
em notícia
Nº 42 - dezembro 2015

IV Workshop Indusprevi debateu estratégias de comunicação
e relacionamento com patrocinadoras e participantes
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Outras notícias

O IV Workshop INDUSPREVI, realizado na FIERGS, no dia 20 de outubro, teve como tema central a importân-
cia da comunicação no relacionamento da entidade com seus participantes e com suas patrocinadoras. De 
cases de sucesso até os desafios psicológicos que muitas vezes acometem a poupança de grande parte dos 
brasileiros, o evento contou com a participação de vários painéis temáticos.

Carlos Alexandre Geyer, vice-presidente do CIERGS e Presidente do Conselho Deliberativo da INDUSPREVI, 
que fez a fala de abertura do evento, chamou a atenção para aquelas que, na sua visão, são as grandes bar-
reiras que impedem o país de retomar o crescimento econômico, como a burocracia e o peso da máquina 
pública do estado brasileiro. Citando Roberto Campos (economista e político brasileiro, falecido em 2001), 
Geyer salientou que um dos entraves para o desenvolvimento estrutural do Brasil é que estamos sempre 
“quase chegando lá”. Em síntese, precisaríamos deixar de ser o país do futuro e tornarmo-nos o país do 
presente.
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Diferenciais estratégicos de gestão

Após a abertura, deu início às palestras a consultora empresarial Marisa Santoro Bravi, que abordou alguns 
aspectos que envolvem a gestão estratégica da comunicação. Na sua fala, Bravi deixou claro que os proces-
sos de gestão da comunicação são elementos centrais para que uma entidade de previdência possa atingir 
seus objetivos estratégicos. A palestrante ressaltou, no entanto, que o planejamento de comunicação deve 
pensar não só até o limite do longo prazo, mas conceber seus planos estratégicos também para o longuíssi-
mo prazo. Atributos como confiança, atenção, segurança, percepção, agilidade, conhecimento, entre outros, 
fazem parte do processo. Mas é preciso acompanhar de perto, pois, como explicou Bravi, “as pessoas mu-
dam o grau de importância dos atributos de valor à medida que o relacionamento se fortalece”.

Como mitigar riscos qualificando o relacionamento com Participante

Uma das tarefas fundamentais do relacionamen-
to com os participantes é a comunicação, seus 
canais e a forma com que esse fluxo informati-
vo chega até os participantes e assistidos. Mas 
como mitigar os riscos que podem invariavel-
mente atrapalhar esse processo? Para Magdarli-
se Dal Fiume Germany, diretora de comunicação 
da Mirador Atuarial,  “muitas entidades concen-
tram suas energias somente no desenho dos 
planos, no mercado e no desempenho financeiro 
em detrimento do relacionamento com o partici-
pante”. Como falar de relacionamento duradou-
ro em tempos de imediatismo?

Além disso, a diretora apresentou a concepção, o desenvolvimento e a aplicação da nova identidade visual e 
do novo website da Indusprevi, trabalho realizado por Samuel Ávila, designer da Mirador.

Campanha de sensibilização e aspectos econômicos e financeiros dos planos

João Carlos Schafer, do SESI/RS, apresentou aspectos de uma campanha de sensibilização com o objetivo 
de identificar os funcionários que não aderiram ao plano. Organizada por ele, a campanha visava informar 
e conscientizar os funcionários do SESI/RS em relação aos benefícios que a adesão ao plano poderia lhes 
trazer. Apresentando históricos e projeções de evolução dos benefícios, Schafer entendeu que seria possível 
melhorar os índices de adesão ao plano oferecido pela entidade.

Gilmar Caldas Peres, contador da Indusprevi, apresentou os planos da Indusprevi, o histórico das rentabi-
lidades e a situação econômica dos mesmos, detalhando aspectos financeiros e estruturais. Em sintonia 
com a ideia de pensar no longuíssimo prazo, Peres salientou, em nível de planejamento financeiro, que as 
entidades devem estar sempre prospectando além do futuro imediato para que os resultados dos planos 
possam ser geridos e controlados dentro das expectativas, evitando riscos que podem afetá-los.
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O mundo está mudando e teremos alguns desafios no futuro: a ex-
pectativa média atual do brasileiro é de 74,6 anos; as famílias estão 
encolhendo (hoje, a média de filhos por mulher é de 1,7) e somos um 
país que está envelhecendo. O modelo atual da previdência social 
chegou ao seu esgotamento: atualmente 70% dos benefícios pagos 
do Regime Geral da Previdência Social são de até um salário mínimo. 
Essas mudanças revelam um fenômeno social recente: oito em cada 
10 aposentados se arrependem de não ter poupado mais para a apo-
sentadoria e precisam voltar ao mercado de trabalho. Apesar disto, só 
8,7% da população brasileira possui um plano de previdência comple-
mentar, segundo dados da SUSEP/PREVIC. Então, por que as pessoas 
não priorizam a poupança de longo prazo?

O atual modelo da previdência não acompanha o envelhecimento da 
população. No Brasil, como sabemos, o nível de poupança é ainda 
insuficiente. Na avaliação da psicóloga Luciane Fagundes, consultora 
da Mirador Atuarial, equilibrar a razão e a emoção é, em suma, um 
dos desafios de quem pretende atingir um nível satisfatório de renda 
quando parar de trabalhar.

Porque é tão difícil poupar?

De acordo com a psicóloga, “com frequência aposentados se arrependem com o que foram capazes de pou-
par”. Esse quadro, no seu entendimento, é o que precisa ser revertido desde o início da vida laborativa. Mas 
se somos naturalmente propensos a priorizar o presente e negligenciar o futuro, como manter esse equilí-
brio? Para garantir à maioria da população condições de manter o padrão de rendimentos na aposentado-
ria, as entidades precisam, como uma de suas estratégias fundamentais, investir em programas robustos de 
educação financeira, abordando diferentes enfoques que se refletem na mudança de comportamento.

Para Luciane, quando o assunto é dinheiro e futuro, as pessoas se atrapalham em suas decisões. Afinal, 
sabemos que é importante poupar para o futuro, mas somente pouquíssimos o fazem. Ampliar a visão 
e despertar a necessidade de uma vida orientada para o futuro que dê conta, também, dos desafios do 
presente é um dos compromissos das entidades de Previdência Complementar. Porém, a psicóloga alerta 
para a necessidade de se utilizar estratégias amplas de sensibilização que contemplem não só os aspectos 
racionais, mas também os aspectos emocionais e impulsivos dos participantes, principalmente através de 
abordagens simples, de fácil compreensão e em “doses homeopáticas”.

Fundos: Regras de solvência são aprovadas

Instituídos: Resgate parcial dos participantes

Previdência privada cresce com as incertezas

Evento organizado pela Mirador Atuarial discutiu a Gestão de Riscos

Evento

Segundo Magdarlise, a melhor resposta frente aos riscos passa geralmente por aceitar, eliminar, mitigar ou 
transferir as suas consequências. Para reduzir o impacto de um risco é importante estar atento aos contro-
les sobre eles exercidos. Só assim o gestor conseguirá dar conta dos interesses das Entidades, participantes 
e assistidos.

Como resultado desse trabalho, além do aumento da rentabilidade dos ativos e redução das perdas e, de 
uma forma geral, da melhoria dos resultados globais, se ambiciona fomentar e consolidar uma importante 
mudança cultural. Para que os gestores consigam classificar e avaliar os riscos e seus impactos, ela sugere 
cuidados específicos. A avaliação, por exemplo, deve ser feita por planos, pois Riscos avaliados de forma 
global podem distorcer a avaliação para entidades que têm mais de um plano ou são multipatrocinadas. 
Desta forma é importante realizar a avaliação dos riscos a partir da modelagem, das estratégias e das metas 
de cada plano. Salientou também que a gestão de risco deve ser ativa e integrada, tendo em vista que uma 
visão ampla de todos os riscos proporciona uma melhor análise de suas correlações.

Sérgio Rangel, atuário e consultor sênior da Mirador, focou sua apresentação nos aspectos técnicos que 
envolvem os riscos atuariais. Rangel apresentou, de forma bastante didática, as diferenças existentes entre 
os metabolismos dos planos BDs, CDs e CVs, bem como os principais riscos que podem afetar a gestão de 
tais planos. Com relação especificamente ao risco de longevidade, Rangel abordou o conceito de tábuas 
geracionais. Segundo o consultor, as Tábuas Biométricas atualmente utilizadas nas avaliações dos passivos 
atuariais dos Fundos de Pensão no Brasil são estáticas, ou seja, não incorporam a melhoria da longevidade 
(improvement) nos anos futuros.

Diferentemente do que acontece em países como os EUA, Canadá e Chile, para citar exemplos na América, 
aqui no Brasil simplesmente omitimos a existência dessa importante premissa. Entendemos que não tem 
sentido desprezarmos que a expectativa de vida de um indivíduo varia, também, em função do ano-calen-
dário, afirma Rangel. Para o consultor sênior da Mirador, a utilização de Tábuas  Geracionais poderia mitigar 
a necessidade de mudança, em intervalos de tempo relativamente pequenos, das Tábuas Biométricas utili-
zadas nos planos previdenciários. O certo é que toda a mudança de Tábua Biométrica oportuniza desdobra-
mentos que podem gerar desgaste e preocupação, seja no âmbito da solvência do plano, seja em função do 
nível de benefício e/ou de custeio.

O mal da contabilidade mental

Artigo

*Por Sérgio Rangel

Quando pensamos em proteção previdenciária, obri-
gatoriamente necessitamos pensar em planejamento, 
veículos de poupança existentes e, principalmente, 
estabelecimento de metas individuais de longo prazo. 
O problema é que as metas de longo prazo fazem 
parte de uma espécie de mundo fictício, hipotético, 
formado a partir de projeções futurísticas geradas 
pela nossa própria mente. Qual será a nossa situação 
daqui a 30, 40 ou 50 anos?

Teremos uma vida autossustentável e independente sob a perspectiva econômica e financeira? E a nossa 
saúde, como estará? No fundo, sabemos que esse tipo de exercício mental pode nos causar certo descon-
forto emocional. Não é agradável imaginar a possibilidade de nos encontrarmos em situações de risco ou 
de vulnerabilidade. Assim, vamos levando o dia a dia evitando pensar em um dos mais importantes riscos 
sociais: a longevidade e os seus desdobramentos.

Estabelecer metas de longo prazo não é algo tão simples. Além do desconforto emocional, existem outros 
ingredientes que dificultam a visão de futuro. No caso da Previdência Complementar, o fator tempo é um 
grande complicador. Sofremos do mal da urgência e detestamos ter que abrir mão de uma satisfação ime-
diata (no presente) para alcançarmos um eventual ganho lá adiante (no futuro). Poupar e economizar são 
comportamentos muito recentes na história da humanidade. 

Apesar de nossa espécie ter surgido há 200 mil anos, somente nos últimos 6% da nossa existência deixa-
mos de ser nômades caçadores-coletores. Nossos antepassados não possuíam geladeiras, não estocavam 
alimentos, muito menos se preocupavam em acumular alguma riqueza ao longo da vida para enfrentar os 
desafios da longevidade. A subsistência em prol da preservação da espécie era o máximo da preocupação. 
Para os nossos ancestrais do tempo das cavernas, a distância entre a vida e a morte era muito curta. A fim 
de garantir a sobrevivência, seu cérebro funcionava voltado para o imediatismo: “Tenho medo que o tigre 
me pegue, vou correr”. “Tenho fome, vou caçar”. “Tenho sede, vou beber”...

Pode parecer estranho, mas o imediatismo herdado dos 
nossos antepassados acabou se potencializando nos dias 
atuais. O mal da urgência é influenciado pelo contex-
to sociocultural da pós-modernidade. Nesse cenário, a 
visão de vida orientada para a construção de um futuro 
sustentável fica relegada ao segundo plano, uma vez que 
os principais valores da sociedade contemporânea estão 
voltados para a satisfação dos desejos e das gratificações 
de curto prazo. Por exemplo, queremos encontrar a “feli-
cidade” a todo custo e de modo instantâneo, mesmo sem 
entender exatamente o seu verdadeiro significado. E o 
pior: muitas vezes acabamos agindo no presente, hipo-
tecando nossos limitados recursos de forma equivocada, 
na frenética busca da felicidade baseada na aprovação 
social.

Assim, vamos dando um jeitinho de concretizar os nossos desejos imediatos, comprometendo o nosso 
futuro. Em nome da urgência, preferimos entrar no cheque especial ou no rotativo do cartão de crédito e 
pagar juros exorbitantes a resgatar parte do dinheiro investido na caderneta de poupança ou em um fundo 
de investimento. Ou concordamos em pagar parceladamente aquilo que não podemos pagar à vista, com-
prometendo a nossa renda futura. Quem nos autoriza, nesse caso, é um viés denominado pelos estudiosos 
da Economia Comportamental de contabilidade mental.

Acontece que a nossa contabilidade mental utiliza uma espécie de calculadora para fazer as contas, só que 
não tem precisão científica, nem opera com valores objetivos. Fazemos cálculos mirabolantes, que nos dão 
a falsa impressão de que o nosso “orçamento” vai fechar no fim do mês e que até vai dar para trocar o nos-
so smartphone, mas “desconsideramos” que estamos realizando as contas com o salário bruto e não com 
o salário líquido, por exemplo. E o pior é que essa calculadora é sempre tendenciosa: no final, ela dá um 
jeitinho de fechar as contas a favor das nossas gratificações imediatas. Fazer as contas “de cabeça” pode nos 
colocar numa fria.

Mesmo quem já tem um plano para o futuro, como a Previdência Complementar, não está imune à arma-
dilha da contabilidade mental e pode, inclusive, ver frustradas as suas expectativas futuras. O fato de já 
estar contribuindo para um determinado plano previdenciário pode gerar um efeito tranquilizador, e, como 
consequência, a calculadora mental pode desconsiderar a necessidade de revisão periódica do nível contri-
butivo. E, com o passar do tempo, as contribuições podem se tornar insuficientes para gerar um benefício 
compatível com as nossas necessidades futuras. Assim, o resultado lá na frente será a frustração. Contribuir 
com pouco e achar que o pouco vai resolver tudo é um sintoma do uso da calculadora mental no cenário da 
Previdência Complementar.

Outra armadilha que pode surgir quando estabelecemos um planejamento de longo prazo é menosprezar-
mos os custos que envolvem a ampliação da nossa longevidade, como a elevação das despesas com medi-
camentos, plano de saúde, mobilidade e a possibilidade de depender de outras pessoas. O maior equívoco, 
neste caso, é a nossa contabilidade mental operar em regime de caixa, ao invés de operar em regime de 
competência. Contudo, o futuro é um compromisso inadiável e inevitável e, estejamos preparados ou não, 
um dia ele chega.

*Atuário e Consultor Sênior da Mirador

A Mirador Atuarial organizou um evento em São Paulo, no 
auditório da Fundação CESP, durante a manhã do dia 12 
de novembro. Na ocasião, duas palestras mobilizaram as 
discussões que envolvem vários tópicos que, de uma ou 
de outra forma, se relacionam com a Gestão de Riscos no 
ambiente dos Fundos de Pensão: longevidade populacional, 
genética, esperança de vida, mitigação de risco, entre ou-
tros. Magdarlise Dal Fiume Germany, consultora da Mirador 
Atuarial, falou a partir de uma visão geral dos riscos per-
tinentes a gestão do negócio Previdência Complementar. 
Enfatizou, por exemplo, que uma das tarefas centrais para 
uma Gestão de Risco eficaz consiste em identificar os riscos 
e mensurar os seus possíveis impactos, agindo sempre de 
forma proativa diante dos mesmos. 
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