaeao   Viva   de
Previdencia.

Art. 2° - 0 Comite de Plano XXX e urn 6rgao de acompanhamento exclusivo do Plano
de Beneficios instituido XXX, de representacao do Plano, e tern

I-        acompanharas instancias decis6rias da Fundaeao Viva

de     decisao     referente    a     gestao     do     passiv
I nstituidores/Patrocinadores acompanhar a realizaea

pela Entidade na administragao do Plano e na
e assistidos, observada a legislagao vigente;

11-        acompanharas instanciasd€

de decisao referente a gestao dos
e  a  Politica  de  lnvestimentos  vig

seguranca , rentabilid

Art, 3o - o condffig\ife Pla
da Entidade, co

recomendac

intes finalidades:

a tomada

pefflife   aos
enhadas

e Previdencia na tomada
O-Se as exigencias legais

adas  a  transparencia,  6tica,
investimentos.

como instancia vinculada a Diretoria Executiva

estattREla

apitulo 11

Ds de atua§ao do Comite

0 missao subsidiar a Diretoria Executiva, por meio da analise,

ubmis;ao a aprovaeao de materias referentes ao Plano XXX.

Paragrafo tlnico: 0 Comite deve zelar pela observancia dos valores, principios e padrao

de comportamento da Fundaeao, sempre subordinando sua analise e voto a busca do
constante equilfbrio  entre  a  adequacao dos  benefrcios oferecidos  e  a  capacidade  de
sustenta-los ao longo do tempo, evitando ainda que as decis6es sejam em prejuizo do

plano.

Art.   5°   -   0   Comite   tern   sua   atuaeao   pautada   nos   principios   da   urbanidade,
transpatencia, equidade, responsabilidade, prestacao de contas e razo
caracterizados:



a)       urbanidade:  conjunto  de  formalidades  e  procedimentos  qiie  demonstram  boas
maneiraserespeitonorelacionamentoentreospares,aquiincluidostodososniveisde

governanea,administraeaoeservidoresdocorpotecnicodaFundaeao;

b)       transparencia: assegurar, aos participantes, assistidos e patrocinadores, o acesso
as informae6es relevantes sobre o plano e a Fundae2,o;

c)       equidade:   tratamento  equanime   dos  participantes,   assistidos,   colaboradores,
fornecedores e lnstituidores/Patrocinadores;

d)  zelar  pa suas  decis6es   nao  sejam  afetadas   por  eventuais  conflitos  de

interesses ou inixpses contrapostos aos da Fundaeao ou do Plano;

e)   agir  sempre   com   respeito   e   imparcialidade   perante  terceiros  que   tenham   ou

pretendam ter relag6es negociais com a Fundaeao;

f) efetuar recomendag6es devidamente fundamentadas; e

g) comparecer as reuni6es para as quais tiver sido convocado.

Pafagrafo dnico - E vedado aos membros do Comite:

„



a)utilizarqualquerinformagaodequetenhamt.idoconhecimentonoexerciciodesuas

func6esparafimdiversoaosinteressesdoPlano,dosparticipantes,dosassistidosou
dos lnstituidores/Patrocinadores ou da Funda9ao;

b)  exercer  sua  fungao,  poder  ou  autoridade  com  outra  finalidade  que  nao  seja  o
interessedoplano,dosparticipantes,dosassistidos,doslnstituidores/Patrocinadores
ou da Fundaeao:

c)adquirir,parasiouparaoutrem,comoobjetivodeobtervantagem,bemoudireito_   I..-*I--j=^.`,I   _-1--__      .   `

quesaibaserdeinteressedoPlanooudaFundagao;

® possa ser afetado direta ou indiretamente por

e)  ser  conivente  com  atos  que  estejam  em
Fundagao e legislagao vigente;

d)  pleitear  ou  aceitar vantagem,  de  qualquer  natureza,  de
I _   -.i--I- ^i .  iriHira+arnfinte Dor decis6es do  Pl

f)omitiroufalsearaverdade;

g)   obter   vantagem   indevida
decoroportunidades surgidas em

h)  omitir  informa

Fundacao: e

i)    utilizar    qualq

colabeedores,  di

rlo0 outrem   em   razao   de
s atividades;

>  para  o  Plano  ou  para  a

participantes   ou    assistidos   dos    planos,
nselheiros  da  entidade,  ainda  que  tenha  lido

r:i'::;RErfe:s::REiswi§ifev*e:T.p-a-raiinandadediversaaquaiodadopessoal_  ___£_.-^:A^Aa  r^rn  a

isponibilizadopelaentidade,ouemdesconformidadecoma

iuv QSapxpT -  -  -  '    .

`otecao de Dados aprovada.

Capitulo 11

Da Composigao e Organizacao

Art.7°-0ComitedePlanoXXX6compostopor14(quatorze)membrospermanentes,

podendo  contar  com  a  participaGao  de  convidados  has  reuni6es,  em  virtude  dos
assuntosaseremtratados.Ficaacomposigaoestabelecida:



Ill-   pelo Gerente de Neg6cios da Fundaeao Viva de Previdencia;

lv-   pelo Gerente de Relacionamento da Fundagao Viva de Previdencia;

V-    pelo Coordenador de Comunicaeao e Marketing da Fundacao Viva de Previdencia.

§  1°.  No caso de afastamento definitivo de representante, sera indicado novo membro

pela respectiva parte relacionada.

§ 2°.  Poderao participar das reuni6es bimestrais, na condigao de

I-   o Diretor Presidente da Fundaeao Viva de Previdencia;

11-  o Diretor de Clientes e lnovacao da Fundagao Viv

IIl-o Diretor de Administragao e Finan?as da Fun

§  3° - A criterio dos  Membros do Comite,
reuni6es,   sem   direito   a   voto,

profissionais que  possam  contrib
atuarios,  contadores

prestadores de serv

rao ser
upe

sultores

convidados

ados para  participar das
;   externas,   ou   mesmo

suntos pautados, tais como
de  investimentos  ou  outros

materia.

pelos lnstituidores/Patrocinadores do Plano

;#§*£v:bzermltlda    a     recondueao    a    crit6rio    do

Capitulo Ill

a Secretaria e Da Coordenacao

Plano sera secretariado  pela  Secretaria  Executiva  da  Fundagao

Viva de Previdencia.

Art.  10.  0  Comite  contafa  com  coordenador  que  sera  eleito  entre  os  pares  para  o

periodo de  1  (urn)  ano  e  sera  responsavel  pela  elaboracao  da  pauta,  mediacao  das
discuss6es, avaliacao e liberacao das atas.



•]

Art.11-0ComitedePlanoXXXreunir-se-avirtualmente,pormeiodevideoconferencia,

ou em local e data previamente definidos pelos componentes:

I-   em carater ordinario, bimestralmente;

11-  em carater extraordinario, quando solicitado por urn dos membros, justificadamente.

Paragrafo  Unico:  As  reuni6es  do  Comite  poderao  ser  mensais  durante  a  fase  de
implantaeao e estruturacao.

Art.12 -As reuni6es do Comite deverao contar com a presenga de
membros representantes de urn lnstituidores/Patrocinadores e
da Entidade.

Paragrafo Unico -As reuni6es do Comite serao presi

sua ausencia, por outro membro designado anteci

Art.13 -Eventuais  recomenda96es emanadas  do
embasadas  em  analises  t6cnicas  e  vi
assistidos do  Plano, estando sempre em

Regulamento  do  Plano  XXX,

vigente.

§  1 o . o prazo

no minimo 2  (dois)

resentantes

or ou, na

mite deverao ser

ego  dos  participantes  e
Estatuto da  Entidade,  o

Plano,  e  com  a  legislacao

dia deverao ser disponibilizadas com

s assuntos extra pauta, desde que devidamente
ela maioria dos membros do Comite.

iiB%ysg&ap¢#ife-a mediante convocagao pelo seu Coordenador,

tecedencia para convocaeao sera de 5 (cinco) dias.

§ 2° -0 membro do Comite que nao puder comparecer a reuniao devefa comunicar sua
ausencia com antecedencia, com intercedencia minima de 24 (vinte e quatro) horas.

§ 3° -0 membro que faltar, sem justificativa, a 2 (duas) reuni6es consecutivas podefa,
a   criterio  do  Comite,   ter  seu   nome  substituido   por  outro   participante   do
lnstituidor/Patrocinador.

8 4'i 6
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Or#!?

§  4°  -  Os  membros  serao  convocados  para  as  reuni6es  por e-mail,  dispensando-se
outras    formalidades    de    convoca9ao    quando    todos    os    membros    do    Comit6
comparecerem ou se declararem cientes da reuniao.

Art.16 -As recomendac6es do Comite deverao ser realizadas por consenso.

§  1°.  Nao  havendo  consenso,  as  propostas,  com  as  respectivas justificativas,  serao
encaminhadas para os adequados escal6es decis6rios.

§2°.Entendem-seporescal6esdecis6riosos6rgaosestatutariamentecompetentesdos
ra  a  tomada  delnstituidores/Patrocinadores  e  da  Fundacao  Viva  de  Previdencia

decis6es.

Art.  17  -De  cada  reuniao  do  Comite  sera  lavrad
membros participantes, que ficafa arquivada na Se

de  Previdencia e sera disponibilizada c6pia digital

relacionados no art. 2o.

Paragrafo Unico. A ata 6 urn documento d
do processo de operaeao do

Art.   18   -   As   pa

remuneradas, confo

de   Acompanhamento,

sso restri

OSOS

e ouvintes

que participam
da Entidade.

Plano   XXX   nao   serao

relacionado   as   quest6es   de   natureza

previdenciaria:     Hvai¥:;:S*,r

a)  acompanhar  os  servigos  relativos  ao  cadastro  de  participantes,  arrecadaeao  de
contribuic6es e pagamentos de beneficios, resgates e portabilidades que dizem respeito
ao Plano XXX;

i;eavc:d::in:;;an,:a:,:aps:.:p:::e;:,:ie:;:::`vap:,::tTaus:I:::op::Ta::peadrtj::pcaan:esf,:aanscs::rt:dfo
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c)  acompanhar  as   ag6es   que   envolvam  fomento   do   Plano  junto   as   bases   dos
lnstituidores/Patrocinadores e propor ao6es estrategicas para crescimento do Plano.

11- Sob o aspecto de lnvestimentos, relacionado as questoes de natureza financeira:

a)acompanharodesempenhodosinvestimentosdoPlano,deacordocomosobjetivos,
limites,   crit6rios,   enquadramentos,   parametros  de   desempenho  e  tipos   de   ativos
mantidos em carteira, por segmento e consolidado;

b) zelar para que s'eus diversos relacionamentos -com os demais membros de 6rgaos
estatutarios,   lnstituidores/Patrocinadores,   colaboradores  e  auditores  -  ocorram   de
forma eficaz, respeitosa e transparente;

c) manter sigHo quanto as informag6es privilegiadas que tiver acesso em  razao do seu

:earrcge:;o::mcomoabster-Sedeutlllzartalslnformae6esembenefielopr6Prlo°fo

d)  envidar os melhores esforcos para



e)  manter sigilo quanto aos dados pessoais de participantes ou assistidos dos planos]
colaboradores,diretoresououtrosconselheirosdaentidadeaindaquetenhatidoacesso
no  exercicio  de  suas  fung6es,  bern  como  abster-se  de  utilizar  tais  informae6es  em
beneficio pr6prio ou de terceiros.

Art. 21. Compete, ainda, individualmente a:

I-Fundacao Viva de Previdencia, direta ou indiretamente:

a) fornecer conteudos que fundamentem a pauta;

b) apresentar analises dos resultados obtidos por segmento,
enquadramento, risco-retorno etc. ;

c)  apresentar propostas de alocaeao de ativos;

d) expor alternativas de alocacao estrat6gicas e

e)  dar publicidade da proposta de Politica

Art. 22 - 0 coordenador, em nome
Executiva,pormeiod,se?retor

Paragrafo tlnic

relacao ao pedi
escrito, ao Coord
a discussao do corieeLho

rmascogife,\`dev

vestimen uas revis6es.

podera requisitar a Diretoria
relativas ao Plano.

ue improcedente ou se julgue impedido com

tal fato, expondo suas raz6es, por

offiREiswhue 5Ybdefa solicitar o encaminhamento do assunto

o Comite de Plano

e   atribuieg8esELifectcordos `difeeesfro

XXX nao competem com as competencias

estatutarios  do  Conselho  Deliberativo,  Conselho  Fiscal  e

Diretoria Ex6eeasi¢a da Entidade.

Capitulo VI

Disposjc6es Gerais

Art. 24. Os membros do Comite de Plano XXX formularao suas solicitac6es, ddvidas ou
sugest6es preferencialmente por escrito.

Art.  25.  Os casos omissos serao solucionados pelo  pr6prio Comite de  Plano XXX

quando aplicavel, encaminhados para avaliaeao do o Deliberativo.

i,.:-::--::`-



Art, 26. A instituigao deste regimento pr6prio do Comite de Plano, bern como eventuais

alterag6es,  devem  ser  aprovadas  pelo  Conselho  Deliberativo  da  Fundacao  Viva  de
Previdencia, conforme disposieao estatutaria.
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Ill.

®





I. as ausencias justificadas constantes em legislacao trabalhista, incluindo o Acordo Coletivo de Trabalho;

11. cursos desde que comprovados; e

tividade profissional tais como viagem a servico, ou compromisso devidamente justificado e convo-
autoridade hierarquicamente superior.

5o das reuni5es

§  19. As

I. Ordin5rias -re
mente; e

11.  Extraordinarias:  re

demais 6rg5os estatl

oria Executiva classificam-se em:

cada mss, em local, dia e hora previamente marcados, agendadas semestral-

r convocacao do presidente, par solicita€ao de dois dos Diretores ou dos
conjunto ou separadamente.

§ 29. As reuni5es ordinarias
cessidade de ausencia tempo

para substitui-lo.

39.  A  Diretoria  Executiva,
onvocar e/ou convidar para

Art. 189. Da pauta

§  19.  Considera-se
Convocacao.

§  29.  0  Ed
todas as rlas

dinarias serao sempre presididas pelo Diretor-Presidente. Havendo ne-

presidente, as suas atribuic6es serao exercidas pelo Diretor designado

m6dio  da  Presidencia  ou  pela  maioria  simples  dos  Diretores,  podefa
euni6es, pessoas que possam esclarecer quaisquer quest6es.

o  das  mat6rias

onvocagao com  a  pa

pautadas, deve ser enca
reuni6es ordinarias, e 1 (urn) di

t6rias sugeridas como extrapauta te

rovacao serao

cer as reuni

te  a  delibera¥aci,

quanto a

Ill.  encaminhar  as  mat6i
informac6es necess5rias

lv. analisar previamente

que sefao  objeto  de  reuniao,  constante  no  Edital  de

ra  da  reuniao, juntamente com  o  material  pertinente a
aos Diretores com antecedencia mi'nima de 2 (dois) dias
ara as extraordin5rias.

a inclusao ou exclusao debatida  no momento da reu-

entadas por meio de Nota lecnica.

a sua  participa¢5o nas reuni6es, declarando-se,  previamen-
vo, tern interesse particular ou conflitante com o da  Fundacao
I a sua apreciac5o, abstendo-se de sua discuss5o e voto;

serem  incluidas  nas  pautas de reuni5es,  acompanhada  de documentos e
cis5o de 2 (dois) dias dteis;                                                                                 /\4`

prtw##Nuljeviflt
umentac5o que lhes for distribuida;

os assuntos pautado§
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a) alterac5es ou criac6es dos regulamentos dos Planos de Benefi`cios previdencia
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Art. 239. As propostas de alterac6es desse regimento deverao constar em Nota llinica com a devida exposig5o

•IIIIIIIE   :   -                               :;1



..,:,:i`
de motivos e encaminhada para aprovacao do Conselho Deliberativo.

. 249. Os casos omissos,nao previstos expressamente neste Regimento, serao resolvidos pelo tonselho De-

Art. 259. Este regimento interno entrara em vigor no ato de sua aprovacao.

•```.`..`....
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rt.1®.  Apresentar  as  competencias  do  Conselho  Deliberativct  da  Fundacao  Viva  de  Previdencia  e  es-

pecificar  as  atribui¢6es,  o funcionamento  e  o  processo  de  decisao  nas  reuni6es.

uma vez escolhido  o  presidente,  o
ntre  os  demais  conselheiros titulares

presidente  e  se
ser  ren

consel
OS,  no  Ca

Vlll.  nas  hip6tes

suplente, o  Conse[ho

stituto  serao  e
erada  no  segu

ares ser5o  su
cancia  ou

supler!t

elho  Deliberativo  elegera  o  seu  substituto eventual,

idos  no  ini'cio  de  cada  mandato,  cuja  posic5o  de-
no  do  per,'odo;

`dos,  em  faltas,  afastamentos  ou  impedimentos,  e
a de  mandato,  pelos  respectivos  suplentes;

definitivamente   a   titu[aridade   no   Conselho,   nao

;aeos:ill
e mandato  ou vacancia, tanto de conselheiro titular como

berativo  sera  recomposto  com  base  na  ordem  de  classifica¢ao
eleicao  anterior,  observ\ado  o  Estatuto  da  Funda¢ao;  e

lx.  caso  nao  haja  ne a  dupla  para  preencher a  vacancia  definitiva, sera  observad_o
ao  de  Eleicao  Especial.

Art.5D.  E  condi¢5o  necess5ria  para  o  exerc`cio  do  cargo  de  conselheiro,  o  atendimento  a

#aaocarfi

todas  as  exi-
de  membr

A-

gencias  estabelecidas  no  Estatuto  e  na  legisla¢ao  vigente.  Para  investidura  ao  ca

8&RESsfflREREgr®§REmeRESeeNSELHOBELi8ERATlvo-jill-FulLjeeQVIV@dg\#¥idsncta(JX/fb\-



I.  c6pia  de  documento  de  identidade que  goze  de  f6  pdblica, sendo  aqueles  que  possuam  foto
e  sejam  aceitos  nacionalmente  em  substitui¢ao  ao  documento  de  Registro  Geral  (RG):

a)  carteiras expedidas  pelos  Comandos  Militares,  pelas  Secretarias  de  Seguran¢a  PLiblica,

pelos  lnstitutos  de  ldentifica¢5o  ou  pelo  Corpo  de  Bombeiros  Militares;

b)  carteiras  expedidas  pelos  6rgaos  fiscal'izadores  de  exerc`cio  profissional  (ordens,  con-

selhos  etc.);

c)  passaporte  brasileiro  ainda  valido;

ificado  de  reservista:

uncionais  do  Minist6rio  Ptiblico  e  da  Magistratura;

onais  expedidas  por  6rgao   pdblico  que,  por  lei  federal,  que  sao  ace.itas

como  ide

g)  carteira  d

h)  carteira   naci

val.idade).

11.  certidao  de  regula

Ill.  comprova¢ao  de

anos,  em  atividade  d
atuarial  ou  de  audito

lv.  certid6es  negativ
Departamento  de  P

V.  c6pia

BEEL.!BERAIT!V®

Art.9®.  Compete  ao  Conselh
como  aos  Regulamentos  do

habilitacao  (somente  o  modelo  com  foto,  obedecido  o  peri'odo  de

o  CPF.

cia   profiss.ional  no   m`nimo  2   (dois)  anos,  nos  dltimos  5   (cinco)

za  financeira,  administrativa,  contsbil,  jur`dica,  de  fiscaliza¢ao,

tecedentes criminals da Justica  Estadual, da  Justi¢a  Federal e do
deral -DPF;  e

institui¢ao  certificadora,  caso  o  possua.

in observar a  legisla¢ao  que  rege as  Entidades  Fe-
rtifica¢ao  para  o exerc`cio  do  cargo  de  conselheiro.

sentar declara¢5o  de  bens,  ao assumir e  ao  dei-
no  exerc'cio  do  cargo.

ter  certifica¢ao  profissional  no  prazo  de  01   (urn)

ENC!AS  D0  CONSELHO

iberativo,  com  observancia  ao  Estatuto  e
os  de  benef `cios,  quando  aplicavel:

segestiENgEN®SREEN© eeNSELH0 DENBEFentlvQ     IIIllII=jJLLL-     Furidees® VIva de prev!rfer`era            `/)



c)  as  poli'ticas  de  investimentos,  as  d.iretrizes  de  aplicacao  de  recursos,  as  al¢adas  das
instancias  decis6rias  e  as  normas  institucionais  do  processo  de  investimentos;

d)  o  regimento  do  Comite  de  lnvestimentcis;

e)  a  institui¢ao  e  extincao  de  Planos  de  Benefi'cios  Previdenci5rios,  seus  regulamentos  e
respectivas  alterac6es  e transferencia;

f)  o  or¢amento,  os  planos  de  custeio,  a  cria¢ao,  alteracao  e  extin¢ao  de  fundos  e  provis6es
de  natureza  semelhante,  e  as  demonstra96es  contabeis  da  Fundacao,.

trutura  organizacional da  Funda¢ao, observando a  adequac5o ao or¢amento de des-
inistrativas  vigentes,

gestao  e  remuneracao  de  pessoa[,  incluindo  plano  de  cargos  e  sal5rios;

erno  da  Diretoria  Executiva;  e

a  de  2yo  (dois  por  cento)  dos  recursos  garantidores  dos  planos  de
benef i'cios  pre

11.   decidir   sobre   a   a

houver  descumprim

cao  ao  plano  de  ben
Patrocinadora   ou   lns
termos  da  legisla¢5o

Ill.  deliberar  sobre  a

lv.  determinar  inspe

V.  decidir

re  outras

o  de   Patrocinadora  e  lnstituidora,   bern  como  a   retirada,  quando
r  elas,  de  obriga¢6es  previstas  no  convenio  de  adesao  em  rela-
endo  que,  nos  casos  em  que  a  retirada  ocorrer  por  iniciativa  da

ra,  Cabe  ao  Conselho  apenas  proceder  com  sua  efetiva¢ao,  nos

¢ao  de  auditorias  independentes  e  do  atuario;

omadas  de  contas;

tac6es,  doa¢6es,

normatizar as  elei¢6es  para  seu

laborar e  aprovar  seu  Regiment

Xll.  desjgna`r  e  subs
nistrador

cios.

legados  e  auxi'llos;

ue  lhe  forem  submetidas  pelo  Conselho   Fiscal  e  pela

bros  e  os  do  Conselho  Fiscal;

ao  e  contrata¢ao dos  membros  da  Diretoria  Exe-

oria  Executiva,  nos  termos  do  Estatuto;

Diretoria  Executiva,  nos  termos  do  Estatuto;

Estatutario Tecnicamente  Qualificado  (AETQ)  e  Admi-





XIX. constituir,  mediante  aprova¢ao  do  Plenario,  Comiss6es  e  Grupos  de Trabalho  do  Conselho

Deliberativo;

XX.  ass.Inar  as  correspondencias  e  expedientes  oficiais  do  Conselho,  podendo,  a  seu  crit6rlo,
delegar essa  competencia:

Xxl.  determ.inar  a  disponibilizacao  aos  membros  do  Conselho  Deliberativo,  por  meio  eletr6-
nico,  o  material  de  cada   reuniao,  bern  como  a  c6pla  das  correspondenclas  recebidas  e  as

as  a  Diretoria  Executiva  e  ao  Conselho  Fiscal,  al6m  das  resoLuc6es;

rdenar  todas  as  atividades  da  Coordena¢ao  do  Conselho  DeLiberativo;

s  informa¢6es  que  o  Conselho  necessitar;

XXIV.  solicit

XXV.  encamin

®
rativo  e  dos  Grup

Xxvl.  submeter  ao  p

cApiruEc vi!8 D

s  ou  parecer  sobre  materias  de  interesse  do  Conselho  Deliberativo;

idas  e  solicitac6es de  informa¢6es dos  membros  do  Conselho  Delibe-
abalho  e  Comiss6es  ao  diretor-presidente  da  Fundacao;  e

uando  as  reuni6es  estatutarias  serao  presencials  ou  virtuais.

I.11.   0  conselheiro  deve  p
cumprimento  do C6digo  de

estatut5rias,  regimentais  e  n

Art.12.  Sao  deveres  d

EVERES  DOS CONSELHEIR©S
r  a   dignidade  e  o   decoro   no   exercicio   do  cargo  e   primar  pelo

onduta  da  Funda¢ao,  observando  fielmente  as  suas  disposi¢6es

emais  normativos  da  Fundacao;

ar  das  reuni6es  ordin
Trabalho,  para  os  quais  for  r

no, obedecendo o objetivo da  co

ciuencia,  as  ata

de conselhei
materializa

Vll.  manter  elevado

praticas  que  garant

Paragrafo

xtraordinarias  do  Conselho,  suas  Comiss6es  e  Gru-
mente  convocado,  observando  o  hor5rio  de  in`cio  e

¢ao, zelando  pela  estrita  observancia  do  interesse

reuni6es  do  Conselho  e  relat6rios  das Comiss6es

endo consciencia de que o seu trabalho 6  regido  por
timiza¢ao  das  a¢6es  da  Fundac5o;

ireito, sgmpre que tenha conhecimento de transgressao das  normas

membros  dos  Conselhos,  as  autoridades  em  geral,  diretores,

pregados  e  demais  colaboradores  da  Fundacao;  e

r6es  6ticos  no  ambito  da Viva  Previdencia,  assegurando  a  ado¢a
idade  em  rela¢ao  aos  p

sthwndacao  asto#ut

cumprimento  do  clever  fiduciari
efl'Cios,

tinico.  0  Conselho  podera  sol.icitar  ao  diretor-presiden

;uriirrrinr;; ---- r -----                _  #Y      I)
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rt.16.  Do  qu6rum

§1°.  As  reuni6es  do  Conselho  Deliberativo  serao  instaladas  com  a   presen¢a  do  presidente  ou
seu  substituto,  o  qual  compora  o  quorum  m`nimo  2/3  dos  seus  integrantes,  observado  este  Re-

gimento  lnterno.

solicitacao  com  justificativa,  por  escrito,  a  Presid6ncia,  limitado  ao  pr o  de  90  (nove

®
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justificativas  de  aus

previstos  para

a  de  conselheiros,  quando  estas  nao  se  en

justificadas;

municados  da

as  e  expedidas;  e„
rarem  nos

que  englobarao:
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inclusao de  novas  mat6rias que tenham  se  consolidado ap6s o fechamento da  pauta  e  que

possuam  relevancia  para  o  momento  e  possam  gerar  impacto  na  gest5o  e/ou  seguran¢a
da  Funda¢ao.

Ill.  a  terceira  parte  sera  destinada  a  "Palavra  da  Diretoria";

lv.  a  quarta  parte  sera  destinada  a  discussao  e  delibera¢ao  das  mat6rias  da  pauta;  e

V.  a  quinta  parte  sera  destinada  a  "Palavra  Livre.',  para  que  os  conselheiros  se  manlfestem
re  temas  nao  contemplados  na  pauta.

nte  sera  sempre  o  dltimo  a  votar,  enquanto  os  demais  presentes  votarao  por  or-
na  reuniao.

rdem  deverao  ser  feitas  de  maneira  objetiva,  indicando-se  o  dispositivo
regimental,  e

§40.  NOs

® tariamente  para  ca

Art.  20.  Dos  votos  e  deli

§| a.  Somente  aos  mem
direito  ao  voto.

§2°. As delibera¢6es  do
dos conselheiros  e sera
15,  22,  24,  28,  38  e  48

§30.  0  pres
que  nao  co

u  legal  relacionado  com  a  ddvida  suscitada.

eracao  devera  ser verificada  a  existencia  de  qu6rum  exigido  estatu-
e  deliberacao.

onselho  Deliberativo,  no  exerci'cio  da  titularidade,  6  conferido  o

lho  Deliberativo  exigirao  a  presen¢a  de  mi'nimo  de  2/3  (dois  tercos)

5das  por  maioria  simples dos  presentes,  exceto  para  os  artigos  6°,
tuto,  que  exigem  qu6rum  qualjficado  de  2/3  mais  01   (urn).

essoal e,  no  caso de  empate, ct voto  de  qualidade, voto este
e  2/3.

serao lavradas
aram  o  voto.  No  momento  da

rario  ou  a  absten¢ao  serao

delibera¢6es  st
sobrestadas,  re
obresta

ao  cabe

tude de  urg
berativo fi

dos dema

§7o.  Nao  se
demjssao  ou  contrata¢

§  80.  0  Conselho  Delib
sua  assinatura,  desde

as  mat6rias a
adas,  retirada
dido de vistas,
edido  de  vist

Iimite  d

utoriz

as, as quais serao assinadas  por todos os conselheiros
se  o  conselheiro  solicitar,  a  declara¢ao  do  seu
em  ata,  desde  que  entregues  por  escrito  ate  o

das  pelo  Cc)nselho  serao  registradas  como:  apro-
auta  ou  em  processo  de  vista.  Nos  casos  de  rna-
t6ria  deve voltar a  ser  pautada  na  reuniao  subse-

por  qualquer  urn  dos  membros  do  Conselho.

ou  fato  que  comprometa  a  gestao,  a  Presidencia  do
ir e/ou  emitir resolu¢ao necess5ria, ad-referendum

erativo,  na  primeira  reuniao  subsequente.

as  autoriza¢6es  para  nomeacao e  exonera¢ao  de diretores,
s  empregados  da  Coordenacao  do  Conselho.

deliberara  mediante  resolu¢ao,  que  entrara  em  vigor  a  partir
ao  conste  expressamente  no documento  out

§1°.  Para  cada  reuni5o  sera  elaborada  uma  ata  contendo  a  indicaca

a  data  para  o

a  data,  hora  d
encerramento  dos  trabalhos,  consignando  e  resumindo as  mat6rias  debatidas

I,\



bperreasce6netseseeventualsdectara¢6esdevot"e"omo"egistrodosconse|heiros&#§

§2°.  Caso  nao  tenha  sido  aprovada  e  assinada  no  mesmo  dia  da  reuniao,  a  versao  final  da  ata
da  reuniao  anterior,  com  as  altera¢6es  sugeridas,  sera  encaminhada  aos  membros  tltulares  do
Conselho,  ap6s  o  prazo  estabelecido  para  apresentacao  de  sugest6es.

§3°. Ap6s o envio da versao final da  ata, o conselheiro, que  participou  e votou  na  reuni5o, somen-
te  podera  solicitar a  sua  retjfica¢5o,  na  hip6tese da  ocorrencia  de erro ou  omissao, encaminhan-
do  seu  pedido  a  Presidencia,  por escrito.

rna  vez  aprovada  pelo  Conselho,  a  ata  nao  mais  poder5  ser  alterada  e  sua  c6pia  deve  ser
ada  aos  conselheiros  titulares  e  suplentes.

arao  registradas  em  cart6rio  quando:

s  da  Funda¢ao;

11.  versar  so

Ill.  aprovar  dem

lv.  aprovar  pc>l`ticas  d

Art.22.  0  Conselho  Deli
sponsavel  por:

I.  coordenar todos  os

11`  elaborar  e   analis

pretacao  de  atos  no

6es  no  Estatuto,  Regulamentos,  bern  como  Convenios  de  Adesao;

s  cont5beis;  e

stimento,  bern  como  suas  eventuais  alterac6es.

uma  Coordena¢ao  exclusiva  para  suas  atividades,  a  qual  sera

sos  e  ac6es  relaclonados  ao  Conselho:

os,  pesquisas,  pareceres,  exposi¢ao  de  motivos,  analises,  inter-

projetos,  relat6rios  e  outros  documentos solicitados  pela  Presi-



XV.  realizar  outras  atividades  correlatas  e  afetas  a  area  de  atua¢ao;

Xvl.  coordenar o  registro  atualizado  da  Legislacao  de  previdencia  complementar e  os  demais
documentos  pertinentes  ao  desempenho  do  Conselho,  para  consulta  dos  conselheiros;

Xvll.  organizar,  sob  orienta¢ao  da   Presidencia,  a  pauta  dos  assuntos  a  serem  tratados  em
cada  sessao,  reunindo  os  documentos  necessarios;

Xvlll.  adotar  as   medidas  preparat6rias   necessarias  a   realjzacao  das  reuni6es  ordinarias  e
ordinarias;

ar  a  minuta  da  ata,  para  aprova¢ao  e  assinatura  no  mesmo  dia  da  reuniao.  Caso
empo  habil para aprova¢ao  e  assinatura,  o documento devera  ser encaminhado  aos

a  Conselho  Deliberativo,  no  prazo  maximo  de  7  (sete)  dias  ap6s  a  realiza¢ao  das

atas  e,  ap6s  sua  aprova¢ao,  coletar  as  assinaturas  para  posterior
e  com  as  documenta¢6es  das  mat6rias  apreciadas;

Xxl.  elaborar  quadro  c

c)s  votos  confirmados

Xxll.  providenciar

cia  for  legalmente

Xxlll.  manter  arquivo

tivo;

XXIV.  expedir  e  rece

ta¢ao,  quando  ocorrer  reuniao virtual, o  qual servir5  para  registrar
e-mail;

e  ata  no  Cart6rio de Ti'tulos  e  Documentos, quando esta  providen-
nos  termos  deste  Regimento;

ado  da  legisla¢ao  e  normas  de  interesse  do  Conselho  Delibera-

cumenta¢ao  pertinente  ao  Conselho  Deliberativo;

ariando  os  trabalhos,  distribuindo  a  documentacao,  lendo  os

{es  e  deliberac6es;
i

rar  minuta  dos  atos  oficia,i

iligenciar  junto  a  Diretoria   E

cumentos  requisitados  pelo  Cons

Ill.  interagir  com os  escaL6es  admin

¢ao  de  problemas  de  interesse  do

ientes  a  sere

videncias de a
§€sarias  ao

ecorrentes  das  decis6es  do  Conselho  Deliberativo;

a  visando  obter  tempestivamente  as  informac6es
eliberativo;

tivos  e t6cnicos,  quando se  fizer  necessario,  para
elho  Deliberativo;

inados  pela  Presidencia  e  membros  do  Conselho

essoria  e  apoio  administrativo  ao  Conselho  Delibera-

primento da5 disposi¢6es deste  Regimento  lnterno e dos  normativos



berativo:                                                                                                                                                                                          Q~ I

XXXV.  cumprir  outras  atividades  que  lhe  forem  atribui'das  pela  Presid€ncia  do  Conselho  Deli-

berativo,  atinentes  as  atividades  do  colegiado;

XXxvl.  manter  atualizado  o  cadastro  de  correio  eletr6nico  e  te[efones  de  todos  os  conselhei-
ros  titulares  e  suplentes;

XXxvll`  dar  apoio  aos  conselheiros  quanto  a  certifica¢ao,  participa¢ao  em  congressos,  semi-
n5rios  e  eventos  ccirrelatos:  e

Xxvlll.  desempenhar  outros  encargos   pertinentes  as  atividades  do  Conselho   Deliberativo,
do  autorjzados  pela  Presidencia

Art.23.  Das  C

§io.  poderao
de  Trabalhos,  d
Conselhos.

rupos  de Trabalho

s,  pelo  Conselho  Deliberativo,  quando  justificavel,  Comiss6es  e  Grupos
odem  participar  conselheiros  titulares  e/ou  suplentes  de  ambos  os

§2°   Os  Grupos  de Tra
(urn)  suplente.

§3o.  Toda  compos.icao

§4°. A escolha dos comp
entre os  membros do  C

§5°.  As  at.ividades  nas

§6°  o  funcionamento  d
Fundacao  Viva

mento  Intern

Art.24.  D

§30.   E

das  c(

Comiss6es  serao  compostos  por 4  (quatro)  membros efetlvos  e  01

no  mi'nimo,  02  (dois)  conselheiros  titulares.

das Comiss6es ou  Grupos de Trabalho deve ser feita  por eleicao
Deliberativo.

es  e/ou  Grupos  de Trabalho  nao  serao  remuneradas.

os  de  Trabalho,  no  ambito  dos  Conselhos  Deliberativo  e  Fiscal  da

esta  definido  em  resolu¢ao  pr6pria,  complementar  a  este  Regl-

esas  com  todos os

as as despesas de viagem, hospe
os  Conselhos  e  as  participa¢6es  n
ndacao,

a  conver

§4°.  As  despesas  com
eventos  autorizados  pe

I.  inscri¢ao  e  outras

a   racionali

das  despesa

e  para todos QS

e alimentacao  necessarias a  realiza¢ao das  reu-
iiss6es  e  Grupos  de Trabalho serao  suportadas
dos  custos  logi'sticos  e  observadas  as  normas

ocomo¢5o.  nela  entendidas  as  relativas  aos  des-
eroporto-residencia  ser5o  definidos  pelo  Conselho

conselheiros  da  Funda¢ao.

nia  das  despesas  com  hospedagem  e  alimenta¢ao,  quando
1n5rias ou  extraordin5rias  dos  Conselhos

participac6es  de  conseLheiros  em  congressos,  seminarios  e  demais
Conselho  Deliberativo,  serao  pagas  pela  Funda¢ao,  entre  elas:

EIIEM
S;

lv.  hospedagem  e  alimenta¢ao.

:i      -      j=::_,     `   -
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Que ndo estejam em gozo de beneficio continuado, assim distribui'dos:

a}   Vinculado:   o   participante,   contribuinte   mensal,   que   mant6m   vincu!o
associativo com o instituidor;

b) Montido: aquele que, em virtude da cessacdo do vinculo associativo com o
instituidor, optou pela manutenc6o de inscri¢do e das contribuic6es ordindrias e
de risco, se optante (autopatrocinado);

c) Remido: aquele que, em virtude da cessa96o do vl'nculo associativo com o
instituidor,  optou  pelo  Benefl'cio  Proporcional  Diferido,  sem  a  manuten
contribui¢do ordindria mensa[.

d) Lieenciad®: o vihculado ou mantido que esteja com o p
contribuie6es ordindrias §uspenso

dos suas



EE pe A§sfisEfed©S

0 participante ou beneficidrio em gozo de benefieio de pagamento continuado.

a) Voce 6 responsdvel pelas informac6es prestadas na inscricdo e deve manter
seus dados e outras informag6es cadastrais permanentemente atualizadas.

b}  E  considerada  nova  inscri¢do o  reingresso de  participante cancelado,  por
quQlquer motivo.

c) Participcmtes assistidos n6o podem fazer nova inscricdo no plano.

d)  0  participante  remido  que,  sob  novo  vinculo  associativo,  solicitar  nova
inscricao como participante vinculado terd cancelada sua inscrigao de remido
e  as  contas existentes  ser6o  reativadas  com  os  respectivos  saldos  na  nova
inscric6o, a partir da date da nova adesdo no Plano ANAPARprev.

e)  Para  assumir  a  condicdo  de  participante  licenciado,  pela  primeira  vez,  6
preciso ter contribuido por 06 (§eis) meses e a suspensao de pagamento tern
prazo mdximo de 06 (seis) moses. A partir da segunda solicitag6o de suspensao,
serdo exigidas pelo menos mais 3 (tres) novas contribui¢6es efetivadas.

f) Pode ser inscrito na condig6o de assistido, o participante ou beneficidrio que,
mediante transferencia  para  o  Plano ANAPARprev,  detinha  essa  condi9do  no
plano anterior, submetido a liquida9do extrajudicial.
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® QUE VOCE VAI ENCONTRAR
NESTA EDI€AO

A  Fundacao  Viva  de   Previdencia  apresenta  aos  seus  participantes,   assistidos,   patrocinadores  e

instituidores o  Relat6rio Anual  de  lnformac6es  2020.  Urn ano hist6rico,  iniciado com uma  crise global,  a

pandemia,  que gerou  transforma¢6es  importantes  no  mundo  e  reflexos  expressivos,  nao  s6  ao  mercado,
mas  tamb6m  a  entidade.  Foi  urn ano  cheio  de  desafios,  mas  tamb6m  marcado  por  grandes  conquistas.

Nesta  dicao,  o  RAl  apresenta as atividades executadas,  em  2020,  pela  equipe da Viva  Previdencia.

Os  principals  destaques  sao:

•  Parcerias  que  dao futuro:  Prev.4U,  Banco  Original  e  drama  lnvestimentos;

•  Viva  Empresarial:  alteracao  de  regulamento;

•  Pandemia:  plano  de  contingenciamento;

•  Eventos:  Encontro Anual Assprevisite,  Happy Hour com a  Diretoria,  47 anos da Viva  Previdencia,

41°  Congresso  Brasileiro  de  Previdencia  Privada  e  muito  mais;

•  Lan€amento:  novo  site  da  Viva  e  nova  area  do  participante;

•  Anaparprev:  Previc aprova  transferencia  de  gerenciamento,.

•   LGPD;

•   Resolucao  CNPC  N°  32;

•  Cursos  in  company;

•   Elei€6es  do  Conselho  Fiscal;

•  Planejamento  estrat6gico;

•  Selo  de  Autorregulacao  em  Governanca  de  lnvestimentos;

•  Resultados  surpreendentes.

0  principal  objetivo deste  relat6rio 6 apresentar a voc6s,  participantes,  assistidos,  patrocinadores e

instituidores,  que  a  equipe  da  Viva  Previdencia,  mesmo  atuando  sempre  sob  planejamento  estrat6gico,

busca ir al6m,  para entregar os melhores resultados as 50 mil pessoas que depositam confian¢a e sonhos

diariamente  na  Funda€ao.

A Viva  desej.a a  todos  uma  boa  leitura!



Sumario
PALAVRA D0 DIRETOR-PRESIDENTE
MENSA6EM  DA  PRESIDENTE  D0  CONSELHO  DELiBERATIV0
MENSAGEM  D0  PRESIDENTE  D0  CONSELH0  FISCAL
6Refios DE GOvERNANeA

CONSELHEIROS  DELIBERATIVOS TITULARES

CONSELHEIROS  DELIBERATIVOS  SUPLENTES

CONSELHEIROS  FISCAIS TITULARES

CONSELHEIROS  FISCAIS SuPLENTES

DIRETORIA  EXECUTIVA

0 AN0 CUE a  MUND0  PAROU
¢ESTao E BONs REsuLTADOs
A VIDA E  FEITA  DE  PLANOS

Viva  Empresarial

Viva  Futuro

Viva  Pecdlio

VIVA a Nova E  NAVEGLJE NESSA 0NDA
CONECTE-SE AOS  CANAIS  DA VIVA

SITE

REDES  SOCIAIS

REVISTA VIVA  EM  FOC0

SMS  MARKETING

E-MAIL  MARKETIN6

PODCAST

IMPRENSA

PARCERIAS CUE Dfio  FUTURO

Prev.4U

Banco  Original

drama lnvestimentos

VIVA SEMPRE  EM  MOVIMENT0

ENCONTR0 ANUAL ASSPREVISITE

HACK'A'PREV

HUPP!  HUB  DE SOLUC6ES  PREVIDENCIARIAS

1° SEMINARlo  ONLINE  PREVIPAR  E  6RAMA

CEDR0  CAST

47  ANOS  DA VIVA  PREVIDENCIA

20  ENcONTRO  NAcloNAL  DE  ESTRATEeiAs E  cRIAefio  DE VALOR

41°  CONGRESSO  BRASILEIR0  DE  PREVIDENCIA  PRIVADA

¢



•.      `       ....-     `.     ..`           ..        .'

TREINAMENTOS  IN  COMPANY

DESENVOLVIMENT0  DE  COMPETENCIAS  PARA AS  LIDERAN¢AS D0  SISTEMA

DE  PREVIDENCIA  COMPLEMENTAR

INOVA¢A0  0RCANIZAcloNAL DISRUPTIVA

ANAPAR  -ESTRUTURA  E FUNcloNAMENTO  DAS  EFPC

VENDAS  E  MARKETING  DE NE66Clos Fislcos E  DloITAIS

EXCELENCIA  EM  VENDAS

VENDAS  CORPORATIVAS

PROGRAMA  EXECUTIV0  CONSELHOS  DE  ALTA  PERFORMANCE  NAS  EFPC

V!VA COM SAbDE E  BEN-ESTAR

CAMPANHA  DE vAciNAcao  CONTRA A GRipE

VIVA  SAUDAVEL  COM  A VIVA

CL!MA E  ENGAJAMENT0

PESQUISA  DE  CLIMA  E  ENGAJAMENT0

LIGADOS  POR  uM  PROP6SIT0

VIVA  0  CUIDAR  COM  0  PROXIMO

PROFISSI0NAL  INFLUENCER  2020

POR  DENTR0  DA VIVA

HAPPY  HOUR  COM  A  DIRETORIA

MANUAL DE  6ESTho  DE  PROJETOS

cARTiLHA DE ORiENTAe5Es SOBRE QUEST6Es juRiDicAs

CARTILHA  COM  INFORMA¢6ES S0BRE A  L6PD

pLANEjAMENTO ESTRATEelco

iMPLANTAeAO  DE  GERENclAMENTO  ELETR6Nico  DE  DOcuMENTOs

MAPEAMENT0  DE  PROCESSOS

LBPD in LEI GERAL DE PROTEeA0 DE DADOS  PESSOA15

•        RESOLU¢fiocNPCN®32
ELEle5Es DO  CONSELHO  FiscAL
RELAcloNAMENT0  COM  0  PARTICIPANTE

CADASTR0

PA6AMENT0  DE  BENEFiclos

pESQuisA DE sATisFAeAO

TRANSFERENciA DE eERENciAMENTO: ANAPARPREv
SELO  DE AUTORREGULAefio  EM GOvERNAN?A DE iNVESTiMENTOs
lNVESTIMENTOS  DE  FUTUR0
RESULTADOS

GERENCIAMENT0  DOS  RECURS0

iNVESTiMENTOs  E APLicAe6Es  -cONCEiTOs  EssENciAls



VIVA  PECUL!O

REcuRsos eARANTiDOREs DO  PLANO

DisTRiBuieAO  DOs  iNVESTiMENTOs

APLlcAe6Es  POR  SECMENTO

META  ATUARIAL

RENTABILIDADE:

cOMposieao  DA cARTEiRA  DE  iNVESTiMENTOs

ENQUADRAMENTO  DOS  INVESTIMENTOS

cOMposieAO  DOs  REcuRsOs 6ARANTiDOREs  t2Oi9  E  202Ot

PLAN0 VIVA  PECOLlo

DESPESAS ADM INISTRATIVAS

POLiTICA  DE  INVESTIMENTO  2021

CONTROLE  DE  RISCO

VIVA  EMPRESAR!AL

RECURSOS GARANTIDORES  D0  PLAN0

DlsTRiBuiefio  DOs  iNVESTiMENTOs

APLICAC6ES  POR  SEGMENT0

META  REFERENCIAL:

RENTABILIDADE:

cOMposieAO  DA  cARTEiRA  DE iNVESTiMENTOs

ENQUADRAMENT0  DOS  INVESTIMENTOS

COMPOSICA0  DOS  RECURSOS  GARANTIDORES  (2019  E  2020)

CUSTOS DA GESTA0 TERCEIRIZADA

PLAN0  VIVA  PECULlo

DESPESASADMINISTRATIVAS

pOLiricA  DE  iNVESTiMENTO  2021

CONTROLE  DE  RISC0

VIVA  FUTUR0

RECURSOS  GARANTIDORES  DO  PLANO

DisTRiBuleAO  DOs iNVESTiMENTOs

APLICAC6ES  POR  SEGMENT0

META  DE  RENTABILIDADE

RENTABILIDADE

cOMposieAO  DA  cARTEiRA  DE iNVESTiMENTOs

ENQUADRAMENT0  DOS  INVESTIMENTOS

COMPOSICA0  DOS  RECURSOS  CARANTIDORES  (2019  E  2020)

cusTOs DA cESTao TERCEiRizADA

PLAN0 VIVA FUTUR0

DESPESAS ADM INISTRATIVAS

POLI.TICA  DE  INVESTIMENTO  2021

CONTROLE  DE  RISC0

ANEXOS



`.                                                      .         ``

PALAVF!A DO DIRETOR-PRESIDENTE

Desafio 6 a  palavra que  melhor define o ano de  2020.  Mesmo com o cen6rio apresentaclo no setor

econ6m.ico,  no  periodo,  a  Funda€5o  Viva  evoluiu  dentro  do  que  se  prop6s  a  cumprir  em  seus  projetos

e  fechou  o  ano  repleta  de  realizac6es  importantes.  Toda  equipe  esteve  ligada  por  urn grande  prop6sito.

Tudo  foi  adaptado  a  nova  realidade  de  imers5o  digital:  opera€6es,  atendimentos,  reuni6es,  neg6cios  e

eventos.

As  expectativas  no  infcio  de  2020  eram  bastante  promissoras,  n5o  s6  pelo  ritmo  dos  projetos  da

Vlva,  mas tamb6m pela  melhora  no ambiente  econ6mico. A panclemia  mudou  esse cen5rio drasticamen-

te  e  trouxe  outros  desafios  para  a  Fundacao.  No  primeiro  trimestre,  presenciamos  a  reacao  negativa  e

.     ::;::,:net:c::rsa:n:easnt:mseunpteors:nT:s:sae:::tt:rs dgeerTda::, pceo[::n€sat:b:,:daads:nt,r  a ,eve  recupera¢ao,  que  nos

Tivemos que nos adaptar rapidamente e gra€as aos investimentos que ji estavamos fazenclo,  con-

seguimos mudar o nosso  modelo com muito sucesso.  Nossa opera€ao passou a ser digital e  nos  permitiu

seguir  com  todas  as  atividades  de forma  totalmente  remota.

A16m  da  evolu€5o  no  plano  econ6mico,  tivemos  mais  conquistas  em  2020,  que  merecem  ser

lembradas: a apresentacao  do novo  site  da Viva,  o programa de cashback,  novas funcionalidades  para  os

participantes,  implementacao  de  parcerias  estrategicas,  como  o  Banco  Original  e  a  drama  lnvestimen-
tos,  a  implementacao da  Lei  Geral  de  Prote€ao  de  Dados  (LGPD),  a  participacao  no 410  Congresso  Bra-

sileiro de  Previdencia  Privada e a conquista do Selo cle Autorregulacao em Governanca de  lnvestimentos.

E mesmo diante de toda a crise,  a Viva continuou crescendo, com o fortalecimento da marca e com

novas  ades6es  aos  planos,  ao  longo  do  ano.  No  Viva  Futuro  e  Viva  Empresarial,  superamos  a  marca  de

2  mil  novos  participantes,  em  2020,  triplicando  o  nilmero de  ades6es,  em  compara¢ao  ao ano  anterior.

Urn dos  maiores  destaque  do ano foi  a  conducao  do  processo de  transferencia  de gerenciamento

:I:::r::dn:°::::i¥:;ori::e:s:sa::Z:;;:::Cr:cm:aam::'n::::eu:eesnst°ar?p:er;[Cc;SSo°qf::Sr::re::I:t°aau:P::Vpaocrat:n::#

Com  tantas  conquistas,  6  urn  enorme  prazer  trabalhar  com  uma  equipe  t5o  empenhada  e  unida,

como  o  time  Viva,  que, juntos,  por  urn  mesmo  prop6sito,  tornam  a  entidade  referencia  em

tegorias,  no  mercado de  Entidade  Fechada  de  Previdencia  Complementar  (EFPC).

Silas  Devai  Junior

Diretor-presidente

or



MENSAGEM DA PRESIDENTE DO
CONSELHO DELIBEFtATIVO

E  unanime  a  percep€ao de que  2020 foi  urn ano singular,  repleto de desafios,  mudancas  e fora de

qualquer  previsao.  Enfrentar o cenario de uma pandemia,  que certamente ficar5  na  hist6ria e  em  nossas

mem6rias,  exigiu  trabalho  5rduo,  estrat6gias  assertivas,  dedicacao  e  celeridade  em  adequar  os  planos  a

urgencia  e  a  necessidade  que  se  avizinhava.

Com muito foco e esfor€os concentrados,  unimos competencias e elaboramos protocolos de traba-

lho remoto,  que pudessem proteger nossos profissionais,  manter o atendimento aos nossos participantes

e  assistidos  e  prosseguir  com  nossas  ac6es  planejadas.

•                   O  conselho  Deliberativo  tamb€m  se  adaptou  as  novas  rotinas  a  distancia,  fortaleceu  seu  papel

e  abriu  caminho  para  novos  debates  estrat6gicos  que  pudessem  fazer  com  que  a  Funcla¢ao  reagisse

a  altura  dos  desafios  de  urn ambiente  de  incertezas  nunca  vivenciado.  Com  uma  s6rie  de  medidas  to-

madas,  dentre  diversas  conquistas,  mesmo  com  a  crise  provocada  pela  pandemia,  a  Funda¢5o  superou

expectativas  e  alcancou  resultados  positivos  nos  investimentos  de  nossos  planos  de  benef`cios,  recebeu

o  Selo  de  Autorregula¢ao  em  Governan¢a  de  lnvestimentos,  aprovou junto  a  Previc  a  transferencia  de

gerenciamento  do  plano  Anaparprev,  fortaleceu  parcerias  e  participou  do  410  Congresso  Brasileiro  de
Previdencia  Privada,  mostrando todo  o  potencial  que  tern  em  solu€6es  previdenciarias,  de forma  inova-

dora  e  sem fronteiras.

Para al6m disso,  observando o papel estrat6gico do colegiado e buscando preparar a entidade  para

o  novo  normal,  realizamos  diversos  encontros  para  a  construcao  e  revisita¢ao  da  arquitetura  estrat6gica

da  Fundacao,  tenclo  a  inovacao  como foco.  Assim,  seguimos  confiantes  em  urn  novo  ano  de  conquistas

e  progresso  para  a  Fundac5o.

Sem  ddvidas,   este  ano  fortaleceu  a  importancia  da   resiliencia,   perseveranca  e  uni5o.   Por  isso,

agradecemos  aos  nossos  participantes,  assistidos,  patrocinadores  e  instituidores,  que  sempre  acredi-

taram  em  nosso  pc>tencial  de  trabalho  e  que  a  n6s  confiam,  diariamente,  a  entrega  de  resultados  que

estejam  sempre  aliados  a  seguran€a  e  a  qualidade  de  vida.  Aos  nossos  empregados  e  colaboradores,

que  dedicaram  seu  trabalho,  esfor€o,  compromisso  e  seriedade  para  levar  ao  nosso  pdblico  urn  servico
de  qualidade,  e,  a  Diretoria  Executiva  e  ao  Conselho  Fiscal,  pela  parceria  na  construe5o  de

alternativas  eficazes,  em  uma  gestao  sempre  pautada  na  6tica  e  transpar€ncia,  que  culmina

dos  resultados  almejados.
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Sabemos  que  2021  tamb6m nao esta sendo urn ano facil,  mas  prosseguimos com a esperanca  de

dias melhores,  com o  compromisso firmado,  o objetivo de criar oportunidades  e  a  certeza de que juntos,

estamos  preparados  para  enfrentar  este  novo  ano,  mantendo  nosso  comprometimento  na  busca  por

uma  Fundac5o cada vez  mais  s6lida  para cumprir  sua  miss5o  e  procurando,  sempre  e  mais,  atender aos

anseios  dos  participantes  e  assistidos,  com  responsabilidade  e  transparencia.

Ana  Lu`sa  Dal  Lago

Presidente  do  Conselho  Deliberativo



MENSAGEM DO PFtESIDENTE DO
CONSELHO FISCAL
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A  situacao  que  se  apresenta,  em  decorrencia  da  pandemia  da  covid-19,  revela  grave  crise  econ6-

mica  e social e  nos leva a  urn desafio signlficativo. 0 ano de 2020 foi  marcado por adapta€6es e desafios

diversos  e,  acima  de  tudo,  pela  supera¢5o  de  urn time  que  realiza  e faz a  diferen¢a.

Nao  poupamos  esforcos  para  impulsionar  os  funcion6rios  a  se  adequarem  ao  trabalho  remoto  e

a  realiza¢ao  de  varios  eventos  virtuais.  0  empenho  em  tudo  o  que  fazemos  resulta  na  excelencia  dos

servi¢os  que  ofertamos.

Obtivemos vit6rias  que  muito  nos  orgulham.  A transferencia de  gerenciamento do  Plano de  Bene-
•       ficios  Anaparprev foi  uma  delas  e  merece  destaque.  Ainda foram  empossados  os  Conselheiros  Fiscais,

para  o  cumprimento  de  mandato  ate  2023,  outro feito  relevante.

Al€m  disso, juntos,  fortalecemos  as  nossas  habilidades,  proporcionando  tracarmos  nossa  hist6ria

de  consolida¢ao.  Com  passos firmes,  seguiremos crescendo e  zelando  pelo  nosso  patrim6nio.

Vamos  encarar  esse  novo  normal  como  urn  intervalo  da  vida,  uma  oportunidade  de  repensar  e

sermos  seres  mais  evolui'dos,  como  tamb€m  para  refletirmos  sobre  o  poder  que  temos  de  transformar

esse  momento  em algo  positivo.

Djalter  Rodrigues  Feslismino

Presidente  do  Conselho  Fiscal
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0 ANO QUE a MUNDO PAROu

iiE-

Diante  do  isolamento  social  imposto,  devido  a  pandemia  da  covid-19,  em  mar€o  de  2020,  a  Viva

passou  por  urn  processo  de  aclapta€ao  que  permitiu  que  todas  as  areas  da  entidade  seguissem  funcio-
nando  remotamente.

Preocupada  com  a  manuten¢ao  das  operac6es,  com  a  qualiclade  habitual,  antes  de  decretadas  as

restri¢6es  de  circulac5o  de  pessoas  no  Distrito  Federal,  a  Viva  criou  urn grupo  de  trabalho  para  elaborar

urn plano  de  contingenciamento  que  preparasse  a  entidade  para    funcionar  de  maneira  completamente

remota,  mesmo  diante  do  pior  cenario.  0  processo foi  iniciado com  o  grupo  de  colaboradores  de  maior

exposicao ao  risco.   Mas,  logo em  seguida,  toda a  entidade  passou  a funcionar  no  sistema  home  office.

0  plano  de  trabalho  teve como  premissas a  manutencao da  sal]de  das  pessoas,  a  preservacao do

atendimento aos  participantes  e  prestadores  e  a  manutencao  da  opera¢ao.  Para  melhor gestao de  todas

as operac6es, foram definidas reuni6es peri6dicas entre a  Diretoria Executiva,  os gestores da  Fundacao e

os Conselhos Deliberativo e  Fiscal,  no formato online. A  Diretoria  Executiva acompanha sistematicamen-

te  todas  as  a€6es  necess5rias  para  a  manuten€ao  das  operac6es  da  Fundacao,  atrav6s  dos  indicadores

estrat6gicos  e  da  execucao  do  or€amento.

0  setor  que  precisou  de  mais  aten¢ao  f.oi  a  Central  de  Relacionamento.  Inicialmente,  os  atendi-

mentos  por  telefone  e  presencial  foram  suspensos,  todas  as  demandas  da  area  foram  direcionadas  ao

WhatsApp  e  ao  Fale  Conosco.  Na  primeira  semana,  os  participantes  foram  informados  sobre  o  plano

de  contingencia  e  a  central  registrou  cerca  de  1.300  demandas  atendidas.  A  opera¢ao  contou  com  22

profissionais,  sendo 18  no atendimento  e  quatro  no  backoffice.  Em  maio,  o 0800 voltou,  normalizando  o

fluxo  e  as  respostas  voltaram  a  ocorrer  em  tempo  real.  Diante  de  milhares  de  atendimentos  realizados,

a Viva facilitou  alguns  processos burocraticos,  para  que tudo  possa ocorrer digitalmente.  Todos os  paga-

mentos  permaneceram  em  dia.

0  efeito  da  pandemia  no  mercado financeiro foi  real.  Por tratar-se  de  uma crise  sem  precedentes,

nenhuma  entidade  de  previdencia  complementar  saira  dessa  situacao  sem  algum  grau  de  impacto.  Po-

rem,  felizmente,  a carteira de  investimentos da Viva apresenta urn perfil  mais  conservador,  fazendo  com

que  o  impacto  seja  menor.  Os  investimentos  da  Fundac5o  s5o  cuidadosamente  estruturados,  embora

possa  haver algum  impacto  de  curto  prazo,  em  m€clio ou  longo  prazo teremos  bons
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0  Conselho  Deliberativo  da  Viva  Previdencia  reconduziu  a  Diretoria  Executiva  para  mais  dois  anos

nas  func6es.  A  decis5o  aconteceu  em  abril  de  2020.  Para  o  pr6ximo  bienio  a  diretoria  seria  composta

por  Silas  Devai  Junior,  cliretor  presidente,  Jillio  C6sar  Alves  Vieira,  diretor  de  Administrae5o  e  Finan€as

(em  mem6ria),  e  Nizam  Ghazale,  diretor  de  Clientes  e  lnova¢ao.

Os  expressivos  resultados obtidos  no  bienio  2018/19,  bern acima  das  metas  atuarias da fundacao,

foram  urn dos  motivos  principals  dessa  reconducao da  atual  diretoria.  A  gestao  liderada  por Silas  Devai

Junior,  com  apoio  da  diretoria  de  Administrac5o  e  Financas,  responsavel  por  investimentos,  conseguiu

as seguintes  rentabilidades  nas carteiras:  plano Viva  Pecillio,  ganho  l'quido  de  173,280/o do  CDl;  e  o Viva

Empresarial,  de  214,ol°/o.

Para  se  ter  uma  ideia  da  performance  desses  planos,  a  meta  atual  referencial  no  bienio  estava

projetada  para  urn  rendimento  do Viva  Pecdlio  de  16,670/o,  e  o  resultado  foi  de  28,88°/o;  para  Viva  Em-

presarial  a  meta  era  de  17,10%,  mas  o  ganho  foi  de  36,600/o.  Durante  2018/2019,  lNPC  atingiu  8,07°/o,
a  caderneta de  poupan¢a  rendeu 9,09% e o  CDB,12,76%.

A gestao lancou  tamb6m dois  produtos que  estimulam  o  planejamento de longo  prazo das pessoas

e  mostram a  importancia da  previd6ncia complementar,  como urn projeto de vida: o  plano Viva  Futuro  e

o  Prev.4U  (plataforma  de  cashback),  destinado ao  planejamento  de  longo  prazo.



A VEDA E FEITA DE PLANOS

Atualmente,  a  Viva  administra  tres  planos:  o  Viva  Peculio  (desde  1974),  o  Viva  Empresarial,  em

opera¢5o desde  2005 e o  plano famrlia Viva  Futuro,  criado em 2019.  Confira o que aconteceu com  cada

urn deles em 2020:

0  plano  patrocinado  administrado  pela   Viva  Previdencia,  Geaprev,  ganhou  urn novo  nome.  Agora

6  Viva  Empresarial.   0  regulamento  do  plano  passou  por  alterac6es  aprovadas  pela  Previc,  visando  o

crescimento da  carteira  e  criando oportunidades de ingresso de  novos  patrocinadores  e  participantes.  0

atual  Viva  Empresarial   est5  em  operacao  desde  2005  e  fechou  2020  com  1.399  participantes  ativos,

distribuidos  entre  os  seus dois  patrocinadores:  Geap Autogestao  em Sadde  e  a  Funda€ao Viva  de  Previ-

dencia.  As  contribuic6es  referentes  ao  exercfcio  de  2020  somaram  R$  10.210.176,36.

AI€m  da  mudanca  do  nome,  urn dos  principals  pontos  modificados   no  regulamento  5  a  alteracao

da  modalidade  do  plano,  antes  era  Contribui€ao Variavel  (CV)  e passou a ser Contribui€ao  Definida  (CD),

extinguindo  o  componente  de  risco  atuarial  do  plano,  de  forma  a  eliminar  o  risco  para  os  participantes

e  patrocinadores.  As  altera€6es  contaram  ainda  com  melhoria  das  condic6es  de  resgate  para  o  partici-

pante  e cria¢5o do  Fundo  Previdencial,  especffico  por  patrocinador,  para  destinar  a  parcela  patronal  nao

resgatada.

Todas  essas  alterac6es  foram  aprovadas  pela  portaria  N°  151,  de  21  de  fevereiro  de  2020,  publi-

cada  no  dia  27 de  fevereiro,  no  Di5rio  Oficial  da  Uniao  (DOU).  0  regulamento  do  plano  encontra-se  no

site  da Viva  (http://vivaprev.com.br/viva-empresarial/).

FUND0  DE RISC0

Em  2020,  a reserva do Fundo de  Risco foi distribuida  entre  os  pa

sarial, contribuindo para o aumento dos recursos acumulados.

In

Essa foi urn

Viva,  que  trouxe  benef'cios  concretos  para  os  participantes,  somada  a

resultados  dos  investimentos.

antes  do  Pla
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Os valores foram distribuidos  aos  participantes ativos  e  inscritos  no  plano ate fevereiro  de  2020  e

que  possufam  algum  valor  de  reserva.  Para  identificar  a  contribuicao,  os  participantes  foram  orientados

a  consultar  o  valor  do  Fundo  de  Risco,  por  meio  da  Area  do  Participante,  na  conta  Patrocinador,  com

referencia de  29/02/2020  (data da extin¢ao do  Fundo de  Risco).

lNVESTIMENTOS

Em  2020,  a  estrat6gia  de  investimentos  do  plano Viva  Empresarial  foi  construida  de  forma  a  su-

portar  as flutua€6es  de  mercado e foi voltada  ao  horizonte de  retorno  de  longo  prazo.  Mesmo  diante  de
urn  cen5rio  de  grande  instabilidade  a  carteira  do  plano  obteve  retorno  positivo  de  2,68°/o,  fechando  o

ano de  2020 com born desempenho.

As  aplicae6es  em  renda  fixa,  segmento  que  concentra  76,84%  do  patrim6nio  do  plano,  obtiveram

valoriza¢ao  de  3,23%  no  exercfcio,  rentabilidade  superior ao  CDl  (taxa  de juros  do  mercado  financeiro),

que foi de 2,76%. 0 destaque positivo foi a performance dos titulos pdblicos federais da carteira pr6pria.

Os  demais  segmentos  de  renda  variavel  e  investimentos  estruturados,  concentraram  respectiva-

mente,  22,12%  e  1,040/o  do  patrim6nio  do  plano Viva  Empresarial.

Com  o  slogan  "Mais  tranquilidade  para voc€  e  para  quem  voce  ama",  o  Viva  Futuro,  plano famllia

da  Viva,  completou  urn ano  em junho  de  2020.  Em  agosto,  o  plano alcan¢ou  1.000 ades6es,  urn  marco

muito  importante,  que  ratificou  o  posicionamento  da  Funda€ao  de  se  reinventar  e  apresentar  novas  so-

luc6es  em  previdencia  complementar.  A Viva  ampliou  sua  atuacao  com  uma  estrategia focada  na  credi-

bilidade  da entidade,  no fortalecimento da  marca  e  na  consolida€5o das atividades comerciais. As 1.000

ades5es  demonstraram  a  mudan€a  da  cultura  interna,  recompensada  com  a  chegada  de  novos  clientes,

a  implementa¢5o  de  novos  processos,  parcerias  estrat6gicas  e  a  consolidac5o  da  Viva  no  segmento  de

planos  institurdos.  E  assim,  o Viva  Futuro fechou  2020  com  1.376  participantes  e  uma  arrecadacao  de

R$516.039,70,  sendo o valor cle  RS240.756,96 originado de  processos  cle  p

rvrfi peAla o vIvatut:uro                                                                    „

Cresceu  a carteira  de  participantes e  cle  instituidores  do  plano com

Previd€ncia,  na  condi€ao de  instituidor  do  plano.  A  Previc  homologou o  co

rtabilidade
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de  2020,  com  a  publica¢ao  da  Portaria  110,  no  DOu  de  13/02/2020.  Os  atuais  instituiclores  do  plano

Viva  Futuro  sao  a  Associa¢ao  Nacional  dos  Participantes  dos  Planos  de  Previdencia  da  Fundac5o  Viva

(Anviva),  a Associacao Nacional dos  Empregados da GEAP  (Anesg), Associac5o  Nacional dos  Procuraclo-

res  e  Advogados  Ptiblicos  Federais  (Anpprev)  e  a  Fundac5o Viva  de  Previdencia.

Tamb6m  em  2020,  o  regulamento  do  plano  passou  por  alterac5o  para  incluir  o  perfil  de  investi-

mentos.  0  texto  proposto  obteve  aprovacao  por  meio da  Portaria  Previc  no.  391,  de 08/06/2020,  pu-

blicada  em  12  de junho,  dia  simb6lico  para  o  plano  que completava  urn ano  de  opera¢ao.

0  formato  flexivel  e  moderno  certifica  o  principal  objetivo  do  plano,  atender  principalmente  aos

familiares dos demais participantes da  Fundacao,  cerca de 50 mil em todo o pa`s. 0 Viva  Futuro estimula

o  planejamento  de  longo  prazo  das  pessoas  e  mostra  a  importancia  da  previdencia complementar  como

urn  projeto  de  vida.

Para  aderir  ao  Viva  Futuro,  nao  existe  limite  de  idade.  0  participante  define  quanto  pode  investir

mensalmente,  al6m  de  escolher  quando  ira  receber  o  seu  beneficio  (a  partir  de  18  anos).  Trata-se  de

urn plano  .institui'do,  que  iniciou  sua  operac5o  com a  adesao de  dois instituidores,  no caso,  a  Associa€ao

Nacional  dos  Participantes dos  Planos  de  Previdencia  da  Fundacao Viva  (Anviva)  e a  Associacao  Nacional

dos  Empregados  da  Geap  (Anesg).  Em  seguida,  a  Associac5o  Nacional  dos  Procuraclores  e  Advogados

Ptiblicos  Federais  (Anpprev)  e a pr6pria  Funda¢5o V.iva cle  Previdencia  se tornaram instituidores do  plano.

0  conceito  de  previdencia  complementar  tern ganhado  forca  na  cultura  brasileira.  Consciente  da

importancia  de  planejar  o  futuro  e  de  que  quanto  mais  cedo  come€ar,  melhores  ser5o  os  resultados.

Assim,  em  2020,  a  Viva  fez  uma  s6rie,  com  participantes  da  Fundacao  que  presentearam  seus familia-

res  com  o  Viva  Futuro,  que  contou  com  hist6rias  de  rec6m-nascidos,  que ja  chegaram  ao  mundo  com

planejamento  para  o  futuro,  famnia  ultrapassando  as  fronteiras  geograficas  para  levar  o  Viva  Futuro  a
entes e pessoas que,  diante de  urn momento t5o incerto,  aproveitaram para  iniciar os investimentos,  em

busca  de  seguranca.

Para  saber  mais  sc)bre  o Viva  Futuro,  acesse:  i_t±p://vivaprev.com.br/viva-futuro

INVESTIMENTOS

Em  2020,  a  rentabilidade  das  aplicac6es  do  plano Viva  Futuro foi  de  4,58%,  acima  da  meta  refe-

rencial  de  110°/o  do  CDl,  que  foi  de  2,90%  (158°/o  do  CDl).

0 segmento de renda fixa, que concentra 90,860/o do patrim6nio,

de  2020 contra a meta  referencial de  2,90%.

0 plano teve desempenho positivo tamb6m na renda variavel.

obteve  retorno de  9,510/o,  contra  11,61% do  lbovespa.

teve  retorno de  2,59C/'o  no ano

cumulado de 2020, o segmento

iE
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Criado em 1974,  o  plano Viva  Pecdlio adota o modelo de  contribui¢ao definida e -ao  mesmo tem-

po  -preve  beneffcios  definidos,  de carater facultativo.  Em  razao  de  conversao de  superavit  apurado  em
exercfcios  anteriores,  a contribuicao destinada a forma€ao  da  reserva financeira  que  assegura  os benefl-

cios  oferecidos,  est6  suspensa  temporariamente,  sendo  suprida  pela  reserva  especial.  No ano  de  2020

a  reserva  supriu  urn valor  proj.etado de  arrecadacao  da  ordem  de  R$40.482.718,42.

Decorrente  da  alterac5o  regulamentar  do  Plano  Viva  de  Previdencia  e  Pecjllio,  aprovada  em  31

de  dezembro  de  2019,  a  partir  de  fevereiro  de  2020,  passou  a  ser  concedido  novo  beneffcio  para  os

participantes  do Viva  Pecdlio,  denominado  BEV-  Beneflcio  Especial  em  Vida,  cuja  fonte  de  recurso  6  a

reserva  especial  destinada  a  revisao  do  plano,  na  forma  da  legislac5o.  A  cria¢5o  do  novo  beneffcio,  de

carater  temporario,  nao  gerou  nenhuma  alteracao  aos  demais  beneflcios  previstos  no  regulamento  do

plano,   mantendo  os  direitos  dos  participantes  preservados.      Este  foi  mals  urn  resultado  concreto  cla

gestao comprometida e eficiente da Viva. Entre fevereiro e dezembro de 2020, foram concedidos 7.800

pagamentos,  totalizando valor  pr6ximo  de  RS91,7milh6es.

0  Plano Viva  de  Previdencia  e  Peclllio,  major  plano  da  Fundacao  com  uma  popula¢ao  pr6xima  de

50  mH  participantes,  tern  como  instituidores  a  Anfip  -  Associac5o  Nacional  dos  Auditores  Fiscais  da

Receita  Federal  do  Brasil,  a  Anviva  -  Associacao  Nacional  dos  Participantes  dos  Planos  de  Previdencia

da  Funda¢ao Viva,   Sindprevs/RN  -Sindicato dos  Trabalhadores  Federais  em  Previdencia,  Saude  e  Tra-

balho do  Rio Grande  do  Norte,   Sindprevs/SC  -Sindicato  dc>s Trabalhadores  em Sadde  e  Previdencia  do

Servi€o  Ptlblico  Fecleral  em  Santa  Catarina,  Sinprece  -Sindicato  dos Trabalhadores  Federais  em  Sailde,

Trabalho  Previdencia  Social  no  Estado  do  Ceara   e  Sintsprev/MG  -Sindicato  dos  Trabalhadores  em  Se-

guridade  Social,  Sal]de,  Previdencia,  Trabalho  e  Assistencia  Social  de  Minas  Gerais.

Em  2020,  o  plano  registrou  28.678  participantes  ativos  e  19.427 assistidos.  Esse  pdblico  ganho

uma  pagina  exclusiva  no  novo  no  site  cla Viva  Previdencia,  o  espa€o trouxe  muitos  recursos  de apoio ao

participantes,  incluindo  videos  explicativos,  cartilhas  e  o  +Pecullio,  b

e  onde  os  participantes  e  assistidos  encontram  informa€6es

licita€6es  e  outros  temas  de  interesse  sobre  o  plano.    Para  sa

viva-Deculio/ „

seado  nas  dulviclas  mais

sobre  beneflcios,  cadastro,  so-



INVESTIMENTOS

A  carteira  consolidada  do  plano  Viva  Pectilio   valorizou,  no  ano  de  2020,  4,61°/o,  abaixo  da  meta

atuarial,  que  foi  de  9,73%,  mas 1660/o superior ao  CDl,  que foi  de  2,76%.

0  segmento de  renda fixa  obteve  rentabilidade,  no ano,  de 5,830/o,  contra  o  CDl  de  2,760/o.  0  des-

taque  positivo  ficou  para  os  ti'tulos  pllblicos  federais  (NTN-C  e  NTN-B)  da  carteira  pr6prja.

No  segmento  de  renda  vari5vel,  a  carteira  registrou  resultado  positivo  de  1,91°/o,  enquanto  o  lbo-
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VIVA a Nova E NAVEGUE
NESSA ONDA

Renovar ja  6  uma  marca  da  Viva  Previdencia.  Assim,  em

junho  de  2020,  a  Funda¢ao  convidou  todos  para  conhecerem
o  novo  site:  ''Viva  o  novo  e  navegue  nessa  onda  com  a  Viva".

Moderno,  dinamico  e  f`uncional,  a  pagina  oferece  navega€ao

atrativa  aos  milhares  de   participantes  que a  entidade  tern por

todo o pa`s  e para qualquer pessoa,  empresa ou grupo de clas-

se que  reconhecem a importancia  do planejamento com a  pre-

videncia  complementar.

Os  tr6s  planos  administrados  pela  Viva  -Viva  Empresa-

rial,  Viva  Futuro  e  Viva  Pecullio,  ganharam  paginas  exclusivas,

para  levar  as  informa€6es  mais  precisas  e  de  forma  agil  aos

participantes  e a  quem  tern interesse  em  conhece-los  melhor.

0  projeto  foi  desenhado  de  forma  objetiva,  com  poucos  bo-

toes,  para  deixar a  p5gina  mais leve  e  direta.  0  menu  superior

foi  reduzido  em  tres  itens:

A Viva -onde  esta  concentrado  todo  o  contelldo  insti-

tucional;

Parceir®s -onde pode acessar as parcerias da Viva,  que

oferecem ainda  mais  beneflcios  aos  participantes;  e

Area do participante.

0  simulador  faz  proje€6es  para  mostrar  como  6  melhor

planejar  os  projetos  de  vicla  com  o  Viva  Futuro.  Abaixo,  est5o

os  bot6es  cle cada  plano da  Funda¢ao,  que  direcionam as  suas

respectivas  p5ginas.  Agora,  os  participantes  encontram  os  co-

municados,  vi'deos  e  todas  as  informac6es  referentes  ao  seu

plano,   em  uma   pagina  exclusiva.   E   quem   quiser  saber   mais
sobre  os  planos   instituido  ou   patrocinado,   seja   para  adesao

pr6pria  ou  para  oferecer  a  empresas  ou  grupos  de  classes,
tamb€m  encontram  urn  canal  direto  de  contato  nas  landing

pages  dos  planos Viva  Futuro e Viva  Empresarial.

A Area do Participante tamb6m foi renovada para os pla-

nos  Viva  Empresarial  e  Viva  Pecdlio.  Em  formato  mais  didatico



e funcional,  os participantes  passaram a ter ainda mais facilidade  na

de  informac6es  e  acompanhamento  de  seu  plano,  como  tamb6m,  passou  a  ter

opc6es  de  emiss5o  de  2a via  de  boleto,  consulta  e  impressao  do  demonstrativo

de  pagamento de  benefrcios etc.   Os  participantes foram  comunicados,  com  urn

passo a  passo  de  primeiro  acesso.

Navegue  mais  nessa  nova  onda:  http://vivaprev.com.br/

CONECTE-SE AOS
CANAIS DA VIVA

SITE
www.vivaprev.com.br

0  objetivo  principal  6  entregar  as  informac6es  aos  par-

ticipantes,   com  transparencia,   praticidade  e  facilidade  de  acesso.

Pensando  nisso,  o  site  da  Viva  6  sempre  atualizado  para  deixa-Io  ainda

mais  funcional,  intuitivo  e  dinamico.  0  portal  6  o  canal  principal  da

Viva  Previdencia  para  atualizar  os  quase  50  mil  participantes  da

Funda¢ao  com  comunicados,  not`cias,  publicac6es  institucionais,

informa¢6es  sobre   os  planos,  Viva  Educa,   contatos  de  atendi-

mento  da  entidade,  al€m  de  links  dteis  do  setor  previdenciario  e

redes  sociais.

0  Fale  Conosco  6  ferramenta  onde  concentra  o  major  acesso  no

site  da  Viva.   Por  isso,   a  Fundac5o  tern  o  cuidado  de  manter  as   perguntas

frequentes  sempre  atualizadas,  de  acordo  com  as demandas  recebidas  pela  en-

tidade.  A16m  disso,  todas  as  demandas  registradas  no  canal,  pelo  participante,

sao tratadas  pela  Central de  Atendimento  e  respondidas  o  mais  rapido  possivel.

No  site,  tambem  sao  disponibilizadas  as  informa¢6es  institucionais,  com

atualizacao mensal de dados, garantindo a transparencia  e a divulgac5o a

to  da  situa€5o  da  entidade  e  de  seus  planos.

E  tamb6m  por  meio  do  site  que  a  Viva  oferece  aos  participantes  e  ao

ptlblico  em  geral  o  programa Viva  Educa,   releva

abrange  temas  de  previdencia,   planejament

vida e  muitos outros temas,  que tern relacao

a   atuacao  da  entidade.

te  projeto  de  educacao,  que

nanceiro,   sadde,   qualidade

o  obietivo social  fundamen
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REDES SOCIAIS

@vivaprevid6ncia
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De  forma  mais  leve  e  descontraida,  6  pelas  redes  sociais  que

a  Viva  mais  se  aproxima  dos  participantes,  atualizando  sempre  com

informa¢6es  institucionais,  resultados e  dicas  importantes  para  o fu-

turo  de  qualquer  seguidor.

0  lnstagram  da  Viva  conta  com  mais  de  3.000  seguic]ores  para

curtir,  comentar,  salvar  e  compartilhar  as  publicac6es  que  sao  postadas.  Em

2020,  o  perfil  da  Viva  alcancou  131C/o  de  novos  seguidores  a  mais  do  que  2019.  Se

ainda  nao  esta  seguindo,  procure  agora  o  @vivaprevidencia.

A  pagina  da  Fundac5o  no  Linkedln  tamb6m  cresceu.  Na  rede  social  voltada  a  ne-

96cios,  a  Viva  registrou  urn  aumento  de  40%  em  2020,  em  relacao  a  2019,  totalizando
2.525  seguidores.

No  Facebook,  sao mais  de  1.280  seguidores  que acompanham  ct  conteddo  com  informa¢6es

preparadas  para  serem  aplicadas  no  planejamento  financeiro  e  previdenci5rio  de  qualquer  usuario  que

busca  novos  conhecimentos  e  se  prepara  para  o futuro.  0  perfil  da Viva fechou  2020  com  urn  aumento

de 7%,  comparado a  2019.

Sigam,  curtam  e  compartilhem  todas as  publica€6es  da  Viva  Previdencia,  nas  redes  sociais.

REVISTA VIVA EM  FOC0

A  revista Viva  em  Foco completou tres anos  e fechou  2020

na  sua  lla  edic5o.  Come¢ando  pela  nona  edicao  do  magazine,  o

peri6dico apresentou o cenario da  Fundacao diante da  pandemia,

com  o  sistema  de  teletrabalho.  Publicada  no  perfodo  do  Dia  das

Maes,  a  edic5o  trouxe  a  data  comemorativa  na  capa,  mostrando

quem  deu  o  Viva  Futuro  de  presente, junto  com  o  abra€o  virtual

que o  momento pedia.

Na  d5cima  edicao  da  Viva  em  Foco,  foi  a  vez  dos  pais  se-

rein  os  protagonistas  para  ganharem  o  plano  famflia  da  Funda¢5o.

Essa  edi€ao  trouxe  tamb€m  o  lan€amento  do  novo  site  da  Viva,  dando

panorama de  navegacao. „
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E  a  llltima  capa  do  ano da  revista  Viva  em  Foco  entrou  no  clima  de  Natal,  mantendo  com

de  como  tornar  o  isolamento social  mais  leve.  Essa  edicao  contou  tamb6m  sobre  o  41°  CBPP.   A  publi-

cacao  fez  uma  retrospectiva  do  ano  de  2020  e  mostrou  que,  mesmo  diante  de  uma  crise  global,  a  Viva

conseguiu  conquistar  resultados  positivos.

Todas as edi€6es estao disponiveis no site da Viva. Confira: httD//v.IvaDrev.com.br/revista-viva-em-

-foco/

SMS MARKETING

Por  meio  de  SMS,  a  Viva  Previdencia  leva  tamb6m  informa¢6es  a  praticamente  todos  os  partici-

pantes da  Funda€ao.  A16m  da  mensagem  de  texto,  quando  necess5rio,  os  destinatarios  sao  redireciona-

dos  para  acesso  a  integra  dos  comunicados,  publica€6es  ou  documentos  referentes  ao  assunto  tratado

no  SMS,  por  meio  de  hyperlinks.  A  ferramenta  6  uma  6tima  opc5o  para  o  envio  de  mensagens  curtas,

lembretes,  felicitac6es  por  datas  comemorativas  e  links,  que  tern efeito  bastante  satisfat6rio  perante  os

participantes.

E-MAIL MARKETINC

Os  participantes da Viva tamb6m recebem as informa€6es da Funda¢5o por meio de e-mail marke-

ting.  Esse canal  6 focado para campanhas de aproxima€ao com  o cliente,  mostrando que  h5 sempre uma

equipe  de  especialistas  disponivel  para  atender  a  todos,  para  tirar  dllvidas,  atualizar  o  cadastro  e  ate

orientar a  melhor forma  de  planejar  o futuro,  de forma  personalizada.  Por  isso,  6  tao importante  manter

todos  os  contatos atualizados  na  Viva.

PODCAST

Pelo terceiro ano,  a Viva grava  as  not`cias  internas  da  Funda¢ao em audios,  que  comp6em  o  bole-

tim  "Conectando".  0  podcast i  produzido semanalmente  e conta  com a colabora¢ao de toclas  as geren-

cias da entidade,  para  compartilhar e alinhar os processos que est5o em anc]amento na Viva.  0 contetido

6  enviado  exclusivamente  aos  colaboradores  da  entidade,  por  meio  de  urn aplicativo de  mensagens.

IMPRENSA                                                                                                           %

Presente  tamb6m  no  Planejamento  Estrategico  da  Fundacao,  o  relacionamento  com  a  imprensa

a €heio
'S.

a ass 8me&§ de
E©SS a  jmow&ee©

i-:i-...:-:.-.-

9RT~-..yrdxp",
`,

tamb€m  cresceu  em  2020.  Com  apoio  da  assessoria  especializada  contratada  pela  Fundacao,  foram

registradas  70  inser¢6es  da Viva,  na  imprensa.  Urn aumento  de 4(

0  resultado  desse  trabalho  foi  muito  positivo  em  2020.  No

contato  com  os  seguintes  velculos:  lstoE  Dinhe.ir tad5o,  Valor  I

in relac5o  a  2019.

rodo,  a  Viva  Previd€ncia  teve

Stfi,  Broadcast,  Correio
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liense,  lnvestidor  lnstitucional,  Plantao Abrapp em  Foco,  Revista da  Previdencia  Complementar  Fechada,

Sonho Seguro,  Segs  News,  Revista Cobertura,  The Cap,  Money Times,  JRS,  RPPS. A16m desses,  sempre

a  Viva  Previdencia  6  inserida  no  Assprevisite,  clipping  di5rio  do  segmento  previdenci5rio.

PARCERIAS QUE DAO FUTURO

Priorizar  qualidade  nas  entregas  aos  nossos  participantes  sempre  foi  foco  da  Viva  Prev.idencia.

Aliada  a  inova€ao,  em  2020,  a  Fundacao fechou  diversas  parcerias  para  somar  as  nossas  solu€6es  pre-

videnciarias.

Quando  se  olha  para  o  futuro,  6  preciso  planejar  e  investir  de  forma  inteligente.  Por  isso,  a  Viva

buscou formas  de garantir  servicos  seguros  aos  participantes  e  as  suas  famrlias.  Confira  os  nossos  par-

ceiros,  que chegaram em  2020,  para ajudar os nossos clientes a economizar e poupar,  com tranquilidade

e  seguranca:

FyFrF=N -                                     *_  _

Pioneira  entre  as  Entidades  Fechadas  de  Previdencia  Complementar  (EFPC),  a  Viva  Previdencia

lancou,  em janeiro cle  2020,  o programa de cashback em  e-commerce,  Prev.4U. A plataforma vinculada

ao  plano  patrocinado Viva  Empresarial,  em  opera€5o  desde  2005,  e ao  plano  familiar  e  associativo Viva

Futuro,  ambos  destinados  ao  planejamento  de  longo  prazo.  Sao  mais  350  lojas  parceiras  disponiveis

para  compras  online  e  qualquer  pessoa  pode  se  cadastrar.

0  Prey.4U  est5  alinhado  com  o  prop6sito  da  Funda¢ao  de  levar  educa€5o  financeira  aos  partici-

pantes,  estimulando  a  poupanca  previdenciaria.  Com  a  nova  plataforma,  os  participantes  dos  planos

vinculados  podem  ter  benef`cios,  como  descontos  revertidos  em  contribui€ao  adicional  e  consequente

aumento da  reserva  no plano complementar,  tudo a custo zero.  No segundo mss de operacao,  o  Prev.4U

lancou  a  fun¢ao  "lndique  Amigos".  Desse  modo,  os  participantes  podem  indicar  o  programa  aos  seus

d-osegme#

cc)ntatos  e  receber  cashback  na  hora.

Com  a  implanta¢5o  do  Prev.4U,  a  Fundacao foi  procurada  por  diversas  entidades

previdencia  fechada,  para  conhecerem  o  processo  operacional  do  programa,  al6m  de

curiosidade  em  relacao a  reacao dos  participantes  ao  receberem  a  novi
espertado
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Para  facilitar  as  operac6es  financeiras  dos  participantes,  a  Viva  fechou  parceria  com  Banco  Origi-

nal.  0 objetivo da Viva foi oferecer  mais urn benefrcio aos assistidos,  que  comecaram a  receber os  bene-

fieios  mensais  por  meio clo  Original,  de forma  segura  e  com  uma  operac5o  totalmente  digital.  0  banco

oferece  vantagens  exclusivas  aos  novos  clientes,  entre  as  quais  o  cashback  para  utilizacao  do  cartao  no

d6bito/cr6dito  e  isencao de  tarifas  bancarias,  por  peri'odo  limitado.

Para  atender  o  contingente  da  Viva,  dividido  em  grupos  de  assistidos,  por  todo  o  Brasil,  o  Banco

Original  incorporou  agentes  para  atendimentos  exclusivos.  A  comunicacao  f.oi  realizada  aos  assistidos,

com  todas  as  orientac6es  sobre  a  parceira  e  dados  dos  agentes  Original  disponiveis  para  atendimento.

0  suporte  e  orienta€ao  ocorre  por  parte  da  central  de  relacionamento  da  Viva,  dos  agentes  Original  e

da  central  de  atendimento  do  pr6prio  banco.  A16m  disso,  foi  desenvolvida  uma  landing  page  especi'fica

para  a  acao  com  os  beneficiados  pelo  Benefi'cio  Especial  em  Vida  (BEV),  contando  ainda  com  o  apoio

dos agentes  Original  para  a  abertura  de conta.

0  Banco  Original  €  urn  uma  instituicao  financeira  brasileira  privada  com  mais  de  3,5  milh6es  de

clientes  e  foi  o  primeiro  banco  no  Brasil que  permitiu  a  abertura  de  conta  corrente  100%  por  meio  ele-

tr6nico.  0  aplicativo  Banco  Original,  o  mais  completo  entre  os  digitais,  esta  disponivel  tanto  para  ios

como  tamb6m  para  Android  e  permite  a  solicitacao  de  abertura  de  conta  e  sua  plena  movimenta€ao

•         (pagamentos,  transferencias,  empr6stimos,  investimentos,  entre  outros).
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Como o objetivo  6  render,  entao  n5o vale gastar  para  entrar.  Isso  mesmo,  o  participante  nao  paga

nada  para  abrir  ou  manter  sua  conta.  A16m  disso,  as opera¢6es de  renda fixa  nao tern cust6dia,  correta-

gem  ou  administra€ao.  E  tern mais,  a  drama  paga  a  TED  de  retirada  de  recursos  para  a  conta  banc5ria

do  cliente.  0  processo  de  investimento  6  totalmente  online,  desde  a  abertura  de  conta  e,  se  precisar,

o  usuario  conta  com  simulador  que  auxilia  na  estrutura¢ao  dos  investimentos,  com  foco  nos  objetivos

pessoa.is.

A drama  lnvestimentos oferece ainda atendimento  personalizado. Ou seja,  nao entender de  inves-

timentos n5o 6  mais desculpa  para os  participantes da Viva  perderem oportunidades de diversificar seus

investimentos  e  fazer  o  clinheiro  render  mais.  Somar  previdencia  e  investimentos  e  investir  no  melhor.

Por  isso,  em  outubro,  a  Viva  e  a  drama  promoveram  urn webinar,  para  mostrar  como  pode  ser  simples

investir  bern..

A  drama  lnvestimentos  foi  premiada  como  a  melhor  empresa  de  investimento  do  pa's,  alem  de

melhor  corretora  pelo  segundo  ano  consecutivc).  Avaliac5o  foi  feita   por  investidores   no  buscador  de

servicos  financeiros  Yubb.  A  plataforma  fechou  2019  com  a  maior  pontuacao  no  Premio  cle  Melhores

Empresas  de  lnvestimento  do  ano.  A  nota  foi  dada  por  mais  de  10  mil  investidores,  que  avaliaram  70

empresas,  entre  corretoras,  grandes  bancos  e  bancos  m€dios.

VIVA SEMPF!E EM MOVIMENTO

Em urn ano em que todos foram forcados a se reinventar, as transformac6es nao poderiam ficar de

fora das agendas  de  evento.  0  mercado se adaptou  rapidamente,  surpreendeu  e a Viva  seguiu,  sempre

em  movimento.  Confira  onde  a  Fundacao  marcou  presen¢a  em  2020:

ENCONTR0 ANUAL ASSPREVISITE

Esse  foi  o  dltimo  evento  presencial  que  a  Viva  participou,  antes  da  pandemia,  em  06  de  mar€o.

E  como  o  ano  de  2020  prometia  ser  desafiador  ao  setor  previdenciario,  naquele  momento,  as  EFPCs

estavam  se  articulando  para  adotarem  novos  posicionamentos.  Com  essa  abordagem,  o  Encontro Anual

Assprevisite  2020 trouxe  o  tema  ''EFPCs:  Quem  e como seremos".  0  evento,  que ja  6  uma  tradi¢ao  no

segmento, aconteceu em  Bras`lia e reuniu lideres, dirigentes e profissionais,  para abordar aquele cenario.

E  para  tratar  sobre  renovacao de  posicionamento,  a Viva  Previdencia  participou  dessa  edi€ao  do  encon-

tro,  apresentanclo as  inova¢6es  implantadas  na  Fundac5o,  com foco em  novos  neg6cios  e fortalecimentg

a  marca.

0 objetivo do Encontro Anual Assprevisite foi compartilhar as ex

ao tema  do evento,  com destaque na  nova  postura das  entidades,  ale

ias de  EFPCs,

ostrar  as  iniciativas  neces-



sarias  de cada  uma,  frente aos  desafios  previstos  a  partir  de  2020.
o#

Entre  os  palestrantes,  esteve  presente  o  presidente  da  Associac5o  Nacional  dos  Participantes  de

Previdencia  Complementar  e de Autogest5o  em  Sadde  (Anapar),  Ant6nio  Braulio  de  Carvalho,  que  est5

a  frente  do  processo  de  parceria,  com  a  transferencia  de  gerenciamento  do  plano  Anaparprev  para  a

Viva  Previdencia.

0  evento  contou  ainda  com  as  palestras  do  diretor-superintendente  da  Previc,  Lucio  Capelletto,

do  diretor-presidente  da  Associa¢ao  Brasileira  das  Entidades  Fechadas  de  Previdencia  Complementar

(Abrapp),  Lu`s  Ricardo  Marcondes  Martins,  clo  s6cio  da  Mirador  Atuarial,  Giancarlo  Gacomi  Germany,  e

do  s6cio-diretor  da  Rodarte  Nogueira  & Ferreira,  Jose  Roberto  Ferreira.

HACK'A'PREV

A  Abrapp  lan¢ou  a  maratona  Hack  A  Prev,  urn hackathon  que  reuniu  profissionais  de  tecnologia  e

programac5o,  com o objetivo de  criarem soluc6es  inovadoras  para  o  segmento  previdenciario.  A  primei-

ra  edi€ao  do  evento,  totalmente  online,  encerrou  no  dia  04  de junho,  com  o  desafio  de  mostrar  como

a  previdencia  privada  pode  revolucionar  a  conscientizac5o  de  visao  do  futuro,  diante  das  incertezas  da

previd€ncia  social,  somado ao  estilo  de  vida  e  a  mentalidade  imediatista  da  populacao.

0 diretor  de Clientes  e  lnova€5o da Viva,  Nizam  Ghazale,  participou  clo  evento,  como  mentor,  com

a  missao de orientar as equipes  participantes,  cle acordo com  a  realidac}e  do mercado.  A equipe campea

foi  a  Guarda  Real,  que  desenvolveu  urn  planc>  de  previdancia  privada  aos  filhos,  de  forma  segura,  facil,

digital  e  personalizada  de  investir,  com  educa€ao financeira.

•       Hupp! HUB DE sOLue6Es pREviDENclARiAs

A  Viva  Previdencia  foi  uma  das  EFPCs  selecionadas  para  o  Hupp!  E  o  primeiro  hub  de  inova€ao

e  tecnologia  100°/o  dedicado  ao  setor  de  previder`cia  privada,  organizado  pela  Abrapp  e  pela  Conecta

Soluc6es  Associativas,  empresa  do  grupo  voltada  ao  desenvolvimento  de  soluc6es  escalaveis  para  as

entidades fechadas.  E junto com a  LM Ventures,  especializada  na gestao de hubs  e mentoria de startups,

o  Hupp!  foi  criado,  com  o  objetivo  de  acelerar  e  tracionar  bons  proj.etos  que  tern grande  poiencial  para

agregar valor ao  mercado.

0  gerente  de  Gestao  Estrat€gica  da  Fundacao,   Mauricio  Damasceno,  participou

integra€ao e apresenta€5o do proj.eto e destacou  que a Viva  6 uma  entidade  nova,  mas com  urn passado,

por  ter vindo  da  reestrutura€ao  da  Geap,  e  com  vontade  de  quere

projetos  em  andamento.  0  diretor  de  Clientes  e  lnova€ao  da  Viva,
do  projeto.

dar,  crescer,  inovar,  com  varios

am  Ghazale,  tamb artlclp
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1. SEMINARlo ONLINE PREVIPAR  E 6RAMA

A parceria entre a Viva e a  Orama  lnvestimentos foi  anunciada oficialmente  no 1° Seminario Online

Previpar  e  drama.  0  evento  abriu  urn  espaco  para  os  participantes  da  Viva  conhecerem  mais  sobre  a

nova  parceira  da  Fundac5o.  0  diretor-presidente  da  Viva,  Silas  Devai  Jr.,  foi  convidado  para  apresentar

o  Case White  Label  drama  lnvestimentos  da Viva,  no dia 06 de  agosto de  2020.

CEDR0 CAST

0  diretor-presidente  da  Viva  Previdencia,  Silas  Devai  Jr„  participou  de  urn  bate-papo  no  Cedro

Cast,  o  podcast  da  Cedro Technologies,  para  falar  sobre  a  tendencia  de  Tl  na  Previdencia.

0  mercado  vein  se  aprimorando  a  cada  dia  que  passa.  A  transformacao  digital  6  algo  inevitavel

para  as  empresas  e  os  seus diversos  segmentos.  No  setor de  fundos de  pens5o  nao  6  diferente,  a  tec-
nologia  e  a  transforma€ao  digital  sao grandes  aliadas aos  avancos  nos  neg6cios.

A  conversa  contou  tamb6m  com  a  participa¢5o  de  Paulo  Ribas  Chaves,   parceiro  da  Viva  Previ-

d6ncia,  com  o  programa  de  cashback  Prev.4U,  e  consultor  especializado  em  produtos  para  o  mercado

financeiro,  com  mais  de  20 anos  de  experiencia  e  atuacao.

0  bate-papo completo  esta  disponivel  nas  plataformas  Youtube,  Spotify e  Deezer.

Confira!

Ybutube: httDs/foit.Iv/3cfmGI R

Spotfty: httD.//sDoti fi/3tMNTzt

Deezer: httD/thit.iv/3rhlo9T

47 ANOS DA VIVA PREVIDENCIA

A Fundacao Viva de Previdencia completou 47 anos,  no dia 10 de setembro de 2020, e comemorou

por  uma  live.  Na  ocasiao,  al6m  de  relembrar os  momentos  6picos  da  hist6ria  da  entidade,  foi  destacado

que,  mesmo  diante  do  cenario  de  enfrentamento  a  urn  momento  muito  particular  da  economia,  2020
teve  outros  marcos  para a Viva  Previdencia.  Foi  urn ano  de consolidacao de uma  estrat€gia  de  expansao

de seus neg6cios,  baseada em quatro pilares: transferencia de gerenciamento,  novos produtos,  parcerias

estrat6gicas  e  gestao  do  patrim6nio.  No  primeiro  caso,  a  Fundacao  esta  conduzindo a  transferencia  do

plano  Anaparprev,  que  reline  reservas  da  ordem  de  meio  bilhao  de  reais  e  que  passara  a  compor  o  s;et\

portf6Iio,  ap6s  a  conclusao  do  processo de  transferancia  de gerenci

Al€m  da  live,  a  Viva  fez  uma  s€rie  comemorativa,  publicada
rivi:ivvstaN IV3i €mF an                                                               #



2e ENCONTR0  NAC[ONAL DE ESTRATEG[AS  E CR[A¢AO  DE VALOR
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A Viva  participou  do  2°  Encontrc>  Nacional  de  Estrat6gias  e  Cria¢ao  de  Valor,  que  ocorreu  nos  dias

1  e  2  de  outubro.  0  evento  abordou  urn novo  modelo  de  neg6cios  das  EFPCs  e  seus  reflexos  na  forma

de  vender,  comunicar  e  se  relacionar  com  os  clientes  e  stakeholders.  Com  o  tema  "Novos  Tempos:  Ca-

minhos para  lnovar #juntosnamesmadirecao",  o encontro falou sobre o movimento de  inovar  e  construir

urn  novo  posicionamento  onde  a  entidade,  al6m  de  provedora  de  soluc6es  previdenci5rias,  atua  no

aconselhamento  financeiro,  com  foco  no  ciclo  de vida  e  onde  a  cultura  comercial  6  instalada  por  toda  a

organiza¢ao,  quebrando tabus  de vendas  e  marketing digital.

Aliada a tecnologia,  a  cultura  comercial deixou de  ser s6  uma  boa  ideia  e ganhou  status  de  urn ca-

minho a ser construfdo e trilhado.  A16m disso,  urn novo comportamento  pr6,  durante  e  p6s-covid  precisa

ser tracado.  Assim,  o evento se tornou  essencial para dirigentes,  conselheiros,  gestores e  toda  equipe de

profissionais das areas  de comunicac5o,  relacionamento,  marketing,  vendas,  tecnologia,  inovacao,  segu-
ridade,  RH  e educacao previdenciaria,  al6m de todas as demais areas envolvidas direta ou  indiretamente

com os temas.

41® CONGRESS0  BRASILEIR0  DE PREVIDENCIA PRIVADA

Pelo  segundo ano  consecutivo,  a Viva  Previdencia  patrocinou  o   Congresso  Brasileiro  da  Previden-

cia  Privada  (CBPP),  o  major  evento  do  setor  do  mundo.    Promovido  pela  Abrapp,  a  41a.  edi€ao  veio  em

formato  in6dito,100%  online,  e  aconteceu  de  16 a  19 de  novembro.

Os  participantes do congresso embarcaram  em  uma  experiencia totalmente  digital,  com  estandes,

palestras,  bate-papo,  sorteios  e  muita  troca  de  ideias.  Com  o  slogan  "Viva,  sempre  em  movimento",  a
Viva mostrou todo o potencial que tern em solu€6es previdenciarias, de forma inovadora e sem fronteiras.

Convile especial

A16m do estande  no centro de exposi¢6es do 41° CBPP,  a Viva  esteve presente tamb6m na progra-

mac5o de  plenarias  do evento.  Esse foi  o resultado das  renovac6es  que  a Viva  realizou  nos  dltimos anos,

em todo o  planejamento da  Fundacao.  0  novo  posicionamento gerou  grandes destaques  no  mercado  e

a  Abrapp  convidou a  Viva  para  apresentar  o  modelo,  na  plenaria  sobre  provedores  e  soluc6es  previden-

ci5rias.  A  palestra  foi  conduzida  por  Nizam  Ghazale,  diretor  de  Clientes  e  lnovacao  da  Viva  Previdencia,

e  registrou  audi€ncia  de  quase  1.400  pessoas.

„
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Estande virtual

No  41D  CBPP,  a  Viva  estava  com  urn estande  virtual,  para  apresentar  todas  as  solu¢6es  previden-

ciarias  aos  participantes  do  evento  e  recebeu  320 visitas.  No  espaco,  o  pdblico  teve  a  oportunidade  de

ter  consultoria  previdenciaria,  com  especialistas,  que  apresentaram  todas  as  solu€6es  que  a  Funda¢5o

oferece.

0  primeiro dia de  evento foi  marcado com a  palestra  '`SOLUCOES VIVA  PREVIDENCIA:  lnovac6es

e  Crescimento",  que  foi  apresentada  pela  gerente  de  Neg6cios,  Nat5lia  Sales,  no  estande  da  Funda€ao.

Ela  mostrou  que  a  entidade  possui  soluc6es  completas  em  previdencia  complementar,  que  atendem

empresas,  entidades  representativas  e  as  fam`lias.  Compartilhou  diversas  inciativas  da  Viva,   como  as

parcerias  importantes,  que a  Fundac5o firmou de forma  pioneira,  pensando  sempre  em agregar valor ao

que  entrega  aos  participantes.

Sucesso

E,  mais  uma vez,  o  CBPP foi  urn grande  sucesso!  Foram  mais  cle  5.000  participantes  no  evento.

Para participar da 41a edi€ao, a equipe da Viva  Previdencia mergulhou fundo no trabalho,  para apresentar

todas  as  soluc6es  previdenci5rias  da  Fundac5o,  de forma  inovadora.

Foi  desenvolvido  urn  hotsite  (https://bit.Iy/3f4V7Sy),  para  apresentar  a  Fundac5o  de  forma  pano-

ramica.  As  redes  sociais  das Viva foram  impulsionadas de forma  surpreendente:  mais  de 45 mil  comen-

t5rios  no  perfil  lnstagram.  Mais  de  1.700  novos  seguidores  no  @vivaprevidencia.

Foram  quatro  dias  intensos,   em  uma  experiencia  digital  in6dita.   E  a  equipe  da  Viva  continuou

pronta  para  apresentar  todas  as  soluc6es  previdenci5rias,  para  planejar  o futuro  de  milhares  de  pesso-
as  -  pessoa  f.isica,  empresa  ou  representante  de  grupo  de  classe,  por  todo  o  Brasil,  com  seguranca  e

resultados.

"



TREINAMENTOS IN COMPANY
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Diante  de  tantas  transforma¢6es  que  2020  ocasionou,  a  Viva  nao  poderia  deixar  de  investir  em

capacita¢ao a  toda a  equipe,  que  se dedica  tanto  para  entregar  os  melhores  resultados aos  seus  partici-

pantes.  Confira  os  cursos  que  o time  Viva fez,  ao  longo  do ano:

DESENvOLvlMENTO  DE  cOMPETENciAs  PARA  As  LiDERANeAs  DO  sisTEMA  DE

PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Refletir e aproximar o li'der da visao estrat6gica do  neg6cio,  com foco em  resultados;  resolver con-

flitos  internos,  visando  melhoria  do  clima organizacional;  oferecer feedbacks que promovam melhoria  de

performance  e aumento de produtividade;  Oferecer acompanhamento e desenvolvimento aos  membros
da  equipe,  a  fim  de  maximizar  a  expertise  e  capacidade  de  inovacao  para  melhoria  dos  processos  inter-

nos  e  resolucao  de  problemas.

Participantes: gestores e empregados da Funda€5o Viva.
Data: 03 a 06 de agosto de 2020

iNOvAefio ORGANlzAcloNAL DisRupTivA

Urn  curso  te6rico-pr5tico,  orientado  para  o  desenvolvimento  de  competencias  que  visam  integrar

a  inova¢ao  na cultura  organizacional,  por  meio  de  profissionais  e  gestores.  Nesse  curso,  os  participantes

adquiriram  ferramentas  e  conhecimentos  necessarios  para  a  gest2io  da  inova€ao,  desenvolvimento  de

competencias inerentes ao  processo,  estimulando urn modelo mental  para  reinventar  proclutos,  servicos,

comunicac6es  e  neg6cios  inovadores  que gerem  impacto  organizacional.

Participantes: gestores e empregad®s da Fuhda(5o Viva.

Data: 24 a 27 de agosto de 2020

ANAPAR -ESTRUTURA E FUNcloNAMENT0 DAS EFPC

ldentificar  a  estrutura  da  Previdencia  no  Brasil,  os  regimes  e  modelos  previdenci5rios;  obter  conL

ceitos  de  formacao  do  Gusto  previdenci5rio,  as  formas  de  financiamento  aplicadas  ao  ambiente  previ-

denciario  e  as  modelagens  classicas  de  estruturacao  de  urn  plano  de  b9nefi'cios  previdenciarios;  obter

resultados  do  pl

ro
visando  o
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Participantes:  empregados  da  Coordenadoria  de  Atendimento,  Gerencia  de  Neg6cios  e  Gerencia

de  Relacionamento com  o  Cliente.

Data: 1, 2, 3, 8, 9 e 10 de setembro de 2020.

VENDAS E MARKETING DE NEC6CIOS Fislcos E DI¢lTAIS

Curso  voltado  ao  gestor  e  empreendedor  que  deseja  expandir  seu  neg6cio  e  necessita  de  ajuda

para  tomar  as  decis6es  mais  adequadas.  Foram  abordados  quais  os  melhores  modelos  de  crescimento,

determinando as  melhores estrat6gias e a¢6es de marketing e vendas.   0 curso cont6m estudo de casos,

exemplos pr5ticos  e ferramentas de apoio inovadc)ras,  levando o gestor a analisar as tendencias de  mer-

cado,  seu  pdblico-alvo,  suas  competencias,  seu  posicionamento frente aos  concorrentes  e  todas as  pos-

sibilidades de crescimento,  integrando estrat6gias e a¢6es online e offline,  hoje denominadas de phygital.

Participantes:  empregados  da  Coordenadoria  de  Atendimento,  Ger€ncia  de  Neg6cios  e  Gerencia

de  Marketing  e  Produtos.

Data: 21 a 24 de setembro de 2020.

EXCELENCIA EM VENDAS

Curso voltado  para  preparar  o  time  comercial,  com  t6cnicas  e  pr5ticas  especrficas  para  comercia-

lizacao  dos  produtos  da  Fundacao  Viva,  fortalecendo  os  argumentos,  aumentando  a  confian€a  e  conse-

guindo  melhores  resultados  de  proclu¢ao.

Participantes:  empregados  da  Coordenadoria  de  Atendimento,  Gerencia  de  Neg6cios  e  Gerencia

de  Relacionamento  com  o  Cliente.

0  curso foi  divido  em  oito  encontros:

• Die 29/09/2020 - Come construir ® seu roteiro de vendas
• Dia 13/10/2020 -Vendas consultivas: a oferta com foco h®s beheffci®s
• Dia 27/10/2020 -Tut®ria
• Dia 10/11/2020 - Neg®cia€a® e acelera€ao d® ciclo de vehdas

• Dia 20/11/2020 -Tutoria

lar8ada
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o nova an®



VENDAS CORPORATIVAS

Curso  desenvolvido  para  a  rela€ao  828  (rela¢ao  de  vendas  entre  empresas),   onde  o  vendedor

realiza  urn  processo  de  venda  face  a  face,  ou  seja,  vendas  vai  ao  cliente  empresarial  entender  suas  ne-

cessidades,  demandas  e  objetivos.  Dentro  desse  enfoque  sao  desenvolvidas  metodologias  que  vao  da

pr6-venda  ao  p6s-venda.  Nelas,  h5  a  definicao  de:  Quem  €  o  cliente/ Qual  6  o  seu  perfil / Quals os  seus

objetivos  na  compra / Como  comprar  (metodologias) / Como vender  (metodc)logias)  / Como  negociar /

Como fechar os  pedidos / Como tratar do p6s-venda.

Part.icipantes:  empregados  da  Coordenadoria  de  Atendimento,  Ger€ncia  de  Neg6cios  e  Ger€ncia

de  Relacionamento com  o  Cliente.

Data: 23 a 27 de novembro de 2020.

PROCRAMA EXECUTIV0 CONSELHOS  DE ALTA PERFORMANCE NAS  EFPC

Urn dos  dif.erenciais  da  Viva  Previdencia  €  que  os  Conselhos  Deliberativo  e  Fiscal  sao  compostos

por  representantes  dos  participantes  e  assistidos,  escolhidos  por  meio  de  eleic5o.  Sempre  comprome-

tida  com  os  participantes  da  Funda¢ao,  a  equipe  busca  sempre  renovar  os  conhecimentos,  por  meio  de

capacitac6es.

Em  setembro,  os  conselheiros,  diretores  e  gestores  da  Viva  Previdencia  se  reuniram  no  "Progra-

ma  Executivo  Conselhos  de  Alta  Performance  nas  EFPC"  da  UniAbrapp.  0  objetivo  do  programa  6,  sob

perspectiva  pr5tica,   qualificar  os  profissionais  com  s6lida  experi€ncia  em  suas  areas  -  em  empresas

patrocinadoras ou em organiza¢6es de representa€ao dos empregados e participantes -a atuarem como
conselheiros  nas  EFPC.

Muito al6m  de  apresentar  e discutir as quest6es  essenciais  que  envolvem  responsabilidades,  deci-

s6es  e  monitoramento,  o programa  possibilita  o desenvolvimento  de  uma visao inovadora  e ferramentas

para  que,  de  forma  colegiada,  atuem  comc>  agentes  promotores  da  boa  governanca,  desenvolvimento  e
evolucao das  entidades.

Participantes:  conselheiros,  diretores  e  gestores.

VIVA COM SAIJDE E BEN-ESTAR

0 trabalho na Viva  Previdencia manteve-se acelerado,  em 2020.  De

boradores foram liberados para trabalhar de casa.  0  principal objetivo da

6  preservar a  sallde  de  todos  os  colaboradores.  Pensando  no  melhor  para  t

;(,'., r8,i+?,
remota,100% dos cola-

adotada  pela

que se de
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balho da Viva, a entidade promoveu diversas a¢6es de sadde e bern-estar para os colaboradores. Confira:

CAMPANHA DE vAciNAefio  CONTRA A ORlpE

A Viva  ofereceu,  em  maio  de  2020,  a  imunizacao  contra  a  gripe  aos  seus  empregados.  Ao  todo,

33  empregados  foram  imunizados  pela  campanha  da  Fundacao.

VIVA SAUDAVEL COM A VIVA

Em  j.unho  de  2020,  a  Funda€ao  lancou  o  projeto  VIVA  SAUDAVEL  COM  A  VIVA,   inicialmente

com  a  modelo  online  de  ginastica  laboral.  Mas  o  projeto  engloba  diversas  ac6es  voltadas  a  saulde  e  ao

bern-estar  dos  colaboraclores da  Funda€ao.

Em julho,  todos  os  profissionais  fc>ram  convidados  a  participar  de  urn  live  sobre  "Trabalhando  em

home  office:  Urn  bate-papo  saudavel",  com  os  proprietarios  e fisioterapeutas  da  Fisio  Company,  Anclr6

de  Paula  e  Thiago  Bezerra,  por  meio  de  parceria  e  sem  custo  para  a  Funda€5o.  Na  ocasiao,  os  fisiote-

rapeutas  apresentaram  dicas  para  melhoria  do  espa€o  de  trabalho  do  time  da  Viva,  al6m  de  esclarecer

cldvidas  sobre  ergonomia  e  pc>stura.

Outra acao  promovida  pela Viva,  com enfoque  na  sajide e  bern-estar dos empregados,  foi uma  live

sobre  "5  Estrat€gias  para  utilizar a alimentacao como  uma  aliada  a  sua  produtividade'',  com  a  participa-

c5o da  nutricionista Susany N6brega,  que alertou aos  participantes sobre os  impactos  da alimentacao na

produtividade.  A16m  disso,  a  Funda€ao  ofertou,  para  todos  os  empregados,  uma  consultoria  nutricional

online  e  gratuita,  com  o objetivo  de  adequar a  alimentac5o  dos  empregados ao  novo cen5rio  de  teletra-

balho  e  as  suas  rotinas  diarias.

Em  setembro,  aconteceu  a  terceira  live  do  projeto VIVA  SAUDAVEL  COM  A VIVA,  que  abordou  o

tema  "Sajlde  mental  em  tempos  de  covid-19",  com  a  participacao  do  psic6logo,  psicanalista  e  psicote-

rapeuta  especialista  em  sadde  mental,  Luciano  da  Costa  Esprrito  Santo.

Todos  esses  eventos  foram  frutos  das  analises  dos  resultados  das  pesquisas  que  a  Funda€ao  rea-

lizou  com  os  empregados,  em  especial,  clurante  o  peri'odo  do  distanciamento  social,  onde  detectou-se

uma  necessiclade  de a€ao  para  minimizar os  impactos  do  estresse  e  ansiedade  dos  colaboradores.

CLIMA E ENGAJAMENTO

A  equipe  de  Recursos  Humanc>s  da Viva  est5  atenta  ao  clima  e  ao  en

Em  2020,  foram  realizadas  diversas  ac6es,  com  foco  no  ambiente  organizac

;,ii.-    4\
ento da  Funda€ao Viva.



PESQulsA DE CLIMA E ENGAJAMENTO
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Em  agosto,  foi  iniciado  o  ciclo  da  pesquisa  de  clima  e  engajamento,  que  consiste  em  monitorar

continuamente  a  opini5o  dos  colaboradores,  de  forma  amigavel,  rapida  e  com  anonimato garantido,  por

meio  do  sistema  Pulses  Engage.

0 ciclo da pesquisa terminou em dezembro,  e,  ao longo dos meses,  a Fundacao analisou 12 dimen-

s6es  preditoras  do engaj.amento,  sendo  elas:

1.             Alirihamento com a empresa
2.             Emba ixado rism®

3.             I n®va€5o

4.           Ben-esta r
5.            Estrutu ra
6.            J usti€a

7.             Carreira

8.            Feedback e recohhecimehto
9.             Lideran€a

10.          Crescimento pessoal

11.            Felicidade

12.          Relacionamento ihterpessoal

Todas  as  respostas  sao  base  para  que  Fundacao  possa  analisar  o  que  deve  ser  mantido  e  o  que

necessita  de ajustes,  al6m  de  propiciar  oportunidades  de  idealizar  novos  projetos  e  planos  de  a€5o,  para

melhoria  do  clima  organizacional.

LICADOS POR  UM  PROP6SITO

Foi  urn  projeto  com  o  objetivo  de  apresentar  e  comemorar  os  resultados  obtidos  durante  o  ano

de  2020,  demonstrar  os  objetivos  estrat6gicos  para  2021,  estimular,  por  meio  de j.ogos  corporativos,

as  compet6ncias  comportamentais  de  maneira  experiencial  e  demonstrar aos  profissionais  que,  mesmo

separados,  quando  todos  possuem  urn dnico  prop6sito,  6  possivel fazer  ''grandes  artes".

Em  outubro,  aconteceu  a  primeira  etapa  do  projeto  "Separados,  mas  ligados  por  urn  prop6sito",

onde  os  profissionais  foram  convidados  a  retratar,  por  meio  de  uma  pintura,  o  significado  do

Funda€ao:  ''A  VIDA  E  FEITA  DE  PLANOS".

Em  dezembro,  o  proj.eto foi finalizado  com  as  seguintes  etapas  o

EEEEERI
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• Apresentat5o do prop6sito da funda€5®: ®s resultados obtid®s com a Planejamento Estrat€-

gico em 2020, e apresehta€5o da Estrat6gia 2021;
• Jogo digital Transilvania: programa experiehcial que levou ®s participantes a enfrentarem

desafios e realizar o aprendizado de forma hidica, divertida e memorfvel;
• Palestra "Manifesto Humanista -resetar, recall, reciclar e ressignificar": ab®rdou o c®mple-

xo memento que todos viveram em 2020, com foco na evolu€5o e desenvoMment® humane;
• Fechamehto "Fazedores de ^rte": revela€5o do quadro mohtado, com as pinturas realizadas

pel®s empregados, na primeira etapa do projeto, enfatizando a imp®rtancia d® pr®p6sito em
Comum,

VIVA 0  CUIDAR  COM  0  PROXIMO

0 ano de  2020 foi  marcado pelo crescimento das  desigualdades  e o descontrole da sadde pilblica.

Nesse  cenario,  muitas  empresas  iniciaram ou  promoveram ainda  mais  projetos voltados  para  atender  as

demandas  das  pessoas  de  menor  renda.

Considerando  a  impossibilidade  de  realizar  a  tradicional  festa  de  confraternizacao  cle  fim  de  ano

da  Viva,  devido  a  aglomera€ao,  o  proj.eto  ''Viva  o  cuidar  com  o  pr6ximo"  visou  preservar  a  sadde  dos

colaboradores  e  envolver a  equipe  em  uma ac5o solidaria,  ,  em  benefrcio ao  pr6ximo,  al6m de  promover

urn momento descontrafdo  na  Fundacao,  propiciando o  engajamento  organizacional.

Em  novembro,  houve  a  divulga¢5o do  objetivo  aos  empregados.  0  projeto  tornou-se  uma  gincana

soliclaria,  a  qual  iria  selecionar  e  premiar  uma  equipe  da  Funda¢ao  Viva,  composta  por  ate  20  empre-

gados,  com  a  doa¢ao  de   cestas  b5sicas,  que  seriam  entregues  para  a  associacao  ou  a  comunidade  es-
colhicla  pela  equipe  vencedora.

Em  dezembro,  al6m  da  realizacao  das  etapas  da  gincana  solid5ria,  houve  a  revelacao  da  equipe

vencedora  e  a  surpreendente  not`cia  a  Fundacao  de  que  todos  os  times  receberiam  as  cestas  basicas

para  doac6es.

0  projeto  fez  tanto  sucesso  que  entrou  em  pauta  do  Correio  Braziliense.  Com  o  ti'tulo  "Urn fim  de

ano  diferente",  a  mat6ria foi  publicada  na  edicao  do  domingo,13  de  dezembro  de  2020.

PROFISsloNAL INFLUENCER 2020

Em  dezembro,  foi  revelado  e  homenageado  o  ''Profissional  lnfluencer

reconhecer  o  profissional  que  se  destacou  durante  o  ano,  entre  os  empr

Previdencia,  atrelando suas entregas,  a€6es,  comportamentos e as compe

nI     .ft
20",  urn  proj.eto  que visa

clos  da  Funda€5o  Viva  c]e

trans sais  da  Ges
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de  Desempenho  cla  Fundac5o,  como  forma  de  manter  os  colaboradores  e  gestores  atentos  ao  ciclo  da

Gestao  de  Desempenho  e  estimular a  cultura  de  avaliac5o  e  reconhecimento  por  suas  ac6es.

0  profissional  Guilherme  Angelo  -analista  de  Benefrcios,  foi  o  escolhido  entre  os  empregados  e

recebeu,  por  seus  familiares,  o  trof6u  lnfluencer  2020.  Foram  homenageadas  tamb6m  as  profissionais

Carla  Borges  -assistente  de  Atendimento  11,  e  Deborah  Souza  -analista  de  Marketing  e  Produtos,  de-

viclo  ao  nt}mero de votos  recebidos.  Elas  receberam  uma  placa  em  homenagem.



E-
POF! DENTF!O DA VIVA

Uma  das  premissas  da  Viva  6  manter  a  equipe  sempre  alinhada  com  as  pautas  internas  da  Fun-

da€ao.  Aliado  a  isso,  os  gestores  procuram  sempre  trazer  materia.is  de  apoio,  para  compartilhar  novos

conhecimentos  com  os  colaboradores  da casa.  Confira  o  que  aconteceu  dentro da Viva,  em  2020:

HAPPY HOUR  COM  A DIRETORIA

Antes  de  2020,  quem  imaginaria  fazer  urn  happy  hour  virtual?  A  Viva  experimentou  essa  ideia  e

foi  urn sucesso!  Esse foi  o formato  que a  Funclacao adotou para as  reuni6es  mensais de alinhamento das

a€6es  internas.

Como  urn  verdadeiro  happy  hour,  as  reuni6es  de  2020  foram  bern  descontra`das,  cumprindo  o

prop6sito  de  apresentar  todas  as  pautas  importantes:  trabalho  em  home  c>ffice,  cenario  de  investimen-

tos,  clima  organizacional,  prospeccao  e  planejamentct  estrat6gico.

MANUAL DE cESTao DE PRO-ETOs

A  Gerencia  de  Estrat6gia  e  lnova€ao  elaborou  o  Manual  de  Gestao  de  Projetos,  com  orienta€6es

(boas  pr5ticas),  sobre  como  gerenciar  projetos  e  como  sera  a  atua¢ao  do  Escrit6rio  de  Gerenciamento

de  Proj.etos,  frente  ao acompanhamento  e gerenciamento conjunto desses  projetos.  0  Escrit6rio de  Ge-

renciamento  de  Proj.etos  6  de  suma  importancia  para  a  Funda¢5o,  pois  trata-se  de  uma  estrutura  orga-

nizacional que visa padronizar os  processos de governan¢a  relacionados a  projetos  e tern como premissa

basica  facilitar  o  compartilhamento  dos  recursos,  das  metodologias,  das ferramentas  e  das  t6cnicas.

cARTiLHA DE ORIENTAe6Es SOBRE auEST6Es juRiDlcAs

A  Coordenadoria  Jurldica  elaborou  uma  cartilha  de  orientac6es  sobre  quest6es juridicas  internas.

Foi  enviada  a  todos  os  colaboradores,  com  o  objetivc)  de  orientar  e  informar  sobre  procedimentos,  para

melhorar o atendimento dos participantes e assistidos dos  planos de benefrcios administrados  pela  Fun-

da€ao.

cARTiLHA COM iNFORMAe6Es SOBRE A LGPD

A  Coordenadoria  de  Riscos  e  Compliance  preparou  uma  cartilha  com

apresentando conceitos importantes,  que prop6em reflex6es sobre alguns pro

material foi  enviado  a  todos  os  colaboradores,  por  e-mail.

crf)
c6es  sobre  a  LGPD,

entos do dia a dia.  0



PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

E-
0  Planejamento  Estrat6gico  da  Viva  foi  construido  para  cinco  anos,  de  2019  a  2024,  estabele-

cendo  novas  diretrizes  para  a  Funda€ao.  Pela  primeira  vez,  a  entidade  teve  uma  perspectiva  econ6mica

voltada  para  prospec¢ao  de  novos  neg6cios.

Em  2020,  a  Viva  trabalhou  no  mapeamento  e  documenta¢ao  dos  processos  da  Fundac5o.  A  im-

plantac5o  da  gestao  comercial  possibilitou  estruturar  os  principais  processos,  que  viabilizam  o  ingresso

de  novos  participantes  e  novos  recursos  na  carteira  da  entidade,  alinhado  aos  objetivos  estrat6gicos

econ6micos  organizacionais.

Para  o  Planej.amento  Estrat6gico  da  Viva  ser  mais  bern-sucedido,  a  Funda€ao  implantou  a  meto-

dologia  de  Gerenciamento  Eletr6nico  de  Documentos  (GED)  e  fez  mapeamento  de  processos  internos

da  entidade.

iMPLANTAeAO DE 6ERENciAMENTO  ELETR6Nico DE DOcuMENTOs

Mais  urn projeto  realizado  na  Viva,  em  2020,  foi  a  implantacao  de  metodologia  de  GED.  Trata-se

da  adoc5o  de  urn  formato  mais  seguro  e  moderno  para  arquivar  documentos,  seguindo  orienta€6es  da

ciencia  de  Arquivologia,  utilizando  de  conceitos  e  t6cnicas  de  identificacao  de  documentos,  tempo  de

guarda,  c6digos de classifica€ao. Tudo isso realizado por meio de urn sistema  tecnol6gico,  o qual  permite

realizar  a  gestao  de  documentos  (movimenta€ao  e  guarda)  digitalizados  ou  documentos  nativo  digitais,

possibilitando  ainda  a  assinatura  digital  e  certificado  digital,  aos  documentos.

Para  os  processos  implantados,  a  movimentacao  de  documentos  entre  as  areas  ocorre  de  forma

digital,   propiciando  agilidade,  seguranca,  organizacao  e  controle,  al6m  da  mobilidade  de  acesso,  haja

vista  que  os  documentos  podem  ser  acessados  via  web,  possibilitando  ainda  a  facilidade  de  assinatura

digital,  com  validade juridica.

C®nfira os resultados do projeto de implantaf5o da metod®Iogia GED:

Produt®s entregues:  Manual  de  Gest5o  de  Documentos,  Manual  de  Tipologias,  C6digo  de  Clas-

sifica€5o  e  Tabela  de  Temporalidade,  Sistema  de  Gerenciamento  da  Guarda de  Documentos  (DOC  Z)  e

Sistema  de  Gestao de  Documentos  e  Assinatura  Digital  (DOC  Z  CLOUD).

Percehtual de atingimento da meta: 100%

Para  o atingimento da  meta,  foi  contratada a  consultoria SOS  DOCs,

cia,  para  implantar o sistema  GED,  com  os  respectivos  documentos  refere umentos.
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MAPEAMENTO  DE  PROCESSOS

A  Viva  iniciou  o  projeto  de  mapeamento  de  processos  internos  da  Funda¢ao,  em  parceria  com  a

equipe  t6cnica  da SOS  DOCs.  0  projeto foi  dividido  em  13  processos:

Gerir compras e contrata€6es
Gerir or€amento
Realizar a gest5o de controles

Gerir tesouraria

Realizar gestao estrat€gica
Gerehciar as atividades referehtes a gest5® per processes
Realizar a gestao de produtos
Gerenciar a c®munica€5® interna da funda€a®

Gerir cadastro
Gerir atuaria
Gerenciar a retina da folha de pagamento
Prospectar neg6cios

Gerir capta€5o

Todas  as  equipes  se  mobilizaram,  com  participa¢ao  em  entrevistas  cle  levantamento,  promovidas

pela SOS  DOCs.  0  envolvimento  de  toda a  Fundacao foi  muito  importante,  pois,  caso algum gestor  nao

pudesse  participar,  por  exemplo,  era  nomeado  urn  representante  da  area,  para  dar  prosseguimento  ao
mapeamento,  acompanhamento  e validacao dos  fluxos.

Mesmo  diante  da  classificacao  de  responsabilidade  por  processo,  cada  urn  ser  de  uma  gerencia

especrfica,  houve  casos  em  que  as  ac6es  apresentavam  o  envolvimento  de  outras  areas.  Assim,  p6de

haver  a  partic.ipacao  cle  mats  de  uma  area  especificada  ou  ate  mesmo  areas  que  nao  estao  listadas  no

cronograma.

LGPD - LEI GERAL DE PF!OTE€^O DE DADOS
PESSOAIS

A Lei Geral de  Prote¢5o de Dados (LGPD),  N° 13.709, foi aprovada  em agosto de  2018.

6  de  suma  importancia,  pois  refor€a  a  seguran€a  e  a  promo€5o  a  prote€5o  de  dados  pessoais  de  todos

os cidad5os,  em ambito nacional. Com a  LGPD,  o  Brasil  6 inserido no seleto grupo de  pa`ses com legisla-

cao espec`fica  sobre  protecao de dados pessoais. A  lei  regula a atividade  so

de  colaboradores  e de terceiros,  por todos os tipos de organizac6es que  op

estabelecendo  rigorosas  sanc6es,  em caso de descumprimento de  suas de

uso de  dados  pessoais,

in territ6rio  brasileiro,



A  elabora€5o  da  LGPD  foi  pautada  no  General  Data  Protectic)n  Regulation  (GDPR),  Regulamento

de  Prote¢ao  de  Dados  da  Uni5o  Europeia.  No  Brasil,  a  protecao  de  dados  possui  natureza juridica  de

direito  e  garantia  fundamental,  com  base  no  inciso  Xll-A  do  art.  5°  e  o  inciso  XXX  do  art.  22  cla  Cons-

tituicao  Fecleral,  acrescentados  pela  Emenda  Constitucional  n°  17.  Sua  aplicac5o  se  estende  a  qualquer

pessoa,  natural  ou jurfdica,  de  direito  pllblico  ou  privado,  que  realize  o  tratamento  de  dados  pessoais,

online  e/ou  offline.

Para  atendimento  das  exigencias  constantes  na  LGDP,  que  estabelece  diretrizes  importantes  e

obrigat6rias  para  coleta,  processamento  e  armazenamento  de  dados  pessoais,  A  Viva  criou  urn  Grupo

de Trabalho  (GT),  com  a  participacao  de  colaboradores  das  diferentes  areas  da  Fundacao.  As atividades

do  GT  s5o  coordenadas  pelo  coordenador  de  Riscos  e  Compliance,  com  reuni6es  regulares.  0  objetivo

principal  6  identificar  melhorias,   estudos,   trocas   de  experiencias,   identifica€ao  e   mitigacao  de   riscos

existentes,  al6m  de  elaborar  planos  de ac6es  necessarios  nos  diversos  processos  da  entidade.

No segundo semestre de  2020,  o GT -LGPD  da Viva  indicou  curso ''lntroducao a  Lei  Brasileira  de

Protec5o de  Dados Pessoais"  da  Escola  Nacional de Administra¢ao  Publica  (Enap),  para todos os colabo-

radores conhecerem melhor a  lei.  Ap6s  a conclusao do curso,  os empregados  enviaram  seus  certificados

ao  RH  da  Fundac5o.

A  Coordenadoria  de  Riscos  e  Compliance  da  Viva  preparou  tamb6m  uma  cartilha  com  sobre  a

LGPD,  apresentando  conceitos  importantes,  que  prop6em  reflex6es  sobre  alguns  procedimentos  do  dia

a  dia.  Todos  os  colaboradores  receberam  o  material.

RESOLu€^O CNPC N° 32

A Viva  Previdencia  se  adequou  as  exigencias  da  Resolu€5o  N°  32  do  Conselho  Nacional  de  Previ-

dencia  Complementar  (CNPC),  buscando  dar  maior  seguranca  e  confian€a  aos  participantes.  A  Funda-

cao  reestruturou  o  site,  tornando-o  urn facilitador  de  acesso as  informa€6es.

A  Viva ja  vinha  trabalhando  na  adequacao  a  Resolu€ao  CNPC  N°  32,  para  atender  o  prazo  ate  31

cle  dezembro  de  2020,  que  exigia  a  disponibiliza€ao  de  informac6es  institucionais,   em  area  restrita

aos  participantes.  A  Fundacao  se  adequou  a  varios  detalhes,  para  refor¢ar  a  transparencia  de  todos

os  processos  que  envolvem  os  planos  de  previdencia  administrados  pela  entidade.  A16m  de  atencler  a
`=.r=resolucao,  a  iniciativa  trouxe  avancos  e  moderniza€ao  a  pratica  da  comunicac5o  entre  as  EFPC  e

participantes  ativos  e  assistidos.

Assim,  a  Viva  desenvolveu  urn  novo  espa¢o  no  site,  chamado  `'lnforma€6es

sar,  entre  no  portal  da  Funda€ao,  va  ate  o  menu  ''A  Viva"  -  Documentos  lns

Restritas,  insira o CPF e pronto.  L5, voce encontra: extratos das atas dos Conse

resolu€6es  do  Conselho  Deliberativo  e  fornecedores  da Viva  -atuarial,  auditoi

estritas".  Para  aces-

ionais  -  lnformac6es

Deliberativo  e  Fiscal,

contabil,  cust6dia,  in-
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form5tica, juridica  e  publicidade.

Clique  aqui,  para  conferir: _h_tt`Ds://vivaprev.com.br/.Iogin-restrito/

ELEIG6ES DO CONSELHO FISCAL

0  processo  eleitoral  do  Conselho  Fiscal  come€ou  no  dia  03  de  novembro  de  2020,  para  eleger

uma dupla de conselheiros -urn titular e  urn suplente. Para as eleic6es, foi desenvolvido urn hotsite,  com

todas as informa€6es -calendario eleitoral,  edital de convocacao,  regulamento,  resoluc6es e  estatuto da

Viva.  Para conferir,  bastava acessar o site da viva,  que,  durante todo o perfodo eleitoral, abria urn pop-up,

direcionando  a  p6gina.

•                  O prazo para inscric6es das duplas para o conselho Fiscal ficou de 03 a 11  de novembro de  2020.

Ap6s  esse  perrodo,  todos  os  participantes  aptos a votar  poderiam  acompanhar  os  currlculos  dos  candi-

datos,  na  p5gina  das  eleic6es. A vota¢ao foi  aberta  nos  dias  01  e  02  de  dezembro  e foi validado apenas

urn voto  por  CPF.

Todos  os  participantes  foram  comunicados  sobre  as  elei¢6es,  por  SMS,  e-mail,  redes  sociais,  site

e  central  de  relacionamento.

No dia 14 de dezembro de  2020,  foi feita a divulga¢ao oficial do resultado eleitoral,  no site da Viva.

Ant6nio  da  Paz  Carneiro  e  Keila  Martins  Barbosa  foram  a  dupla  eleita.



A  posse  da  dupla  eleita,  para  a  alternancia  do  Conselho  Fiscal  da  Fundacao,  aconteceu  no  dia  15

de  dezembro de  2020.

RELACIONAMENTO COM 0 PARTICIPANTE

Em  2020,  a  central  de  relacionamento  da  Viva  recebeu  e  tratou  perto  de  232  mil  demandas  ori-

ginadas  nos  diferentes canais  de  atendimento.
Os  canais  de  atendimento  sao:
•  Central de atendimento -08007205600;

•  WhatsApp - 08007205600;

•  Site  -fale  conosco  e  area do  participante;

•  Atendimento  presencial,  ate  mar€o  de  2020;  e

•  Redes  sociais  -com  apoio  da  gerencia  de  Marketing.

Os  assuntos  s5o diversos,  sendo  a  maioria  informa€6es  gerais  sobre  os  planos  e  beneficios,  exce-

to  em  ocasi6es  especiais,  a  exemplo  da  libera€ao  do  informe  de  rendimentos  ou  durante  alguma  a€ao

especrfica  promovida  pela Viva.

A  media  de  demandas  recepcionadas  por  mes foi  superior a 19  mil,  sendo a  major  parte  por  meio

do  0800  e WhatsApp.  Os  demais canals,  como o atendimento  presencial,  enquanto  realizado  (antes  da

pandemia),  o contato  ativo  e  as  redes  sociais,  movimentaram  o  restante  dos  atendimentos.

Demanda recepcionadas per mss

j@n/20              fev/20              mar/20             abr/20             mai/20

CADASTRO

jun/20              J u V20              ago#D             Set/20               out/20

0  cadastro  de  clientes  da Viva  passou  a  ser  digital.  Documentos,  que  an

ados  e  tramitados  por  setores,  para  realizacao  de  conferencia,  foram  substitu

seguranca  as  informac6es  dos  participantes.

ecisavam  ser folhe-

a  fim  de  gerar  mais



`-..           _` .-.-.

pAeAMENTO DE BENEFiclos

Foram  operacionalizados  e  concedidos,  no  ano  de  2020,  mais  de  10  mil  beneficios,  uma  soma

de  mais  de  R$156  milh6es,  dentre  eles,  o  Beneficio  Especial  em  Vida,  o  Adiantamento  Financeiro  por

Aposentadoria  e  o  Pecdlio  por  Morte,  demonstrando  o  compromisso  da  Viva  em  garantir  a  seguran€a,

a  fidelidade  e  o  compromisso  com  os  seus  participantes  e  benefici5rios.  Ao  todo,  foram  mais  de  234

mil  parcelas  de  aposentadoria  pagas,  urn  total  de  mais  cle  R$237  milh6es  em  pagamento  aos  nossos

assistidos.

lnternamente,  os  processos  sao  trabalhados  continuamente  em  busca  de  melhorias.  Foi  criado  e

disponibilizado  para  equipe  o  manual  de  procedimentos  do  processo de  concessao de  benef`cios,  com  o

objetivo  de  padronizacao  e agilidade  nas  tratativas  dos  requerimentos  recepcionados  na Viva.

pEsoulsA DE sATisFAeao

Em  2020,  foi  implantado,  para  todos  os canais de  atendimento,  a  pesquisa  de  satisfac5o.  Abrindo

espaco para que os clientes da Viva  registrarem suas avalia¢6es sobre o atendimento recebido.  Os canais

da  Funda€ao  foram avaliados  com  excelencia!

De I.aneiro  a  dezembro,  mais  de  33  mil  pessoas  responderam  a  pesquisa  de  satisfa¢ao  do  atendi-

mento,  uma  media  de  2.800  por  mss,  sendo  que  mais  de  800/o  atribulram  avaliacao  excelente  ou  nota

igual  ou  major  que  nove  para  o atendimento  recebido.

TRANSFERENCIA DE GERENCIAMENTO:
ANAPARPREv                                                          ro

A  Previc  aprovou  a  transferencia  de  gerenciamento  do  Anaparprev  para  Viva  Previdencia.  A  ne-

gociacao,  iniciada  em  2019,  preve  a  gestao  pela  Fundacao  de  urn patrim6nio  adicional  de  aproximada-

mente  R$  600  milh6es,  c}istribuidos  entre  3  mil  participantes,sendo  79°/o  contribuintes  ativos  e  21°/o

assistidos  em  recebimento  cle  benef`cio.  Com  a  transferencia,  o  plano  passa  a mpor  0 portf6lio  de



o#
A   transferencia   de   gerenciamento   do   Plano   Anaparprev   fortalece   a   natureza   de   entidade

multi-institui'da  e  multipatrocinada,  ratificando a  capacidade t6cnica  e  a  excelencia da entidade,  na ges-

tao  de  proclutos  de  previdencia  complementar.  Esse  processo  abre  novas  oportunidacles  para  recepcio-

nar  outros  planos.  A Viva  possui  estrutura  eficiente  e  as  tratativas  para  transferencia  de  gerenciamento

ser5o  intensificadas.

0  processo  foi  formalizado  na  Previc  no  mss  de  outubro  de  2020  e  ap6s  30  dias,  prazo  para

analise,  foi  integralmente  aprovado,  fato  relevante,  uma  vez  que  envolve  complexidade.  Essa  6  a  pri-

meira  transferencia  de  gestao  realizada  na  Viva.  Desde  que  estabeleceu  em  2019,  esse  €  urn  pilar  de

crescimento  da  entidade,  juntamente  com  qualidade  de  gest5o,  fortalecimento  da  marca  e  parcerias

inovadoras.

A  autorizac5o  da  transferencia  de  gerenciamento  do  Plano  Anaparprev foi  registrada  na  Portaria

Previc n° 767, de 3 de novembro de 2020,  publicado em 06 de novembro de 2020,  edicao:  212,  secao:

1,  pagina:  41.

SELO DE AUTORREGULA€fio EM G®VERNANgA DE
EREVES"MENTOS

-                                                                                               -:-_-:-:_

Urn grande  marco  para  a  Viva,  em  2020,  foi  a  conquista  do  Selo  de  Autorregulacao  em  Gover-

nan€a  de  lnvestimentos,  chancela  que  reconhece  a  qualidade  nos  processos  de  governanca  de  investi-

mentos.  0  selo  €  concedido  pelo  programa  de  Autorregulacao,  liderado  por  Associa€ao  Brasileira  das

Entidades  Fechadas de  Previdencia Complementar  (Abrapp),  Sindicato  Nacional das  Entidades  Fechadas

de  Previdencia  Complementar  (Sindapp)  e  lnstituto  de  Certificacao  lnstitucional  e  dos  Profissionais  de

Oap
Seguridade  Social  (lcss).  Somente  17  entidades  sao  certificadas  pelo  programa.

A iniciativa  reconhece as  melhores praticas  na governanca de investimentos,  de form¥a.consolidar

ac6es  voltadas  para  geracao  de  seguranca,  transparencia,  economicidade  e  racionalidade  na  execu€ao

dos  procedimentos  da  Entidades  Fechadas  de  Previdencia  Complementar  (EFPC),  em  especial,  aquelas

vinculadas  aos  processos  de  investimentos,  envolvendo desde  o  momento da an

econ6mico ate  o  registro dos  ativos.

0  selo  6  urn  instrumento  relevante  para  casos  de  transferencia  de  ge

estrat6gicos  da Viva  no  momento.  Os outros s5o de gest5o, fortale

ise  do  cenario  macro-

urn dos  quatro  pontos

ento da marc
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rias  inovadoras.  Urn exemplo  disso  €  a  transferencia  de  gerenciamento  do  plano  Anaparprev para a Viva

Previdencia,  que foi aprovada  pela  Previc,  em  2020.

INVESTIMENTOS DE FUTUF!O

0 ano de 2020 foi clesafiador para as EFPC, devido aos impactos diretos nos investimentos provo-

cados pela pandemia da covid-19.  Mas,  a estrat€gia de investimentos dos planos administrados  pela Viva

Previdencia foi construida de forma a suportar as flutua€6es de mercado, fechando o ano com resultados

positivos.

"Mais uma vez, a Viva apresenta numeros surpreendentes,  mesmo diante do cenario de crise que o

mundo todo enfrentou em  2020,  com  efeito  na economia,  que provocou  urn movimento de grande vo-

latilidade nos  precos  dos ativos,  inclusive no  Brasil.  Isso tudo gera impacto direto sobre  os  investimentos

de  maneira geral,  incluindo os fundos de  pensao.  Ent50,  depositamos  muita  atencao,  adotando todas  as

medidas,  em  busca de  boas  praticas  de governan€a  e,  principalmente,  de  manter o  nosso  compromisso

com  os  participantes",  destaca Silas  Devai  Jr.,  diretor-presidente  da  Funda€5o.

F±ESULIADOS

Em 2020,  a  Fundacao Viva de  Previdencia administrou tres  planos de  beneficios previdenciarios  -

o  Viva  Empresarial,  o  Viva  Futuro  e  o Viva  Pecdlio,  al6m  do  Plano  de  Gestao  Administrativa  (PGA).

CERENCIAMENT0  DOS RECURSO



preza  pela  boa  f€,  lealdade  e  zelo,  sempre  executando  com  a  atencao  pertinente  a  gestao  dos  investi-

mentos.

Tamb6m  sao adotadas  pr5ticas  em consonancia  com  manuais  de  boas  pr5ticas  seguidos  de forma

atenta  pela  administracao.  Dentre  os  procedimentos  sao  realizadas  analises das  melhores  alternativas  e,

depois  de  embasamento  t6cnico  e  fundamentacao,  sao  escolhidas  as  que  se  adequam  mais  a  realidade

e  aos  interesses  dos  participantes  dos  planos  de  beneffcios.

[NVESTiMENTOs E APLicAe6Es -cONCEiTOs EssENciAis

Para  o  melhor  entendimento  dos  termos  utilizados  neste  relat6rio,  sugerimos  a  leitura  do  signifi-

cado  de  cada  urn deles,  neste  glossario:

• Recursos garantid®res

Cada  plano  de  beneffcio  previdenci5rio  possui  seus  recursos  garantidores.  Por  sua  vez,  como  o

pr6prio nome  diz,  recursos garantidores sao os valores  que o plano  possui alocados em aplica€6es finan-

ceiras,  tendo  como objetivo  principal  honrar com  os pagamentos  aos  participantes  e  benefici6rios.

• Segment®s de aplica€ao

Seguindo o  que estabelece a  Resolu¢ao  CMN  n° 4.661,  de  25 de  maio de  2018,  do Conselho  Mo-

netario  Nacional,  as  aplica¢6es  financeiras  dos  planos  administrados  pela  entidade  sao  distribuidas  nos

seguintes segmentos:

•  Renda  fixa:  lnvestimento  em  titulos  emitidos  pelo  governo  (tftulos  pdblicos)  e/c)u  em  titulos  emi-

tidos  por  uma  empresa  (titulo  privado).

•  Renda  variavel:  lnvestimento  em  a€6es de  empresas  listadas  em  bolsa  de valores.

•  Estruturado:  Fundos  de  investimentos  em  participac6es  notadamente  em  empresas  atuantes  no

segmento  de  infraestrutura.

A16m  dos  segmentos  acima  relacionados  e  com  base  na  referida  legislacao,  o  plano  pode  aplicar

seus  recursos ainda  nos  segmentos imobili5rio,  opera€6es com participantes e exterior.  Registramos que

nao  ha  qualquer aplicacao  nos  referidos  segmentos  nos  planos  administrados  pela  entidade.

• Enquadramehto das aplicaL€6es

Para  efeito de verificacao de  enquadramento das aplicac6es,  os  investimentos de  cada

cisam  ser  enquadrados  de acordo  com  as  suas caracterrsticas,  a  saber:

•  Tltulos  pdblicos:  Titulos  de  renda  fixa  emitidos  pelo  Governo  Federal.

ao investidor  e  conta  com  a garantia  clo governo
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• Titulos  privados:  Ti'tulos de  renda fixa  emitidos  por  empresas  privadas.  Proporciona  rentabilidade

e garantia  de  acordo  com  as  caracteristicas  da  emissao.
• Ae6es:  Titulos  que  representam,  para o  investidor,  uma fracao do capital  social  de  uma  empresa.

A  rentabilidade  esta vinculada  a varia€ao  do  pre€o  da  a¢ao  em  bolsa  de valores.

• Monit®ramento do desempenho

Para  verifica¢5o  do  desempenho  dos  investimentos  do  plano,  sao  utilizados  os  seguintes  referen-

ciais  do  mercado  financeiro:

•  CDl:  E  a  sigla  de  Certificado  de  Dep6sito  lnterbancario.  A  taxa  media  diaria  do  CDl  €  utilizada

como referencial para o custo do clinheiro  (ou seja,  osjuros).  Serve  para avaliar a rentabilidade  das

aplica€6es,  por  exemplo,  do segmento  de  renda  fixa.
•  lbovespa:  E  a  sigla  de  indice  da  Bolsa  de  Valores  de  Sao  Paulo.  Apura  o  desempenho  m6dio  das

ac6es  negociadas  na  bolsa  integrantes  do  referido  indicador.  A  variacao  pode  ser  positiva  ou  ne-

gativa  em  determinado  perfodo.  Serve  para  avaliar a  rentabilidade  das  aplicac6es  do  segmento  de
renda  variavel.

• Meta atuaria[

E  exigencia  normativa  que  todo  plano  de  benefTcios  previdenciarios,  na  modalidade  Beneffcio  De-

finido  (BD),  tenha  uma  taxa  minima  atuarial,  mais  conhecida  como  meta  atuarial.

0 que vein a ser essa meta atuarial? Nos fundos de  pensao,  6 a  rentabilidade minima que  deve ser

obtida  na  aplica€ao  dos  investimentos,  com  vistas  a  garantir  o  cumprimento  integral  dos  seus  compro-

missos futuros,  c>u  seja,  o  pagamento  dos  beneffcios a  todos  os  participantes  e  benefici5rios  do  plano.

A  meta  6  fixada  com  base  no  estudo  t6cnico  realizado  pelo  atuario,  que  6  o  profissional  que  es-

trutura  planos  de  previdencia,  calculando  probabilidades  de  eventos,  avaliando  riscos,  fixando  premios,

indeniza€6es,  beneficios  e  reservas  t6cnicas.

• 0 estilo de gest5® dos recursos

Na  entidade,  a  gest5o  dos  recursos  dos  planos  6  realizada  da  seguinte  forma:  internamente  (car-

teira  pr6pria)  e  terceirizada  (fundos  de  investimentos),  conforme  detalhado  a  seguir:

•  Gest5o  interna  (carteira  pr6pria):  Aplicacao  direta  atrav6s  da  aquisicao  de  trtulos  de  renda  fixa

(exemplos:  t`tulos  pdblicos  ou  tltulos  privados).

• Gestao terceirizada  (fundos de  investimentos): Aplica¢ao de  cotas de fundos

renda fixa,  de  renda variavel  ou  de  investimentos  em  participa¢6es.

Conforme  consta  na  polftica  de  investimentos  dos  planos,  a  administra

;.'=

recursos,  considerando  que  esta  forma  traduz  ganhos  p¢rb  o  total  daOS

de  investimento

teira,  com Se8uln

a:I---------_______i:--.-:-:±:--:----i-i-I-T--i-----i::
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• Carteira  pr6pria  (gest5o interna): Aquisicao somente de titulos integrantes do segmento de renda

fixa  e  que  apresentam  baixo  risco  de  cr6dito  (exemplo:  titulos  pdblicos  feclerais),  desde  que  devi-

damente  respaldados  por  analise  t6cnica.  Nao  h5  carteira  pr6pria  no  segmento de  renda vari5vel.

•  Fundos  de  investimentos  (gest5o  terceirizada):  Aplica¢ao  de  cotas  de  fundos  de  investimentos

para  os  segmentos  de  renda  fixa,  renda  variavel  e  estruturado,  devidamente  fundamentada,  com
monitoramento peri6dico de avaliacao e performance. As alocac6es em fundo de investimentos em

participa€6es  sao  precedidas  de  an5lise  t6cnica.

• 0 tipo e a forma de gestao dos recursos

Conforme j5  citado  anteriormente,  a  carteira  pr6pria  est5  vinculada  a  gestao  interna,  e  os fundos

de  investimentos  a  gest5o  terceirizada.  Nos  planos  administrados  pela  entidade  prevalece,  majorltaria-

mente,  a gestao terceirizada,  sendo  que somente  no segmento de renda fixa 6  que  existe alocacao  sob

®      a forma de gest5o interna  (carteira  pr6pria).

RENDA  FIXA

RENDA VARIAVEL

ESTRUTURADO

6est5o lnterna                  Carteira  pr6pria

Oestao lerceirizada             Fundos de  lnvestimentos  (Exclusivos)

Gestao lerceirizada             Fundos de  lnvestimentos  (Exclusivos)

Oestao lerceirizada             Fundos de lnvestimentos (Fechados)

Para os segmentos de renda fixa e renda variavel, a gest5o terceirizada € realizada por meio de fun-

dos exclusivos,  ou  seja,  somente a  Funda¢5o Viva de  Previdencia como cotista clo fundo de investimento.

No  segmento  de  investimentos  estruturados,  a  gestao  6  terceirizada,  sendo  realizada  por  meio  de

fundos  de  investimentos  fechados,  que  possuem  outros  cotistas  e  com  prazo  pre-estabelecido  para  o

t6rmino.

• Crit€ri® de registr® e avalia€ao confabil

A  Resolucao  CNPC  n°  29,  de  13  de  abril  de  2018,  estabelece  crit€rios  para  registro  e  avalia€ao

contabil  de  titulos  e  valores  mobili5rios.  Todos  os  titulos  e  valores  mobiliarios  dos  planos  administrados

pela  entidade  estao,  em  31  de  dezembro  de  2019,  classificados  na  categoria  de  "t`tulos  para  negocia-

cao'',  portanto,  precificados  a valor  de  mercado.

• Custodiante

Os  investimentos  dos  planos  de  benef`cios  previdenciarios administrados

Previdencia  est5o custodiados  no  BTG  Pactual S/A,  instituicao financeira  respo

f  i,--:
Funda€ao  Viva  de

I  pela  cust6dia,
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• Administrad®r dos fuhdos exclusivos

A  administra€5o  dos  fundos  exclusivos  de  investimentos  €  realizada  pelo  BTG  Pactual  Servicos

Financeiros S/A.

RECURSOS OARANTIDORES DO  PLANO

Os  recursos garantidores do plano Viva de  Previdencia e  Peculio sao administrados seguindo o que

determina  a  legislacao  e  as  normas  da  previd€ncia  complementar,  bern como os  crit€rios  estabelecidos

na  Polftica  de  lnvestimento aprovada  para  o ano  de  2020.

Em  31  de  dezembro  de  2020  os  recursos  garantidores  do  Viva  Pecillio  totalizam  o  valor  de  R$

2.488.561.792,86,  assim composto.

F®nte: Ba[ancete ahalitico dez/2020

A)  lNVESTIMENTOS (Par segmento)

F`ENDA  FIXA

RENDA VARIAVEL

I NVESTIM ENTOS  ESTRUTURADOS

8)  DISPONivEL (Saldo em  banco)

C)  EXIGivEL  0PERACI0NAL  e  CONTINCENCIAL

D)  DEP6SIT0  JUDICIAL

2.493.718.486,03

1.987.080.768,63

469.268.822,68

37.368.894,72

2.053,39

(36.655.198,08)

31.496.451,52

79,85%

18,86%

1,50%

0,00y®

-1,47%

1,27D/®

Conforme  pode  ser  observado,  o  investimento  no  segmento  de  renda  fixa  €  o  que  possui  a  maior

alocacao,  com  79,85°/o  do  total  dos  recursos  garantidores.

DISTRIBu[¢fio  DOS INVESTIMENTOS

Visando  detalhar  a   composi¢ao  dos  investimentos,   cuj.o  montante

demonstramos,  a  seguir,  como  6  a  distribuicao  das  aplica€6es  financeiras

e  investimentos  estruturados:

APLICA¢6ES PO EGMENTO

S  2.493.7

a  fixa,  re

„
•486'03,



R$ 2.493.718.486,03

RENDA  FIXA

R$ 1.987.080.768,63
79'7yo

I

RENDAVARIAVEL
RS 469.268.822,68
18,8%

META ATUARIAL

Ametaatuarialdoplanoficouem9,73°/o,apuradapelataxade4,06%aoanomaisavaria€aodo

lNPC(indiceNacionaldePre€oaoConsumidor-lBGE),conformeparametrosestabelecidosnaPolltica

de lnvestimentos do  Plano para 2020.

RENTABILIDADE:

•  Rentabilidade consolidada:   De  forma  sint6tica,  a  rentabilidade  nominal  consolidada  do  Plano

VivadePrevidenciaePecdlio,em2020,foide4,61°/o.Nomesmoperiodoametaatuarialacumu~

lou  9,73%  (lNPC  +  4,06%  a.a.).

•  Rendabilidade  par  segmento:    A  rentabilidade  nominal  consolidada  6  composta  pela  rentabi-

lidade  de  cada  segmento  de  aplica€ao.  No  quadro  abaixo,  esta  demonstrada  a  rentabilidade  por
•    -I.--I---~  ,^f^rar`ria:a  a   r`a  <pfiii6ncia.  comentarios  S0bre  a|)er-

segmento  com  os  respectivos  indicadores  referenciais  e,  na  sequencia,

ormance,

RENDA  FIXA

RENDA VARIAVEL

lNVESTIMENTOS

CDI  ITaxa de

IB0VESPA  (balsa de valores)

ESTRUTURADOS
Meta atuarial

iiii_           ,,,  Ei"-49
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•  Renda fixa:  Rentabilidade de 5,83%,  ficando acima do referencial de  mercado o CDl,  que acumu-

lou  2,769/o  no ano.  0  referido  segmento  foi  impulsionado  pelo fechamento  das  taxas  de juros  dos

t/tulos  pdblicos,  integrantes  da carteira  pr6pria,  e  pelo desempenho  positivo clos fundos  exclusivos

de  renda  fixa.

•  Renda  vari5vel:   Rentabilidade  de  1,91%,   enquanto  o  lbovespa  fechou  o  ano  com  varia¢ao  de

2,92C/o.  Os fundos  de  a€5es,  assim  como  todo  o  mercado  financeiro,  foram  impactados  pela  pan-

demia  do  Covid-19.

•  Estruturado:  Rentabilidade  de  -34,40°/o,  ficando  abaixo  do  exigivel  atuarial  de  9,73%.  0  desem-

penho  abaixo  do  esperado  foi  devido  as  reavalia¢6es  das  empresas  investidas  pertencentes  aos
Fundos de  lnvestimentos em  Participa¢6es  Patria Special Opportunities e Brasil  Energia  Renovavel.

• Rentabilidade per tipo de gestao:

No  quadro  a  seguir,  esta  demonstrado,  de  outra  forma,  a  rentabilidade  do  plano  Viva  de  Previ-

dencia  e  Pecdlio  em  2020,  considerando o  detalhamento  por tipo  de gestao  (carteira  pr6pria  e  carteira

terceirizacla):

Fonte: (Sistema contabil)

COMPOSI€A0  DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

0  quadro,  a  seguir,  demonstra  a  carteira  de  investimentos  do  plano Viva  de  Previdencia  e  Pecdlio

por  tipo  de  aplicacao,  o  respectivo gestor  e  em  qual  segmento  esta  alocado  o  investimento,  bern  como
o  percentual  de  cada  aplicacao  em  relacao ao  total  dos  recursos garantidores:



CARTEIRA  PRO PRIA

FUN00S  0E  INVESTIMENTOS EM
RENDA  FIXA

FUNDOS  DE  DIREITOS CREDltoRlos
-  F'DC

FUNDOS  DE  INVESTIMENTOS  EM

ACOES

FUNDOS  DE  INVESTIMENTOS  EM

PARTICIPAC5ES

MaLibu  lns`i`ucional  FIRF

Florenca  ln8`ilucional FIRF

Mlranto  lnstltuclonal  FIRF

NIX  Instituciona`  FIRF

0onova  ln§Iilul:ional  FIBF

Veneza  lnstitucional  FIA

Modona lnstitucional  FIA

Palria  lnfraeslrulura  FI C
de  FIP

Bra5il  Energla  Ronovfvel  FIP

FIP  Multleslral6gla  Klnea
Private  Equity  11

P5lria Spocial  Opportunitie31
Flo  de  FIP

Safra Asset Manaoemelit

BNP Poribaa A88et  Management

88  Cost6o  do  Reour§os  DTVM  S.A.

I!®d  Unlbanco  S.A.

Sut Am6rica lnve6tinentos

102.136.422,81                           4,10%

436.429.326.50                    17.54y.

387.783.596.35                    15, 58./.

276.269.07e,95                      il,ioy.

2.a.63®.126.70                      12.00%

Eco  ces`5o  de AIIvos  LTDA                                           I.141J)77,43                       0,05y,

ARx lnvoslimonlos LTDA                                           320.5n.501,51                     13,20%

P6tria lnlrao§tru`ura oesl5o do
Rec.  LTDA

BraslL Plural  Boglao  do  Produlo§
Bslr.  LTDA

Kinea  Private  Equity lnvoslimon-
'os S.A.

P5lria  lnvo§li monlo8  LTDA

19.495.524.19                          0.78%

5277.048.53                       021%

12.5oe.4o4.oi                      o,Soy.

87.,17.'7                         0,00®/.

D )  INVESTIMENTOS  ( A  +  8 +  C )

E )  DISPONivEL (SaLdo em banco)

F )  EXIcivEL OPERAC[ONAL e  CONTICENC]AL

C)  DEP6SITO JUDICIAL

2.4.3.718.486,03         11}0,21%

2.0 53,3,           0,00%

(36.65 5.I?a,08)          -1,47%

31.4.6,451.5 Z             1,Z7%

C)  RO  -RECuRSOS  OARANTIDORES   |D  +  E  +  F+  a)                                                                                                                                           Z.488.561.792.86100,00%

•         ENauADRAMENTO DOs lNVESTiMENTOs

0  plano  Viva  Pecillio  esta  enquadrado  em  relac5o  aos  limites  estabelecidos  na  Polltica  de  lnves-

timento  do  plano  e  limites  de  aloca¢ao  dos  recursos  garantidores,  estabelecidos  na  Resolucao  CMN  n°

4.661/2018,  nos  segmentos  de  renda  fixa,  renda variavel  e  investimentos  estruturados.

cOMposleAO DOs REcuRsOs cARANTIDOREs (2Oi9 E 2020)

0  demonstrativo,  abaixo,  apresenta  as alocac6es  dos  recursos  garantidores  do

por  segmento  e  por tipo  de  gestao,  no  final  dos  exercrcios  de  2019  e  2020.



``.      `     -`-._   -`.`..    .

PLAN0 VIVA PECULIO

Taxa de Administraeio

Taxa de performance

Juridico

Cust6dia

Taxas Cetip / Selic / Anbima

Gestao

Taxa  Fiscaliza€ao  CVM

Auditoria

Consultoria

Outros

Outras desp.adm.

Cart6rio

7.198.145,33

2.308.657.76

1.115.415,39

689.637,01

442.381,84

211.579,18

204.601,45

63.809,01

53.463,69

51.712,74

30.990,55

3.963,63



DESPESAS ADMINISTRATIVAS

As despesas administrativas do  Plano Viva  Pecdlio sao apuradas de acordo com o regulamento e os

crit6rios  constantes  no  plano de  Gest5o Administrativa  (PGA).

Fonte:  Balancete  Cont5bil

lmportante  ressaltar  que  a  despesa  administrativa  por  participante  dos  planos  administrados  pela

Funda¢ao  Viva  de  Previdencia  6  uma  das  menores  do  sistema  de  previd6ncia  complementar  brasileiro.

0  plano Viva  de  Previd€ncia  e  Peculio  encerrou  o  exerc`cio  de  2020  com  mais  de  28  mil  participantes

e,  somando  participantes  e  assistidos,  s5o  mais  de  48 mil  pessoas.
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HB©LI'TICA DE INVESTIMENTO 2021

E s                                                                                                                                                             EVI.C

Plar`o de  Benell.clos                  Ju`ic  cesarAl`'es vieire          Z49.135.88I_68                              :.i:nt:;caaesAdmn straca:

Objetivos da Gestao: 0 objetivo da Funclacao Viva de  Previdencia  6 administrar os  recursos do Pla-

no Viva  Pecl]lio,  tendo como foco a  alocacao eficiente dos  recursos de forma  a  maximizar a  rela¢ao  risco

e  retorno.  Para  a  consecu€ao  de  seu  objetivo,  a  Viva  leva  em  consideracao  a  modalidade,  a  maturidade

e  as  caracteri'sticas  das  obriga€6es  do  plano,  buscando  garantir  o  pagamento  c]o  fluxo  de  despesas  ao

longo  do  tempo.

F®nte: Cen5ri® 2021 - FOCUS Banco Central -Relat6rio de Mercado -23/10/2020 (*) Proje€5o pare fin d®

an® de 2021

Renda  Fixa

Renda Vari5vel

Estruturados

lmobiliario

Operac6es com  Participantes

Exterior

Renda  Fixa

Renda Variavel

Estruturados

lmobilisrio

Operac5es com
Participantes

Exterior

93,30%

6,70%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

29.40%

22,80%

'7,80%

10,00%

10,00%

44,80%

12,50%

17,80%

10,00%

5,00%

SELIC

Selic + 6,00% a,a.

Selic +  4,00% a.a.

SeLic  +  5,00%  a.a.

Taxa Atuarial

Taxa Atuarial



Tesouro  Nacional

Outros Titulos de  RF (ExcLuindo Tit.Ptib.Fed.)

Emissio ou CoobrigaE5o de lnstitui¢5es  Financeiras

Emissao de Sociedade per Ac6es de Capital Aberto

Colas de Fundos admitidos no  Mercado Secund5rio (Fundos de
indices de  RF)

TI'tulos  Estaduais e  Municipais

Obriga€6es de Organismos Multilaterias

Emissio ou Coobrigacio de  lnstituie6es Financeiras Nao Bancirias

Debentures Emitidas por Sociedade par A€5es de Capital Fechado

Colas  de  FIDC,  FICFIDC,  COB,  e  CCCB

CPR,  CDCA. CRA e WA

29.40%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

80,00%

80,00%

80,00%

80,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20,00%

20,00%

20,00%

% do capital votante de  uma me§ma companhia aberta ou SPE

% do capital total de uma mesma  cia aberta  ou SPE

% do  PL de uma mesma jnslituicao financeira  bancsria, n5o bancfria e
cooperativa de cr6dito

yo do  PL de  urn mesmo  FIDC,  Flo  FIDC.  Fll  e  FIC  FII

% do  PL do  Fundo  de  lnvestimento constitui'do  no  BrasiL e  classificado  no
segmento  Exterior

% do  PL do  Fl conslituido no exterior e do  PL das SPE de capital fechado

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00y®

0,00%

±         RentabiLidade (%) cO®IaXa)c:aQ'i:

eel         I          A          ENx                  RE                                                               3Nes\x`

gg¢i
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VIVA  PECULlo  -Ano 5,32                    19,85                  16,44                  12,55                    14,51

VIVA PECULlo  -Acumulada 5.32                  26,23               46,98               65,42                89,43
auEC)0a)JJ1=®

Renda Fixa  -Ano 9,01                     20,34                  15,66                   10,90                     12,61

Renda Fixa -Acumulada 9,01                     31,18                  51,73                  68,26                  89,48
irl®JJ•rlD`

Renda Variavel - Ano -6,71                  20,74                 17,00                 22,24                 37,80

Renda VariaveL -AcumuLada -6,71                     12,64                   31,79                    61,10                     121,99
•Ha€ro=

Estruturado  -Ano -5,57                   6,42                  29,61                  0,55                  -19,38

Estruturado -Acumulado -5,57                  0,49                30,25                30,96                  5,58
-rl0)n0aLJ`iC)aC)

Fonte  car'e'ra`Custed'ante'eRe'ator'®Rentab'`'dede`S`stemacontabA           ¢             ,/'                  Th
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CONTROLE DE RISCO

Risco  de  Mercado  -  Utiliza-se  como  indicador  principal  de  risco  de  mercado  a  metodologia  de

Value at Risk (VaR),  com os tratamentos e ajustes inerentes ao desenvolvimento da modelagem matem5-

tica,  os quais presumem-se  minorar as fragilidades  mercadol6gicas do conceito,  traduzindo-se a  preser~

vac5o  de  capital  em  medida  ex-ante  de  avalia€ao. S5o  definidos  os  seguintes  parametros  para  o c5lculo

do VaR:  Modelo  param6trico,  intervalo  de  confianca de  95°/o,  horizonte  de  tempo  de  21  dias  dteis.

Risco de Cr€dito -Qualquer  aloca€ao  realizada  em  ativos  de  cr5dito  privado  devera  ser  avaliada

de  acordo com  o  que  estabelece  a  pol'tica  de  investimentos  dos  Planos  de  Benefi'cios  da  Funda¢ao  Viva

de  Previdencia,  especificamente  quanto  aos  processos  de  investimentos  mobiliarios,  visando  minimizar

este tipo  de  risco.  Seguindo os  crit6rios  estabelecidos  na  Pol`tica  de  lnvestimentos,  os  ativos  de cr6dito

privado  devem  ser  classificados  como  baixo  risco  de  cr6dito  e  possui  rating  elaborado  por  agencia  de

classifica¢ao  de  risco  internacional.

Risco de Liquidez -0  risco  de  liquidez  caracteriza-se  pela  possibilidade  de  ocorrencia  de  perdas

financeiras  resultante  da  dificuldade  de  se  desfazer  de  ativos  para  honrar  seus  compromissos,  Na  Viva

Previd6ncia,  esse  risco  6  avaliado  no  momento  do  estudo  macroalocacao  de  ativos  (ALM),  que  norteia

a  aplica€ao  dos  recursos  pela  indicacao,  mas  nao  somente,  da  necessidade  de  atendimento  do  fluxo  de

pagamento  de  beneficios  previdenciarios,  o  qual  sinaliza  a  liquidez do  portfolio  para  pleno  atendimento

das  obriga€6es.

Risco  Legal -  Este  risco  esta  relacionado  a  possibilidade  de  perdas  decorrentes  de  multas  e/ou

indenizac6es,  como  por  exemplo,  aos  questionamentos jur{dicos  na  execu¢ao  dos  contratos,  os  quais  a

Viva  Previdencia  procura  mitigar  este  risco  submetendo  a  aprecia€5o  de  seu  departamento juridico  os

contratos,  podendo  estes  tamb6m  serem  submetidos  a  an5lise  terceirizada.

Risco Operacional -Este  risco esta associado a  possibilidade  de  ocorrencia de  perdas financeiras

resultantes  de  falhas  humanas  ou  de  sistemas,  deficiencia  de  controles,  inadequa¢ao  dos  processos  in-

ternos  ou  fatores  externos.  A  Fundacao  Viva  de  Previdencia  procura  mitigar  este  risco  utilizando-se  de

normas e controles a partir dos preceitos recomendaveis pelo  mercadc>,  atendendo ao padrao necess5rio

de  seguran€a,  em especial,  no que se refere as opera€6es efetivadas no mercado financeiro,  por meio de

uma  area  de  controle  cle  investimento  e  por  meio do custodiante  (terceiro  indepenclente).

Risco Sistamico -Pode ser definido como a probabilidade de ocorrer perdas acumuladas  devido

urn evento  que  d5  in`cio  a  uma  s6rie  de  preju`zos  sucessivos  ao  longo  de  uma  cadeia

mercados,  que  comp6em  urn sistema.  Especificamente,  no  caso  da  Fundacao Viva
instituic6es

rf
Previdencia,  sera



Risco de  .magem -  i  decorrente  de  pr5ticas  internas,  eventos  de  riscos  e  fatores  externos  que

possam  gerar  uma  percep€ao  negativa  da  instituicao  por  parte  de  terceiros,  acarretando  impactos  in-

desej.aveis  na  percepcao  da  marca  ou  perdas financeiras.  A aquisic5o de  ativos financeiros  pode  resultar

em  risco  de  imagem  para  a  Funda¢ao Viva  de  Previd€ncia.  Portanto,  o  Comite  de  lnvestimentos  devera

fazer men€ao ao  mesmo,  sempre  que detects-lo,  quando  cla  elabora¢ao das  propostas de  investimentos

e  sobre  negociacao  de  ativos.

RECuRSOS GARANTIDORES DO  PLANO

Os  recursos  garantidores do  Plano Viva  Empresarial  s5o administrados,  conforme o que determina

a  legisla¢ao  e  as  normas  da  previdencia  complementar,  bern como os  crit€rios  estabelecidos  na  Pol`tica

de  lnvestimento aprovada  para o ano de  2020.

Em  31  de  dezembro  de  2020,  os  recursos  garantidores  do  Viva  Empresarial  totalizam  o  valor  de

R$ 82.548.256,44,  assim  composto:

A)  lNVESTIMENTOS  (Por segmento)

RENDA  FIXA

RENDA VARIAVEL

INVESTIM ENTOS  ESTRUTURADOS

8)  DISPONivEL (Saldo  em  banco)

C)  EXIGl'VEL 0PERAcloNAL e  CONTINGENCIAL

F®ute: Balancete analitico dez/2020

82.5?7.298,26

63.469.211,69

18.271.614,11

856.472,46

142,98

(49.184,80)

76,89%

22,13%

1,04%

0,00%

-0,06%

41ur
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DisTRIBuiefio DOs iNVESTiMENTOs

o#\`!

Visando  detalhar  a  composi¢ao  dos  investimentos,  cujo  montante  6  de  R$  82.597.298,26,  de-

monstramos  a  distribuic5o  das  aplica€6es  financeiras  em  renda  fixa,  renda  vari5vel  e  investimentos  es-

truturados.

APLICA¢6ES POR SECMENT0

RS 82.597.298,26

RENDA  FIXA
R$  63.469.211,69

76,8%

I

RENDA  VARIAVEL

RS  18.2'/1.614,tl

22,10/a

META REFERENCIAL:

A  meta  referencial  do  plano  ficou  em  9,87%,  apurada  pela  taxa  de  4,19%  ao  ano  mais  a  varia¢ao

do  lNPC  (l'ndice  Nacional  de  Pre€o  ao  Consumidor),  conforme  parametros  estabelecidos  na  Polrtica  de

lnvestimentos  do  plano  para  2020.

RENTABILIDADE:

Rentabilidade  consolidada:  De  forma  sint6tica,  a  rentabilidade  nominal  consolidada  do  plano  Viva

Empresarial  em  2020 foi  de  2,68%.  No  mesmo  perrodo  a  meta  atuarial  acumulou  9,87%  no

odo  (lNPC  +  4,19°/o  a.a.).

• Rentabilidade  por  segmento:   A  rentabilidade  nominal consolidada  €  composta  pela

de cada segmento de aplicacao.  No quadro abaixo,  est5 demonstrada a rentabilidade

com  os  respectivos  indicadores  referenciais  e,  na  sequencia,  coment5rios  sobre  a

jE

bilidade



• Renda fixa:  Rentabilidade  de  3,23°/o ficando acima  do  referencial de  mercado o  CDl,  que acumu-

lou  2,76%  no  ano.  0  referido  segmento  foi  impulsionado  pelo  fechamento  das  taxas  de juros  dos

trtulos  pllblicos,  integrantes  da  carteira  pr6pria,  e  pelo desempenho  positivo  dos fundos  exclusivos

de  renda  fixa.

.              ;,:e2no,:aovsarfjua:::sRdeentaacb:::,a::sjdme c2o':8o%t'o::qouamn::c:d:b;::Sn::i;:,C::rua: ,amn:a::amdovsa;'::aa;a::
demia  do  Covid~19.

•  Estruturado:  Rentabilidade  de  -30,76%,  ficando  abaixo  da  meta  atuarial  de  9,87°/o.  0  desem-

penho  abaixo  do  segmento  foi  devido  as  reavaliac5es  das  empresas  investidas  pertencentes  aos
Fundos de  lnvestimentos em  Participa¢6es  Patria Special Opportunities e Brasil  Energia  Renovavel.

•  Rentabi`lidade  per tipo de gestio:  No  quadro  a  seguir,  esta  demonstrado,  de  outra  forma,  a

rentabilidade  do  plano  Viva   Empresarial  em  2020,  considerando  o  detalhamento  por  tipo  de  gestao

(carteira  pr6pria  e  carteira  terceirizada).

F®nte: (Sistema cont5bil)
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cOMposiefio DA cARTEiRA DE iNVESTIMENTOs

0  quadro,  a  seguir,  demonstra  a  carteira  de  investimentos  do  plano Viva  Empresarial,  por  tipo  de

aplicacao,  o respectivo gestor  e  em  qual segmento  esta  alocado o  investimento,  bern como  o  percentual

de  cada a 5o  em  rela

CARTEtRA  PRO PRIA

FUNDOS  DE  INVESTIMENTOS  EM
RENDA  FIXA

FUNDOS  DE  INVESTIMENTOS  EM

ACBES

FUNDCIS  DE  INVESTIMENTOS  EM

PARTICIPACOES

ao ao  total  dos  recursos

Tflulos Ptlbllcos  Federai§

Malibu  lnslitueional  FIRF

NIX  lnstituclona`  FIRF

O®nov8  ln3lllucional  FIRF

P5tria lntraostrulura Flo
dB  F'P

Brasll  Enengia  Renovive[  FIP

FIP  Mulllostrol€gia  Kinea
PrivalB  Eqully  11

P6`ria  Speclal Opportuni`i®§  I
F'C d8  FIP

arantidores:

13.016.17..77                        15,77%

Safra  Asset  Nana gomonl                                             13.7S2.351.71                      16.66%

lla ti  unib®neo  s.A.                                                              12.800.625,84                       15,51%

Sul Am6rlca  lnvo§llmonto8                                   23.?00.034.3§                   28,95./.

3.707.7 53,28                       4.49.A

ARx  lnvB§tim8nlo8  LTDA                                           14.563.860.82                     t7.64%

P5tria lnfraestru!ura oest5o de
R®c,  LTDA

Brasil Plural Cestio de  Prodiitos
E8tr.  LTDA

I(ineo  Priv®Ie  Equity lnveBlimen-
'o§  S.A.

P5tria  lnvesti menlos LTDA

49,.002,72                      0,60%

10 5.540.98                         0.lay.

Z50.168,09                       a.30%

1.760.70                        0,00%

I) )  lNVESTIMENTOS  ( A + 8  +  C )

E )  DISPONivEL (Saldo ®m  banco)

F )  EXIcivEL OPERACIONAL e  CONTICENCIAL

82.597.298,26       loo,06%

142,9®            0,00%

(4?.184,80)         -1],06%

G )  RC  -RECURSOS  C^RANTIDORES   ( D +  E  +  F ) 82.548.256,44       loo,00%

ENauADRAMENTO DOs INVESTiMENTOs

0  Plano Viva  Empresarial  esta  enquadrado  em  rela¢ao  aos  limites  estabelecidos  na  Polrtica  de  ln-

vestimento  do  plano  e  limites  de  aloca¢ao  dos  recursos  garantidores,  estabelecidos  na  Resolu¢ao  CMN

n° 4.661/2018,  nos  segmentos  de  renda fixa,  renda  variavel  e  investimentos  estruturados.

cOMposieAO DOs REcuRsOs cARANTIDOREs t2Oi9 E 202Oi

0  clemonstrativo  abaixo apresenta as  alocac6es dos  recursos garantidores

rial,  pc>r  segmento  e  por  tipo  de  gestao,  no  final  dos  exercrci 2019 e 2020.



Para  melhor  compreensao  registramos  comentarios  sobre  a  distribuicao  e  movimentacao  dos  in-

vestimentos  em  2020,  bern como a  comparacao  da alocacao  em  rela¢ao ao  ano  anterior:

•  Renda  fixa:   Em  2020,   se  manteve  a  concentracao  da   maior  parcela  dos   investimentos  com

76,89°/o dos recursos garantidores,  uma pequena reducao em rela€ao aos 80,54% do ano de 2019.
•  Renda  variavel:  Em  2020,  fechou  com  aloca€ao  de  22,13%,  com  urn  aumento  da  posi€ao  em

relacao  aos  17,240/o,  alocados  no  segmento  no ano  de  2019.
•  Estruturado:  Em  2020,  a  aloca¢ao  foi  de  1,04%,  redu€5o  da  posicao  em  rela¢ao  aos  2,28%  da

alocacao  do ano  cle  2019,  em virtude de  recebimentos  de amortizacao  e  reavalia¢ao  de ativos  dos

fundos.

cusTOs DA eESTAO TERCEiRlzADA

Os  custos  com  a  gest5o  terceirizada  (aplica¢6es  efetuadas  por  meio  de

estao demonstrados de acordo com o que estabelece o par5grafo dnico do artigo;:nlgrad:

EE
investimentos)

Resolucao CGPC

n° 13,  de |° de  outubro  de  2004.



Taxa de Administrac5o

Taxa de performance

Taxas Cetip / Selic / Anbima

Taxa  Fiscalizae5o  CVM

Cust6dia

Auditoria

Outros

Gest5o

Outras desp.adm.

Juridico

ConsuLtoria

Cart6rio

222.416,85

59.091,85

14.733,36

7.314,33

7.182,27

1.493,12

1.0,0,99

936,53

498,84

352,70

46,58

0,93

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

As despesas administrativas do plano Viva  Empresarial s5o apuradas de acordo com o regulamento

e  os  crit6rios  constantes  no  Plano  de  Gest5o  Administrativa  (PGA).

Piano VIVA PECULlo  -Despesas Adminislrativas  -Ano  de  2020 17.357.800,39

Adminislra€ao Previdencial 507.442,90

Pessoal e encargos 341.134,61

Treinamentos/congresso esemin5rio§
6.843,00

Viagens e estadias 6.231,78

Servieos de terceiros 78.626,80

Despesas gerais 46.099,03

Depreciac6es e amortizac6es 5.769,98

Tributos 22.737.70

Adm]nistra€5o dos lnvestimentos 30.435,4'

Pessoal e encargos 21.258,90

Treinamentos/congresso eseminarios
429,05

Viagens e estadias 390,73

Servicos de terceiros 5.146,09                                                                  /

Despesas gerais 2.848,87

Depreciac6es e amortizac6es 361'77                                      ,

Importante  ressaltar  que  a  despesa  administrativa  por  part icipantedosplano         ministrados         a

Fundacao  Viva  de  Previd€ncia  6  uma  das  menores  do  sistema  de  previdencia  co           mentar  brasil.r

0  plano Viva  Empresarial  encerrou  o  exerclcio  de  2020  com  1.3ft  participantgs.                  (\;1     .



pOLfTlcA DE ENVEs"MENT® 2cei

Objetivos  da  Gest5o:  0  objetivo  da  Viva  Previdencia  6  administrar  os  recursos  do  Plano  Viva  Em-

presarial  tendo  como  foco  a  alocacao  eficiente  dos  recursos  de  forma  a  maximizar a  relac5o  risco  e  re-
torno.  Para  a  consecucao de seu objetivo,  a  Fundacao  leva  em considera¢ao a  modaliclade,  a  maturidade

e  as  caracteristicas  das  c)brigac6es  do  plano,  buscando  garantir  o  pagamento  do  fluxo  de  despesas  ao

longo  do tempo.

F®nte: Cen5rio 2021 - FOCUS Banco Centl.al - Relat6ri® de Mercad® -23/10/2020 (*) Proje€5o para fin do

ano de 2021

®
Renda  Fixa

Renda Vari5vel

Estruturados

lmobili5rio

Operae5es com  Participantes

Exterior

SELIC

SeLic  +  6,00%  a.a.

SeLic+4,00a/oa.a.

SeLic  +  5,00®/a  a.a.

Taxa Atuarial

Taxa Atuarial

Renda  Fixa

Renda Varifvel

Estruturados

lmobjLi6rio

89,30%

10,70%

0,00%

0,00%

Operac6es com  participantes                       0,00%

Exterior                                                 o,ooo/o

32,20%

2',10%

16,70%

10,00%

10,00%

42,40%

15,90O/o

5,00%

10,00%
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Emissor Wnimo%

11,  ,I,  ,    .M5ximo%

Tesouro Nacional 32,20O/a 100,00%

Outros Titulos de  RF (Excluindo Tit,Pdb.Fed.) 0,00% 80,00%

Emiss5o ou Coobrigac5o de lnstituie5es Financeiras 0,00% 80,00%

Emi§s5o de Sociedade por Ac6es de Capital Aberto 0'00O/a 80,00%

Colas de Fundos admitidos no  Mercado Secundsrio  (Fundos de indi-
0,00yo 80,00%ces de  RF)

Titulos  Estaduais  e  Municipais 0,00% 0.00%

Obrigae6es de Organismos  Multilaterias 0,00% 0,00%

Emiss5o ou Coobrigaf5o de  lnstituie6es Financeiras N5o Banc5rias 0,00% 0,00%

Debentures Emitidas por Sociedade par Ae6es de Capital Fechado 0,00% 20,00%

Colas  de  FIDC,  FICFIDC,  COB,  e  CCCB 0,00% 20,00%

CPR,  CDCA, CRA e WA 0,00% 20,000/a

% do capital votante de uma  mesma companhia aberta ou SPE

% do capital total de uma  mesma cia aberla ou SPE

% do PL de uma mesma instituicao financeira banciria, n5o banc5ria e coope-
raliva  de cr6dito

%  do  PL de  urn mesmo  FIDC.  FIC  FIDC,  Fll  e  Flo Fll

%  do  PL do  Fundo  de  lnvestimento  constitul'do  no  BrasiL e classificado  no seg-
mento  Exterior

% do PL do  Fl constituido  no exterior e do PL das SPE de capital fechado

0,00%

0,00%

0,00O/o

0,00%

0,00%

0,00%

-]fi'Eu.I.III,IL++i,I ITDmlinTq'.i].LT|1   ,I , .J

l'J..,,,.Z'

% de uma mesma s6rie de tftulos ou valores imobili5rios 0,00% 25,00%

% de uma mesma cLasse ou s6rie de cotas de FIDC 0,00% 25,00%

Re,rahilidar|o  |e/\                                                                                                              \
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OEAPREV -Ano 4,68                   22.24                 14.05                 14,46                  19,34

GEAPREV -Acumulada 4,68                  27,96               45,94               67,04                9?,35
`  sREilli

1                                                                    ?T          T                                .\   J
sees ?#RTfSfffjifasxffENFf¥SEN&#sAls3ftxs©juifi§idesae#6

Renda  Fixa  -Ano 8,22                   22,97                 12,36                  12,92                   17,45

Renda Fixa -Acumulada 8,22                  33,08               49,53               68,85                 98,31

Renda Variavel -Ano -5,67                22,98               18,44               23,40                37,86

Renda Vari6vel -Acumulada -5,67                   16,01                 37,40                69,55                 133,74

Estruturado -Ano

:::::          :,I;i          :::al     31;1,:,           ;,1,:,:Estruturado -Acumulado

Fontecarte]ratcustod]ante,eRe[at®rt®Rentab]].dadets[stethac®nt#fflU;,64EN



CONTROLE DE RISCO

`

Risco  de  Mercado  -Utiliza-se  como  indicador  principal  de  risco  de  mercado  a  metodologia  de

Value at  Risk  (VaR)  com os tratamentos e ajustes  inerentes ao desenvolvimento da  modelagem  matema-

tica,  os quais presumem-se  minorar as fragilidades mercadol6gicas do conceito,  traduzindo-se a  preser-

vacao  de  capital  em  medida  ex-ante  de  avalia¢5o.  Sao  definidos  os  seguintes  parametros  para  o c5lculo

do VaR:  Modelo  param6trico,  intervalo  de  confianca  de  95°/o,  horizonte  de  tempo  de  21  dias  dteis.

Risc® de Cr€dito -Qualquer  aloca€ao  realizada  em  ativos  de  cr6dito  privado  devera  ser  avaliada

de acordo com  o que  estabelece  a  poll.tica  de  investimentos  dos  Planos de  Beneflcios  da  Funda€ao Viva

de  Previdencia,  especificamente  quanto  aos  processos  de  investimentos  mobiliarios,  visando  minimizar

.       ;::vea:,:od:;erLscsoe rsc:::::fidcoa::sc:,:eLr:osb:jsxtoabr:s,::,::sc::d:to:,t:c;odsesj:vr:;,t::ee::::,r::oat:voorsadg:nc::ad ,dt:

classifica¢ao  de  risco  internacional.

Risco de Liquidez -0  risco  de  liquidez  caracteriza-se  pela  possibilidade  de  ocorrencia  de  perdas

financeiras  resultante  da  dificuldade  de  se  desfazer  de  ativos  para  honrar  seus  compromissos.  Na  Fun-

dacao Viva  de`Previd6ncia  esse  risco 6 avaliado  no  momento do  estudo  macroalocacao  de ativos  (ALM),

que  norteia  a  aplicacao  dos  recursc>s  pela  indica¢ao,  mas  nao  somente,  da  necessidade  de  atendimento

do  fluxo  de  pagamento  de  beneffcios  previdenciarios,  o  qual  sinaliza  a  liqu.idez  do  portf6Iio  para  pleno

atendimento  das  obrigac6es.

Risco  Legal  -  Este  risco  est5  relacionado  a  possibilidade  de  perdas  decorrentes  cle  multas  e/ou

indeniza€6es,  como  por  exemplo,  aos  questionamentos juridicos  na  execu¢5o  dos  contratos,  os  quais  a

Funda¢ao Viva de  Previdencia  procura  mitigar este risco submetendo a aprecia€ao de seu departamento

juridico  os  contratos,  podendo  estes  tamb€m  serem  submetidos  a  analise  terceirizada.

Risco Operacional -Este  risco esta  associado  a  possibilidade  de  ocorrencia  de  perdas financeiras

resultantes  de  falhas  humanas  ou  de  sistemas,  deficiencia  de  controles,  inadequacao  dos  processos  in-

ternos  ou  fatores  externos.  A  Funda¢ao  Viva  de  Previdencia  procura  mitigar  este  risco  utilizando-se  de

normas e controles a  partir dos preceitos recomendaveis pelo mercado,  atendendo ao padr5o necess5rio

de seguran€a,  em especial,  no que se refere as opera¢6es efetivadas no  mercado financeiro,

uma  area  de  controle  de  investimento  e  por  meio do  custodiante  (terceiro  indepenclente).

Risco Sistamico -Pode ser definido como a probabilidade de ocorrer perdas acumuladas devido a

urn  evento  que  d5  in`cio  a  uma  s6rie  de  prejufzos  sucessivos  ao  longo  de  uma  cadeia  de  institui€6es  ou
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Risco de  .magem -  E  decorrente  de  praticas  internas,  eventos  de  riscos  e  fatores  externos  que

possam  gerar  uma  percep€ao  negativa  da  instituic5o  por  parte  de  terceiros,  acarretando  impactos  in-

desejaveis  na  percepcao  da  marca ou  perdas fmanceiras.  A aquisi¢ao  de  ativos financeiros  pode  resultar

em  risco  de  imagem  para  a  Funda¢ao Viva  de  Prev.idencia.  Portanto,  o  Comite  de  lnvestimentos  devera

fazer  men¢5o ao mesmo,  sempre que  detects-lo,  quando da  elabora¢5o das  propostas de  investimentos

e  sobre  negocia€5o  de  ativos.

REcuRsOs eARANTiDOREs DO PLANO

Os  recursos  garantidores  do  Plano  Viva  Futuro  s5o  administrados,  conforme  o  que  determina  a

legislacao e as normas da  previdencia complementar,  bern como os crit6rios estabelecidos  na  Pol`tica de

lnvestimento  aprovada  para  o  ano  de  2020.

Em  31  de  dezembro  de  2020,  os  recursos  garantidores  do  Viva  Futuro  totalizam  o  valor  de  RS

738.237,08,  assim composto:

A)  lNVESTIMENTOS (Par segmento)

RENDA  FIXA

RENDAVARIAVEL

I NVESTIM ENTOS  ESTRUTURADOS

a)  DISPON`VEL (SaLdo  em  banco)

C)  EXIGivEL 0PERAcloNAL e CONTINGENCIAL

2.4P3.718.486,03

670.735,56

67.492,14

436,38

(427,00)

90,86%

9,14%

0,00%

0,06%

-0,06%

Conforme  pode  ser  observado,  o  investimento  no  segmento  de  renda fixa  6  o  que  possui  a  maior

aloca¢5o,  com  90,860/o  do  total  dos  recursos  garantidores.

DisTRIBui¢ao  DOs iNVESTiMENTOs

Visando  detalhar  a  composi€5o  dos  investimentos,  cujo  montante  6  de  R

tramos  a  distribui€ao  das aplica€6es  financeiras nda  fixa  e  renda variavel.

.227,70,  demons-



APLicAe6Es POR sEeMENTO

R$ 738.227,70
RENDA  FIXA

R$ 670.735,56
90,9%

o(#
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• Renda  fixa:  Rentabilidade  de  2,59% ficando acima  do  referencial  de  mercado o  CDl,  que  acumu-

lou  2,70°/o  no  ano.  0  referido  segmento  foi  impulsionado  pelo  desempenho  positivo  dos  fundos

exclusivos  de  renda  fixa.

•  Renda  variavel:  Rentabilidade  de  9,51°/o,   enquanto  o  lbovespa  fechou  o  ano  com  variac5o  de

11,61°/o de marco a dezembro de 2021,  per'odo em que o Plano aplicou neste segmento.  Os fundos

de  ac6es,  assim  como  todo o  mercado financeiro,  foram  impactados  pela  pandemia  do  Cc)vid-19.

COMPosl¢A0  DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

0  quadro,  a  seguir,  demonstra  a  carteira  de  investimentos  do  plano Viva  Futuro,  por  tipo  de  apli-

ca¢ao,  o  respectivo gestor  e  em  qual  segmento  est5  alocado o  investimento,  bern como  o  percentual  de

cada  aplica€ao  em  rela¢ao  ao  total  dos  recursos  garantidores:

ENauADRAMENTO  DOs iNVESTiMENTOs

0  plano  Viva  Futuro  esta  enquadrado  em  relacao  aos  limites  estabelecidos  na  Polltica  cle  lnves-

timento  do  plano  e  limites  de  alocacao  dos  recursos  garantidores,  estabelecidos  na  Resolucao  CMN  n°

4.661/2018,  nos  segmentos  de  renda  fixa,  renda variavel  e  investimentos  estruturados.

cOMposiefio DOs REcuRsOs eARANTIDOREs (2019 E 2020)

0  demonstrativo  abaixo  apresenta  as  aloca€6es  dos  recursos  garantido

por  segmento,  no final  dos  exercfcios  de  2019  e  2020.
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Para  melhor  compreensao  registramos  comentarios  sobre  a  distribuicao  e  movimenta€5o  dos  in-

vestimentos  em  2020,  bern como a  comparacao da aloca¢ao em  relacao ao ano anterior:

•  Renda  fixa:   Em  2020,   se  manteve  a  concentracao  da  major  parcela  dos  investimentos  com

90,86°/o dos  recursos garantidores,  com uma pequena  redu¢ao em rela¢ao aos 99,79°/o do ano de

2019,  devido  a  alocac5o  tamb6m  em  renda  vari5vel.

•  Renda  variavel:  Em  2020,  fechou  com  alocacao  de  9,14%,  com  posicionamento  no  segmento,

visto  que  nao  havia  no ano  de  2019.

cusTOs DA cESTao TERCEIRizADA

Os  custos  com  a  gestao  terceirizada  (aplica¢6es  efetuadas  por  meio  de  fundos  de  investimentos)

estao demonstrados de acordo com o que estabelece o paragrafo ilnico do artigo 17 da  Resolucao CGPC

n°  13,  de 10 de  outubro  de  2004.

PLANO VIVA FUTURO

Taxa  de Administrae5o

Cust6dia

Taxas Cetip / Selic / Anbima

Taxa  Fiscalizac5o  CVM

Auditoria
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DESPESAS ADMIN]STRATIVAS

As despesas administrativas do  Plano Viva  Futuro  sao apuradas  de acordo com o  regulamento  e  os

crit6rios  constantes  no  Plano  de  Gest5o  Administrativa  (PGA).

lmportante  ressaltar  que  a  despesa  administrativa  por  participante  dos  planos  administrados  pela

Funda€ao  Viva  de  Previdencia  6  uma  das  menores  do  sistema  de  previdencia  complementar  brasileiro.

0  plano Viva  Futuro  encerrou  o  exercrcio de  2020 com  1.376  participantes.

P®LfTICA DE INVESTIMENTO 2021

turo,  tendo como foco  a  alocacao  eficiente  dos  recursos  de forma a  maximizar a  relac5o  risco  e  retorno.

Para  a  consecucao  de  seu  objetivo  a  Funda€ao  leva  em  consideracao  a  modalidade,  a  maturidade  e  as
=-J:,. de  despesas ao  longocaracter`sticas  das  obrigac6es  do  plano,  buscando  garantir  o  pagamento  do

do  tempo.



F®nte: Cenirio 2021 - FOCUS Banc® Celitral - Relat6ri® de Mercad® -23/10/2020 (*) Proje€5o para fin do
aho de 2021

Renda Fixa

Renda Variive`

Estruturados

lmobili5rio

Operac6es com  Participantes

Exterior

®

SELIC

SeLic  +  6,00%  a.a.

Selic + 4,00% a.a.

Se(ic +  5,00% a.a.

Taxa Atuarial

Taxa Atuarial

Tesouro  Nacional

Outros Titulos de  RF  (Excluindo Tit.Pdb.Fed.)

Emissao ou Coobrjgaeio de  lnstitui€5es Financeiras

Emiss5o de Sociedade  per Ae6es de Capita( Aberto

Colas de  Fundos admitidos no Mercado Secundario  (Fundos de I.ndi-
ces de  RF)

Titulos  Estaduais e  Municipais

Obrigae6es de Organismos Multilaterias

Emissao ou CoobrigaE5o de lnstltuic6es Financeiras N5o  Bancarias

Debentures Emitidas par Sociedade par A¢6es de  Capital Fechado

Colas  de  FIDC,  FICFIDC,  COB,  e  CCCB

CPR.  CDCA,  CRA  e WA

42,50%

0,00%

0,00%

0,00y®

0.00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

loo.00%

80,00%

80,00%

80,00%

80,00%

0,00%

0'OO®/o

0,00%

20,00%

20,00%

Q
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a/. do capital votante de uma mesma companhia aberta ou SPE

% do capital total de uma mesma cia aberta ou SPE

% do  PL de uma  mesma  instituic5o financeira bancaria, n5o bancaria e coope-
rativa de cr6dito

% do  PL de urn  mesmo  FIDC,  Flo  FIDC,  Fll  e  Flo  Fll

% do PL do  Fundo de lnvestimento constituido no Brasil e cLassificado no seg-
mento Exterior
a/. do PL do  Fl constituido no exterior e do PL das SPE de capital fechado

0,00%

0.00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%Ill-
r`^nrantrar3n  nnr  lnvestimento

I                                                                Emis*1,I                                                                            I,JITmE"_ |ylE--'-.

% de uma  mesma s6rie de titu%deumamesmaclasseous los ou valores imobiliarios 0,00% 25,00%

erie de cota`s de  FIDC                                           0,00% 25,00%

Obs: a Plano teve inici® n® die 19 de junho de 2019

CONTROLE DE RISCO

Risco  de  Mercado  -  Utiliza-se  como  indicador  principal  de  risco  de  mercado  a  metodologia  de

Value at Risk (VaR)  com os tratamentos e ajustes inerentes ao desenvolvimento da  modelagem  matema-

tica,  os quais  presumem-se  minorar as fragilidades mercadol6gicas do conceito,  traduzindo-se a  preser-

va¢5o de  capital  em  medida ex-ante  de avaliacao.  Sao definidos  os seguintes  parametros  para  o calculo

do VaR:  Modelo  param6trico,  intervalo  de  confian¢a  de  95C/o,  horizonte  de  tempo  de  21  dias  dteis.

Risc® de Cr€dit® -Qualquer  alocacao  realizada  em  ativos  de  cr6dito  privado  devera  ser  avaliada

cle acordo com o que  estabelece a  polftica  de  investimentos  dos  Planos  de  Beneflcios  da  Funda€ao Viva

de  Previdencia,  especificamente  quanto  aos  processos  de  investimentos  mobili5rios,  visando  minimizar

este  tipo de  risco.  Seguindo os  crit6rios  estabelecidos  na  Poli'tica  de  lnvestimentos,  os  ativos  de cr6dito

privado  devem  ser  classificados  como  baixo  risco  de  cr6dito  e  possui  rating  elaborado  por  agen

classifica¢ao  cle  risco  in[ernacional.

Risc® de Liquidez -0  risco de  liquiclez caracteriza-se  pela  possibilidade

financeiras  resultante  da  dificuldade  de  se  desfazer  de  ativos  para  honrar  seus

da¢5o Viva  de  Previdencia  esse  risco  6 avaliado  no  momento o estudo macroal

rrencia  de  perdas

omissos.  Na  Fun-

de  ativos  (ALM



quenorteiaaaplicacaodosrecursospelaindica¢5o,masnaosomente,danecessicladedeatendimento
dofluxodepagamentodebeneffciosprevidenci5rios,oqualsinalizaaliquidezdoportf6lioparapleno

atendimento das obrigac6es.

Risco Legal -  Este  risco  esta  relacionado  a  possibilidade  de  perdas  decorrentes  de  multas  e/ou

indenizac6es,  como  por  exemplo,  aos  questionamentos jur(dicos  na  execu€ao  dos  contratos,  os  quais  a

FundacaoVivadePrevidenciaprocuramitigaresteriscosubmetendoaaprecia¢5odeseudepartamento

jur{dicooscontratos,podendoestestamb6mseremsubmetidosaan6liseterceinzada.

Rise.Operational-Esteriscoest6associadoapossibilidadedeocorrenciadeperdasfinanceiras

resultantes  de falhas  humanas  ou  de  sistemas,  deficiencia  de  controles,  inadequacao  dos  processos  in-

ternos  ou  fatores  externos.  A  Fundacao Viva  de  Previd€ncia  procura  mitigar  este  risco  utilizando-se  de

normasecontrolesapartirdospreceitosrecomendaveispelomercado,atendendoaopadraonecessario

deseguranca,emespecial,noqueserefereasoperac6esefetivadasnomercadofinanceiro,pormeiode

uma  area  de  controle  de  investimento  e  por  meio do custodiante  (terceiro independente).

RiscoSist6mico-PodeserdefinidocomoaprobabHidadedeocorrerperdasacumuladasdevldoa

umeventoquedain'cioaumas€riedeprejuizossucessivosaolongodeumacadeiadeinstituic6esou

mercados,quecomp6emumsistema.Especificamente,nocasodaFunda€aoVivadePrevidencia,sera

efetuadooacompanhamentodosaspectoscorrelatosaomercadofinanceiroe,emparticular,daatuacao

do  Banco  Central  do  Brasil,  no  que  se  refere  as  institui¢6es  financeiras.

Risco de lmagem -  i  decorrente  de  praticas  internas,  eventos  de  riscos  e  fatores  externos  que

possam  gerar  uma  percep¢ao  negativa  da  institui¢ao  por  parte  de  terceiros,  acarretando  impactos  in-
desejaveisnapercepcaodamarcaouperdasfinanceiras.Aaquisicaodeativosfinanceirospoderesultar

em  risco  de  imagem  para  a  Funda€ao Viva  de  Previdencia.  Portanto,  o  Comite  de  lnvestimentos  devera

fazer  men¢ao ao mesmo,  sempre que detects-lo, quando da elabora¢5o das propostas de investimentos

e  sobre  negocia¢5o  de  ativos,
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ANEXOS

1.             DEMONSTRACOES  CONTABEIS  2_Q20

PLANO  VIVA  PECULIO  I  PARECER  ATUARIA_L_

PLANO  VIVA  EMPRESARIAL  I  PARECER  ATUARIA_L_

PLANO  VIVA  FUTURO  I  PARECER  ATUARIAL

RELAT6RIO  NEXIA  TEIXEIRA  (AUDITOR  INDEPENDENTE

®6.

7MANIFESTACAO  DO  CONSELHO  DELIBERATIVOPARECER  DO  CONSELHQ FISCAL  S0BRE  AS  DEMONSTRACOES  CONTABEIS

DE  2020
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RELAT6RIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES S0BRE
AS DEMONSTRAC6ES CONT^BEIS

Aos Senhores Conselheiros e Membros da  Diretoria da

FUNDACAO VIVA DE PREVIDiNCIA

®

Opini5O

Examinamos    as    Demonstrac6es    contibeis    da    Fundacao    Viva    de    Previdencia

f`Fundacao'?, que compreendem o Balanco patrimonial consolidado (representado pelo
somat6rio   de   todos   os   planos   de   beneffcios   administrados   pela   Fundaeao,   aqui
denominados de "consolidado'', por definigao da Resolucao CNPC no 29/2018) em 31 de
dezembro  de   2020  e  as   respectivas   Demonstrac5es  consolidadas   da   mutacao  do

patrim6nio social  e do  plano  de gest5o administrativa,  e as  Demonstra€6es  individuais
do ativo lI'quido, da mutac5o dos ativos lrquidos e das provis6es fecnicas, todas relativas
ao exercieio findo naquela data, assim como o resumo das principais pfaticas confabeis
e demais notas explicativas.

Em    nossa    Opiniao,    as    Demonstrac5es    confabeis    acima    referidas    apresentam
adequadamente,  em  todos os aspectos  relevantes,  a  posig5o  patrimonial  e financeira
consolidada da Funda¢ao Viva de Previdencia e individual por Plano de benefieios em 31
de dezembro de 2020 e o desempenho consolidado e  por Plano de  beneffcios de suas
opera¢6es  para  o  exercfcio  findo  nessa  data,  de  acordo  com  as  pfaticas  confabeis
adotadas   no   Brasil   aplicaveis   as   entidades   reguladas   pelo   Conselho   Nacional   de
Previdencia Complementar -CNPC.

Base para Opini5o

Nossa  auditoria  foi  conduzida  de acordo  com  as normas  brasileiras e  internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estao descritas
na   segao  a   seguir,   intitulada   "Responsabilidades   dos  Auditores   pela   auditoria   das
Demonstrac5es  confabeis".  Somos  independentes  em  relacao  a  Fundacao,  de  acordo
com os princfoios 6ticos relevantes previstos no C6digo de Etica Profissional do Contador
e   nas   normas   profissionais   emitidas   pelo   Conselho   Federal   de   Contabilidade,   e
cumprimos  com  as  demais  responsabilidades  6ticas  de  acordo  com  essas  normas.
Acreditamos   que   a   evidencia   de   auditoria   obtida   e   suficiente   e   apropriada   para
fundamentar nossa Opiniao.

J%
A member

Nexi

CL5<]
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Sem  modificar a  nossa  Opiniao,  chamamos a  atengao  para  o assunto contido  na  Nota
explicativa  no  7  b)  que  diz  respeito  a  constitui¢5o  de  provisao  em  2020,  no  valor  de
R$66 milh5es,  referente a processo coletivo movido pelo SINDSPREV - RJ requerendo,
dentre  outras,  a  descaracterizac5o  do  Plano  de  Beneffcios  e  a  devolucao  dos valores
vertidos    pelos    participantes    devidamente   corrigidos.    A    provisao    foi    constituida
considerando  o  progn6stico  de  perda  provavel  emitido  pelos  Assessores juridicos  da
Fundacao  e  o valor foi  apurado  com  base  nos criterios definidos em  sentence judicial,
descontando os valores ja  provisionados em  31  de dezembro de 2020 e os valores ja

pagos como forma de benefieio envolvendo os participantes englobados na acao judicial.

®
oLltro assunto

As   Demonstracdes   confabeis   do   exercieio   findo   em   31   de   dezembro   de   2019,
apresentadas para fins de comparabilidade, foram examinadas por n6s e sobre as quais
emitimos uma Opiniao sem  ressa]vas em 31 de janeiro de 2020.

Outras  informac6es  que  acompanham  as  Demonstrac6es  contibeis  e  o
Relat6rio dos Auditores

Os Gestores da Fundacao Viva sao respons5veis por prepararem outras informa¢6es da
Funda¢ao  Viva  de  Previdencia  e  divulga-las  no  Relat6rio Anual  de  Informa¢6es  -  RAI.
Este relat6rio 6 requerido pela Instru¢ao PREVIC 13/2014 e devefa ser elaborado em ate
30 dias depois do prazo de envio das Demonstrae6es confabeis da  Entidade remetidas

para a PREVIC. 0 relat6rio devera conter, entre outros assuntos, informa¢es relevantes
que  permifam  a  analise  dos  resultados  dos  Planos  frente  aos  objetivos  tragados,  da
sadde financeira, atuarial e patrimonial dos Planos e fatos relevantes.

De acordo com os requerimentos da  NBC TA 720, os Auditores devem efetuar leitura e
verificacao de consistencia dessas informa¢6es em rela¢5o as Demonstrac6es confabejs
auditadas.  Na data de emissao deste relat6rio, o RAI de 2020 ainda se encontrava em
fase  de elaboragao e,  por esta  razao,  nao  efetuamos a  leitura  do  mesmo,  cujo  prazo
final de entrega 6 previsto para ocorrer ate o final de abril de 2021.

Nossa   Opini5o   sobre   as   Demonstra¢5es   contabeis   nao   abrange   o   Relat6rio   de
Informac6es Anuais - RAI e nao expressamos qualquer forma de conc]usao de auditoria
sobre esse relat6rio.

Responsabilidades da Administrag5o e da Governanga pelas Demonstra¢6es
cohtibeis

A Administracao da  Fundacao e responsavel  pe]a elaboragio e adequada apresenta¢ao
das Demonstras6es confabeis de acordo com  as praticas confabeis adotadas  no  Brasil
aplicaveis as entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdencia Complementar
- CNPC e pelos controles internos que ela determinou como necessarios para  permift_i| a

•#`.in® Am
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elabora€ao      de      Demonstract5es      confabeis      livres      de      distorgao      relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.

Na  elabora¢ao  das   Demonstra¢6es  confabeis,   a  Administracao  a   responsavel   pela
avaliacao  da   capacidade  de  a   Fundacao  continuar  operando,   divulgando,   quando
aplicavel, os assuntos relacionados com  a  sua continuidade operacional  e o uso dessa
base   confabil    na   elaboracao   das   Demonstrac6es   confabeis,   a    nao   ser   que   a
Administra¢ao  pretenda  liquidar a  Fundac5o  ou  cessar suas  operac6es,  ou  nao tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operag5es.

Os responsaveis pela governanca da  Fundacao s5o aqueles com  responsabilidade pela
supervisao do processo de elaboracao das Demonstrac5es confabeis,

®
Responsabil idades dos Auditores I)eta auditoria das Demonstrac6es contibeis

Nossos  objetivos   sao   os  de  obter  seguranca   razoavel   de  que  as   Demonstrac6es
contibeis,      tomadas     em      conjunto,      est5o      livres     de     distorcto      relevante,
independentemente  se  causada  por  fraude  ou  erro,  e  emitir  relatorio  de  auditoria
contendo nossa Opiniao. Seguranga razoavel 6 urn alto nivel de seguranga, mas nao uma

garantia   de   que   a   auditoria   realizada   de   acordo   com   as   normas   brasileiras   e
internacionais   de   auditoria   sempre   detectam   as   eventuais   distong6es   relevantes
existentes. As distong5es podem ser decorrentes de fraude ou erro e sao consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma

perspectiva  razoavel,  as  decis5es  econ6micas  dos  usuarios  tomadas  com  base  nas
referidas Demonstra¢5es contibeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria,  exercemos julgamento  profissional  e  mantemos ceticismo  profissional  ao
longo da auditoria.  A16m disso:

•     Identificamos e avaliamos  os  riscos de distoredo  relevante  nas demonstrag5es

confabeis,  independentemente  se  causada  por  fraude  ou  erro,  planejamos  e
executamos  procedimentos  de  auditoria  em  resposta  a  tais  riscos,  bern  como
obtivemos evidencia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
Opiniao.  0 risco de nao deteccao de distor¢ao relevante resultante de fraude 6
maior  do  que  o  proveniente  de  erro,  ja  que  a  fraude  pode  envolver o  ato  de
burlar  os  controles  internos,  conluio,  falsifica¢ao,  omissao  ou  representacdes
falsas intencionais.

Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para

planejarmos os procedimentos de auditoria apropriados as circunstancias,  mas,
nao  com  o  objetivo  de  expressarmos  Opiniao  sobre  a  efiedcia  dos  controles
internos da  Fundac§o.

•     Avaliamos  a  adequac5o das  politicas  confabeis  utilizadas e a  razoabilidade das

estimativas  contibeis  e  respectivas  divulga€6es  feitas  pela  Adminis,trag5o  da
FndErf uo-                                     --                  #     tl

A member of

Nexia
lnterna€lonal



®tlexiafeixeimao

•     Concluinos sobre a adequacao do uso,  pela Administracao, da  base confabil de
continuidade  operacional  e,  com  base  nas  evid€ncias  de  auditoria  obtidas,  se
existe  incerteza   relevante  em   rela€ao  a  eventos  ou  condi¢6es  que  possam
levantar    ddvida    significativa    em    relag5o    a    capacidade    de    continuidade
operacional   da   Fundacao.   Se   concluirmos   que   existe   incerteza   relevante,
devemos chamar  atengao  em  nosso  relat6rio  de  auditoria  para  as  respectivas
divulgac5es   nas   demonstrag5es   contabeis  ou   incluir   modificacao   em   nossa
Opiniao,   se   as   divulgac5es   forem   inadequadas.    Nossas   conclus6es   esfao
fundamentadas  nas evid€ncias de auditoria  obtidas ate a  data  deste  relat6rio.
Todavia,  eventos ou condig6es futuras podem  levar a  Fundac5o a  nao  mais se
manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos  com  os  responsaveis  pela  Administracao  a  respeito,  entre  outros
aspectos, do alcance planejado, da 6poca da auditoria e das constata¢6es significativas
de auditoria,  inclusive as eventuais deficiencias significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos,

Belo Horizonte,  12 de marco de 2021

NEXIA TEIXEIRA Auditores
CRC  MG  5.194
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Domingos Xavier Teixeira
S6cio e Diretor Executivo
Contador CRC MG-14.105-O/5-S-DF-103
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DEMONSTRACOES CONTABEIS CONSOLIDADAS E
INDIVIDUAIS POR PLANO DE BENEFicIOS E

NOTAS EXPLICATIVAS
EM 31  DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019

®
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DEMONSTRAeAO DA MUTAeAO DO pATRIIvioNio sociAL - cONsOLIDADO
Exercfcios findos em 31  de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de Reais

DESCRl

o,-,#8

AO                                                                  Ncta              2020                    2019                      %

A.)    PATRIMONIO SOCIAL -lNICIO  DO EXERCICIO

1. Adie6es

Co ntribuic6es Previdencia is

Resultado Positivo LI.quido dos lnvestimentos - Gestao Previdencial

Reversao Liquida de Contingencias -Gestao Prevldencial

Receitas Ad in inistratjvas

Resultado Positivo Liquido dos lnvestimentos -Gestao Administrativa

2.  Destinag6es

Beneffcios

Constituigao Llqulda de Contlng6ncias -Gestao Prevldencial

Despesas Ad in i n istrativas

Constituicao  Llquida de Contingencias - Gestao Administrativa

3. Acr6scimos/(Decr6§cimos) no  Patrim6nio Social (1 +2)

P rovis6es Mate maticas

Supefavit/(D6ficit) T6cnico do Exercicio

Fundos Previdenciais

F undos Ad ministrativos

a.)    PATRIMONIO SOCIAL -FIM  DO EXERCICIO (A+3)

2.879.467

161.762

51.427

4.3                         91.839

7

9.1                            18.375

9.1                                       121

2.833,081                       1.64%

462. 723                -65 ,04%

56. 652                   -9 ,22%

376.223                -75 ,59%

9.187               -100,00%

20. 362                   -9 , 76°/o

299                -59,53%

(531.853)                 (416.337)                  27.75%

10                   (446.656)

7                       (66.038)

92                       (18.811)

7                              (348)

(370.091 )

83                 (223.687)

8.4                   (139.694)

8.5                         (6.046)

8.5                           (663)

2.509376

As notas explicativas sao parte integrante das Demonstrac6es Contabei§

Silas Devai Junior
CPF:  114.580.368-71

DIRETOR PRESIDENTE

(397.650)                   12,32%

100,00%

(18.687)                     0,66%
100,00%

46. 386              -897,85%

633.419               -135,31 %

(652. 284)                -78 ,58%
63.277              -109,55%

1.974               -133,59%

2.879.467 -12,85%

Jtllio C6sar Medeiros Pasqualet
CPF: 484.111.400-91

CONTADO#C-RS 047.048/0-
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DEMONSTRAeAODAMUTAeAODOsA"esLiQulDOs-pLANOvlvADEpREviDENCIAEpEcuLio
Exercfcios findos em 31  de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de Reais

2019                        %DESCRICAO

A.)    ATivo LIQuiDO -iNlcro DO EXERcleio

1 . Adie6es

Contrinuic6es

Resultado Positivo Lfauido dos lnvestimentos -Gestao Previdencial

Reversao Liquida de Contingencias -Gestao Previdencial

2. Destinag6es

Beneffclos

Constituieao Liquida de Contingencias -Gestao Previdencial

3. Acfescirnos/(Dectescimos) no Patrlrn6nio Social (1 +2)

Provisoes Mate maticas

Su pefavit/(Deficit) T6cnico do Exerclcio

Fundos Previdenciais

a.)    ATIVO LIQulDO -FIM  DO  EXERCICIO

C.)    FUNDOS NAO  PREVIDENCIAIS

FundosAdministrativos

N cta              2020

2.792.028               2.763.349                      1,04%

130.667

4.1                          40.482

4.3                          90.185

7

421.690                  -69,01 %

48.111                     -15,86%

364. 392                -75 , 25%

9.187               -100,00%

(506,163)                  (393.011 )

10                    (440.125)

7                       (66.038)

(375.496)

8.3                    (232.176)

8,4                    (139.695)

8.5                         (3.625)

2.416.533

8.091

8.5                             8.091

As notas explicativas sao parte integrante das Demonstrac6es Confabeis

Silas Devai Junior
CPF:  114.580.368-71

DIRETOR PRESIDENTE

28,79%

(393,011 )                     11.99%

100,00%

28.679            -1409,31 %

613.915                -137,82%

67.048              -308,35%

(652.284)                -99,440/a

2.792.028                 -13,45%

8. 754                   -7, 57%

8. 754                   -7 , 57%

Julio Cesar Medeiros Pasqualeto
CPF:  484.111.400-91
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DEMONSTRACAODAMUTA?AODOSATIVOSLiQUIDOS-PLANOVIVAEMPRESARIAL
Exerclcios findos em 31  de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de Reais

DESCRl

A.)    ATIVO  LIQUIDO -lNICIO  D0  EXERCICIO

1. Adi96es

Contribuig6es

Resulfado Positivo Hquido dos lnvestimentos -Gestao Previdencial

2. Destinac6es

Beneficios

Constituieao Lfquida de Contingencias -Gestao Previdencial

3. Acr6scimos/(Decrescimos) no Patrim6nio Socjal (1 +2)

Provis6es Matematicas

Fundos Previdenciais

a.)    ATIVO  LTQUIDO - FIM  DO  EXERCICIO

Nota              2020                     2019

4.3

o#,o

78.595                     62.953                  24,85%

11.947                       20.312                  41,18%

10.309                         8.482                   21,54%

1.638                        11.830                   -86,15°/a

(6.530)                      (4.670 )                  39 , 83%

10                        (6.530)                      (4.639)                  40,76%

7                                                                          (31 )                 100.00%

5.417                        15.642

8.3                            7.838                       19.413

8.5                          (2.421 )                        (3.771 )

84.012                      78.595

As notas explicativas sao parte integrante das Demonstrae6es Contabeis

Silas Devai Junior
CPF:  114.580.368-71

DIRETOR PRESIDENTE

-65,370/a

-59,62%

-35,80%

6,89%

Jdlio C6sar Medeiros Pasqualeto
CPF: 484.111.400-91

CONTADOR - CRC-RS 047.048/O-S-DF
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DEMONSTRA?AO DA MUTAGAO DOS ATIVOS LiQUIDOS -PLANO VIVA FUTURO
Exercfcios findos em 31  de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de Reais

DESCRI

0 ( `, 2

AO                                                                            Nota                 2020                         2019                           %

A.)    ATIVO  LIQUIDO -lNICIO  D0  EXERCIclo

1. Adie6es

Contribuic;6es

Resultado Positivo Liquido dos lnvestimentos -Gestao Previdencial

2. Destinac6es

Beneficios

3. Acfescimos/(Decfescimos) no Patrim6nio Social (1 +2)

P rovis6es Matematicas

a.)    ATIVO LIQUIDO -FIM  DO  EXERCICIO

4.3

90 100,000/o

650                            90               622,22 %

634                            89               612,36%

16                                   1               1500,00%

100,00%

100,00%

651                              90                623 ,33%

8.3                             651                               90                623,33%

741                              90               723 ,33°/o

As notas explicativas sao parte integrante das Demonstrac6es Contabeis

Silas Devai Junior
CPF:  114.580.368-71

DIRETOR PRESIDENTE

Jdlio Cesar Medejros Pasqualeto
CPF: 484.111.400-91

CONTADOR -CRC-RS 047.048/O-S-DF

0
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DEMONSTRAgAoDoATIVoLiQuiDo-pLANovivADEpREvlDENCIAEpEcoLro
Em 31  de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de Reais

DEscRroAO

1 . Ativos

Disponivel

Recebivel

lnvestimento

Titulos Pouicos

Fundos de lnvestirnento

Dep6sitos Judiciais/Recursais

2. Obrieac6es

operacienal

Contingencial

3.  Fundos Nao Providenciais

Fu ndo§ Ad mi nistrativos

4. Ativo  Lfquido  (1 +2+3)

Provis6es Matem6ticas

S u pe ravit/Deficit Tecnico

Fu ndos Previdenciais

%Nota                 2020                        2019

2.540.088               2.849.358                 -10,85%

23                                  2              1050.00%

4.1                          14.851                        16.148                     -8,03%

4.3 2.525.214                2.833.208                  -10,87%

484.683                 505. 022                  4 ,03%

2.009.035               2.296.690                 -12,52°/a

31.496                      31.496                 100,00%

(115.465)                     (48.576) 137,70%

(4.193)                      (3.342)                  25,46%

(111.272)                     (45.234)                 145,99°/a

(8.091 )                         (8.754) -7,570/a

8.5                         (8.091 )                       (8.754)                    -7,57%

2.416.532                2.792.028                 -13,45%

8.3                 2.024.510               2.256.686                 -10,29%

8.4                    273.287                  412.982                -33,83%

8.5                      118.735                    122.360                     -2,96%

As notas explicativas sao parte integrante das Demonstrac6es Contabeis

Silas Devai Junior
CPF:  114.580.368-71

DIRETOR PRESIDENTE

Jtllio C6sar Medeiros Pasqualeto
CPF: 484.111,400-91

CONTADOR - CRC-RS 047.048/O-S-DF
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DEMONSTRA?Ao ne ATIVo LiQuiDo -pLANo vrvA EMPRESARiAL
Em 31  de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de Reais

DESCRICAO Nota                  2020                         2019                           %

84.174                     78.693                     6,97%1 .  Ativos

Disponivel

Recebivel

lnvestimento

Titulos Ptlblicos

Fundos de lnvestimento

2. Obrigag6es

Operacional

3. Ativo  Liquldo  (1 +2)

Provisoes Matemati cas

Fundos Previdenciais

2              -100,00%

4.1                             1.577                              581                  171,43°/o

4.3                       82.597

13.016

69.581

78.110                      5,74%

12.859                        1.22%

65.251                      6,64°/o

(162)                               (98) 65,31%

(162)                             (98)                  65.31 %

84.012

8.3                      83. 820

8.5                               192

As notas explicativas sao parte integrante das Demonstra¢6es Contabeis

Sila§ Devai Junior
CPF:  114.580.368-71

DIRETOR PRESIDENTE

78.595                    6,89%

75.982                   10,32%

2.613                 -92,65°/o

Jdlio C6sar Medeiros Pasqualeto
CPF: 484.111.400-91

CONTADOR - CRC-RS 047.048/O-S-DF

3
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DEMONSTRA€Ao Do ATIVo LiQuiDo -pLANo vrvA FUTURo
Em 31  de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de Reais

AO                                                                           Ncta                 202o                        2o 1 g                          a/aDESCRl

90               723,33%

100,00%

1                      0,00%

89               729,21 %

89                729,21 %

0,00%

0,00%

90               723,33%

90               723,33%

4.1

4.3                            738

738

741

8.3                               741

As nctas explicativas sao parte integrante das Demonstrag6es Contabeis

Jt]Iio C6sar Medeiros Pasqualeto
CPF: 484.111.400-91

CONTADOR - CRC-RS 047.048/O-S-DF

1. Ativos

Disponivel

Recebivel

lnvestimento

Fundos de lnvestimento

2. Obrigag6es

Operacional

3.  Ativo  Liquido  (1+2)

Provis6es Matematicas

Silas Devai Junior
CPF:  114.580.368-71

DIRETOR PRESIDENTE



DEMON§TRAGAO cO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVO CONSOuDADO
Exerclcios findos em 31  de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de Reais

DESCRl A0                                                                           Nota                 2020                        2019                           %

®

®

A) Fundo Administrativo do Exercieio Anterior

1. Custeio da Gestao Administrativa

1.1      Recreitas

Custeio Administrativo da Gestao Previdencial

Custeio Administrativo dos lnvestimentos

Receita§ Diretas

Resultado Positivo Liquido dos lnvestimentos

Outras Receitas

2. Despesas Administrativas

2.1     Administraeao previdencial

Pessoal e Encargos

Trejnamento§, Congressos e Seminarios

Viagens e Estadias

ServiOos de Terceiros

De§pesas Gerais

Depreciac6es e Amortizac6es

Tributos

2.2    Admlnistracao dos lnvestimentos

Pessoal e Encargos

Treinamentos, Congressos e Seminarios

Viagens e Estadias
Servigo§ de Terceiros

Despesas Gerais

Depreciac6es e Amortlza¢6e§

3. Con8tituieao de Contingencias Administrativas

4. Sobra/ln§uficiencia da Gestao Administrativa (1-2-3)

5. Constituieao/Roversao do Fundo Admlnistrativo

A) Fundo Administrativo do Exercl'cio Atual (A+4)

6.780                   29,12°/o

20.661                   -10.48%

20.661                  -10,48%

31                -100,00%

9.1                         18.347                      20.325                    -9,73%

9.1                                  28                                  1              2700,00%

9.1                                 121                              299                  -59,53%

5               -100.00%

92                       (18.811)                      (18.687) 0.66%

(17.744)                    (17.698)                      0.26%

(12.153)

(228)

(207)

(2.673)

(1.534)

(192)

(757)

(11.268)                      7,85%

(424)               -46 ,23%

(771 )                 -73,15%

(2.020)                 32 ,33%

(1.830)                  -16,17%

(180)                    6,67%

(1.205)                  -37,18%

(1.067)                           (989)

(758)

(14)

(13)

(175)

(95)

(12)

(348)

8.5                           (663)

8.5                            (663)

8.5                           8.091

As notas explicativas sao parte integrante das Demonstrac6es Contabejs

Sjlas Devai Junior
CPF:  114.580.368-71

DIRETOR PRESI DENTE

7.89%

(659)                  15,02°/a

(25)                -44,00o/o

(45)                  -71,11 o/o

(156)                    12,18%

(93)                     2,15%

(11)                        9,09%

100,00%

1.974               -133,59%

1.974               -133,59%

8.754                    -7,57%

ap

JLIllo C6sar Medeiros Pa

„  cON#R

F: 484.111.400-9
- CRC-RS 047.048/O-S-DF
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DEMONSTRA€AO DAS PROvls6ES TECNICAS - PLANO VIVA DE PREVIDENCIA E PECULIO
Em 31  de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de Reais

DESCRl AO                                                                           Nota

®

2020                           2019                             %

Provisoes T6cnicas (1 +2+3+4+5)

1. Provisoes Matematicas

1.1.   Beneflcios Concedidos

Contribuicao Definida

1.2.   Benoflcios a Conceder

Contribuicao Definida

Saldo de Contas - Parcola Participantes

Beneficio  Definido

2.  Equilibrio T6cnico

2.1.   Resultados Realizados

Superavit Tecnlco Acumulado

Reserva de Contingencia

Reserva para Revisao do Plano

3.  Fundos

3.1.   Fundos Previdenciais

4.  Exigivel Operacional

4.1.   Gestao Previdencial

4.2.   Investimentos -Gestao  Prevldencial

5.  Exigivel Contingencial

5.1.   Gestao Previdencial

5.2.   Investimentos -Gestao Previdencial

2.531.997                   2.840.604 -10,86%

2.024.510                   2.256.686                 -10,29%

393.220                      568. 229                -30 , 80%

393.220                      568. 229                -30 , 8o°/o

1.631.290                    1.688.457                    -3,39°/o

1.631.290                    1.688.457                    -3,39%

561.919                       638.746                 -12,03°/o

1.069.371                      1.049.711                         1,87°/o

273.287                      412.982                -33,83%

273.287                      412.982                -33,83%

273.287                      412.982                -33,83%

169.496                        166.380                      1.87%

103.791                        246.602                 -57,91 %

8.5                      118.735                        122.360                    -2,96%

118.735                        122.360                    -2,96%

4.193                            3.342

6.1                              2.689                                1.714

1.504                                1.628

7                         111.272                           45.234

76.120                           10.082

35.152                           35.152

As notas explicativas sao parte integrante das Demonstra¢6es Confabeis

Silas Devai Junior
CPF:  114.580.368-71

DIRETOR PRESI DENTE

25,46%

56,88%
-7,62%

145,99%

655,01 %

0,00%

Jdlio C6sar Medeiros PasqLialeto
CPF: 484.111.400-91

CONTADOR - CRC-RS 047.048/O-S-DF

-----:
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DEMONSTRAGAO HAS PROvls6ES TECNICAS -PLANO VIVA EMPRESARIAL
Em 31  de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de Reais

2020                           2019                             %

7

84.174                         78.693                     6,97%

8.3                       83.820                         75.982                  10.32%

83.820                         75.982                  10,32%

83.820                         75.982                  10,320/a

DESCRwho

Provis6esT6cmcas-(1+2+3)

1. Provisoes Matematicas

1.1.   Beneficios a Conceder

Contribuiefo Definida

Saldo de Contas - Parcela Participantes

Beneficro Definido

2.  Fundos

2.1.   Fundo§  Previdenciais

3.  Exieivel Operacional

3.1.   Gestao  Previdencial

32.   Investimentos - Gestao Previdencial

37.438                         34.940                     7,15%

46.382                          41.042                   13,01 %

8.5                               192                            2.613                 -92,65%

192                             2.613                 -92,65%

162

6.1                                           113

49

As notas explicativas sao parte integrante das Demonstrac6es Confabeis

Silas Devai Junior
CPF:  114.580.368-71

DIRETOR PRESIDENTE

98                  65,31%

53                  113,21%

45                    8 ,89%

Jtllio C6sar Medeiros Pasqualeto
CPF: 484.111.400-91

CONTADOR - CRC-RS 047.048/C}S-DF



DEMONSTRA9AO DAS PROVISOES TECNICAS - PLANO VIVA FUTURO
Em 31  de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de Reai§

DESCRl

or,giv8

AO                                                                           Nota                 2020                          2019                            a/a

Provisoes T6cn icas

1.  Provisoes Matematicas

1.1.   Beneflcios a Conceder

Contribuicao Definida

Saldo de Conta§ - Parcela Participantes

741

8.3                               741

As notas explicativas sao parte integrante das Demonstrag6es Contabeis

Silas Devai Junior
CPF:  114.580.368-71

DIRETOR PRESIDENTE

90               723,33%

90

r`
Eh

723,33%      %

90              723,33%     a

90               723,33%

90               723,33%

Jalio C6sar Medeiros Pasqualeto
CPF: 484.111.400-91

CONTADOR - CRC-RS 047.048/O-S-DF
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NOTAS EXPL!CATIVAS AS DEMONSTRAG6ES CONTABEIS
Exerclcios findos em 31  de dezembro de 2020 e 2019
Em milhares de Reais

i  " C®NTEXT® ®PERAC!ONAL

1.1 -A Entidade

A  FUNDACAO  VIVA  DE   PREVIDENCIA,   doravante  designada  "Fundaeao"  ou  "VIVA",   6  uma
Entidade   Fechada   de    Previd6ncia    Complementar   multi-patrocinada   e   multi-institulda,    com

personalidade  juridica   de   direito   privado,   sem   fins   lucrativos   e   com   autonomia   patrimonial,
administrativa e financeira.

|           So::::rinot::d(3n:La n¥2C:°dnea; Td/:272r:Y}d)Gen,C;aos?e°r::teemn:ent:rod|fi:aRdEoV;:; ::jr::°auEoprt°:rj::]o°9::
(DOU  de  19/11/2019),  o  estatuto  da  Entidade.  A  Fundagao tern sede  e foro  em  Brasi'lia,  Distrito
Federal, e atuaeao em todo o territ6rio nacional.

Sao finalidades da Fundacao:

I.      Instituir,   administrar,   operacionalizar   e   executar   Planos   de   Beneffcios   Previdenciarios
oferecidos por pessoas juridicas de direito pdblico ou de direito privado e acessiveis:

a)   a todos os empregados de uma empresa ou grupo de empresas,  pdblicas ou privadas, e
aos servidores da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios; e

b)   aos associados de pessoas juridicas de cafater profissional, classista ou setorial;

11.      Desenvolver  trabalhos  visando  a   adesao  aos   Planos  de   Beneficios   por  ela   instituidos,
administrados ou operados.

A Fundaeao pode realizar e manter acordos, contratos e convenios com pessoas juri'dicas de direito
ptiblico ou privado, nacionais ou estrangeiras.

1.2 -Planos Administrados

Atualmente  sao  administrados  ties  planos  previdenciarios,  que  estao  devidamente  inscritos  no
Cadastro Nacional de Planos de Beneficios (CNPB) da Superintendencia Nacional de Previdencia
Complementar - PREVIC, conforme especificados a seguir:

Plano Viva de Previd6ncia e Pecdlio

0 Plano Viva de Previdencia e Pectllio, anteriormente possuia a denominacao de Plano de Peculio
Facultativo -PPF, CNPB 1990.0011-65, na modalidade de Beneffoio Definido.

0  Plano Viva  de  Previdencia  e  Pectllio 6 destinado  para  os participantes e assistidos  ligados as
instituidoras ANVIVA,  SINDPREVS-SC,  SINTPREV-MG, ANFIP,  SINDPREVS-CE e SINDPREVS-
RN. 0 plano oferece benefieios aos seus participantes e assistidos, conforme regulamento vigen



es  ''ffi  g  ap  §r  8   S  fe   ffi  a   A

Plano de Beneficios Viva Empresarial Multipatrocinado de Contribuieao Definida

Anteriormente  denominadc>  "GEAPREV",  o  plano  de  benefl'cios  Viva  Empresarial,  registrado  sob
CNPB  n° 2005,0006-47  e  classificado  como  urn  plano  de  Contribui9ao  Definida,  e  destinado  aos

participantes   ligados   as   patrocinadoras   GEAP  Autogesfao   em   Satlde   e   Fundaeao   Viva   de
Previdencia.   0 plano Oferece beneficios aos seus participantes conforme regulamento vigente. 0
Plano  era  na  modalidade  de  Contribuieao  Variavel  ate  2019,  sendo  alterado  para  Contribuigao
Definida atrav6s do Regulamento aprovado pela PREVIC no decorrer de 2020.

Plano de Beneficios Previdenciarios VIVA FUTURO de Contribuicao Definida

lmplementado pela VIVA em 2019, denominado "VIVA FUTURO", CNPB 2019.0007-92, sendo urn
Plano  lnstitui'do  na  modalidade  de  Contribuigao  Definida,  visa  dar  cobertura  previdenciaria  aos

participantes ligados as instituidoras ANVIVA, ANPREV e ANESG. 0 plano oferece beneficios aos
seus participantes conforme regulamento vigente.

Participantes

Participantes

Ativos

Assistidos

Total

VIVA PECULIO               VIVA EMPRESARIAL               VIVA FUTURO TOTAL

2020                2019                2020                2019                2020               2019                 2020                  2019

28.678             30.413                1.399                1.066                1.362                   331                  31.439               31.810

19.427             19.256                                                                                                                                19.427               19.256

48.105             49.669                1.399                1.066               1.362                   331                 50.866               51.066

1.3 -Processo de destinaeao do supefavit do Viva de Previdencia e Pectilio

0 Art. 63 do novo Regulamento do Plano Viva de Previdencia e Pectilio, aprovado em 07/02/2017,

por meio  da  Portaria  n°  105  publicada  no  DOU  em  13/02/2017,  possibilitou  aos  participantes  do
Plano VIVA PECULIO,  inscritos na data da sua aprovacao e que possua vinculo com o lnstituidor,
converterem  a  sua  reserva  matematica  e  os  excedentes  patrimoniais  (superavit)  proporcionais
apurados  na  modalidade  de  Beneficio  Definido  para  uma  conta  individual,  com  caracteristica  de
Contribuigao  Definida,  para  recebimento de renda  mensal em  perfodo determinado,  abrindo  mao,
consequentemente, do beneficio de Pecdlio do plano.

0 periodo para conversao foi encerrado em 31  de dezembro de 2019 e,  como  resultado,  a VIVA
registrou   18.998  participantes  que  optaram   por  este  dispositivo  do  regulamento  e  em  31   de
dezembro de 2020 havia urn saldo a pagar para estes participantes de R$ 393.219 mil (R$568.229
mil em 2019) que serao quitados de acordo com o periodo definido por cada participante assistido.

Por outro lado, a  Fundacao Viva instituiu  urn novo benefrcio para aqueles participantes ativos que
nao optaram pela conversao das suas reservas matematicas, conforme mencionado anteriormen
denominado Beneffoio  Especial em Vida - BEV.  0  BEV foi  constitul'do como resultado da  revis
do  plano  obrigat6ria  pelo  fato  dele  ter  apresentado  saldo  em  reserva  especial  por  ties  an
consecutivos, conforme previsto pela Resolugao CNPC n° 30, de 10 de outubro de 2018.
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Como a suspensao de contribuigao previdenciaria dos  participantes ativo no  Plano nao consumiu
toda a Reserva Especial, o BEV foi urn beneficio adicional tempofario constituido pela Fundaeao e
aprovado pela PREVIC para ser urn meio de distribuieao do resultado.  0 BEV possui urn saldo de
R$ 561.919 mil em 31  de dezembro de 2020 (R$638.746 mil em 2019), sendo que os crit6rios para
a concessao deste benefi'cio estao descritos no Art. 50 do Regulamento do Plano.

1.4 -Outras informac6es

Alem dos tres planos de beneficios, ha ainda o Plano de Gestao Administrativa - PGA, por sua vez,
tern por objetivo  registrar as atividades vinculadas a  parfe administrativa da  Fundagao  de acordo
com regulamento pr6prio.

A  Fundaeao aplica os  recursos financeiros dos planos administrados integralmente  no  Pais,  nao
distribuindo dividendos ou participac6es, sendo o resultado revertido para composigao das reservas

para    cobertura    dos    benefi'cios    destinados    aos    participantes   e    beneficiarios    dos    planos
previdenciarios.

A  escrituragao   contabil   esta   revestida   das   formalidades   legais,   sendo   registrada   em   livros
obrigat6rios, capazes de assegurar a verificacao da sua exatidao.

2 " APRESENIASAO DAS DEMONSTRA?©ES CONTABEIS

As Demonstrae6es Contabeis consolidadas e individuais por plano de beneficio foram elaboradas
e estao sendo apresentadas de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil, aplicaveis as
Entidades Fechadas de Previdencia Complementar (EFPC) reguladas pelo Conselho Nacional de
Previdencia   Complementar   (CNPC)   e   supervisionadas   pela   Superintendencia    Nacional   de
Previdencia   Complementar  -   PREVIC,   e   em   conformidade   com   as   Normas   Brasileiras   de
Contabilidade,   aprovadas  pelo  Conselho  Federal   de  Contabilidade  (CFC)  e  pronunciamentos
contabeis.

As demonstrag6es sao apresentadas em milhares de reais, exceto quando indicado, e consolidam
as posie6es dos planos administrados pela Fundacao.

2.1 -Legislacao aplicavel

Sao observadas as seguintes normas para fins de elaboraeao de tais Demonstrae6es contabeis:

I.   Resolugao CNPC n° 29,  de  13 de abril de 2018, a qual  revogou a  Resolueao CNPC n° 8, de
31  de  outubro  de  2011,  mas  manteve  os Anexos  A -Planificaeao  Contabil  Padfao  e  a -
Modelos e lnstruc6es de preenchimento das Demonstrae6es Confabeis.

11.   Instrueao da  Secretaria  de  Previdencia  Complementar (SPC)  n°  34,  de 24  de  setembro
2009, e alterag6es posteriores;

d4
Ill.   Resolucao  do  Conselho  Federal  de  Contabilidade  n°  1.272,  de 22  de janeiro  de  2010,  que

aprova  a  NTB  11  e estabelece criterios e procedimentos
demonstrag6es contabeis,  para  registro das operag6es e
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para o conteudo minimo das notas explicativas a serem adotadas pelas Entidades Fechadas
de Previdencia Complementar (EFPC).

2.2 - Demonstrac6es contabeis

As Demonstrag6es Contabeis exigidas pela legislacao vigente sao:

Balance  Patrimonial  Consolidado - evidencia  as  posig6es patrimoniais e financeiras consolidadas
da Entidade ao final de cada exercicio.

Demon6tracao Consolideda da Mutacao do PatTimchlo Social (DMPS) e DerTron8tracto da Mutac5o
do  Ativo  Liauido  Dor  Plano  de  Benefrcios  (DMA_LJ  -  evidenciam  as  modifica96es  motivadas  por
adie6es e destinag6es no patrim6nio social consolidado e no ativo liquido dos planos de beneficios,
respectivamente, ao final de cada exercicio.

Demonstracao Consolidada do Plano de Gestao Administrativa (DPGA) - demonstra as receitas e
despesas    da    atividade    administrativa    da    Entidade,    evidenciando    a    alteragao    do    Fundo
Administrativo, ao final de cada exercfcio.

Demonstracao do Ativo Liduido Dor Plano de Beneficios (DAL) - destina-se a evidenciar a posieao

patrimonial de cada plano de beneficios ao final de cada exercicio.

Demonstracao das Provis6es T6cnicas Dor Plano de Beneflcios (DPT) - representa a totalidade de
compromissos de cada plano de beneficios ao final de cada exercicio.

3 -suMARio DAs pRINc!pAis pRATlcAs eoNTABEis

A contabilidacle da VIVA 6 elaborada respeitando a autonemfa patrimonial de cada urn dos planos
de   beneffcios,   de   forma   a   identifica-los,   separadamente,   bern   como   o   plano   de   gesfao
ardministrativa.

Os  registros  contabeis  sao  realizados  conforme  a  natureza  e  a  finalidade  das  transag6es  e
segregadas da seguinte maneira:

Previdencial - atividade de registro e de controle das contribuic6es, dos beneffcios e dos institutos

previstos  no art.14 da  Lei Complementar n°  109,  de 29 de maio de 2001,  hem como do  resultado
dos pianos de beneffcios de natureza prevideneiaria;

Administrativa  -  atividade  de  registro  e  de  controle  inerentes  a  administraeao  dos   planos  de
beneffoios; e

lnvestimentos - registro e controle referentes a aplicagao dos recursos dos planos de beneffcios e
do plaro de gestao administrativa.

Apresentamos,    a   seguir,   as   principais   praticas   confabeis   utilizadas   para   elaboragao
demonstrag6es confabeis:

3.1 -Contribuicao Previdenciaria

Os   registros   relativos   as   contribuic6es   previdenciais   dos   particip
contabilizados pelo regime de competencia para os planos VIVA PECU

•\`-3.

Sa
lA



sendo que para as contribui06es faturadas por boleto e nao pagas em ate 30 (trinta) dias, a VIVA
constitui provisao para cfedjtos de liquidagao duvidosa em valor integral.  Para as contribuie6es do

plano  de  benefi'cio  instituido VIVA FUTURO o  registro  e excepcionalmente  pelo regime de caixa,
conforme permitido pela legislacao para planos instituidos.

3.2 - Investimentos

No grupo de lnvestimentos sao escriturados os recursos garantidores das provisoes matematicas e
dos fundes previdenciais e administrativo, bern como seus acfescimos e decr6scimos.

As aplicag6es dos recursos dos planos de beneffcios administrados pete VIVA sao realizadas por
meio:

i)     carteira administrada em titulos ptlblicos;
ii)   fundos de investimento exclusivos, que englobam os segmentos de rends fixa e renda variavel;
iii)   fundos  de  investimentos  n5o  exclusivos,  que  englobam  aplicac6es  em  fundos  de  direitos

credit6rios e investimentos estruturados (fundos de investimento em participae6es -FIP).

Os investimentos sao feitos em conformidade com a  Politica de  lnvestimentos de cada  plano de
beneficios, que s5o revisadas e aprovadas anualmente pelo Conselho Deliberativo.

0 registro contabil dos investimentos 6 efetuado por tipo de ativo, como segue:

•   Tifulos  Pt]blicos:  De  acordo  com  a  Resolueao  CNPC  n°  29,  de  13/04/2018,  os  in\restimentos

podem ser classificados nas categorias Titulos para Negociaeao" e/ou Titulos Mantidos ate o
Vencimento".   Para   os  titulos   ptlblicos  que  esfao   classificados   na   categoria   Titulos   para
Negociagao", o parametro utilizado na determina8ao do valor de mercado 6 o PU -Preeo Unitario
divulgade  pela  Associagao  Brasileira  das  Entidades  do  Mercado  Financeiro  e  de  Capitals  -
ANBIMA.  Os titulos publicos da  Fundaeao Viva estao classificados  integralmente  na categoria
de "tulos para Negociagao ("Marcados a Mercade").

•    Fundos de lnvestimentos: Esfao demonstrados pelo valor de cota patrimonial do fundo divulgada

pela Comissao de Valores Mobilfarios (CVM), multiplicada pela quantidade de cotas pertencentes
a  Fundaeao em  31  de dezembro de cada ano.  Importante  mencionar que os ativos de Renda
Fixa  mantidos  nos  Fundos  de  investimenfo  exclusivo  da  Fundacao  Viva  sao  integralmente
classifecados na categoria de ttitulos para negociacao", conforme sistematica apresentada acima.

3.3 -Permanente -lmobilizado

Os bens m6veis estao registrados ao Gusto de aquisigao, deduzidos das depreciae6es acumuladas
calculadas pelo m6todo linear com base em taxas que levam em conta o prazo de vida util.

3.4 -Exlgivel operaciona[                                                                                                       C¢
Na gestao previdencial constam valores de obrigae6es decorrentes de pagamentos de benefrcios
aos participantes, e na gestao administrativa pagamentos com pessoal e encargos, fornecedores e
obrigae6es   fiscais.   Os   valores   estao   demonstrados   por
acrescidos, quando aplicavel, de encargos e variae6es monefarias.

„
hecidos   ou
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3.5 -Exigivel Contingencial

E representado por provisoes constitul'das em conformidade com a NBC TG 25 (R2), aprovada pelo
Conselho  Federal  de  Contabilidade  -  CFC,  apurada  com  base  na  avaliagao  dos  Assessores
Juridicos da Fundacao.

A Administraeao  da  Fundacao Viva  entende  que  as  provisoes  constituidas  sao  suficientes  para
atender a eventuais perdas decorrentes de processos administrativos ou judiciais.

3.6 - Pro\ris6es Matematicas

No Plano Viva de Previdencia e Pec`1lio as provis6es matematicas sao apuradas conforme segue:

•    Provisoes de matureza de Beneffcio Definite: referem-se a provis5o para Pecillio e sao apuradas
atravds de resultado dos calculos atuariais, efetuados por atuario habilitado, e correspondem ao
valor  presente  dos  beneficios futuros  dos  participantes,  deduzidos  das  contribuic6es  ainda  a
serem vertidas ao Plane.

•    Provisoes de natureza de Contribuicao Definida: referem-se a reserva financeira que representa
o   montante  das  contribuie6es  dos  participantes  vertidas  ao   Plano  e  valores  referentes  a
distribuicao  de  supefavit  do  Plano  ainda  nfo  pagos,  acrescidas  da  variaeao  apurade  pela
aplicacao dos reoursos garantidores ate 31  de dezembro de cads ano.

No Plano de Beneffoios VIVA EMPRESARIAL, as reservas matematicas representam o montante
das contribuig6es dos partjcipantes e da patrocinadera vertidas ao Plano, acrescidas da variagao
apurada pela aplicagao dos recursos garantidores ate 31  de dezembro de cada ano.

No Plaro de Beneficios  Previdenciarios VIVA FUTIJRO,  as reservas matematicas  representam  o
montante das contribuig6es dos participantes vertidas ao  Plaro,  acrescidas da variaeao apurada
pela aplicagao dos recursos garantidores ate 31  de dezembro de cada are.

0 passivo atuarial e formado pelas seguintes contas:

Beneficios  Concedidos  -  compromissos  esperados  ja  assumidos  pelo  plaro  em  favor  de  seus
assistidos; e

Beneficios a Conceder -compromissos esperados com sous participantes que ainda nao entraram
em gozo de beneficio.

3.7 -Superavjt Tecnico Acumulado

Aplicavel somente para o Plano VIVA PECULIO, 6 formado pela reserva de contingencia e reserva
especial para revisao de plano, ocorre quando o Patrim6nio de Cobertura do Plano 6 maior que as

prioritariamente  a  constituigao  de  reserva  de  contingencia,  considerando
como limite, dos dois a menor:

•25%dova|ordasreservasmatematlcasreferentesaosbeneffclosdefinldosdiu
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•    montante  a  ser  calculado  da  seguinte  forma:  [10%  +  (1%  x  duraeao  do  passivo)]  x  Provisao
matematica.

a que exceder o limite sera empregado na cons(ituicao da reserva especial para revisao do plano
de  benefi'cio,  que,  ao  apresentar saldo por 3  anos consecutivos,  devefa ser destinado conforme
revisao do plano a ser preparada por atuario, nos termos da legislaeao vigente.

3.8 - Fuildos

Os fundos sao assim constituidos: do Plano VIVA PECULIO, pela transferencia da reserva especial
para  revisao  do  plano;  do  VIVA  EMPRESARIAL,   pelas  contribuig5es  regulares  patronais  nao
resgatadas pelos participantes que requereram tal instituto e; do PGA, na ocorrencia de resultado
acumulado positivo entre receitas e despesas administrativas.

3.9 -Apuragao do resultado do periodo de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

As  receitas  e  despesas sao  contabilizadas  pelo  regime  de  competencia,  com  exceeao do  plano
VIVA  FUTURO que  6  contabilizado  pelo  regime  de caixa.  A  Demonstraeao  da  Mutagao  do Ativo
lfquido apresenta a composieao do resultado com adie6es (receitas), destinae6es (despesas), e os
acrescimos   e   decfescimos   representados   pela   constituieao   das   provisoes   de   custeio   para
Patrocinadoras e Participantes, formando fundos especificos para cada modalidade de plano.

4 - REALIZAVEL

4.1  I Ges(ao Previdencial

Descricfo

Ctontribu ie6es N ormais

Contribuic6es em Atraso

Partieipantes

(-) Provisac CLD

Dep6sto Judicial

+~Reatizavei8
Total Realizavel Gestao Previdencial

(a)

Total
PECOLIO          EMPRESARIAL            FUTURO                 2020

1.574

3.834

(b)                 (3.829)

(c)                    6,641

(a) 112

Total
2019

1.574                     579

513

-                 3.834                  3.831

-                (3.829)               (3.818)

3                                1                 6.645                 7.385

112

1.577                                 1                  8.336                  7.977

a)     0  Plano VIVA  PECULIO  nao  apresenta  saldo  a  receber da  contribui9ao  previdenciaria
seus participantes ativos devido ao fate do Plano se encontrar em processo de destinacao
seu supefavit atrav6s de isen9ao integral das suas contribuie6es ate janeiro de 2023;

b)    Contribuie6es   em   Atraso:   Refere-se   ao   provisionamento   das   contribuig6es   em   atraso,
substancialmente formadas por cobrancas de contribuie5
conforme lnstrugao MPS/SPC n° 34, de 24/09/2009;

idenciaria  atrav6s de  boleto,
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c)     Dep6sitos em contas judiciais para garantir possivel condenagao em processos de natureza

civel; e

d)     Em junho de 2020 foi efetuado pagamento relativo ao  BEV a  maior para  urn participante do

plano, sendo que a  Fundaeao esta em buscando a  restituieao deste valor por meio de agao
judicial.

0 Plano VIVA PECULlo e o l]nico plano a possuir participagao no Fundo Administrativo do Plano
de Gestao Administrativa,  sendo assim,  ele contabiliza ainda  o valor de  R$ 8.091  mil  (R$ 8.754
mil em 2019), totalizando seus recebiveis em  R$  14.851  mil (R$  16.148 mil em 2019),  conforme
demonstrativo liquido do ativo.

4.2 -Gestao Administrativa

Descri
Outros Recursos a Receber
outros realizaveis
Dep6sitos judiciais

Total Realizavel Gesfao Administrativa

2020 2019

4084
162                          164

274 164

a)  0 saldo refere-se ao Adiantamento de F6rias concedidos aos colaboradores da Fundacao Viva.

b)  Refere-se ao dep6sito caucao em favor da CLX lncorporadora  Ltda.,  Bordalo Administradora
de lm6veis Ltda,  Matheus Nobre Pinheiro Montandon Borges e CCN  Construg6es e Comercio
Ltda, como garantia dos contratos de alugu6is do espago ffsico utilizado pela Fundagao.

c)  Refere-se  aos  dep6sitos judiciais  realizados  pela  Fundagao  referente  a  a9ao  impetrada  em
2020 que questiona constitucionalidade do PIS e da Cofins sobre as receitas administrativas.

4.3 -Investimentos

•                A VIVA apurou  urn ganho  lfquido consolidado  dos  investimentos  em  2020 de  R$  91.839  mil  (R$
376.223 mil em 2019), que pode ser apresentada por plano da seguinte maneira:

Plano                                                                                                                                                              2020                    2019

Viva pectllio                                                                                                                                                         90.185             364.392
Viva Empresarial                                                                                                                                                      1.638                11.830

Viva Futuro                                                                                                                                                                            16                             1

Resultado total dos lnvestimentos                                                                                                        91.839            376.223

A  seguir  consta  quadro  com  a  rentabilidade  percentual  dos  ganhos  auferidos  em  ambos
exercieios pela Fundacao por plano benefieio:

Plano

Viva Pecdlio
Viva Empresarial

Viva Futuro(*)

2020                    2019

1 %               14,52

;...              :I

;¢
68%            ,19,35%

4,58%
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(*) A rentabilidade do VIVA FUTURO de 2019 compreende ao per`odo de julho a dezembro.

As rentabilidades em  2020 foram afetadas pelo efeito da  pandemia da COVID-19, ficando abaixo
da  meta atuarial conforme tabela a seguir, exceto ao plano VIVA FUTURO.  No dltimo trimestre de
2020, com avango das vacinas para COVID-19 e a eleieao americana, as rentabilidades recuperam

parfe das perdas acumuladas durante o exercicio de 2020.

Plano

Viva Pectllio -Meta Atuarial de lNPC + 4,06%
Viva Empresarial -Meta Referencial de lNPC + 4,19%
Viva Futuro -Meta Referencial de 110% CDI

Rentabilidade             Meta
2020                    2020

4,61%                9,73%
2,68%               9,87%
4,58%               2,90%

A seguir a composigao dos investimentos em 31  de dezembro de 2020 e de 2019:

Descri
Tltulos Pt]blicos (Carfeira Pr6pria)

Notas do Tesouro Nacional

Fundos de investimento
Fundos de lnvestimento em Renda Fixa
Renda Variavel
Fundos de lnvestimentos em Participae6es
Fundos de lnvestimentos em Direitos Credit6rios -FIDC

Dep6sito Judicial
Total lnvestimentos

Planos:
VIVA PECULIO
VIVA EMPRESARIAL
VIVA FUTURO
PGA

2020                       2019
497.699                 517.881
497.699                 517.881

2.087.379            2.369.364
1.560.404              1.863.106

487.608                419.986
38.226                    81.709

1.141                         4.564

31.496                    31.496

2.616.574             2.918.742

2.525.214            2.833.208
82.597                   78.110

738                         89
8.025                    7.335

2.616.574            2.918.742

A   carteira   de   investimentos   da   VIVA   contem   aplicae6es   em   renda   fixa,   renda   variavel   e
investimentos estruturados.

financeiras ou por empresas.

Titulos pr6-fixados sao aqueles cuja rentabilidade (nominal) o investidor conhece prevjamente, com
taxa de retorno acertada previamente, no momento da aplicaeao e estao demonstrados, por ocasia



de sua aquisieao,  pelo valor desembolsado, evidenciando-se os juros decorridos, agio e desagio.
As receitas sao registradas, pro-rafa tempor/.s, em conta de resultado ate o vencimento.

Tftulos p6s-fixado sao aqueles cujo retorno da aplicaeao 6 conhecido na data de vencimento e a
rentabilidade varia de acordo com o indexador definido. Estao demonstrados,  por ocasiao de sua
aquisieao, pelo valor desembolsado, evidenciando-se o valor nominal de sua emissao, atualizagao
monetaria  e  juros,  agio  e  desagio,  sendo  os  rendimentos  destes  titulos  apropriados  pn6-rafa
temporis.

b) Fundos de lnvestimentos

Estao   demonstrados   pelo   valor   nominal   da   cota,   ajustados   com   os   ganhos   ou   perdas
correspondentes  ao  perfodo,  classificados em  fundos  de  renda  fixa,  ae6es,  direitos credit6rios  e
participag6es.

•    Renda  Fixa - Fundos de  investimentos que buscam  retorno em ativos de renda fixa e devem

possuir, no mfnimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente.

•   Ae6es -  Fundos  de  ae6es  ou  renda  variavel,  buscam  retorno  em  ativos  de  renda  variavel  e
devem possuir, no minimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, sintetizados via
derivativos, ao fator de risco. As aplicae6es em fundos de  renda variavel estao demonstradas
pelos valores de realizaeao, considerando o valor das colas na data base das Demonstrag6es
Contabeis.

•    Direitos  Credit6rios -  Fundos  que  buscam  retorno  por meio  de  investimento  em  carteiras  de
recebi'veis  pulverizadas  (direitos  ou  titulos),  originadas  e vendidas  por diversos  cedentes  que
antecipam  recursos atrav6s da venda de duplicatas,  notas promiss6rias,  cheques e quaisquer
outros titulos passiveis de cessao e transferencia de titularidade. Enquadram-se nesta categoria
os fundos utilizados como vefoulo no fornecimento de recursos ou antecipaeao de receitas para
pessoas fisicas e juridicas atraves de firmas de assessoria financeira, cooperativas de credito,
fomento mercantil e facto/r'ng.

•    Participac6es (investimentos estruturados) -Constituido em forma de condominio fechado. Os
recursos  sob  sua  administraeao  sao destinados  a  aquisieao de  ac6es,  debentures,  bonus  de
subscrieao,  ou  outros tl'tulos  e  valores  mobiliarios  conversiveis  ou  permutaveis  em  ag6es  de
emissao de companhias, abertas ou fechadas.

Os investimentos sao compostos pelos seguintes grupos de contas, cujos saldos consolidados em
31  de dezembro de 2020 e 2019 sao:
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Vencimento
Sem                2021  a

Vencimento               2025

2026 a          2031  a
2030             2036

Saldos

Renda  Fixa (carteira pr6pria e FIRF)

NTN-B (marca9ao a mercado)
NTN-C (marcacao a mercado)
LET e outros (marcaoao a mercado)
Direitos Credit6rios  (FIDC)

Renda Variavel

Fundos de Invest em Ae6es (FIA)

Estruturado

Fundos de  Invest em Particip.  (FIP)

Outros
Dep6sitos Judiciais

TOTAL

5 -PERMANENTE

-              350.311

-                55.198

576.685            897.051

1.141

577.826

487.608

38225

31.496

1.302.560

1.135.155         1.302.560                      98

lmobllizado

Computadores e perifericos
M6veis e utensllios
Maquinas e equipamentos
Sistema de processamento de dados
Sistema de comunicacao/equipamentos
Sistema de seguranca

Total  lmobilizado

lntang'vel

Fomento de novos planos (a)
Total  lntangivel

Total Permanente

125.256

2020

403.815                369.958
180.454                  157.197

1.473.834              1.853.832

1.141                        4.564

2. 059.245            2. 385. 550

487.608                419.986

38.225                   81.709

31.496                   31.496

2.616.574             2.918.742

2019               Taxa Anual

Gusto                  Deprec.                 Hqu ido                  uciu ldo

148                            190

148                             190

Deprec.
Amortiz.

(a)   Fomento  de  novos  Dfanos  -  Despesas  referente  aos  custos  de  implantaeao  do  Plano VIVA
FUTURO, sendo registrado, conforme art. 23 da Resolugao CNPC 29 de 2018 ro intangivel ate
a data de aprovaeao do plano, tendo o t6rmino da sua amortizaeao de 60 meses em 2024.
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Sao  registrados  os  compromissos  assumidos  pelos  planos  de  benefrcios  previdenciais  com  a
Gestao  Previdencial.  0 saldo da  Gestao  previdencial  a  pagar ao final  de  cada  mss  6  composto
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basicamente por reteneao de imposto de renda sobre os beneflcios que,  por sua vez,  sao pagos
dentro do mss de competencia.

A composieao do saldo em 31  de dezembro esta demonstrada a seguir:

Total              Total
PECOLIO          EMPRESARIAL            2020              2019

Rcteng6es a recolher

Outros Valores a Pagar

Beneffcios Previdenciais a pagar -VIVA

Total Exigivel  Previdencial

113                1.808               1.726

480                 40

5141

2.802              1.767

(a)   As  retene6es  nos  exercrcios  ocorrem  em  virtude  dos   pagamentos  de  beneffcios  e  sao
recolhidos no mss seguinte.

(b)   Valores referente a devolug6es a serem realizadas a participantes.

(c)   Valores de beneficios processados em dezembro de cada exercfcio e que foram liquidados em
janeiro do ano subsequente.

6.2 -Gestao Administrativa

Sao  registradas  neste  grupo de  contas  as  obriga96es  da  Funda9ao,  relativamente  as  despesas
administrativas do PGA, conforme segue:

Descri
Pessoal e Encargos
Servieos de terceiros
Reten¢6es a Recolher
Tributos a Recolher
Outras Exigibilidades
Total  Exig ivel Administrativo

2020               2019
2.065              1.128
6010

137                   120

79
22

2.264              1.339

(a)   Representa os encargos da folha de pagamento de dezembro, como lNSS, FGTS, contribuigao
sindical e seguro de vida, al6m da provisao de ferias dos funcionarios e respectivos encargos.
Em  dezembro  de  2020  foi  provisionado  o  valor  de  R$  851   mil  referente  ao  programa  de
remuneragao variavel,  previsto para pagamento no 1 a quadrimestre de 2021 ;

(b)   Despesa de servieos de terceiros que serao pagas em janeiro do ano subsequente referente
ao mss de dezembro de cada exercicio; e

(c)   Retene6es do lRRF a ser recolhido no proximo mes.

7 -EXIGIVEL CON"NGENCIAL
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Descricao

Gestao Ad mi n isti.ativa

Provisao para riscos fiscais:

PIS -Dep6sito Judicial

COFINS - Dep6§ito Judicial

Gestao Previdencial

Provisao para riscos Clveis:

Adiantamento Financeiro Apo§entadoria

Pecdlio por Morte e Outros

Pecdlio  Proporcional  em Vida

Bloqueio Judicial

Gestao dos lnvestimentos

Provisao para riscos Civeis:

CDB  Banco BMD

CDB Crefisul

Provi§6es

Saldos em         Constituicao/         Saldos em
31/12/2019           (Reversao)           31 /12/2020

6262

286                      286

348                      348

Dep6sitos Judlciais

Saldos em
31/12/2019

Saldos em
31/12/2020

29                     66.038                 66. 067                              26                          29
9.308                         7.137                     6.083

745                            185                       533

37

66.038                  76.120

(f)                      3.656

(9) 31.496

3.656

31.496

7.385                    6.645

31.496                   31.496

35.152                       31.496                   31.496

45.234                       66.386                111.620 38.140                  38.429

a)  Contribuicao ao PIS e a COFINS

A VIVA questiona a incidencia do PIS e da COFINS sobre as suas receitas administrativas,  por
entender que  nao se enquadram  no  conceito de  receita  bruta  nos termos da  Lei  9.718/98.  0
montante  registrado  em  31   dezembro  de  2020  corresponde  a  R$  348  mil,  estando  ainda
depositado em conta judicial.

Dessa  forma,  caso  haja  decisao  favofavel,  a  Entidade  levantafa  os  dep6sitos  efetuados  e
revertefa os valores de provisao.

b) Adiantamento Financeiro por Aposentadoria (AFA)

Nos processos, cuja causa de pedir o pagamento do Adiantamento Financeiro por Aposentadoria
- AFA,  os  participantes  reconhecem  o  recebido  o valor,  pofem,  o  pagamento  6  realizado  no
momento da  aposentadoria. A VIVA tern obtido sucesso recorrente  na major parte dos casos,
visto que o Poder Judiciario entende que a documentacao apresentada no processo pela VIVA
6 suficiente.

Em   2020   provisionado   o   montante   de   R$   66.038   mil   referente   a   processo   movido   pelo
SINDISPREV-RJ,  envolvendo  5.102  participantes,  cujo  pedido  e  basicamente  para  restituieao

::::-.::

das contribuic6es individuais que cada participante verteu ao plano desde a sua inscricao at
transito em julgado da agao com a sua devida corre9ao. Apesar de pareceres favofaveis a Vl
emitidos  pelo  Ministerio  Pi]blico  Federal  -MPF  e  pela  PREVIC,  o juiz em  la  instancia julgou  I

procedente a a8ao em 30 de agosto de 2018, a fim de reconhecer a extincao da relaeao juri'dica

-:_?      -i:*_
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contratual da reserva de poupanea de pectllio, determinando, tambem a cessaeao do descontos
mensais  e a  restituicao da  reserva  de  poupanca  com  correcao e juros  segundo  o  Manual  de
Calculos  da  Justica.  Ate  o  momento  a  agao  era  classificada  como  perda   possivel   pelos
assessores juridicos devido a ausencia de hist6rico de perda de ae6es similares e tambem pelo
fato  que  o  pedido  dos  autores  visa  desconsiderar  toda  a  relaeao  juridica  instituida  entre  a
Fundaeao e o participante, que e regida pelas normas da PREVIC. Todavia, em 19 de agosto de
2020 houve fato novo, que foi a publicaeao de sentenea de nao acolhimento dos embargos de
declaraeao  opostos  pela  Fundaeao  Viva,  sendo  assim,  os  assessores  juridicos  alteraram  a
classjficaeao  deste  provisao  para  urn  progn6stico  de  Perda  Provavel,  requerendo,  assim,  o
reconhecimento  de  provisao  nos  saldos  contabeis  do  Plano  VIVA  PECULIO.  Apesar  desta
negativa, a PREVIC apresentou em  19/08/2020 embargos de declaraeao em face da sentence
que rejeitou os embargos de declaraoao opostos pela Fundaeao Viva, que tambem apresentou
Apelaeao em 28 de agosto de 2020.

Apesar do progn6sticos de perda provavel dado pelos Assessores juridicos, a Administragao da
Fundagao permanecefa envidando esfongos buscando o reconhecimento na justiga da  relagao

jurl'dica  existente  entre  o  Participante  e  a  Fundaeao.  Por tim,  6  importante  mencionar  qile  a
provisao reconhecida pela Funda9ao foi apurada de acordo com os criterios definidos pelo juizo,
sendo que foram deduzidos todos os valores provisionados em 31  de dezembro de 2020 ou ja
pagos anteriormente em nome dos participantes envolvidos.

c)  Pecdlio por morte -PPM

Agao movida por participantes que pleiteiam o recebimento do beneficio de Pectllio por Morte -
PPM,  ainda em vida,  no percentual  integral de  100% ou 80%,  se  houve o  pagamento do AFA.
No entendimento da VIVA, a morte do participante 6 condigao para o recebimento do beneficio,
nos termos do contrato previdenciario firmado. 0 valor provisionado corresponde a R$ 9.307 mil
em  31  de  dezembro  de  2020  (R$  9.307  mil  em  2019).  Parte  do  valor  registrado  encontra-se
depositado judicialmente, totalizando R$ 6.083 mil em 2020 (R$ 6.083 mil em 2019).

d)  Pecdlio Proporcional em Vjda -PPV

Nas demandas, cujo objeto 6 o pagamento do beneffcio de Pectllio Proporcional em Vida -PPV,
os participantes alegam abusividade do desconto realizado em decortencia da antecipacao do
pagamento do pecdlio por morte. 0 montante registrado em 31  de dezembro de 2020 e R$ 745
mil (R$ 745 mil em 2019), sendo R$ 532 mil depositado judicialmente (R$ 532 mil em 2019).

e)  Bloqueios Judiciais

Durante o exercicio de 2020 ocorreram alguns valores bloqueados em conta corrente da VIVA,
totalizando R$ 14 mil em 31  de dezembro de 2020.
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i)   CDB do Banco BMD

Processo  movido contra o Banco BMD,  relativo a aplicac6es em CDB,  registrado no valor de
R$  3.656  mil  em  31  de  dezembro  de  2020  (R$  3.656  mil  em  2019).  A VIVA  obteve  liminar
favofavel  que  possibilitou  equivalente  ao  montante discutido em  17/09/2001,  porem,  o  Banco
BMD obteve liminar que bloqueou o recurso depositado.

g) CDB Crefisul

Processo movido contra o Banco Crefisul, relativo a aplicag6es em CDB, registrado no valor de
R$ 31.496 mil em 31  de dezembro de 2020 (R$ 31.496 mil em 2019).  0 valor esta depositado
em conta judicial no mesmo montante.

Recuperaeao de Ativos I Ag6es de Execugao

FIDC Union National Financeiros e Mercantis

Em 05/02/2013 foi protocolada,  pelos cotistas do FIDC Union National Financeiros e Mercantis,
o  processo  n°   1002019-82.2013.8.26.0100  solicitando  o  ressarcimento  de  perdas  e  danos
movida pelo Fundo em face da Oliveira Trust DTVM S.A., Banco Bradesco S.A. e Global Capital
S.A.  no  valor  de  R$  45.500  mil  em  dezembro  de  2020.  Este  ativo  encontra-se  integralmente

provisionado  em  31   de  dezembro  de  2020  e  de  2019,   sendo  que  a  expectativa  de  sua
recuperaeao e baixa, segundo a opiniao dos assessores juridicos.

Bolero Participae6es S/A

Em   08/08/2013   foi   protocolada   a   Execugao   de   Titulo   Extrajudicial   (Processo   1056320-
93.2013.8.26.0100),  contra  o  CCB  Bolero  Participac5es  S/A,  no  valor  de  R$  34.076  mil  em
dezembro de 2020.  Este ativo encontra-se integralmente provisionado em 31  de dezembro de
2020 e de 2019, sendo que a expectativa de sua recuperagao e baixa,  segundo a opiniao dos
assessoresjurldicos.

S a EX!GIVEL ATUAR!AL

0  exigivel  atuarial  e  estabelecido  e  registrado  com  base  em  calculos  atuariais,  realizados  pela
empresa L6gica Consultoria Assessoria e Consultoria em Atuaria. urn detalhamento das principais
premissas e hip6teses atuariais utilizadas na avaliacao de cada plano 6 assim apresentado:



8.1  - Plano VIVA PECULIO

Descrieao

Hip6teses Financeiras:

Taxa Real de Juros

Projegao do Crescimento real de salario

Projecao do Crescimento real dos beneflcios do plano

Fator de determinacao do valor real ao longo do tempo - Salarios

H ip6teses biom6tricas :

Taxa de mortalidade geral

Regime financeiro e metodos atuariais:

Regime de Capitalizaeao

8.2 -Plano VIVA EMPRESARIAL

Descricao

Hip6teses Financeiras:

Taxa Real de Juros
Projegao do Crescimento real de salario:
Projegao do Crescimento real dos benefi'cios do plano

31 /12/2020                      31 /12/2019

2,42%

2,03%

0,00%

1,00

AT83

4,06%

3,00%

0,00%

1,00

AT83

M6todo Agregado                M6todo Agregado

31/12/2020                 31/12/2019

2,420/o                          4,19°/a

0,00%                         0,00%
0.000/a                          0,00%

Fator de determinacao do valor real ao longo do tempo -Salarios                  1,00                             1,00
Hip6teses biom6tricas:

Taxa de mortalidade geral

Regime financeiro e m6todos atuariais:

Regime de Capitalizaeao

AT 2000                     AT 2000

Financeira                   Financeira

As  hip6teses  atuariais  definidas  para  o  Plano VIVA  EMPRESARIAL sao  utilizadas  somente  para
fins da determinacao da curva de pagamento do passivo, uma vez que o plano 6 na modalidade de
Contribuicao Definida, nao existindo risco atuarial.
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8.4 - Provisoes Matematicas

As  provisoes  matematicas  foram  determinadas  pelo  atuario  e  os  saldos  e  movimentae6es  sao
demonstrados a seguir:

Saldos em
31/12/2019          Movimento

Saldos em
31 /12/2020

Plano VIVA PECULIO (a)

Beneficio Concedido
Saldo de Contas dos Assistidos

Beneficios a Conceder
Saldo de Contas - Parcela Participantes
Beneficio Definido Estruturado em Regime de Capitalizagao Programado
Beneficio Definido Estruturado em Regime de Capitalizagao Nao Programado

Plano VIVA EMPRESARIAL (b)

Beneficios a Conceder
Saldo de Contas - Parcela Patrocinadora
Saldo de Contas - Parcela Participantes

Plano VIVA FUTURO (b)

Beneflcios a Conceder
Saldo de Contas - Parcela Participantes

568.229            (175.009)

638.746              (76.827)
841.523                   7.558
208.188                   12.102

1.688.457

2.256.686

34.940                   2.498
41.042                    5.340

75.982                   7. 838

90                         651

2.332.758

393.220

561.919

849.081

220.290

1.631.290

2.024.510

37.438
46.382

83.820

741

2.109.071

a)  Plano VIVA PECULIO

Benefieios concedidos

0 valor registrado em 2020 em R$ 393220 mil (R$568.229 mil em 2019) representa o montante
das contas clos participantes que ja aderiram a conversfo ate 31  de dezembro de 2019, quando
se encerrou o periodo para adesao a este beneffcie. 0 montante sera pago de acordo com o
periodo definido por cada participante no momento da adesao.

Beneficios a conceder:

No  caso  dos  participantes  que  mantem  sua  opcao  pelo  Benefieio  de  risco  (PPM-BD),  as
provis6es  de  beneffcios  a  conceder  referem-se  aos  valores  atuarialmente  calcufados  dos
connpromissos  llquidos  correspondentes  a  beneficios a  conceder aos  participantes  que ainda
nfro estao em gozo dos beneffcios, que totalizam R$ 1.631.290 mil em 31  de dezembro de 2020

(R$1.688.457 mil em 31  de dezembro de 2019).

Ha  ainda  urn saido  de  R$  561.919  mil  em  31  de  dezembro  de  2020  referents  ao  Benefieio
Especial em Vlda -BEV, que foi aprovado pela PREVIC em dezembro de 2019 por meio de uma
alteraeao do  Regulamento do  Plano,  e trata de  urn  beneficio
recurso a reserva especial destinada a revisao do plano.

I,`,
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b)  Plano VIVA EIVIPRESARIAL e VIVA FUTURO

Os valores registrados correspondem ao saldo de contas apurado financeiramente.

8.4 -Equilibrio T6cnico -Supefavit tecnico acumulado

A seguir a composieao do supefavit t6cnico do Plano Viva de Previdencia e Pecdlio:

Saldos em Saldos em
Descrigao                                                                                                  31 /1 2/2o| 9             Movimento            31 /12/2020

Supefavit T6cnico Acumulado
Reserva de contingencia                                                                             166.379                        3.1 17                  169.496
Reserva para Revisao de Plano
Total Supefavit T6cnico Acumulado

246.602

412.981

103.791

273.287

A  Reserva  de  Contingencia  foi  constituida  conforme  disposto  na  Resolueao  CNPC  n°  30  de
10/10/2018  a  qual  consolidou  todas  as  Normas Atuariais,  sendo  o  limite  calculado  pela  formula:

[1 o0/o + (1 % x drrafi'on)I x Provisao Matematica.

Com base has projee6es atuariais do PVPP, aplicando a Taxa Atuarial de Juros de 2,42% ao ano e
utilizando o Sistema Venturo da PREVIC, a duraf/.on do Plano VIVA PECULIO em 2020 6 5,85 anos
(5,85  anos  em  2019),  por  consequencia,  para  calculo  da  Reserva  de  Contingencia  foi  aplicado
15,85% sobre o valor da Reserva Matematica.

A redueao da reserva para revisao do Plano se deu principalmente pelo fato dos investimentos do
Plano VIVA PECULIO nao terem alcancado a meta atuarial em 2020, sendo assim, houve a reducao
do supefavit acumulado do Plano.

8.5 - Fundos

Descricao

Fundos
Fundo Previdencial

Viva Peculio -Destinagao de supefavit

Saldos em
31/12/2019

(a)                        122.360
Viva peculio -Risco de aumento de salario                      (b)
Viva Empresarial                                                                              (c)

Fundo Administrativo                                                                                (d)

Total  Fundos

Saldos em
Movimento                31 /12/2020

(43.067 )                         79. 293
49.442                        39.442

2.613                           (2.421)                                  192

124.973                          (6.046)                        118.927

8.754                             (663)                            8.091

133.727                          (6.709)                        127.018

a)  Fundo Previdencial Plano VIVA PECULIO - Destinacao de supefavit

0  fundo  previdencial  para  revisao  do  Plano  Viva  de  Previdencia  e  Pectllio  foi  constituido
consonancia com a  Resolucao CNPC 30, de  10/10/2018 e esta sendo utilizado,  com  base
avaliaeao atuarial, para dedueao de 60% das contribuie6es dos participantes do plano ate
de  2019  passando  para  100%  a  partir  de  enfao.  No  fechamento  do  exercicio,  o  saldo
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recalculado  atuarialmente,  sendo  avaliado  em  R$  79.293  mil  (R$122.360  mil  em  2019).  Esta

provisao sera recalculada mensalmente com embasamento tecnico atuarial, equivalendo a cada
mss ao valor presente atuarial das contribuic6es futuras para o plano com data final em janeiro
de 2023.

®

b) Fundo Previdencial Plano VIVA PECULIO - Risco de aumento de salario

Este fundo previdencial foi constituido em 2020 para fazer frente ao risco identificado em revisao
atuarial da premissa de crescimento de salarios, sendo que o fundo foi construido com recursos
do supefavit acumulado e corresponde a variaeao entre as provis6es matematicas apuradas por
meio da taxa  de crescimento salarial atualmente vigente  (qual  seja  3,0% a.a.) e as  provisoes
matematicas calculadas atraves da taxa de crescimento aplicada pela VIVA para o encerramento
do exercicio de 2020 (de 2,03% a.a., conforme mencionado na Nota 7 supra), a fim de garantir
uma  protegao  minima em  relagao ao  risco atuarial  identificado,  o qual  possui  alto  potencial de
impacto ao plano de  benefi'cios. Caso o risco seja materializado no futuro,  o fundo previdencial
sera revertido para cobrir os impactos registrados no resultado do plano.

c)  Fundo Previdencial -VIVA EMPRESARIAL

Com a finalidade suprir eventuais deficits t6cnicos da provisao de beneffcios concedidos, o fundo

previdencial  do  plano VIVA EMPRESARIAL 6  constituido  pela  parcela  patronal  nao  resgatada
dos participantes que se desligaram do Plano, com saldo em 31  de dezembro de 2020 no valor
de R$  192 mil  (R$ 2.613 mil em 2019).

d) Fundo Administrativo

0   saldo   do  fundo   administrativo   representa   o   resultado   acumulado  do   Plano   de   Gestao
Administrativa e pertence ao Plano VIVA PECULIO.

9 -PLANO DE GESTAO ADMIN!STRATIVA -PGA

0 PGA possui regulamento constituido com base na Resolueao CGPC n° 29, de 31/08/2009.

9.1 -Receitas-fontes de custeio

Constituem fontes de custeio para cobertura das despesas administrativas dos planos de beneficios
operados pela Fundagao Viva de Previdencia:

Descricao
Custeio Administrativo da Gestao Previdencial
Cu§teio Administrativo dos lnvestimentos
Outras Receitas
Resultado Positivo dos lnvestimentos

(a)

2020                         2019

31

(b)                        18.347                       20.325
286

(c) 121                              299



#   #  es   S   a   ffi   8   ee   g,§   RA

®

a)  Custeio Administrativo  Gestao  Previdencial:  Ate  meados  de  2019  a  fonte  de custeio  para  os
Planos VIVA PECULIO e VIVA  EMPRESARIAL  era  a  Taxa  de carregamento de  5%  incidente
sobre   as   contribuie6es   dos   patrocinadores,   sendo   substitui'da   ate   entao   pela   taxa   de
administraeao de 0,70%.

b)  Custeio Administrativo dos  lnvestimentos: A partir de 2019 a fonte de custeio administrativa foi
alterada para a taxa de administra8ao de 0,70% a.a. para os 3 planos de beneflcios, conforme
definido pelo Conselho Deliberativo.

c)  Rendimentos das aplicag6es financeiras dos recursos do PGA.

9.2 -Despesas Administral:ivas

As despesas administrativas foram suportadas pelo saldo dos recursos do PGA conjugada com as
fontes de custeio vigentes em cada ano.

As despesas administrativas especfficas foram apropriadas nas respectivas rubricas (Previdencial
e  lnvestimentos)  e  os  gastos  comuns  foram  rateados  proporcionalmente  de  acordo  com  as
atribuig6es do pessoal alocado em cada uma das gest6es.

Os percentuais relativos de cada rubrica em relaeao ao total das despesas administrativas, durante
os exercicios de 2020 e 2019, foram os seguintes:

2020 2019

Descri9ao

Gestao Previdencial
Gestao dos lnvestimentos

Valor                   % Val or                   %

17.744             94,33°/o           17.698             94,71 %

1.067              5,67%                 989               5,29%
18.811            100,00% 18.687          100,00%

0 Detalhamento das despesas por natureza pode ser verificado atrav6s da Demonstragao do Plano
de Gestao Administrativa -DPGA.

0 percentual da despesa entre a Gestao Previdencial e de lnvestimento 6 definida pelo crit6rio de
rateio por tempo de trabalho entre as gest6es, sendo esse crit6rio adotado conforme ongamento.

A  realizaeao  das  despesas  administrativas  do  ano  de  2020  ficou  aderente  com  o  oreamento
aprovado pelo Conselho Deliberativo.
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io -BENEFie!os

Demonstramos no quadro a seguir os pagamentos de beneficios por plano e tipo de beneffoio:

PECULIO EMPRESARIAL FUTURO CONSOLIDADO

Descri9ao

Aposentadoria prog ramada
Pectllio

Resgate
BEV -Beneficio especial em vida
Utilizaeao Fundo Previdencial

Outros

2020                  2019

237.551             271.046

64.602              64.903
5.373                15.802

91.442

39.753               39.020
1.404                  2.240

440.125             393.011

2020               2019

6.530

2020          2019              2020

237.552
64.602
11.903

91.442

39.753
1 .404

446.656

271.046

65.484
19.860

39.020
2.240

397.650

1 1 - cONsOLIDAeAO DAs DEMONSTRAcoEs cONTABEls

As   demonstrac6es   contabeis   foram    preparadas   em   conformidade   com   os    principios   de
consolidaeao, emanados da legislagao sociefaria brasileira e em atendimento ao item 30 letra "I" da
lnstrueao 34 - Entidades Fechadas de Previdencia Complementar.

No  processo  de  consolidaeao  das  demonstrae6es  contabeis  da  VIVA  foi  utilizado  o  balancete
auxiliar (Operag6es  Comuns) onde foram  realizadas as  seguintes  eliminag6es  no  exercicio findo
em 31  de dezembro de 2020:

Conta            Descri Planos

1.2.2.1.99    0utros Recursos a Receber               PGA
1.2.2.3           Participacao no PGA                               PGA

2.1.3.9.01     0utras Exigibilidades

2.1.3.9.01     0utras Exigibilidades

2.3.2.2.02    Participacao no PGA

PECULIO

EMPRESARIAL
PECULIO

Saldo por               Balancete                   Saldo
Pla mos                      Auxi lja r                 Consol idado

31/12/2020           31/12/2020                31/12/2020

1.553                        (1.553)

8.091 (8.091)

(9.644)

1.504                        (1.504)

49                           (49)
8.091 (8.091 )

(9,644)

12 -GOVERNANGA E CONTROLES INTERNOS

A Resolucao CGPC n°.13/2004 estabelece principios,  regras e pfaticas de governanga, gestao e
controles internos a serem observados pelas Entidades Fechadas de Previdencia Complementar,
adequados ao porte, complexidade e riscos inerentes aos planos de beneficios por elas operados,
a  fim  de  assegurar  o  pleno  cumprimento  de  seus  objetivos.   Em  2020,   a  VIVA

iii--€:-

aperfei9oamento de sua governanca corporativa, como segue:
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12.1 -Gestao de Riscos

A  Entidade  esta  exposta  a  diversas  naturezas  de  riscos,  inerentes  a  sua  finalidade  basica.  0
processo  de  gerenciamento  de  riscos  esta  calcado  em  principios,  diretrizes,  ae6es,  papeis  e
responsabilidades necessarios a identificaeao, avaliaeao, tratamento e controle dos riscos. A gestao
de riscos conta com a participagao das diversas camadas da estrutura de governanea, incluindo as
areas que comp6em o organograma organizacional da VIVA, a Diretoria Executiva e os Conselhos.

Os riscos e os controles internos sao avaliados periodicamente, em aderencia as exigencias legais
e regulamentares, em especial a  Resolucao CGPC n°.13/2004 e os Guias PREVIC de Melhores
Pfaticas.  A  gestao  de  riscos  compreende  varias  categorias  de  riscos,  como:  estrategicos,  de
governan9a,  atuarial,  contraparte,  mercado,  liquidez,  operacional,  legal,  regulat6rio  e  solvencia,
provenientes de suas atividades e operag6es e que podem afetar, em maior ou menor grau, os seus
objetivos estrat6gicos e operacionais.

12.2 -Riscos Relacionados aos ]nvestimentos

Refongados pelo Guia PREVIC de Melhores Pfaticas de lnvestimentos, a verificacao e o controle de
riscos inerentes a gestao dos planos de beneficios sao realizados de forma proativa pela Entidade.
0 objetjvo deste t6pico 6 demonstrar como 6 realizada a analise dos principais riscos agentes no
portfolio. destacando a importancia de estabelecer procedimentos que permitam identificar, avaliar,
mensurar, controlar e monitorar os riscos aos quais os recursos dos planos estao expostos, entre
eles  os  riscos,  de  mercado,  de  liquidez,  atuarial,  operacional,  legal,  sistemico  e  terceirizagao.  A
VIVA nao possui investimento que implique em risco de cfedito.

a.  Gerenciamento de Ativos e Passivos ou Asset Liability Management (ALM)

Urn dos aspectos principais no gerenciamento de riscos financeiros 6 o casamento dos fluxos de
caixa entre os ativos e as obrigag6es da  Entidade, ou seja, seus passivos. 0 principal objetivo
do processo de investimento e otimizar a relaeao entre retorno e o risco incorrido para obte-lo,
alem  de urn portfolio que oferepe liquidez no  momento em  que ela 6  necessaria,  alinhando os
investimentos aos fluxos de caixa dos passivos.

Para tanto, sao utilizadas estrategias que levam em consideragao os niveis de risco aceitaveis,
prazos,  rentabilidade,  liquidez  e  preservagao dos  niveis  de  solvencia  (no  caso  do  plano VIVA
PECUL,O).

As estimativas utilizadas para determinar os valores e prazos aproximados para o pagamento de
indenizag6es   e   benefleios   sao   anualmente   revisadas,   quando  da   revisao   da   Politica   de
lnvestimento -Pl dos planos.

Essas estimativas sao inerentemente subjetivas e podem impactar diretamente na capacidade
de  manter o balanceamento de ativos e passivos. A efetividade da carteira 6tima em  oferecer

r`scOs'retornos  acima  da  Meta  Atuarial  dentro  dos  parametros  de
mensalmente, com a geraeao de relat6rios gerenciais.

idos  6
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b.  Risco Atuarial

No que compete a gestao dos investimentos, a contribuigao para a mitigacao dos riscos atuariais
se da pela utilizacao dos fluxos financeiros dos passivos bern como pela projeeao da volatilidade
dos ativos,  ambos simulados de forma estocastica  (probabilis(ica),  para a  definicao da  macro
alocaeao dos ativos atraves da metodologia de ALM. Dessa maneira, esse porff6lio apresentara
probabilidades significativas de atender os requerimentos futuros de retorno, liquidez e solvencia
dos planos.

c.  Risco de Mercado

Decorre da alteragao do valor de urn instrumento financeiro, ou carteira de investimentos, face a
volatilidade  das  variaveis  existentes   no   mercado   (taxa  de  juros,   taxa  de  cambio,   ag6es,
commodities e outros) causada por fatores adversos, politicos, entre outros.

A VIVA  utiliza  para  avaliacao  de  risco  de  mercado  a  metodologia  de  Valor  em  Risco  (V@R)

param6trico.  Essa metodologia de risco de perda provavel de determinada aplicagao nos mais
diversos cenarios da economia, torna a analise mais dinamica em relaeao ao mercado.

0 custodiante utiliza a metodologia que calcula a maxima  perda esperada em urn horizonte de
tempo definido, com determinado grau de confian¢a, sob condie6es normais de mercado.

A Entidade adota a m6trica tendo por base as metodologias da PEP - Probabilidade Estimada
de  Perda e o do  PCO - Percentual  de Comprometimento Orgamentario,  que tern por objetivo
minimizar a probabilidade de perdas maximas toleradas para os investimentos.

Para  os  fundos  de  investimentos  de  renda  fixa,  objeto  de  acompanhamento  pelo  Comite  de
lnvestimentos dos niveis de risco,  utiliza-se metricas de limites de tolerancia as probabilidades
de perdas maximas dos investimentos,  conforme estabelecido nos parametros para calculo do
VaR a seguir:

•    Modelo param6trico;
•    lntervalo de confianea de 95%;
•    Horizonte de tempo de 21  dias tlteis.

Para o monitoramento do risco de mercado dos fundos de investimentos 6 adotada metodologia
espec{fica, que contempla, dentre outros aspectos a PEP - Probabilidade Estimada de Perda e
o PCO - Percentual de Comprometimento Ongamentario.

Em sintese, a PEP consiste na divisao do VaR (Valor em Risco) pelo patrim6nio total dos fundos
alocados na respectiva classificaeao. Os referenciais de risco de mercado para o indicador estao
assim definidos por categoria de fundos.

Refefencia de Risco de Mercado

PEP - Probabilidade de Perda
Valor em Risco / Patrim6nio

Renda Fixa
Renda Variavel

4,20%
20,00%

Por sua vez, o PCO - Percentual de Comprometimento Orcamenfario 6 adotado para
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objetivo identificar a probabilidade de ocorrencia do fundo de investimentos atingir o limite minimo
de rentabilidade.

Referido  indicador  sera  calculado  por  meio  da  divisao  do  VaR  pelo  LPM  -  Limite  de  Perda
Maxima.

0 LPM 6 calculado pela diferenea do Patrim6nio atual do fundo de investimento pelo Patrim6nio
do  fundo  corrigido  pela  rentabilidade  minima  estabelecida  na  poll'tica  de  investimentos  (base:
cota do fundo em D -252 e quantidade de colas atual).

Para  efeito exclusivamente  do  acompanhamento  do  PCO -  Percentual  de  Comprometimento
Orcamentario,   o  limite  minimo  de  rentabilidade,   baseada   na  valorizagao  acumulada  anual

percentual do Benchmark, 6 o seguinte:

Limite Minimo de Rentabilidade

Rentabilidade Minima

Renda Fixa 90% do Benchmark

A possibilidade de alteraeao desse limite existe, unica e exclusivamente, mediante apresentacao
de  parecer  que  demonstre  mudancas  significativas  no  mercado  em  relagao  as  premissas
adotadas e que justifique as alterac5es propostas, em sintonia com as macros diretrizes e que
preservam os objetivos do Plano.

A Volatilidade (Hist6rica) adota os parametros de horizonte de 21 dias dteis (mensal), anualizada,
e  alternativamente,   pode-se   utilizar  os   parametros   atualmente  adotados   pelos  fundos   de
investimento: a partir dos retornos diarios e/ou janelas m6veis de  12 meses e desde o inicio do
ano em curso.

d.  Risco de Liquidez

0 risco de liquidez, que pode ser traduzido como indisponibilidade de recursos para pagamento
de obrigae6es, neste caso,  esta relacionado ao casamento dos fluxos de ativos e passivos, de
forma  que  os  recursos  estejam  disponiveis  na  data  do  pagamento  dos  benefieios  e  demais
obrigag6es do Plano. A medida que os prazos de vencimentos das obrigac6es se aproximam, a
alocagao dos recursos deve privilegiar ativos mais liquidos. A16m disso, o planejamento garante

que as alienag6es dos ativos ocorram  no prazo certo e no pre9o justo. Assim,  o ALM fornece
uma opeao de carfeira que oferece niveis suficientes de liquidez para pagamento das obrigag6es
dos planos.

e.  Limites de A19adas

De acordo com as caracteristicas e o montante proposto para novas alocac6es, ou ainda para
alienacao de determinados tipos de investimento, sao requeridas autorizae6es de uma ou mais
instancias  da  governanca  da  VIVA,  dando  ciencia,  explicitando  motivag6es  e  sujeitando
analises a  urn extenso grupo de  profissionais,  com formac5o  multidisciplinar,  instancias es

que t§m poder de veto a operacao proposta.

Essas instancias contain com o assessoramento do Comit6 de lnvestimentos da Entidade, 6rg

``-..,:



que estuda previamente as proposic6es.
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f.   Risco de Terceirizaeao de Gestao de Recursos

AVIVAutilizagestoresterceirizadosparageriraparceladesuacarteiraque6apreeadaavalores
de mercado. Essa forma de atuagao delega determinadas responsabilidades a esses gestores,
pofem nao isenta a Entidade de responder legalmente perante os 6rgaos fiscalizadores.

Neste contexto, o modelo de terceirizacao exige que a Entidade tenha urn processo formalizado
para escolha e acompanhamento do desempenho e da atuacao de seus gestores externos.

Adicionalmente,   ha   a  segregacao  das  fung6es  de  gestao  de   recursos  das  atividades  de
administracao fiduciaria e cust6dia de valores mobiliarios.

9.  Risco Legal

0 risco legal esta relacionado a autuag6es, processos ou mesmo a eventuais perdas financeiras
decorrentes de questionamentos juridicos, da nao execugao de contratos e do nao cumprimento
das normas. 0 controle dos riscos dessa natureza, que incidem sobre atividades e investimentos
que envolvam a elaboragao de contratos especl'ficos, 6 feito por meio:

•    Da verificacao diaria da aderencia dos investimentos as diretrizes da legislaoao em vigor e as
Poli'ticas de lnvestimento pelo administrador fiduciario e custodiante centralizados;

•    Da revisao dos regulamentos dos veiculos de investimentos, exclusivos ou nao;

•    Da  utilizaeao  de  assessoria  jurldica  para  fornecimento  de  analises  e  pareceres  juridicos
relativos aos investimentos.

h.  Risco Sistemico

0 risco sistemico se caracteriza pela possibilidade de o sistema financeiro ser contaminado por
eventos pontuais, tais como defaults soberanos, falencia de instituic6es financeiras ou empresas.
Apesar da dificuldade de gerenciamento deste risco, ele nao deve ser relevado.

Diante disso,  e necessaria a diversificagao dos investimentos,  utilizando ativos brasileiros e/ou
internacionais, de diferentes setores da economia e emissores, geridos por diferentes gestores
de recursos, selecionados pela habilidade demonstrada em mandatos especificos,  para que os
diferentes eventos desfavofaveis, nas esferas macro ou microecon6micas, sejam atenuados.

12.3 -Riscos Relacionados a Gestao Previdencial

Os  planos  de  previdencia  tom  como  caracterfstica  a  acumulacao  de  recursos  com  horizonte  de
longo prazo, pois estao atreladas as aposentadorias futuras, fazendo parfe do planejamento de vid
de cada participante. decoife

a#
Os  planos de  previdencia,  no geral,  oferecem  coberturas  por sobrevivencia,  al6m

para beneficios de risco, como morte e invalidez.

-3,  -a-fi  ::--=f
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A concessao de beneficios, bern como dos institutos do Resgate e Portabilidade tom seus quesitos
quanto a elegibilidade especificados em regulamentos, que sao previamente aprovados pelo 6rgao
regulador sob urn registro denominado CNPB -Cadastro Nacional de Plano de Beneficios.

As contribuie6es tamb6m tern seus parametros especificados em regulamento.  Entretanto, o nivel
necessario de aporte 6 avaliado atuarialmente no encerramento do exercicio. Portanto, o nivel de
contribuie6es oscila de acordo com o Plano Anual de Custeio. Os riscos mais relevantes dos planos
de beneficios sao:

•   Biometrico -mede a expectati
expectativa de desligamentos

Vdajdp:avidoapdoer?a::ic|Pea:::::a:jds:;:.]ZV::::;;:ed:sot:Tj:caop:road:

.:::ne6ni:::.n:::i:::°e:::°cTa't::i::tp:::0:e.urosaoiongodotempo,deformaadlmenslonar
no momento presente o valor t

•    Financeiro - mede o crescime

dos beneffcios futuros;

nth dos salarios ao longo do tempo, desconsiderando o efeito da
inflaeao. Portanto, crescimento

12.4 -Seguran§a da lnformacao

Em aderencia as exigencias legais, regulamentares e aos padr6es de mercado, destacando-se:

•   Seguranea no Portal da Fundaeao para navegagao e acesso a area restrita;

•   Aderencia a Lei Geral de Proteeao a Dados (LGPD).

12.5 -Insl:rumentos Organizacionais

A VIVA  em  aderencia  as  exigencias  legais  e  as  boas  pfaticas  de  governanea  corporativa  e  de
gestao,  entre  outras  medidas,  estabelece  poll'ticas,  normativos  e  procedimentos  necessarios  a
execueao das suas fung6es de neg6cios e como suporte aos seus principais processo.

12.6 -Conselho Deliberativo e Conse[ho Fiscal

Os  Conselhos,  Deliberativo e  Fiscal,  mantiveram  seus  procedimentos de trabalho,  incluindo  uma
agenda  anual  de  reuni6es  e  aperfeicoamento  da  metodologia  de  trabalho,   possibilitando  uma
melhor atuagao e interagao entre si e com a Diretoria Executiva da VIVA.

13 -®UTR®S ASSUNTOS

13.1 -Transferencia do Plano ANAPARPREV

Em  maio  de  2020 o  Conselho  Deliberativo  da  VIVA se  manifestou  aprovando  a  transferencia

gerenciamento  do  plano  ANAPARPREV,  atualmente  administrado  pela  Fundaeao  Petrobfas

fy    ¢rtiffiA
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Seguridade  Social  -  PETROS.  0  processo  de  transferencia  de  gerenciamento  foi  submetido  a
PREVIC que se manifestou aprovando o pleito.

0   Plano  ANAPARPREV  6   urn   plano  de   beneficios   previdenciarios   instituldo,   estruturado   na
modalidade  de  Contribuigao  Definida,  com  2.922  participantes  ativos e  673  assistidos  em  31  de
dezembro de 2020.  0  Patrim6nio Social do plano ANAPARPREV em 31  de dezembro de 2020 e
R$ 585.784, tendo como instituidores:

•   Associaeao Nacional dos Participantes de Fundos de Pensao -ANAPAR;
•   Associaeao Beneficente dos Aposentados da Copene/Braskem -ABACO/POLO;
•   Sindicato dos Estivadores e Trabalhadores em Estiva de Minerios do Estado do Esplrito Santo -

SETEMEES;
•    Sindicato  dos  Trabalhadores  Portuarios,  Portuarios  Avulsos  e  com  Vinculo  Empregaticio  nos

Portos no Estado do Espirito Santo -SUPORT;
•   Sindicato  dos  Conferentes  de  Carga  e  Descarga  nos  Portos  do  Estado  do  Espfrito  Santo  -

CONFES.

0 processo de encontra-se na fase de transferencia de base de dados e arquivos entre a PETROS
e a VIVA, parametriza9ao de sistemas, geragao de documento e alinhamento de atividades.

A  conclusao  para  transfetencia  de  gerenciamento,  que  ocorrefa  com  a  efetiva  transfetencia  do
recurso,  esta  prevista para o primeiro semestre de 2021  e para tanto,  a VIVA adotafa polltica de
investimentos similar a politica vigente.

13.2 -Plano de Contas Padrao

Em 20 de agosto de 2020 foi divulgada a  lnstrueao PREVIC -lp n° 31, estabelecendo mudaneas
na estrutura contabil das entidades fechadas de previd6ncia complementar com vigencia a partir do
exerci'cjo de 2021. Dentre as principais mudaneas estao: i) Reclassificagao dos contratos de dividas
com as patrocinadoras que estavam sendo registrados no passivo passarao a ser registrados no
ativo;  ii)  Estrutura  de  contas  de  investimentos  de  forma  detalhada  com  provisao  especffica  para
cada  grupo  de  ativos;  iii)  Padronizaeao  dos  contratos  de  riscos  terceirizados;  iv)  Eliminagao  da
classificacao  de  despesas  Previdenciais  e   lnvestimentos,   Comuns  e  especfficas  e   Fisicas  e
Jurfdicas, dentre outras.

Nao sao esperados impactos relevantes nos ntimeros da VIVA com a adocao deste novo normativo.

Silas Devai Junl.or
CPF:  114.580.368-71

DIRETOR PRESIDENTE

Jdlio C6sar Medeiros Pasqualeto
CPF: 484.111.400-91

CONTADOR - CRC-RS 047.048/O-S-DF
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0BJETO      APRESENTACAO     DE     PROPOSTAS     PARA     CONTRATACAO     DE
ENTIDADE   FECHADA   DE   PREVIDENCIA   COMPLEMENTAR   INTERESSADA   EM
ADMINISTRAR  PLANO  DE  BENEFjcIOS  PREVIDENCIARIOS  DOS  SERVIDORES
DE   CARGO   EFETIVO   DA   ADMINISTRACAO   DIRETA   E   INDIRETA   DO   PODER
EXECUTIVO  E DO PODER LEGISLATIVO DO MUNIcipIO DE IBIPORA -PR

Aos vinte e seis dias do mes de abrH do ano de dols mil e vinte e dois,  as nove horas,  na Sala do Gabinete
da  Prefeitura  do  Municipio  de  lbipora  -2°  andar,  situada  na  Rua  Padre Vitoriano  Valente,  540 -Centro,
lbipora/Pr,   foi   instalada  sessao   para  analise  e  julgamento  dos  Envelopes  de   Habilitacao  da  Selegao
Publica  em  epigrafe   Atraves  da   Portaria  n°  294  de  22  de  abrH  de  2022,  foi  constituido  o  Grupo  de
Trabalho  para  participar  das  diversas  etapas  do  processo  de  implantagao  do  Regime  de  Previdencia
Complementar  (RPC),  no  ambito  do  Municl'plo  de  lbipora.    Atesta  que  as  empresas  Fundagao  CEEE  de
Segurldade   Social   -    ELETROCEEE,    Mongeral   Aegon    Fundo   de    Pensao,    Fundagao    Banrisul   de
Seguridade  Social,  Fundagao  de  Prevldencia  Complementar dos  Empregados  ou  Servidores  da  F'NEP,
lpEA,  CNpq,  lNPE  e  lNPA ~  FIPEq,  88  Previdencia  -Fundo  de  Pensao  do  Banco  do  Bras„  Fundagao
Sanepar   de    Previdencla    e   Assistencia    Social,    Fundagao    Viva    de    Previdencia    e    lcATU    Fundo
Multipatrocinado  protocolaram  tempestivamente  os  envelopes  de  habilitagao  e  proposta  tecnica  para  o

presente processo de selegao   Visando dar maior seguranga jurl'dica a contratagao, foi efetuada a consulta
ao   site   do   Trlbunal   de   Contas   do   Estado   do   Parana,   Tribunal   de   Contas   dos   Estados   Sede   dos

proponentes,   bern  como  ao  Trlbunal  de  Contas  da  uniao  para  verificar  se  os  proponentes  possuiam
algumarestrigaodepartlcipagaoemlicitag6es,naosendoconstatadoqualquerjmpedimento.Emseguida,
o  Grupo  de Trabalho  promoveu  a  abertura  do  Envelope  I  -Habilitacao,  contendo  as  documentag6es das
empresas,  quando as  mesmas foram  analisadas e  rubricadas pelos membros do grupo ja  citado.  Durante
a  analise  da  documentagao  verificou-se  que  a(s)  empresa(s)  Fundacao  CEEE  de  Seguridade  Social  -
ELETROCEEE,  Fundagao  Banrisul  de  Seguridade  Social,  Fundagao  de  Previdencia  Complementar  dos
Empregados  ou  Servidores  da  FINEP,  lpEA,  CNpq,  INPE  e  INPA -FIPEq,  88  Previdencla  -Fundo  de
Pensao  do  Banco  do  Bras"  Fundagao  Sanepar de  Previdencia  e Assistencia  Social  e  Fundagao  Viva  de
Previdencia   cumpriram  integralmente  com  o  solicitado  no edital  com  relagao a  habilitagao I.url.dica,  flscal  e

trabalhista,   econ6mico-financelra  e  tecnlca.   Com   relacao  a  documentagao  apresentada   pela  empresa
Mongeral  Aegon  Fundo  de  Pensao,  os  requisitos  do  edital  constantes  nas  alineas  "b",  "c"  e  "e",  do   Item
5 3,  nao foram cumpridos,  pois  nao foram apresentadas   as segulntes declarag6es   Declaragao Formal de
Regularidade   Juri'dica   (anexo   5),   Declaragao   de   Aplicagao   de   Clausulas   Anticorrupcao   (anexo   6)   e
Declaragao  de  Parentesco   (anexo   3)    Com     relagao  ao   item   54,   alinea   "c",   a   certidao  apresentada
constava  apenas  a  mengao  de  que a  empresa  nao  possul'a d6bitos  relaclonados ao  lss   Ja  em  relagao a
dot:llmontaran     ]r`rac`^r`+^J^     __I_     _._____            ,-._..     _

_    ____..__  ,_._v.v..`..`~  a`+  I`+`j.   ua  t=ill   ic;Ia¥au  a
documentagao    apresentada    pela    empresa    lcATU    Fundo    Multipatrocinado,    os   requisltos   do   edjtal
constantes  no  Item  5 4,  aljnea  "c",  a  certidao apresentada  constava  apenas  a  mengao  de que a  empresa
nao  POSsuia  debitos  relacionados  ao  lss    F}em  rrirn^  a^  i+am  a  I    -If ---..- n    -   -  -ao  lss.  Bern  como  ao  item  5.5,  alinea  "a",  a  empresa__-.-_'''    _I-'    -.I.'`,`+       c^   ,    C,    t='„t,'t=O(
Certldao  de  Falencia  do  Dlstnto  Federal  e  nao  de  seu  domicilio  fiscal.  Ficando  inabilitada
hA--____I    ^  _               -Mongeral Aegon  Fundo  de  Pensao  e  lcATu  Fundo  Multipatrocinado   Ainda,  cumpre

____ ---- `''-``--.`'    1   |\,\^,,\^\J   |'|al

Rua  Padre  Vjtoiiaiio  Valente,  540 -CX.  Postal,  31  -Fone:  (043) 3178  8

lBIPORA -PARANA
c#2

'nIOu  a
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Estado do Parana

Ata de Abertura dos Envelopes de Habilitacao
Processo de selecao para contratagao EFPC 001 /2022

Atal
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realizadas  dlligencias  par  este  Grupo  de  Trabalho  para  verificacao  de  autentjcidade  do  Certificado  de
RegularidadedoFGTSdasempresasFundagaoSanepardePrevidenciaeAssistenciaSoclaleFundacao
CEEE  de  Seguridade  Soclal  -  ELETROCEEE,  tamb6m  foi  realizada  a  verificagao  do  Cartao  CNPJ  da
empresa  Fundacao  Viva  de  Previdencia,  estando  estes  documentos  verificados  em  diligencia  regulares,
segue  anexo  a  esta  Ata  c6pia  dos  documentos  obtidos  na  consultas  realjzadas.  Ante  a  todo  o  exposto,
este   Grupo   de   Trabalho   declde   por   unanimidade,   HABILITAR   as   empresas   Fundagao   CEEE   de
Seguridade  Social  -ELETROCEEE,  Fundagao  Banrisul  de  Seguridade  Social,  Fundagao  de  Previdencia
Complementar  dos   Empregados   ou   Servldores   da   FINEP,   IPEA,   CNpq,   lNPE   e   lNPA  -  FIPEq,   88
Prevldencia  -  Fundo  de  Pensao  do  Banco  do  Brasil,  Fundacao  Sanepar  de  Previdencia  e  Assistencia
Social e Fundagao Viva de Previdencia   0 Grupo de Trabalho concede o prazo de 05  (cinco) dias dtels as
empresas  Mongeral  Aegon  Fundo  de  Pensao  e  lcATU  Fundo  Multipatrocinado,  a  partir  da  notlficaeao,

para  interposigao  de  recurso  administrativo,  caso  haja  interesse,   podendo  ainda,  renunciar  ao  referldo
prazo   por   escrito.   Os   envelopes   de   Proposta   Tecnica   das   respectivas   empresas   foram   mantidos
inviolados,  lacrados e rubricados  pelos  lntegrantes do Grupo de Trabalho.  Nada  mais havendo a tratar,  foi
encerrada a reunjao,  assinada  a Ata pelos membros do Grupo de Trabalho.

APA&oRIANGELA FELTRIN

Ruapdd"Vl[o"movtllente,540-FB#oRsial.,3Aiio#A(043)31788454-CEP86200-000



Comprovenle cle  ln3cn9ao  e de  Situacao  Cada9tmal

COMPROVANTE DE INScfllcA0  E DE SITUACA0  CADASTRAL

Comprovante de lnscricao e de Sjtua¢ao Cadastral

Cidadao,

Conflraosdadosdeldentlfica?5odaPessoaJuri'dicae,sehouverqualquerdivergencla,providenclejuntoaRFBasua

atualjzacao  cadastral.

Ainformagao§obreoportequeconstanestecomprovante6adeclaradapelocontribuinte.

Aprovado  pela  lnstrugao Normativa  RFB n°  1  863, de 27 de dezembro de 2018.

Emrtido no dia 26/04/2022 as  15:19:50 (data e hora de  Brasilia)

!'     ®CONSULTAfl  QSA

ARFBagradeceasuavislta.Parainforma06essobrepolrticadeprivacldadeeuso,rfurmm.
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27/04/202211 :58 Cadastro de restric6es ao direito de contratar com a Adm`nistra9ao Pjibli.ca

Consultar resti.ic6es ao direito de  contratar coni  a Administra€ao  Pi'iblica

.,,-- L,,'    I ,-,,,-.,     t,,?,.

Pesqujsa   de  restrig6es

Fornecedor

Tipocl()(..umellt()        cNp)          v           Nj`niei.odocurnento

No't\e

Tip()  dcl san',tio        Tcjdos

Perbco  pul)lit:acai)  :  (le

L)ata   d`~..   Jnii..i`i   liT}i.j(±c,I,'1i..!ti[()`   dt.;

r)c\ta  di.  F  in  loll:it`t]i'iitint`'j`   de

Situa$5();           T()cla`;

LiriKs  ijt(os:     Consulta  TCU  /`  givqulta  CADIN  PR

92811959000125

Voltar

-_ _ ._..J

NENHUM  ITEM  EN(ONTRADO!

®

https://servicos.Ice.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarlmpedidos.aspx

mp2fiQUI
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Certidao de lnid6neos

j\m,,         i    i                               ®             rfr\^\"i}Fngeg~€Fj¥rFj""cjfr`€IA\&„
``     ,:`-:   .

TRIBUNAlj I)E CONTAS DA UNIAO

CERTIDAONF.GATIVA

DE

LICITANTES INID6NEOS

Certidao

Nome coinpleto: FUNDACAO BANRISUL DE SEGURIDADE SOCIAL

CPF,/'(`NPJ:  92.81 I .959/0()0 I -25

0  Tribunal  de  Contas  da  Uniao  CERTIFICA  que,  na  presente  data,  o  (a)  requerente
acima   idelitificado(a)   NAO   CONSTA   da   rela€ao   de   responsaveis   inid6neos   para

participar de licitacao na administra¢ao ptiblica federal, por decisao deste Tribunal, mos
termos do art. 46 da  I,ci n° 8.443/92 (Lei Organica do TCU).

Nao  constLmi  da  rekit.flo  consultfida  para  cmiiss€io  desta  certidao  os  responsaveis  ainda  nao
notificadt)s  do  teor  dos  acttrdaos  condcnatt']rios,  aqueles  cujas  condena¢6es  tenham  tido  seu

prazo de vigencia expirado, ben comt) aqueles cujas apreciac(~)es esteja
dc interpo`si¢`ao dc  recur`so etjm cfeito siispensivo ou de decisao judidal .-i7L---

nsas em razao

https.//contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:6:31981549002885:.NO:3,6:P6   COD   CONTROLE:25S5270422115921&succes.a   mfm=O?VvHr:lkd?a             lJ.
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Certidao de lnid6neos

{t`\a        A    y\„    i                              ®            I     "+:r€ar"e8ativeddei"^ds§i&=ae     o

nttps  ,` / cont{islcu.gov. I,I., t                               Irj pr-Sf=efj;a frtl €n i

C6digo de contro]e da eel.tid£~io:  25S527()42211592 I

Atcnt)€1ti:  qualqiier riisura ou  i`mcnda in\/'alidara  este documento.

Fazer download

Vers5o  2.4         Criado com.  usando oracle APEX

https.//Contas.tcu  gov.br/ords/f?p=704144:6..31981549002885.:NO:3,6:P6   COD   CONTROLE:25S5270422|15921&success   men=09Vvhr-`IL4.A            9J.



®

v    lc-.l,LS  .i,    ,

I,.>    ¢     a   E.   a    D
A.3     I,€'`\.-.>\l,,cp`i            `          `3-r6,       ,\ye               i);   J``:c',tL,`.6i`          .:     `..I.`2i!?c~.,            in    ->+,~cO.~dc;.c<           ®    ii.`//..       ®A„lcE"zrg.nit         -I     c=coe¢       ©    I-cm`c.,€,,Gcnw

SICODl

't-,  i  ,,,-   1   \   ;   ,,,,_,-,

(r,i3     ,`G;,3ei  (ji ..,,,,

r`  `iu3s  fieq`,e.`tcs

I   `;   c,  tl.  -   `   `t   -,=-`)

ASSINADOQ  TCE-QJ

0u ',.,   I , } s '1 s

A!`,c.)

RELATORIOS  DA  LF!F

PuBllcA¢OES

I`\3n\   i      ,tt:..lr'u=   |r,=ru`.=

l~(e`,J~-==  |u.(,.,I(,j

r`  .   ,     ac  `ic3   I?a,'O  ctl/   :ia7a;`3   I  \!E

s?I ' I : J|'  .3?  y`

::a,:I  h3  `J3  iJp`-s  -3   \(I/n  `-(ca

Err   ,53`,I)£  \:el'   i.\,ju    _`a   `\.`     Jis   .>1='12

SIGFIS  ES1.A®uAL                                  SIGFIS  MUNICIPAL

1|`;    oi  vvet)  .  EslBc!,,.I

i-€s;a `io s!GilsI Estad j`Q!

n?v.rria{C€5g€'.t5

~.!3ae.Os  cie  clel  pefa¢eo

=`  au   hjjs  j3  delipeiaci >  :~3

Y.31.Ja,S

: ,I  \  :'a'  F.€u,j€  1l€S

PRESTA¢O PE CONTAS
C`i=c:=~;\`,f.\-o`i:as`1e`~-,)vet,''o

I?`.¢i:lrrr,  a,xi\  .'eF  {|a  L``:   :1i)  e

s\ Ii^`fl=ii~, beg                   I

=`€3t;taot  a    .cr*£:  A.`i.Iai  cje

L|-3(3c    Jci

T :,r} iarla  ce  (:,3nii;

!!`f:rmai=.+gscte`a\;

Md  lu6Is  2t,22

Af?i',a  ao S`CFIS  .  Miirilcipal

AiJcli:oi  V,'ec`  .  M un)clpal

Terir\os de cc+ao semesii ai

S\'C FIS  I/ertao 2C19

Carl(eudo oai oeles:i6S

Dovlci3s  FrcQ`ientp;

OuTROS

Eec,    Esco a ciecDr:aT, ecest63

e',:ERJ

A(ic)itcii(a d€  Tl

8eri:` pare aca{fo

Emiss}J de c ertic`ao

GTl-i-)N   I S(JE  ,  T'L`E  .  C¢i`{9o,liddcie

Ao read ,  .]o Setc,I  riiEt Ice

Af}EA DE  PESSOAL

=¢0`a \~e icag`im€n[c; JDe!  293/18\

P{eri/'/i6s  a\6  D€ticera¢aci  n    !T2

A:u6, iz8;aQ monet3ri6

0BRAS P0 BLICAS

Aiea ¢e Obr3: e  Sertap9 de

Enoerriar,i

lim,,e26  urb6ra  9  residi.c`5  so  edL`s

FAQS SOBPE SISTEMAS

EIANCC) DE  PRECOS

'ECM

TActs - TEfiMOS OE

AJUS1.AMENTO DE a ESTAO

Tribunal
dc Contas

LEGISLAcho

L.-,  `   -;i,`   ,     a   >

lc      (J`,i       r=r        ,,

f

'-             ,     =1)     .

TCE  CIDAC)At`  A

v   l=_lG.L¥J

-,   i}    E  a   »   n  ®   ;
e}    :lo[Y€o       ®   4uxilioE/r`et<jenca         C,     Goci3ie       0    I./ovixp  jcucei\lil

/.,\\`i  I   r=:a,>j`,-,`>i'\F!Eru`':I+'+                                                    CONTROLS  SOCIAL   -

PuBLICA¢OES `                                 OuVIDofilA

i5`  <,r` ,  `,I.,hut u,` t..),  tru(.                                                    Uj\il((Ctr,`=

i   i`'     'i    €i\`il`*~ic'j=                                          rit`d+ec=r`,   =\i-`

cEFmDOEs

?..,`-     ,_-.    ,

BANCO  DE  pi2E¢OS                              3v,-I,ci,  tT)6:(` i.\^iis

`r,. ,_,do `\{.I,d:t,a up ``<,,.a,                      DROTCCOIO  EIETRONICO           roRTAL  DE  OAOOS  -TCE-RJ

; J  j€J as  ( ,,€`:(`, ,a,ts

€€,-,I:(     je  ;  ,.{c)±€,J  I)1,  T,=E-FJ



a)   5ek>p¢`i                                          x   `    €+   Gce."roa„',i-,;c{;.Mut      I        a   C.TiiddezifndTCU                   x   I   I:i   r`tradtod.!ii¢frool                  I        -.f`\fed€ciJ.Coi`(...ar{ci      x         +                      v     le)@L~'L)

®



27/04/202212:07

Certidao

®

Certidao de lnid6neos

a         ;*:`;`:`edsas::Ta:gat!Va  de  lmd6iS€finyj

TRIBUNAI. DE CONTAS DA UNIA0

CERTIDfl0NF,GATIVA

DE

LICITANTES INII)ONEOS

Nome complcltt: ICA'rli' FUNI)0 Mul,TIPATROCINADO

CPF/CNPJ:  0 I . I 29.017/0001-06

0  Tribunal  de  Cttntas  da  Uniao  CERTIFICA  que,  na  presente  data,  o  (a)  requerente
ac`ima   identiflcado(a)   N^()   CONSTA   da   rela¢ao   de   responsaveis   inid6neos   para

participar de licitat`{~`o na  z`dministracao priblica federal, por decisao deste Tribunal, mos
tc`rmtjs dtj z`rt. 46 da  ljc`i  n° 8.443/92 (Ijei Organica do TCU).

N5o  coiistam  da  rela¢5o  consultada  para  emissao  desta  certidao  os  responsaveis  ainda  nao
nt)tificados  do  te()r  dos  £`c6rdaos  condenat6rios,  aqueles  cujas  condenag6es  tenham  tido  seu

prazo de vigencia cxpirado, bern como aqueles cujas apreciag6es estejam suspensas em razao
de interpt)sjcao de recurso Com efeito suspensivo ou de decisao judicial.

•&
https://contas.tcu.gov br/ords/f?p=704144:6:10354393542159..NO.3,6:P6_COD_CONTROLE:WHD9270422120748&success   msq=Q2WdGlk42...1/2
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Ct')digo de controle da Gel.tidao:  WIID9270422120748

Atenpao:  qualquer rasui.a ou emenda  invalidara este documento.

Fazer download

Vers5o 2.4         Criado com.  usando orac)e APEX

https..//C0ntas.tcu.gov.br/ords/f?P=704144..6.10354393542159::NO:3.6:P6   COD   CONTROLE:WHD92704??1?r)74RAeiirraee   mi=n=r`?\/`.^r-II/A.            1J.
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PREFE!TURA D® Mu_N!Cip!O DE !B!P®RA

Estado do Parana

lbipora, 28 de a

Oficio n.a 001/2022 -GRUPO DE TRABALHO -PORTARIA 294/2022

Referencia: Selegao Pdblica n° 001/2022.

Assunto:  Interposieao de Recurso -Fase de Habilitaeao

ril   de 2022.
<

Prezados (as) Senhores (as),
Encaminhamos    a    ata    lavrada    em    26/04/2022,    referente    a    analise    dos

documentos   de    habilitaeao   do    presente   certame,    relativo    a    Selegao    Pdblica    para
APRESENTA¢AO  DE  pROpOsTAs  PARA  CONTRATACAO  DE  ENTiDADE  FECHADA  DE  pREvlDeNciA

®           ::R#DL::EESN::::::EOR::::,OVA; EDT i:#,'#::I:i:APoLADTR°ETDAE EB,ENNDE,FR`:i:SDPoR::I:FERN:;AE:[u°TS[vDo°:
DO  PODER  LEGISLATIVO  D0  MUNIcrpIO  DE  IBIPORA -  PR. Assim  sendo,  fica  concedido  o  prazo

de  05  (cinco)  dias  uteis  as  Entidades  MONGERAL  AEGON  FUNDO  DE  PENSAO  E  ICATU  FUNDO

MULTIPATROCINADo,     a     partir    da     devida     notificaeao,     para     interposieao    de     recurso

administrativo,  caso  haja  interesse,  podendo  ainda,  renunciar  ao  referido  prazo  por escrito
no mesmo periodo.

Informamos   tambem   que   a    documentagao   analisada    na    sessao    do   dia
26/04/2022  esta  disponivel  no  site  da  Prefeitura  Municipal  de  lbipora  por  meio  do  Link  -
https://www.ibipora.pr.gov.br/pagina/1797_Previdencia-Complementar.html,    sendo   que   os
demais autos do processo permanecem com vistas franqueadas aos interessados.

NOTIFICA-SE.

AOS
PROPONENTES
SELECAO PUBLICA 001/2022.

`                                                               .``                                                            .

Membro
.398-01

RAFAEL D IVEIRA PEREIRA

Ri!a  Pe  VI!oriano  Valente.  54()  `  CX    Postal   ;31      Foils:  (43)  3178-8454
CEP  86200wOOO   ~  CNPJ:  76  244,961,,`0001+03


