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 1 Introdução

Este  documento  propõe-se a  atualizar  as  informações  do  Programa de  Educação  Financeira  e
Previdenciária da Prevdata, apresentando as realizações de 2013, bem como o acompanhamento
das ações que a Entidade tem adotado.

As  ações  desenvolvidas  e  as  previstas  objetivam orientar  os  participantes,  os  conselheiros,  os
empregados  da  Entidade  e  da  Patrocinadora,  assistidos  e  público  em  geral,  ampliando  os
conhecimentos  orçamentários,  financeiros  e  previdenciários  para  que,  uma  vez  dispondo  de
informação  de  qualidade,  possam,  de  forma  consciente,  tomar  decisões  para  a  vida  e  terem
condições de, no futuro, usufruir dos benefícios da Previdência Social e Complementar.

Além  disto,  buscamos  conscientizar  sobre  a  importância  da  boa  administração  dos  recursos
financeiros,  orientar  e  esclarecer  dúvidas  para  melhor  utilização  das  informações  e  instruções,
incentivar  os  participantes  à  mudança para  hábitos  financeiros positivos,  valorizar  o Sistema de
Previdência Social e Complementar, envolvendo também os familiares dos participantes.
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 2 Sobre a Prevdata
 2.1 Planos administrados

A  Prevdata  administra  dois  planos  de  previdência  complementar,  nas  modalidades  de
Contribuição Variável e Benefício Definido, conforme a seguir:

Plano de Contribuição Variável, chamado CV – Prevdata II, com a população abaixo discriminada
(posição novembro de 2013): 

Participantes 2939

Assistidos 40

População Total 2979

A patrocinadora Dataprev contava com 3872 empregados em novembro/2013, sendo que 1065
não eram participantes do Plano CV – Prevdata II, que está aberto a adesões. Todos os empregados
da Prevdata (38) são participantes do plano.

Plano  de  Benefício  Definido,  chamado  PRV  –  Plano  de  Renda  Vinculada,  saldado  em
31/12/2008, com a população abaixo discriminada (posição novembro de 2013): 

Participantes 1754

Assistidos 1408

População Total 3162

 2.2 Órgãos de Governança

Diretoria Executiva: 3 membros, sendo Presidente, Diretor de Atendimento e Seguridade, Diretor de
Administração e Finanças.

Conselho Deliberativo:  4 membros titulares, sendo 2 eleitos pelos participantes e assistidos e 2
indicados pela patrocinadora principal, e 4 membros suplentes.

Conselho Fiscal: 4 membros titulares, sendo 2 eleitos pelos participantes e assistidos e 2 indicados
pela patrocinadora principal, e 4 membros suplentes.

Comitê de Investimento: 5 membros titulares, sendo 1 membro do Conselho Deliberativo indicado
dentre os eleitos pelos participantes, 1 participante indicado pelo Conselho Deliberativo, 3 diretores
e, como convidados, 2 empregados da área de investimentos.

Comitê de Ética: 4 membros, sendo 1 membro eleito do Conselho Deliberativo, 1 membro eleito do
Conselho Fiscal, 1 empregado da Prevdata e 1 assistido.

 2.3 Órgãos Consultivos

Com o objetivo de promover a discussão multidisciplinar dos diversos temas, difundindo a cultura 
previdenciária na entidade e a abordagem transversal dos temas nas áreas, foram criados 5 grupos 
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de trabalho com focos específicos e objetivos estratégicos a serem trabalhados, além de 3 comitês.

Comitê de Gestão de Pessoas: 5 membros, sendo dois administrativos, um de controles, um de
investimentos  e  um  de  informática.  O  Comitê  tem o  objetivo  do  desenvolvimento  dos  recursos
humanos, de rever rotinas de RH com ênfase em avaliação de desempenho e clima organizacional,
além  de  desenvolver  o  relacionamento  interpessoal  e  intergrupal,  em  consonância  com  as
competências diretivas, gerenciais e técnicas.

Comitê de Comunicação: 7 membros, sendo um de comunicação, um do jurídico, um da seguridade,
um da assessoria da diretoria,  um da informática,  um da contabilidade,  um da administração.  O
Comitê  tem  o  objetivo  de  melhoria  dos  relacionamentos  institucionais,  de  executar  plano  de
comunicação integrada, com ênfase nas perspectivas interna, dos clientes e do mercado.  

Comitê  de  Responsabilidade  Social:  6  membros,  sendo  um  do  benefício,  um  da  liquidação  e
custódia, um da administração, um da contabilidade, um do jurídico, um da seguridade.  O Comitê
tem o objetivo de promover ações de responsabilidade social e integração entre os empregados.  

Grupo de Posicionamento Estratégico: 5 membros, sendo um de investimento, um de atuária, um de
seguridade, um de contabilidade e um de controles.  O grupo foi criado com o objetivo de melhoria
dos resultados corporativos, monitorando o mercado a fim de subsidiar o posicionamento estratégico
e a tomada de decisão pela entidade.

Grupo de Estrutura Organizacional: 5 membros, sendo um de jurídico, um de atuária, um da área
administrativa, um de liquidação e custódia e um da assessoria de diretoria. O grupo foi criado com o
objetivo  da  revitalização  da  estrutura  organizacional  e  de  suas  tecnologias  e  processos,  pelo
desenvolvimento de nova estrutura organizacional alinhada com o planejamento estratégico.

Grupo  de Processos:  5  membros,  sendo um de seguridade,  um da  área administrativa,  um de
contabilidade, um de controles e um de liquidação e custódia. O grupo foi criado com o objetivo da
revitalização da estrutura organizacional e de suas tecnologias e processos,  pelo desenvolvimento
de nova  arquitetura  de  processos  alinhada  com  a  estrutura  e  com  ênfase  em  padronização,
automação, controles internos de processo decisório.

Grupo  de  Contingência:  3  membros,  sendo  um de  controles,  um de  informática  e  um da  área
administrativa.  O grupo foi  criado com o objetivo  da  reorganizar a infraestrutura com ênfase em
segurança.

Grupo do PGA: 5 membros, sendo um de controles, um da contabilidade, um da informática, um da
seguridade, um da área administrativa. O grupo foi criado com o objetivo da melhoria dos resultados
corporativos, promovendo ações para viabilizar trabalhos de melhoria do desempenho.
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 3 Ações do Programa

A Prevdata vem aprimorando e consolidando suas ações junto aos seus diversos públicos,  com
vistas a atender às demandas decorrentes dos diferentes perfis e demandas a serem supridas:

• empregados, 
• diretores, 
• conselheiros, 
• membros de comitês,
• membros de grupos de trabalho, 
• participantes e assistidos de ambos os planos.

Este Programa foi  construído e é mantido tomando-se por  base a Recomendação CGPC 1,  de
28.04.08, a Portaria MPS 418, de 18.12.08 e a Instrução MPS/SPC 32, de 04.09.09, observando o
desenvolvimento de ações em três níveis de atuação:

• Informação: fornecimento de fatos, dados e conhecimentos específicos;
• Instrução ou Formação: desenvolvimento das habilidades necessárias para a compreensão

de termos e conceitos, mediante treinamentos;
• Orientação: provimento de orientações gerais e específicas para melhor uso das informações

e instruções recebidas.

 3.1 Momentos específicos ao enfoque educativo
A Prevdata tem utilizado momentos específicos para valorizar ainda mais o enfoque educativo, objeto
do presente programa. O Guia da Previc  ressalta a importância das campanhas em “momentos
propícios  para  educar”,  que  se  colocam  como  oportunidades  de  conscientizar  e  sensibilizar
diferentes públicos da importância da preparação financeira e previdenciária, conforme:

“Esses  momentos  podem  se  traduzir como  situações  vivenciadas  por  quase  todos  os
participantes dos planos, tais como: entrada no mercado de trabalho, promoções na carreira,
alterações de estado civil, gravidez e nascimento de filhos, compra de imóvel próprio, dentre
outros. Essas situações se colocam como oportunidades a serem exploradas pelas entidades
para transmitir de forma mais eficaz as informações necessárias, sendo fundamental que todas
as  etapas  visem  relacionar  a  sua  aplicação  com  a  necessidade  de  conhecimento  dos
participantes.”

Outro dado importante a ser valorizado é o envolvimento direto dos seus gestores e a experiência
das  áreas  de  atendimento,  pela  vivência  e  participação  dos  seus  profissionais  e  na  busca  de
integração com as ações das patrocinadoras.
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 4 Acompanhamento das Ações desenvolvidas 

 4.1 Plano de Renda Vinculada – PRV

 4.1.1 Presença na Internet / Portal da Prevdata

Objetivo  Específico:  Disponibilizar  com  facilidade  e  informar  com  transparência  a  relação  do
participante com o plano, dúvidas frequentes, extrato do benefício saldado, extrato de contribuição,
contracheque  dos  assistidos,  recadastramento  de  tempo  de  contribuição.  Disponível  no  site  da
Entidade.
Nível de atuação: informação / orientação;
Público alvo a ser atingido: participantes e assistidos do PRV;
Forma  e  meio  de  comunicação  utilizados:  Forma:  artigos,  simuladores,  extratos;  Meio  de
comunicação: internet;
Meta  de  Implementação:  permanente.  Atualizações  de  documentos,  extratos  e  processos  têm
metas e cronogramas específicos, conforme o caso;
Cronograma: permanente.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação  das  ações:  por  demanda,  o  que  é  avaliado  pelo  Comitê  de
Comunicação e pela Assessoria de Informática;

• Efetividade e abrangência do programa: Acompanhamento da quantidade de acessos,
acompanhamento  de  informações  registradas  pelos  canais  de  atendimento  e
Pesquisa de Satisfação;

• Resultado: Pesquisa de Satisfação.
Exemplos: página do extrato do benefício saldado do site no Anexo 1.
Acompanhamento: Contadores de acesso às diversas áreas do site
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Plano PRV 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013

Plano PRV – Saldamento 152 295 138 194 225 154 177 111 134 250 177 15

Extrato de Saldamento 352 872 503 420 445 372 391 225 355 348 287 212

Contribuições 30 47 20 45 40 16 24 22 25 42 32 1

Regulamento 14 18 15 20 14 8 14 9 18 15 16 56

Opções no desligamento 15 29 21 29 15 17 23 11 29 10 19 3

Benefícios 40 28 30 30 26 22 19 25 25 29 43 2

Formulários de Benefício 111 235 148 132 131 83 93 80 114 95 116 106

Contracheque – aposentados 113 128 105 115 69 43 27 95 74 62 94 258

Informe de Rendimentos – aposentados8 16 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Observamos nos dados acima o interesse dos participantes do Plano PRV pelas informações do
saldamento, bem como pelo Extrato individual de saldamento, em especial no início de 2012, quando
houve o PDI – Programa de Demissão Incentivada da Patrocinadora,  e é época também em que
divulgamos comunicados sobre a atualização anual do valor do benefício saldado.

 4.1.2 Encontro com Assistidos dentro do Programa Prevdata vai até você

Objetivo Específico:  Manter  a aproximação da Prevdata  com seus assistidos – aposentados e
pensionistas. Prevê o atendimento aos objetivos definidos no Planejamento Estratégico  2010-2013
de “Desenvolver marketing de relacionamento com ênfase no atendimento e nos níveis de satisfação
e confiabilidade”  e  “Desenvolver  plano de comunicação integrada,  com ênfase nas perspectivas
internas, dos clientes e do mercado”. Esta etapa do Programa inclui palestra e atendimento individual
aos aposentados e pensionistas, incluindo Prestação de contas do PRV, rentabilidade, evolução do
equacionamento,  conceito  de  Renda  Mensal  Vinculada  e  Desvinculação  de  benefício,
esclarecimentos sobre reajuste de benefícios e informações sobre gestão.
Nível de atuação: informação / instrução / orientação;
Público alvo a ser atingido: assistidos do plano PRV;
Forma e meio de comunicação utilizados:  Forma:  palestras,  discussões em grupo e  material
explicativo; Meio de comunicação: palestras e atendimento presencial;
Meta de Implementação: Ciclo anual, onde busca-se percorrer as capitais com maior contingente de
empregados da patrocinadora. Não foi realizado em 2013.

 4.1.3 Campanha Planejamento do Empréstimo para a aposentadoria

Objetivo Específico: Promover a reflexão sobre o planejamento financeiro necessário à decisão da
aposentadoria e,  com isto,  reduzir  o  impacto da prestação de empréstimo na renda dos futuros
aposentados.
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Foi comparado o valor do benefício saldado previsto no plano com a prestação de empréstimo e,
para aqueles cuja prestação é superior  a 50% do benefício,  foi  enviada mala direta com essas
informações  e  sugestões  de  encaminhamentos  para  melhorar  a  renda  disponível  após  o
desligamento da Dataprev e passagem à condição de assistido da Prevdata.
Nível de atuação: informação / orientação;
Público alvo a  ser  atingido:  diretamente,  participantes do Plano  PRV elegíveis  à condição de
assistido e que tenham prestação de empréstimo superior a 50% do benefício saldado; de forma
indireta, todos os participantes do plano PRV com altas prestações de empréstimo;
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: e-mail marketing /  mala direta e comunicado;
Meio de comunicação: internet;
Meta de Implementação:  realizar  1 campanha direcionada por ano e 1 comunicado  no mesmo
período;
Cronograma: anualmente, a cada mês de agosto.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: geração da base de participantes envolvidos, elaboração
e  discussão  do  teor  do  e-mail  marketing,  o  que  é  avaliado  pelo  Comitê  de
Comunicação e pela Assessoria de Informática;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa: Acompanhamento  da  visualização  da
mensagem,  das  respostas,  retornos  pelos  canais  de  atendimento  e  Pesquisa  de
Satisfação;

• Resultado:  Quantidade  de  quitações  e  amortizações  de  empréstimo  antes  da
aposentadoria.
Exemplos: mala direta no Anexo 2.
Acompanhamento: 

Quando Qtdd E-mail
mala direta

Mensagens
abertas

Set/13 175 81 (46,29%)

Somente  3 participantes  responderam  diretamente  à mensagem/mala  direta  e 1 passou a fazer
amortizações mensais do empréstimo.

 4.1.4 Campanhas específicas: ações específicas dependendo do tema e da necessidade de
abordagem

Cartilhas, Hotsite, Cartazes, Folhetos e Vídeos.

Objetivo Específico:  Mobilizar os diversos públicos para determinado tema, como, por exemplo:
campanha pelo Empréstimo Consciente, através de diferentes mídias, aproveitando a oportunidade
para divulgar os conceitos de Previdência Complementar e divulgar a própria Entidade.
Nível de atuação: informação / instrução / orientação;
Público alvo a ser atingido: Empregados da Dataprev e da Prevdata, participantes e assistidos de
ambos os planos; 
Forma  e  meio  de  comunicação  utilizados:  Forma:  artigos,  vídeos,  debates,  mensagens
eletrônicas, cartazes, folhetos; Meio de comunicação: cartilha impressa, internet;
Meta de Implementação: Conforme demanda e calendários específicos
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações:  Conforme demanda e calendários específicos;
• Efetividade e abrangência do programa: Índice de participação, acompanhamento
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de informações registradas pelo pessoal de atendimento e Pesquisa de Satisfação;
• Resultado: Retornos dos participantes e Pesquisa de Satisfação.

IN1343: Após a publicação da Instrução Normativa 1343 da Receita Federal, foram elaboradas ações
para  alcançar  os  diversos  públicos  envolvidos:  assistidos  do  Plano  PRV,  principalmente,  e
participantes ativos. Foi criada área específica no site, tratando cada grupo envolvido (aposentados
antes  de  2008,  entre  2008  e  2013,  a  partir  de  2013  e  participantes  ativos).  Foi  enviada
correspondência  diferenciada para cada um desses grupos,  incluindo extrato individual,  além do
tema ser incluído no jornal PrevFolha e nos comunicados semanais.
Exemplos: página da IN 1343 no site da Prevdata no Anexo 3.
Acompanhamento: Contadores de acesso à área da IN1343 no site
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Acessos ao site 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013

IN1343 199 520 572 537



 4.2 Plano CV – Prevdata II

 4.2.1 Campanha de Aumento de Contribuição - “Contribuição Ideal”

Objetivo  Específico: Promover  a  reflexão  sobre  o  aumento  de  contribuição  aos  participantes,
aproveitando a “contribuição ideal”, a maior contribuição possível que é acompanhada em paridade
pela patrocinadora, visando o aumento das contas no plano, um maior benefício futuro e o incentivo
fiscal do imposto de renda.
Ações de divulgação:

Envio  de  mala  direta  por  e-mail  aos  participantes  optantes  da  contribuição  reduzida,
sugerindo  a  verificação  no  simulador  do  site  dos  impactos  positivos  do  aumento  de
contribuição. Na mensagem, foi enviado o formulário para aumento de contribuição.
Envio  de  comunicados  aos  empregados  das  patrocinadoras,  tratando  de  aumento  de
contribuição, paridade e incentivo fiscal do imposto de renda.

Nível de atuação: orientação
Público alvo a ser  atingido:  diretamente todos os  participantes do Plano CV com contribuição
reduzida; de forma indireta, todos os participantes do plano CV;
Forma  e  meio  de  comunicação  utilizados:  Forma:  e-mail  marketing,  comunicados;  Meio  de
comunicação: internet;
Meta de Implementação:  realizar 1 campanha direcionada  (e-mail  por mala direta)  por ano e 1
comunicado por mês;
Cronograma: anual, a cada mês de junho.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: geração da base de participantes envolvidos, elaboração
e  discussão  do  teor  do  e-mail  marketing,  o  que  é  avaliado  pelo  Comitê  de
Comunicação e pela Assessoria de Informática;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa: Acompanhamento  da  quantidade  de
mudanças de contribuição, dos retornos e dúvidas apresentadas, acompanhamento
de informações registradas pelos canais de atendimento e Pesquisa de Satisfação;

• Resultado: Quantidade de alterações de contribuição.
Exemplos: mala direta no Anexo 4.
Acompanhamento:  Quantidade  de  participantes  que  alterou  a  contribuição  durante  o  ano.  O
movimento maior aconteceu em junho,  após o envio das malas diretas,  chamando a atenção à
“contribuição ideal”.
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Observamos, no gráfico a seguir, o percentual de participantes que faz contribuição normal ao plano
(maior contribuição acompanhada pela patrocinadora em paridade), contribuição reduzida em 30% e
reduzida em 40%. Podemos verificar que há suave declínio das opções por contribuição reduzida,
em especial a reduzida em 40%.

No gráfico a seguir, observamos em maior detalhe o decréscimo das contribuições reduzidas em
40%.
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 4.2.2 Campanha de Contribuição Adicional e Aporte

Objetivo Específico: Promover a reflexão sobre o aumento da poupança previdenciária, por meio
de contribuições adicionais (mensais) ou aportes (esporádicos), visando o aumento das contas no
plano, um maior benefício futuro e o incentivo fiscal do imposto de renda.
Ações de divulgação:
Nível de atuação: orientação 
Público alvo a ser atingido: todos os participantes do plano CV, em especial, aqueles que já fazem
a contribuição normal (sem redução)
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: e-mail marketing, comunicados, cartaz; Meio de
comunicação: internet e físico, para cartazes;
Meta  de  Implementação:  realizar  1  campanha  direcionada  por  ano,  no  último  trimestre, e  1
comunicado por mês;
Cronograma: permanente.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: geração da base de participantes envolvidos, elaboração
e discussão do teor do material, o que é avaliado pelo Comitê de Comunicação e pela
Assessoria de Informática;

• Efetividade e abrangência do programa: Acompanhamento da quantidade e valores
de  contribuições  adicionais  durante  o  ano  e  de  aportes, dos  retornos  e  dúvidas
apresentadas,  acompanhamento  de  informações  registradas  pelos  canais  de
atendimento e Pesquisa de Satisfação;

• Resultado: Volume de contribuições adicionais
Exemplos: cartaz de aporte no Anexo 5.
Acompanhamento:  A Prevdata realiza Campanha de Aporte, como vem fazendo ao final de cada
ano. Os aportes ou contribuições adicionais são contribuições avulsas, facultativas, sem paridade de
contribuição da patrocinadora. A Prevdata vem fazendo campanhas contínuas sobre a importância
de aumentar  a poupança previdenciária,  usufruindo do incentivo  fiscal  no Imposto de Renda.  O
material  aborda de forma didática  que toda a  contribuição à previdência  complementar  reduz o
imposto de renda devido, apresentando limites e formas de dedução. 
A Campanha do último trimestre de 2013 incluiu a distribuição de cartazes nos quadros de aviso da
patrocinadora Dataprev e da própria Prevdata, envio de comunicados semanais aos participantes,
além da elaboração de área especial  no site sobre o tema, incluindo simulador personalizado. A
Entidade também ofereceu a possibilidade de realização dos aportes e contribuições adicionais ao
Plano CV – Prevdata II na Folha de Pagamento do 13º salário. 
Nas últimas campanhas,  o final  de ano tem coincidido com o pagamento pela patrocinadora de
diferenças  salariais  de  acordo  coletivo,  bem como verbas  de  PLR –  Participação  em Lucros  e
Resultados, além do habitual 13º salário. Assim, dentro do conceito do “momentos propícios para
educar”,  essas são boas oportunidades para conscientizar  e  sensibilizar  os participantes  para a
poupança previdenciária.
No mês de dezembro, alcançamos R$ 180 mil em aportes e contribuições adicionais ao Plano CV –
Prevdata II.  Podemos observar, nos gráficos  a seguir,  que em novembro/2013 (110) já havíamos
ultrapassado  a  quantidade  de  aportes  de  dezembro/2012  (105),  alcançando  141 aportes  em
dezembro/2013.  Esse  crescimento  constante  demonstra  o  amadurecimento  do  plano  e  de  seus
participantes, como resultado das ações de Educação Financeira e Previdenciária.
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 4.2.3 Campanha de Beneficiário – Plano CV – Prevdata II

Objetivo Específico: Aumentar a proteção previdenciária e os esclarecimentos sobre os benefícios
do plano, por meio de contato direto, nominal, aos participantes do Plano CV – Prevdata II que não
têm beneficiários cadastrados, ou que têm grande  quantidade de beneficiários.  Foi enviada mala
direta,  informando  sobre  os  benefícios  do  plano,  a  proteção  previdenciária  e  sugerindo  a
possibilidade de reavaliação dos seus beneficiários. 
Nível de atuação: informação / orientação;
Público alvo a ser atingido: diretamente, participantes do Plano CV sem beneficiários cadastrados
ou com grande quantidade de beneficiários; de forma indireta, todos os participantes do plano CV;
Forma  e  meio  de  comunicação  utilizados:  Forma:  e-mail  marketing,  comunicados;  Meio  de
comunicação: internet;
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Meta de Implementação: realizar 1 campanha direcionada por ano e 1 comunicado por mês;
Cronograma: anualmente, a cada mês de setembro.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: geração da base de participantes envolvidos, elaboração
e  discussão  do  teor  do  e-mail  marketing,  o  que  é  avaliado  pelo  Comitê  de
Comunicação e pela Assessoria de Informática;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa: Acompanhamento  da  quantidade  de
retornos de fichas de alteração de beneficiário, registros pelos canais de atendimento
e Pesquisa de Satisfação;

• Resultado: Quantidade de inclusão / alteração dos beneficiários.
Acompanhamento: Não realizada em 2013

 4.2.4 Presença na Internet / Portal da Prevdata

Plano CV – Prevdata II (características, benefícios);
Formulário de adesão ao plano;
Simuladores de benefício e contribuição do plano CV;
Simulador de aporte / contribuição adicional;
Simulador de incentivo fiscal do imposto de renda;
Extratos de contribuição do plano CV; e
Solicitação de empréstimo.

Objetivo  Específico:  Informar  com transparência  sobre  a  relação  do participante  com o plano,
dúvidas  frequentes,  simulador  de  incentivo  fiscal  do  imposto  de  renda,  extrato  de  contribuição,
simulador de benefícios e contribuição, entre outros. Disponível no site da Entidade.
Nível de atuação: informação / orientação;
Público alvo a ser atingido: participantes e assistidos do Plano CV;
Forma  e  meio  de  comunicação  utilizados:  Forma:  artigos,  simuladores,  extratos;  Meio  de
comunicação: internet;
Meta de Implementação: permanente. Atualizações de documentos, simuladores e processos com
metas e cronogramas específicos, conforme o caso;
Cronograma: permanente.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação  das  ações: por  demanda,  o  que  é  avaliado  pelo  Comitê  de
Comunicação e pela Assessoria de Informática;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa: Acompanhamento  da  quantidade  de
acessos, acompanhamento de informações registradas pelos canais de atendimento e
Pesquisa de Satisfação;

• Resultado: Pesquisa de Satisfação e acessos ao site.
Exemplos: página dos simuladores de aporte e de benefícios e contribuição do site no Anexo 6.
Acompanhamento: 
Verificamos a seguir os contadores de acessos ao site.
O gráfico demonstra que o simulador de benefícios e contribuição do site é bastante utilizado pelos
participantes,  tanto  para  adesão  ao  plano,  quanto  para  acompanhamento  da  conta  acumulada,
simulação de benefício futuro, com as diversas variáveis.  Verificamos em janeiro/2013 uma busca
maior  pelo  referido  simulador,  por  conta  do  PDI  –  Programa  de  Demissão  Incentivada  da
patrocinadora,  com  participantes  avaliando  sua  saída  da  empresa.  E,  em  junho,  por  conta  da
campanha de aumento de contribuição.
A partir de meados de setembro, a Prevdata iniciou a Campanha de Aporte ao plano e remodelou o
Simulador de Aporte, por meio do qual pode ser avaliado o montante de contribuições feitas ao plano
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e o tamanho do incentivo fiscal do imposto de renda.  Esse maior acesso ao Simulador pode ser
verificado no gráfico.
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Plano CV 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013

Plano CV 52 110 50 67 93 43 71 58 88 55 68 51

Inscrição 210 315 195 230 355 204 267 194 254 186 208 14

Contribuições 98 112 69 63 124 59 87 70 82 71 81 19

Tributação 42 73 65 62 75 52 107 67 76 69 74 17

Regulamento 48 81 60 61 60 49 54 58 73 74 78 21

Simulador de Benefícios 776 1150 686 842 916 1072 2053 562 873 819 753 625

Simulador de Aporte 343 30 0 0 0 0 0 0 0 0 612 738

Simulador de Incentivo de Adesão 84 131 105 102 157 112 148 69 118 95 86 89

Cotas 38 50 36 34 43 28 35 37 57 36 34 11

Opções no desligamento 43 48 30 36 38 34 41 40 42 39 75 10

Regras de adesão incentivada 19 12 16 19 26 11 29 21 19 30 20 128

Benefícios 18 30 16 40 51 43 52 52 41 33 49 18

Formulários de Benefício 222 234 160 156 228 166 154 122 157 162 161 160



 4.2.5 Palestra para novos empregados em Formação Corporativa

Palestra de Apresentação do Plano CV – Prevdata II para novos empregados; 
Folheto explicativo do Plano e
Atendimento presencial.

Objetivo  Específico:  Iniciativa  conjunta  com  a  Patrocinadora  para  apresentar  a  Entidade  e
esclarecer  sobre Previdência Social  e  Complementar,  o  plano de benefícios e suas alternativas,
permitindo  que  os  novos  empregados  da  Patrocinadora  façam  escolhas  conscientes.  Foram
incluídas peças motivacionais, de forma lúdica, tratando a escolha consciente de adesão.
São entregues folhetos informativos sobre o plano de benefícios e estimulada a visita ao site, onde
são disponibilizados estatuto, regulamento do plano e cartilha explicativa, cartilha de tributação –
com as diferenças entre os regimes progressivo e regressivo – filme sobre tributação e arquivo em
formato de apresentação.
Nível de atuação: informação / instrução / orientação;
Público alvo a ser atingido: novos empregados da Patrocinadora;
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: palestras e atendimento presencial; Meio de
comunicação: palestra;
Meta de Implementação: estar presente nos programas de Formação Corporativa da Patrocinadora
para novos empregados, sempre que convidados. Ação por demanda; 
Cronograma: gerado pela patrocinadora a cada ciclo.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação  das  ações:  por  demanda,  o  que  é  avaliado  pela  Diretoria  de
Seguridade, em função do programa da patrocinadora;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa: Controle  de  presença  e  formulário  de
avaliação  ao  final  do  evento.  Acompanhamento  de  informações  registradas  pelo
pessoal de atendimento, Análise de relatório periódico contendo as principais dúvidas
e Pesquisa de Satisfação;

• Resultado:  Pesquisa  de  Satisfação,  Formulário  de  Avaliação  das  palestras e
quantitativo de adesão ao plano.

Exemplos:  Folhetos  Explicativos,  controle  de presença  e  formulário  de  avaliação  de  evento  no
Anexo 7.
Acompanhamento: Foi reformulado o Folheto de explicações do Plano CV – Prevdata II, distribuído
aos novos empregados na admissão na empresa. 

A Prevdata passou a ser  convidada com mais  frequência  pelas diversas unidades da Dataprev,
inclusive pequenas áreas, para participação na ambientação / formação corporativa de seus novos
empregados.  Os  novos  empregados  são  convidados  também  para  as  palestras  rotineiras  de
Apresentação ao Plano CV – Prevdata II, conforme item 4.2.6, a seguir.

 4.2.6 Apresentação do Plano CV – Prevdata II no Programa Prevdata vai até você

Objetivo  Específico:  Iniciativa  de  aproximação  constante  com  os  participantes  e  potenciais
participantes,  aumentando  os  conhecimentos  previdenciários  e  específicos  do  plano  e,  ainda,
reduzindo a utilização de material impresso.
Prevê o atendimento aos objetivos definidos no Planejamento Estratégico 2010-2013 de “Aumentar
adesão ao Plano CV”, “Desenvolver marketing de relacionamento com ênfase no atendimento e nos
níveis de satisfação e confiabilidade” e “Desenvolver plano de comunicação integrada, com ênfase
nas perspectivas internas, dos clientes e do mercado”. 
Esta etapa do Programa inclui Apresentação do Plano e Atendimento Personalizado.
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Nível de atuação: informação / instrução / orientação;
Público alvo a ser atingido:  empregados da Patrocinadora que não aderiram ao novo plano  e
participantes que queiram aumentar seus conhecimentos do plano;
Forma e meio de comunicação utilizados:  Forma:  palestras,  discussões em grupo e  material
explicativo; Meio de comunicação: palestras e atendimento presencial;
Meta de Implementação: Ciclo anual, onde busca-se percorrer as capitais com maior contingente de
empregados da patrocinadora.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: duas ações por mês, com a participação de um diretor e
um profissional de atendimento;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa:  Acompanhamento  de  informações
registradas  pelo  pessoal  de  atendimento,  acompanhamento  da  quantidade  de
inscrições por local visitado, formulário de avaliação das palestras;

• Resultado:  Pesquisa  de  Satisfação,  participação  nas  palestras,  formulário  de
avaliação ao final do evento e adesão ao plano de benefícios.

Exemplos: Cópia do Cartaz de divulgação e Avaliação das palestras no Anexo 8.
Acompanhamento: 
A Apresentação do Plano CV – Prevdata II ocorre em palestras específicas com este tema, nas
palestras da Formação Corporativa e nas palestras da Sipat, como veremos ao longo deste trabalho.
Em todas elas, explicamos os detalhes do plano, seus benefícios, contribuição, incentivo fiscal e,
conforme o tema específico, criamos algumas variáveis, como vídeos.

Verificamos a seguir a agenda das palestras com os temas que tratam do plano.
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Os dados demonstram que o volume das adesões de participantes ao Plano CV – Prevdata II está
diretamente ligado à presença da entidade nas diversas localidades da Dataprev,  por conta das
ações  do  Programa  Prevdata  vai  até  você,  como  pode  ser  visto  no  gráfico  a  seguir,  onde
selecionamos os quantitativos de adesão mais significativos por estado, vinculando-os à visitas, tanto
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data horário onde evento o que

21/01/13 14:30 RN Plano CV - Prevdata II Explicações gerais sobre o plano 11 19 57,89%

09/04/13 09:30 MG Plano CV - Prevdata II Explicações gerais sobre o plano 53 81 65,43%

18/04/13 17h RN 40 43 93,02%

25/04/13 09:30 Plano CV - Prevdata II Explicações gerais sobre o plano 4 4 100,00%

24/05/13 9h SC 15 44 34,09%

05/06/13 09:30 PB Plano CV - Prevdata II Explicações gerais sobre o plano 27 78 34,62%

20/06/13 17h RJ 31 80 38,75%

27/06/13 10:00 DF Plano CV - Prevdata II Explicações gerais sobre o plano 20 41 48,78%

27/06/13 14:30 DF Plano CV - Prevdata II Explicações gerais sobre o plano 4 4 100,00%

27/08/13 16:45 DF 20 41 48,78%

29/08/13 14:45 SP 11 66 16,67%

13/09/13 18:00 D1SS 13 13 100,00%

25/09/13 09:30 MS 22 26 84,62%

30/09/13 15:00 D1GC 3 3 100,00%

30/09/13 18:30 D1GC 4 4 100,00%

08/10/13 10:00 RN Plano CV - Prevdata II Explicações gerais sobre o plano 21 49 42,86%

08/10/13 14:30 RN Plano CV - Prevdata II Explicações gerais sobre o plano 16 49 32,65%

29/10/13 11:00 65 250 26,00%

05/11/13 09:30 SC 24 47 51,06%

06/11/13 09:30 CE 21 225 9,33%

29/11/13 11:00 1 1 100,00%

03/12/13 16:15 RJ 40 1296 3,09%

09/12/13 14:30 PB 43 194 22,16%

445
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de palestras específicas do Plano CV, tanto palestras da Sipat, quanto de atendimentos.

 4.2.7 Kit de Participante

Objetivo Específico:  Reforçar as informações sobre o plano de benefícios e a Prevdata.  Feita a
adesão é enviado kit ao novo participante, quando são entregues os livros impressos do estatuto,
regulamento do plano, cartilhas explicativa e de tributação, certificado de participante e cópia dos
documentos  de  adesão,  além de  informações  de  boas  vindas,  com incentivo  ao  uso  do  site  e
conteúdo disponível na Área do Participante.
Nível de atuação: informação / instrução;
Público alvo a ser atingido: novos participantes do Plano CV;
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: material impresso; Meio de comunicação: textos
e tabelas;
Meta de Implementação: Distribuir os kits em até 30 dias após a adesão do participante; 
Cronograma: mensal, ao final de cada mês.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações:  material gerado e enviado ao final de cada mês, com
protocolo de recebimento;

• Efetividade e abrangência do programa: Controle de protocolo de entrega;
• Resultado: Pesquisa de Satisfação, retorno registrado pelo atendimento.

Exemplos: Kit de Participante no Anexo 9.
Acompanhamento: Seguem adesões ao plano /  kits enviados
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 4.3 Ambos os planos de benefícios

 4.3.1 Presença na Internet / Portal da Prevdata

Objetivo Específico: Informar com transparência sobre a Entidade e divulgar informações gerais de
Educação  Financeira  e  Previdenciária.  A Entidade  disponibiliza  em seu portal  todas  as  Atas  de
reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, jornais, notícias diárias, regulamentos, estatuto, normas
de procedimento, dados institucionais, balanço, dados patrimoniais, canais de acesso à Entidade,
dúvidas frequentes, simulador de benefícios e contribuição, pareceres atuariais, entrevistas e artigos
de temas variados, entre outros. Disponível no site da Entidade.
Nível de atuação: informação / orientação;
Público alvo a ser atingido: empregados da Entidade, empregados da Patrocinadora, participantes
e assistidos de ambos os planos e público em geral;
Forma  e  meio  de  comunicação  utilizados:  Forma:  artigos,  simuladores,  extratos;  Meio  de
comunicação: internet;
Meta de Implementação: permanente. Atualizações de documentos, simuladores e processos têm
metas e cronogramas específicos, conforme o caso;
Cronograma: permanente.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação  das  ações:  por  demanda,  o  que  é  avaliado  pelo  Comitê  de
Comunicação e pela Assessoria de Informática;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa: Acompanhamento  da  quantidade  de
acessos, acompanhamento de informações registradas pelos canais de atendimento e
Pesquisa de Satisfação;

• Resultado: Pesquisa de Satisfação.
Exemplos: Home do site no Anexo 10.
Acompanhamento: Contadores de acesso às diversas áreas do site.
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Além das Notícias sobre Previdência, que são bastante acessadas como vemos acima, o Simulador
de Empréstimo é o recurso mais utilizado do site,  seguido pelo extrato de acompanhamento do
empréstimo.
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Ambos os Planos 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013

Página inicial 6789 9165 7631 9033 9414 6343 7183 6247 8131 7337 6711 6214

Notícias 2339 3551 2743 3819 3833 2869 3077 2657 3145 2591 2742 2393

Empréstimos 223 388 216 242 332 184 464 359 436 287 262 231

Simulação de empréstimo 2604 3183 2430 2739 3041 2563 2517 2568 3004 2747 2555 2278

Liquidação de empréstimo 132 186 134 136 190 123 175 132 156 143 176 107

Extrato de empréstimo 650 989 817 920 978 725 899 815 840 794 826 802

Amortização de empréstimo 122 199 120 167 181 126 192 116 138 140 142 80

Institucional 344 328 364 368 443 309 345 325 375 396 316 119

Investimentos 60 53 58 117 71 49 46 48 110 60 48 63

Fale conosco 187 456 310 359 393 163 184 195 187 237 216 195

Educação Previdenciária 96 76 58 134 60 59 70 67 89 122 107 100

Alteração cadastral 255 379 320 335 476 272 326 190 308 392 295 277

Perguntas 60 86 84 86 120 61 88 60 75 95 72 70

Prevfolha 45 27 20 48 42 16 7 9 29 13 7 22

Rai 2012 0 0 0 0 0 213 47 28 30 11 10 7

Vídeo de Meta Atuarial 0 0 0 0 19 1 0 11 9 6 15 10

Meta Atuarial 0 0 0 41 21 24 34 79 55 81 94 106



 4.3.2 Prestação de contas dentro do Programa Prevdata vai até você

Objetivo Específico: A Iniciativa visa manter a aproximação da Prevdata com seus participantes e,
simultaneamente,  reduzir  a  utilização  de  material  impresso.  Prevê  o  atendimento  aos  objetivos
definidos  no Planejamento  Estratégico  2010-2013 de “Desenvolver  marketing  de relacionamento
com ênfase no atendimento e nos níveis de satisfação e confiabilidade” e “Desenvolver plano de
comunicação integrada, com ênfase nas perspectivas internas, dos clientes e do mercado”.  Esta
etapa do Programa inclui mobilização dos gerentes à participação no evento e Prestação de Contas
aos participantes de ambos os planos, incluindo a gestão e rentabilidade dos planos.
Em 2013, a Prestação de Contas teve ênfase na redução da meta atuarial.
Nível de atuação: informação / instrução / orientação;
Público alvo a ser atingido: participantes de ambos os planos de benefícios;
Forma e meio de comunicação utilizados:  Forma:  palestras,  discussões em grupo e  material
explicativo; Meio de comunicação: palestras e atendimento presencial;
Meta de Implementação: Ciclo anual, onde busca-se percorrer as capitais com maior contingente de
empregados da patrocinadora.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: duas ações por mês, com a participação de um diretor e
profissional de atendimento;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa:  Acompanhamento  de  informações
registradas  pelo  pessoal  de  atendimento,  acompanhamento  da  quantidade  de
inscrições por local visitado, formulário de avaliação das palestras;

• Resultado: Pesquisa de Satisfação e formulário de avaliação ao final do evento.
Exemplos: Cópia de e-mail de divulgação e Avaliação das palestras no Anexo 11.
Acompanhamento:
Foram realizados eventos presenciais e por videoconferência, adequados ao tamanho da localidade
e à expectativa dos públicos. A partir de março, o assunto “redução da meta atuarial” foi incorporado
aos eventos de Prestação de Contas.

Vejamos, a seguir, os eventos.
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O  Programa Prevdata vai até você, desenvolvido durante todo o ano, já faz parte da agenda a
Prevdata e dos participantes. As suas diversas atividades são adequadas ao público, ao tamanho da
localidade e às expectativas apresentadas pelos representantes locais antes de cada evento.
O  programa  compreende:  Prestação  de  Contas,  Apresentação  do  Plano  CV  –  Prevdata  II  e
Atendimento  aos  empregados.  Em  algumas  localidades  menores,  foram  criadas  palestras  que
reúnem ambos os temas:  prestação de contas e  explicação dos planos.  A seguir,  verificamos a
avaliação dos participantes dos eventos:

Prevdata - Programa de Educação Financeira e Previdenciária
2013 – 2014

27 de 69

data horário onde evento o que

22/01/13 09:30 RN Prestação de contas 10 23 43,48%

06/03/13 10:00 72

07/03/13 14:30 60

12/03/13 10:00 Prestação de Contas 18 507 3,55%

20/03/13 10:30 Prestação de Contas 14 36 257,14%

21/03/13 10:30 Prestação de Contas 11 36 327,27%

25/03/13 15:00 Prestação de Contas 20 223 8,97%

09/04/13 14:30 MG Prestação de contas 23 69 33,33%

29/04/13 10:30 URRJ Prevdata vai até você 52 240 21,67%

24/05/13 14:30 SC Prestação de contas 4 138 2,90%

05/06/13 14:30 PB Prestação de contas 25 108 23,15%

15/08/13 09:30 ES Prevdata vai até você 14 27 51,85%

27/08/13 09:30 DF Prestação de contas 33 115 28,70%

25/09/13 15:00 MS Prestação de contas 20 21 95,24%

29/11/13 MT Videoconferência 9 19 47,37%

157

nº de 
presentes

nº de 
convidados

% particip

Prestação de contas: adesões, 
rentabilidade, fiscalização

Mezzanino e salas 
de video

Prestação de Contas 
por videoconferência

Prestação de contas: redução da 
meta atuarial, rentabilidade, 

fiscalização

Mezzanino e salas 
de video

Prestação de Contas 
por videoconferência

Prestação de contas: redução da 
meta atuarial, rentabilidade, 

fiscalização

Sala Multiuso / RJ
Prestação de contas: redução da 

meta atuarial, rentabilidade, 
fiscalização

Auditório da 
Prevdata

Prestação de contas: redução da 
meta atuarial, rentabilidade, 

fiscalização

Auditório da 
Prevdata

Prestação de contas: redução da 
meta atuarial, rentabilidade, 

fiscalização

Auditório Cosme 
Velho / RJ

Prestação de contas: redução da 
meta atuarial, rentabilidade, 

fiscalização

Prestação de contas: adesões, 
rentabilidade, fiscalização

Explicações gerais sobre os planos 
e prestação de contas

Prestação de contas: redução da 
meta atuarial, rentabilidade, 

fiscalização

Prestação de contas: redução da 
meta atuarial, rentabilidade, 

fiscalização

Explicações gerais sobre os planos 
e prestação de contas

Prestação de contas: adesões, 
rentabilidade, fiscalização

Prestação de contas: adesões, 
rentabilidade, fiscalização

15h30 (MT)  
16h30 (Rio)

Explicações gerais sobre os planos 
e prestação de contas
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 4.3.3 Campanha Redução da Meta Atuarial e Plano de Custeio 2013

Objetivo Específico:  Informar com transparência sobre a novidade da redução da meta atuarial,
esclarecer sobre o novo contexto da economia no país e o impacto para os planos de benefícios.
Nível de atuação: informação / orientação / instrução;
Público alvo a ser atingido: participantes e assistidos de ambos os planos;
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: filme ilustrativo, artigos, simuladores, palestras
presenciais e por videoconferência; Meio de comunicação: presencial e internet;
Meta de Implementação: atingir todos os públicos, por meio de diferentes abordagens, específicas
para cada grupo.
Cronograma: março/2013 e permanente, incorporado à Prestação de Contas.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações:  planejamento e  promoção das palestras presenciais e
por  videoconferência,  o  que  é  avaliado  pela  Diretoria  e  Comitê  de  Comunicação;
criação de material escrito e filme ilustrativo para o site e jornal PrevFolha;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa: Acompanhamento  da  quantidade  de
participantes e acessos, acompanhamento de informações registradas pelos canais
de atendimento e Pesquisa de Satisfação;

• Resultado: Pesquisa de Satisfação.
Exemplos: Área específica do site no Anexo 12.
Acompanhamento:
Foram realizados eventos presenciais específicos sobre o tema nos prédios da Dataprev no Rio de
Janeiro, na sede da Prevdata e por videoconferência para todo o Brasil. O assunto “redução da meta
atuarial” foi incorporado aos eventos de Prestação de Contas. A agenda pode ser conferida no item
anterior (Prestação de Contas).
Foi elaborada área específica no site, incluindo vídeo explicativo, criados comunicados aos diversos
públicos, inserida matéria no Jornal Prevfolha e publicada entrevista com o presidente da Prevdata
na intranet da Dataprev.
A seguir os acessos ao site:
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 4.3.4 Simulador de Empréstimo / Empréstimo Eletrônico

Objetivo  Específico:  Oferecer  facilidade  para  simulação  de  empréstimo,  que  é  disponibilizada
primeiramente no menor prazo possível, permitindo ao participante a avaliação dos prazos; simular a
quitação total da dívida do Empréstimo atual; e ainda, imprimir a proposta de contrato de Empréstimo
preenchida  automaticamente,  de  acordo  com  os  seus  dados  e  informações  simuladas.
O simulador calcula o valor da prestação mensal e o valor líquido a receber, conforme as condições
escolhidas, além de ser um bom aliado para o planejamento financeiro dos participantes. 
Foi implantada em agosto a modalidade de  Empréstimo  Eletrônico, em cuja campanha se aliou o
conceito de modernidade e facilidade ao mote “use com moderação”,  tão enfatizado nas ações de
planejamento financeiro.
No Empréstimo  Eletrônico, foi disponibilizado  o  Passo a Passo para utilização e a efetivação do
contrato que se dá por meio de código de confirmação, enviado por sms e e-mail.  No lançamento,
foram  oferecidos  brindes  às  100  primeiras  ACEE  –  Autorização  de  Concessão  do  Empréstimo
Eletrônico enviadas.
Nível de atuação: informação / esclarecimento;
Público alvo a ser atingido: participantes de ambos os planos; 
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: simulador; Meio de comunicação: internet;
Meta de Implementação: Por demanda.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações:   planejamento e  promoção das peças de divulgação, o
que  é  avaliado  pela  Diretoria,  Comitê  de  Comunicação,  jurídico  e  Assessoria  de
Informática; criação de material escrito para o site e jornal PrevFolha. Monitoramento
da movimentação do site;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa:  Quantidade  de  acessos  ao  simulador,
quantidade de ACEE recebidas;

• Resultado: Pesquisa de Satisfação.
Exemplos: Tela do simulador no Anexo 13.
Acompanhamento: Conforme vimos no item 4.3.1,  um dos recursos mais utilizados no site é a
simulação de Empréstimo. A novidade do empréstimo eletrônico vem ao encontro dos pedidos dos
participantes e assistidos, mas sempre acima.

Quantidade de acessos ao Simulador de Empréstimo:

Prevdata - Programa de Educação Financeira e Previdenciária
2013 – 2014

30 de 69

Acessos ao site 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013

Vídeo de Meta Atuarial 0 19 1 0 11 9 6 15 10

Meta Atuarial 41 21 24 34 79 55 81 94 106

Ambos os Planos 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013

Simulação de empréstimo 2604 3183 2430 2739 3041 2563 2517 2568 3004 2747 2555 2278



Quantidade de acessos à área do Empréstimo Eletrônico do site:

 

 4.3.5 Palestras para empregados em SIPATs

Objetivo Específico:  Aproveitar a mobilização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do
Trabalho  de cada unidade regional  da patrocinadora  para,  em conjunto com a CIPA,  valorizar a
questão das escolhas conscientes, planejamento para aposentadoria, prestar esclarecimentos sobre
os planos de benefícios e suas alternativas. As palestras têm o foco em educação previdenciária e o
impacto da adesão ao plano CV – Prevdata II no futuro do empregado, de forma alegre e lúdica.
Nível de atuação: informação;
Público alvo a ser atingido: empregados da Patrocinadora; 
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: palestras, artigos, vídeos, atendimento; Meio de
comunicação: folhetos, apresentações;
Meta de Implementação: Conforme calendário das unidades regionais da Dataprev; participar com
palestra e stand de atendimento na SIPAT.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: Conforme demanda e calendários específicos;
• Efetividade  e  abrangência  do  programa:  Controle  de  presença  e  formulário  de

avaliação ao final do evento;
• Resultado: Pesquisa de Satisfação e formulário de avaliação ao final do evento.

Acompanhamento:
Para as palestras nas SIPAT, a Apresentação do Plano CV – Prevdata II recebeu vídeo motivacional
sobre previdência complementar, desenvolvido por entidades do sistema e disponibilizado no site
aescolhacerta.com.br. Nessa palestra, também incluímos reflexão financeira sobre o momento da
aposentadoria,  as novas receitas e despesas.  No item 4.2.6 fazemos o acompanhamento desta
ação, juntamente com as específicas do Plano CV – Prevdata II, para fins de vinculação ao volume
de adesões.
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data horário onde evento o que

25/09/13 09:30 MS 22 26 84,62%

05/11/13 09:30 SC 24 47 51,06%

06/11/13 09:30 CE 21 225 9,33%

03/12/13 16:15 RJ 40 1296 3,09%

09/12/13 14:30 PB 43 194 22,16%

150

nº de 
presentes

nº de 
convidados

% particip

Sipat Previdência – 
Escolha para o seu 

Futuro!

Explicações gerais sobre 
previdência, poupança e o Plano 

CV – Prevdata II

Sipat Previdência – 
Escolha para o seu 

Futuro!

Explicações gerais sobre 
previdência, poupança e o Plano 

CV – Prevdata II

Sipat Previdência – 
Escolha para o seu 

Futuro!

Explicações gerais sobre 
previdência, poupança e o Plano 

CV – Prevdata II

Sipat Previdência – 
Escolha para o seu 

Futuro!

Explicações gerais sobre 
previdência, poupança e o Plano 

CV – Prevdata II

Sipat Previdência – 
Escolha para o seu 

Futuro!

Explicações gerais sobre 
previdência, poupança e o Plano 

CV – Prevdata II

Acessos ao site 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013

Empréstimo Eletrônico – Passo a Passo e ACEE 197 310 305 239



 4.3.6 Histórias em Quadrinhos - Previberto

Objetivo Específico: Esclarecer sobre os planos e suas alternativas, em especial sobre o Plano CV
– Prevdata II,  permitindo que os empregados da Patrocinadora,  participantes e assistidos façam
escolhas conscientes, com humor e de forma leve e agradável, buscando atrair público avesso a
outras mídias.
Público alvo a ser atingido: empregados da Patrocinadora, participantes e assistidos de ambos os
planos administrados pela  Entidade,  em especial  empregados não  participantes  do Plano CV –
Prevdata II;
Nível de atuação: informação;
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: história em quadrinhos; Meio de comunicação:
impresso ou eletrônico;
Meta de Implementação: no mínimo trimestral, encartada na Jornal PrevFolha;  histórias avulsas,
distribuídas para divulgação das palestras aos empregados não participantes.
Periodicidade: trimestral.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: montar histórias em quadrinhos para distribuição entre os
públicos ou encartada no PrevFolha;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa:  Acompanhamento  de  informações
registradas pelos canais de atendimento e Pesquisa de Satisfação;

• Resultado: Pesquisa de Satisfação.
Exemplos: Convite em quadrinhos à palestra do Plano CV no Anexo 14.

 4.3.7 Promoção das Eleições Prevdata

Objetivo Específico:  As ações de divulgação promovidas para as eleições, bem como o estímulo
aos candidatos às suas campanhas, maximizaram entre participantes e assistidos a discussão de
previdência complementar, de governança, controles internos, modalidades de investimentos, entre
outros. 
Nível de atuação: informação / instrução / orientação;
Público alvo a ser atingido: participantes e assistidos de ambos os planos, candidatos às eleições;
Forma  e  meio  de  comunicação  utilizados:  Forma:  palestras,  discussões  em  grupo,  material
explicativo,  debate;  Meio  de  comunicação:  debate  transmitido  em  várias  mídias,  internet,
correspondência;
Meta de Implementação: A cada 2 anos, próximo em 2014.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: ações diversas organizadas pela Comissão Eleitoral;
• Efetividade  e  abrangência  do  programa:  Acompanhamento  de  informações

registradas pelo pessoal de atendimento, acompanhamento da quantidade de acessos
ao site e de eleitores;

• Resultado: Quantidade de eleitores e Pesquisa de Satisfação.
Acompanhamento: Próxima Eleição em 2014.

 4.3.8 Momento do Gestor dentro do Programa Prevdata vai até você

Objetivo  Específico:  Visa  reunir  os  gestores  para  receberem  informações  gerais  sobre  a
administração da Prevdata, rentabilidade dos planos, recursos de fiscalização e controles internos,
dados da campanha de adesão, objetivos institucionais e, em especial, reforçar a ideia de que a
Prevdata é um benefício oferecido aos empregados, como forma de atração e retenção de mão de
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obra. Os gestores são valorizados enquanto multiplicadores e Formadores de Opinião. 
Em 2013, foi alterada a forma de mobilização dos gestores, de forma experimental. Foram feitos
contatos por telefone e e-mail antes de cada abordagem nos estados; além destes, foi feito contato
presencial, sem aviso prévio, pedindo apoio na mobilização para os eventos.
Nível de atuação: informação / instrução / orientação;
Público alvo a ser atingido: gestores da Dataprev, participantes ou não de ambos os planos de
benefícios;
Forma e meio de comunicação utilizados:  Forma:  palestras,  discussões em grupo e  material
explicativo; Meio de comunicação: palestras e atendimento presencial;
Meta de Implementação: Ciclo anual, onde busca-se percorrer as capitais com maior contingente de
empregados da patrocinadora.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: duas ações por mês, com a participação de um diretor e
profissional de atendimento;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa:  Acompanhamento  de  informações
registradas  pelo  pessoal  de  atendimento,  acompanhamento  da  quantidade  de
inscrições por local visitado, formulário de avaliação das palestras;

• Resultado: Avaliação do quantitativo de presentes nas palestras.
Acompanhamento: Não foi realizada ação em 2013 

 4.3.9 Atendimento ao Participante nas unidades da Dataprev

Objetivo Específico: Prestar informações e esclarecimentos sobre os planos de benefícios e suas
alternativas, orientar sobre contribuições, beneficiários, aportes, incentivo fiscal, permitindo que os
empregados da Entidade e da Patrocinadora, participantes e assistidos façam escolhas conscientes. 
Nível de atuação: informação e orientação;
Público alvo a ser atingido: empregados da Patrocinadora e participantes e assistidos de ambos os
planos;
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: atendimento presencial; Meio de comunicação:
salas de atendimento;
Meta de Implementação: Atendimento semanal nas unidades da patrocinadora no Rio de Janeiro e,
conforme planejamento anual, nas demais unidades;
Cronograma: semanal e permanente, durante todo o ano.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: ações semanais, cumpridas pela equipe de atendimento,
segundo calendário e demandas das unidades;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa:  Quantidades  de  agendamento  de
atendimento,  Acompanhamento  de  informações  registradas  pelo  pessoal  de
atendimento, Análise de relatório periódico contendo as principais dúvidas, Pesquisa
de Satisfação;

• Resultado:  Pesquisa  de  Satisfação,  quantitativos  de  atendimento  e  números  de
adesão.

Exemplos: Comunicado convidando ao atendimento no Anexo 15.
Acompanhamento:  Segue  os  atendimentos  realizados  nas  dependências  da  Dataprev  e  a
quantidade de inscrições ao Plano CV – Prevdata II realizadas nessas oportunidades.
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DATA LOCAL ATENDIMENTOS INSCRIÇÕES

10/01/13 RJ 16 7
17/01/13 RJ 7 3

22 e 23/01/13 RN 13 5
23/01/13 RJ 9 8
31/01/13 RJ 9 3
07/02/13 RJ 7 0
21/02/13 RJ 12 9
28/02/13 RJ 4 0
08/03/13 RJ 4 2
14/03/13 RJ 5 2
21/03/13 RJ 6 4
04/04/13 RJ 2 1

09 e 10/04 MG 29 0
18/04/13 RJ 13 6
22/04/13 RN 21 15
25/04/13 RJ 2 2

02/05 e 03/05/2013 SP 23 3
09/05/13 RJ 9 6
16/05/13 RJ 10 2
23/05/13 RJ 7 2
27/05/13 SC 11 5

05 e 06/06/2013 PB 18 12
13/06/13 RJ 13 1
21/06/13 RJ 16 13
27/06/13 RJ 4 1
04/07/13 RJ 1 0
11/07/13 RJ 0 0
18/07/13 RJ 9 3
01/08/13 RJ 5 4

05/08 e 06/08/2013 SP 34 2
08/08/13 RJ 6 2

15/08 e 16/08/2013 ES 35 2
22/08/13 RJ 14 9

26 a 28/08/13 DF 35 4
05/09/2013 RJ 5 2
12/09/2013 RJ 6 4
19/09/2013 RJ 3 2
26/09/2013 MS 15 4
30/09/2013 RJ 6 4

09 e 10/10/2013 RN 19 9
17/10/2013 RJ 14 5
24/10/2013 RJ 10 3
31/10/2013 RJ 7 1
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05 e 06/11/2013 SC 20 2
06 a 08/11/2013 CE 34 3

14/11/13 RJ 10 6
21/11/13 RJ 5 3
27/11/13 RJ 3 2
05/12/13 RJ 3 2

 4.3.10 Relacionamento com Participante e Assistido

Atendimento telefônico;
Atendimento presencial;
Representantes da Prevdata nos estados; e
Atendimento por email.

Objetivo Específico: Prestar informações e esclarecimentos sobre os planos de benefícios e suas
alternativas,  permitindo  que  os  empregados  da  Entidade  e  da  Patrocinadora,  participantes  e
assistidos façam escolhas conscientes. 
Nível de atuação: informação e orientação;
Público alvo a ser atingido: empregados da Patrocinadora e participantes e assistidos de ambos os
planos;
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: atendimento presencial, eletrônico ou telefônico;
Meio de comunicação: área e salas de atendimento, internet e telefone;
Meta de Implementação: Atendimento diário pela equipe de atendimento e pelos representantes da
Prevdata nos estados; semanal nas unidades da patrocinadora no Rio de Janeiro e anual nas demais
unidades, disponibilizando-se o atendimento a todos os participantes de ambos os planos;
Cronograma: permanente, em andamento, durante todo o ano.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: ações diárias, semanais e anuais, cumpridas pela equipe
de atendimento;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa:  Quantidades  de  atendimento,
Acompanhamento de informações registradas pelo pessoal de atendimento, Análise
de  relatório  periódico  contendo  as  principais  dúvidas,  Pesquisa  de  Satisfação,
contadores de acesso do site;

• Resultado:  Pesquisa  de  Satisfação,  quantitativos  de  atendimento  e  números  de
adesão.

Exemplos: Comunicado, convocando ao Atendimento na Dataprev no Anexo 16.
Acompanhamento:  O  SRP – Sistema de  Relacionamento  com Participantes  foi  implantado  em
meados de novembro e,  assim,  as  informações armazenadas não tem validade estatística  para
demonstrar as demandas do ano. Apesar disso, já começamentos a ter mapeadas as demandas.
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Dentro de Cadastro de Plano, os assuntos foram os seguintes:

Os assuntos de Benefícios foram os seguintes:
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O meio de comunicação mais utilizado pelos participantes e assistidos é o telefônico, em seguida, o
e-mail.

 4.3.11 Jornal PrevFolha

Objetivo Específico: Informar com transparência sobre a Entidade e divulgar informações gerais de
Educação  Financeira  e  Previdenciária.  Disponível  no  site  da  Entidade  e  enviado  impresso aos
assistidos ou quando solicitado pelos participantes.
Nível de atuação: informação;
Público alvo a ser atingido: empregados da Entidade, empregados da Patrocinadora, participantes
e assistidos de ambos os planos administrados pela Entidade;
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: artigos, entrevistas, histórias em quadrinhos;
Meio de comunicação: jornal impresso;
Meta de Implementação: trimestral, enviado impresso a todos os assistidos e disponibilizado no site
da Entidade para participantes e empregados não participantes;
Cronograma:  em andamento durante todo o  ano,  incluindo elaboração de pauta,  confecção do
material, impressão, publicação e divulgação.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: 4 ações anuais, trimestral; 
• Efetividade  e  abrangência  do  programa:  Acompanhamento  de  informações

registradas  pelos  canais  de  atendimento,  Pesquisa  de  Satisfação,  contadores  de
acesso do site;

• Resultado: Pesquisa de Satisfação e contadores de acesso do site.
Exemplo: Edição do PrevFolha no Anexo 17.
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Acompanhamento: Seguem acessos ao informativo e, em seguida, assuntos tratados.

 4.3.12 Prevdata: Notícias (edição para empregados da Patrocinadora)

Objetivo Específico: Em iniciativa conjunta com a Patrocinadora, informa com transparência sobre a
Prevdata aos empregados da Dataprev via mensagem e-mail,  incluindo a agenda atendimento aos
participantes, divulgação de atas dos conselhos, novas regras de limites de empréstimo, agenda do
Programa  Prevdata  vai  até  você  e  assuntos  de  mobilização  para  o  tema  da  Previdência
Complementar e educação previdenciária.
Público alvo a ser atingido: empregados da Dataprev; 
Nível de atuação: informação / orientação;
Forma  e  meio  de  comunicação  utilizados:  Forma:  artigos,  mensagens  curtas;  Meio  de
comunicação: mensagem eletrônica;
Meta  de  Implementação:  publicação  semanal,  informando  sobre  a  entidade  e  ampliando  as
discussões sobre a Previdência Complementar junto aos empregados da patrocinadora.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação  das  ações:  uma ação  por  semana,  no  mínimo.  Ocorrem  outras
ações na semana na eventualidade de necessidade de pronta divulgação;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa:  acompanhamento  de  informações
registradas pelo pessoal de atendimento;

• Resultado:  Feedback dos  participantes e  Pesquisa de Satisfação.  Nas Pesquisas
realizadas, foi identificada como é a forma preferida pelos empregados (participantes
e não participantes) da Prevdata se comunicar.

Exemplos: Edição de exemplo no Anexo 18.
Acompanhamento: A mensagem é enviada para a Comunicação da Dataprev e eles divulgam aos
empregados. Assim, não temos controle sobre mensagens abertas ou devolvidas pelos empregados.
Seguem as 
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datas quantidade detalhes

março

setembro

1500 impressos e 
disponibilizado no 

site

Assuntos: Quais os efeitos da redução da Meta Atuarial na minha 
aposentadoria?; Percentual das Contribuições para a Prevdata em 2013. O que 
muda?; Novo Conselheiro Fiscal e Encontro dos Representantes Regionais 
2012.

1500 impressos e 
disponibilizado no 

site

Assuntos:  Lançamento do Empréstimo Eletrônico; Instrução Normativa nº 
1.343/13, da Receita Federal; Lançamento do Concurso de Fotografia;  
Empregados da Prevdata participam de Curso de Libras na Dataprev; Como os 
altos e baixos do mercado de investimentos refletem nos fundos de pensão?; 
Investimentos da Prevdata no Banco Rural estão seguros e Tirinha do 
Previberto sobre o Empréstimo Eletrônico.

Acessos ao site 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013

Prevfolha 27 20 48 42 16 7 9 29 13 7 22
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datas Público atingido Assunto

2/1 3664 empregados

8/1 3664 empregados

15/1 3664 empregados

22/1 3664 empregados

29/1 3664 empregados

Assunto: Contribuição adicional: como fazer? 

Assuntos: Atendimento no Rio de Janeiro, 10 mandamentos do investidor 
de sucesso

Assuntos: Atendimento no Rio de Janeiro, Calendário Prevdata 2013 e Rio 
Grande do Norte recebe visita – Prevdata vai até você!

Assuntos: Atendimento no Rio de Janeiro, Atendimento em Natal - RN e 
Recebeu seu Calendário Prevdata?

Assuntos: Atendimento no Rio de Janeiro; Participante do Plano PRV 
(plano antigo): consulte o valor atualizado de seu Benefício Saldado e 
Regimes de tributação Regressivo e Progressivo.

datas Público atingido Assunto

5/2 3670 empregados

11/2 3670 empregados

19/2 3670 empregados

26/2 3670 empregados

Assuntos: Atendimento no Rio de Janeiro, Expediente da Prevdata.

Assuntos: Atendimento no Rio de Janeiro, Ata do Conselho Fiscal, 
Políticas de Investimento 2013- 2017 disponíveis no site,Prevdata: planos 
atingem a meta atuarial,Informe de Rendimentos para Declaração do 
Imposto de Renda.

Assuntos:  Atendimento aos empregados do Rio de Janeiro, Baixe seu 
Saldo de Empréstimo para Imposto de Renda, Imposto de Renda - 
Contribuições avulsas.

Assunto: Atendimento no Rio de Janeiro, Atas do 
Conselho Deliberativo,Imposto de Renda - Contribuições normais

datas Público atingido Assunto

4/3 3656 empregados

5/3 3656 empregados

11/3 3656 empregados

19/3 3656 empregados

26/3 3656 empregados

Assuntos: Palestras da Prevdata – Redução da Meta Atuarial e novo Plano 
de Custeio.  

Assuntos: Mudança na sua contribuição ao Plano Prv (Plano Antigo) 
da Prevdata, Palestras da Prevdata – Redução da Meta Atuarial e 
novo Plano de Custeio e Material para Videoconferências.

Assuntos: Palestras no Rio  – Prestações de contas, Fique bem informado 
(informações no site da entidade sobre meta atuarial e prestações de 
contas) e Recondução dos membros do Comitê de Ética da Prevdata

Assunto: Cosme Velho - Prestações de Contas 2012, Atualização do 
Simulador do Plano CV – Prevdata II à nova Meta Atuarial, Prevfolha 
 Edição de Março: Confira!, Atendimento no Rio de Janeiro e Ata do 
Conselho Deliberativo.

Assunto: Aprovado pela PREVIC o Relatório de Execução do Programa de 
Educação Financeira e Previdenciária da Prevdata e Março: mês de 
palestras e videoconferências
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datas Público atingido Assunto

2/4 3680 empregados

9/4 3680 empregados

16/4 3680 empregados

22/4 3680 empregados

30/4 3680 empregados

Assuntos: Prevdata vai até você: Minas Gerais;  Atendimento aos 
empregados do Rio de Janeiro; Atas do Conselho Fiscal.

Assuntos: IR Acesse seu Informe de Rendimentos; Palestra; Atendimento 
em Minas Gerais.

Assuntos:  Prevdata vai até você: Rio Grande do Norte; Atendimento aos 
empregados do Rio de Janeiro; Conheça algumas das vantagens do Plano 
CV- Prevdata II.

Assunto: Evento URRJ; Prevdata em Natal/RN e Atendimento no Rio de 
Janeiro.

Assunto:Prevdata lança edição 2012 do Relatório Anual de Informações 
2012;Presidente da Prevdata em Brasília;Ata do Conselho  Deliberativo; 
Atendimento aos empregados em São Paulo .

datas Público atingido Assunto

7/5 3709 empregados

14/5 3709 empregados

21/5 3709 empregados

28/5 3709 empregados

Assuntos: Benefício Proporcional Diferido (BPD), Atendimento no Rio de 
Janeiro e Mensagem de Dia das Mães.

Assuntos: Meta atuarial: acesse o simulador e confira o impacto no seu 
benefício, Você sabe como são custeados os benefícios de risco no Plano 
Prevdata II?,  Atendimento no Rio de Janeiro e  Curso de Noções Básicas 
em Previdência Complementar – SPPC.

Assuntos:   Santa Catarina: A Prevdata Quer Falar Com Você!, 
Atendimento no Rio de Janeiro e Encontro sobre Previdência 
Complementar

Assunto: Chegou o dia do nosso Encontro de Previdência Complementar e 
Você já acessou o simulador? Confira o valor do seu benefício após a 
redução da meta atuarial.

datas Público atingido Assunto

4/6 3765 empregados

11/6 3765 empregados

18/6 3765 empregados

25/6 3765 empregados

Assuntos: Paraíba: A Prevdata quer falar com você!, Prevdata promove 
Encontro de Previdência Complementar, Atas do Conselho Fiscal e Você já 
acessou o simulador? Confira o valor do seu benefício após a redução da 
meta atuarial

Assuntos: Aumente sua contribuição! Cuide do seu futuro!, Atendimento 
no Rio de Janeiro e "Você já tem uma previdência privada? Se não, parece 
que você está indo contra a maré." 

Assuntos: Formação Corporativa / Rio de Janeiro, EXPEDIENTE JOGO DO 
BRASIL (dia 19), Ata do Conselho Deliberativo e Paulada na bolsa

Assunto: Expediente Jogo do Brasil (dia 26), Atendimento no Rio de 
Janeiro, Regime de Tributação de Imposto de Renda e Longevidade: 
Centenários. 
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datas Público atingido Assunto

2/7 3786 empregados

9/7 3786 empregados

16/7 3786 empregados

23/7 3786 empregados

30/7 3786 empregados

Assuntos: Palestra para Conselho Fiscal da Dataprev, Previc: Carta de 
Serviços ao Cidadão, Dicas de Planejamento Pessoal com Renato 
Follador,Cai a rentabilidade de PGBLS e VGBLS, por Renato Follador e 
Atendimento no Rio de Janeiro.

Assuntos: PREVIC: Encerramento de Ação Fiscal na Prevdata, Atendimento 
no Rio de Janeiro e Confira o que Renato Follador tem a falar sobre o Fator 
Previdenciário.

Assuntos:  Revisão e ajustes no Planejamento Estratégico 2010/2013, 
Atendimento no Rio de Janeiro - Atenção! O local no Cosme Velho 
mudou! E Ata do Conselho Deliberativo

Assuntos: Prevdata: Expediente durante a Jornada Mundial da Juventude 
e Entenda um pouco mais sobre um dos benefícios que o plano CV-
Prevdata II oferece para você: Renda Mensal Programada

Assuntos: Plano CV Prevdata II: como é paga a pensão aos beneficiários 
em caso de óbito do participante? E Atendimento no Rio de Janeiro.

datas Público atingido Assunto

6/8 3812 empregados

13/8 3812 empregados

20/8 3812 empregados

22/8 3812 empregados

29/8 3812 empregados

Assuntos: Investimentos da Prevdata no Banco Rural estão seguros e 
Atendimento no Rio de Janeiro.

Assuntos: Vitória/ES: A Prevdata quer falar com você!,Ata doConselho 
 Fiscal ,“Prevdata vai até você” em São Paulo e Nomeado novo membro 
suplente do Conselho Fiscal. 

Assuntos:  Prevdata vai até você: chegou a vez de Brasília!, Atendimento 
no Rio de Janeiro e Prevdata lança Empréstimo Eletrônico.

Assunto:  Investimentos da Prevdata no Banco Rural estão seguros e 
Recebimento DPGE do Banco Rural. 

Assunto: A Prevdata está em Brasília!, Prevdata presente na ambientação 
em São Paulo, Empréstimo Eletrônico – Você já fez sua autorização? e 
Estudos de ALM auxiliam Prevdata a planejar seus investimentos de longo 
prazo  

datas Público atingido Assunto

2/9 3844 empregados

10/9 3844 empregados

17/9 3844 empregados

24/9 3844 empregados

Assuntos: Confira a edição de setembro do Prevfolha, Você gosta de 
fotografar? Participe do nosso Concurso de Fotografias!,Atendimento no 
Rio de Janeiro e Empréstimo Eletrônico – Autorização para uso.

Assuntos: Atenção: conta salário só recebe depósitos da Dataprev, 
Prevdata inova no mercado de Previdência Complementar com 
Empréstimo Eletrônico, Empréstimo Eletrônico a todo vapor, 
Atendimento no Rio de Janeiro e Clique a sua fórmula de se viver bem - 
Concurso de Fotografias.

Assuntos:  Campo Grande/MS: A Prevdata quer falar com você!, Já enviou 
suas fotos para o concurso?, Atendimento no Rio de Janeiro, Atas do 
Conselho Deliberativo.

Assunto: Email marketing sobre o Concurso de Fotografia.
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datas Público atingido Assunto

1/10 3870 empregados

8/10 3870 empregados

15/10 3870 empregados

21/10 3870 empregados

29/10 3870 empregados

31/10 3870 empregados

Assuntos: Natal/RN: A Prevdata quer falar com você!,  Prazo final para 
envio das fotos: dia 7 de outubro!  Atendimento no Rio de Janeiro.

Assuntos:  Atendimento em Natal/RN, Terminou o prazo para entrega das 
fotos para o concurso e Educação financeira infantil.

Assuntos:  Confiança de participantes traz valores financeiros 
significativos para a Prevdata, Pague menos IR e aumente sua poupança 
previdenciária, Atendimento no Rio de Janeiro e Ata do Conselho Fiscal.

Assunto: Você já acessou o simulador de incentivo fiscal para aportes?, 
Atendimento no Rio de Janeiro e Deixe seu empréstimo eletrônico 
aprovado.

Assunto: Prevdata: Resultado do Concurso de Fotografias,Prevdata 
presente na SIPAT em Santa Catarina e Ceará, Atendimento no Rio de 
Janeiro, Ata do Conselho Deliberativo e Faça aporte ao Plano CV – 
Prevdata II – verifique no simulador de incentivo fiscal para aportes.

Assunto: Prevdata: Resultado do Concurso de Fotografias, Faça aporte ao 
Plano CV – Prevdata II – verifique no simulador de incentivo fiscal para 
aportes e Fim de ano, hora de poupar e não gastar e Você já enviou sua 
ACEE? 

datas Público atingido Assunto

2/11 3872 empregados

12/11 3872 empregados

19/11 3872 empregados

26/11 3872 empregados

Assuntos: Atendimento em Florianópolis, Prevdata em Fortaleza – SIPAT, 
Prevdata: posicionamento OGX  e Final de ano: faça seu aporte adicional.

Assuntos: Dedução fiscal: utilize o simulador de aportes, Atendimento no 
Rio de Janeiro, Nova composição do Comitê de Investimentos e Atas dos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo.

Assuntos:  Feriado – Rio de Janeiro, Atendimento no Rio de Janeiro, Você 
já fez seu aporte? E Cadastre seu Empréstimo Eletrônico para quando 
precisar usar! 

Assunto: Mato Grosso, fique ligado na videoconferência, Prevdata na 
Sipat Rio, Aproveite a folha do 13º e faça seu aporte e Conselho Fiscal 
apresenta relatório referente ao 2º semestre de 2012.



 4.3.13 Prevdata:  Notícias  (edição  para  autopatrocinados,  participantes  em  BPD,  cedidos e
demais externos à Patrocinadora)

Objetivo Específico:  Informar com transparência sobre a Prevdata via mensagem e-mail, fazer a
divulgação de atas dos conselhos, novas regras de limites de empréstimo, agenda do Programa
Prevdata  vai  até  você e assuntos  de mobilização para o tema da Previdência  Complementar  e
educação previdenciária.
Público alvo a ser atingido: autopatrocinados, empregados cedidos a outros órgãos, participantes
afastados em auxílio-doença (162 pessoas em novembro de 2013); 
Nível de atuação: informação / orientação;
Forma  e  meio  de  comunicação  utilizados:  Forma:  artigos,  mensagens  curtas;  Meio  de
comunicação: mensagem eletrônica;
Meta  de  Implementação:  publicação  semanal,  informando  sobre  a  entidade  e  ampliando  as
discussões sobre a Previdência Complementar junto aos empregados da patrocinadora.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação  das  ações:  uma ação  por  semana,  no  mínimo.  Ocorrem  outras
ações na semana na eventualidade de necessidade de pronta divulgação;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa: acompanhamento  de  informações
registradas pelo pessoal de atendimento;

• Resultado:  Feedback dos  participantes,  estatísticas  de  acesso e  Pesquisa  de
Satisfação. 

Exemplo: Exemplo de comunicado aos autopatrocinados no Anexo 19.
Acompanhamento:  Identificamos, pela estatística a seguir, que em torno de 37% das mensagens
enviadas são lidas pelo grupo,  o que é um quantitativo bastante reduzido. Como medida imediata,
faremos  a  alteração  no  nome  do  comunicado,  visando  a  maior  atenção  dos  participantes,  e
avaliaremos outras formas de abordagem para torná-lo mais atrativo.
Na sequência, apresentamos as datas, assuntos abordados e quantidade de participantes para quem
foi enviada a comunicação.
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Mês Abertos Min
01/2013 830 138,33 166 18 299 49,83 64 8 36,02%
02/2013 649 162,25 167 159 236 59,00 60 57 36,36%
03/2013 670 167,50 169 165 274 68,50 75 64 40,90%
04/2013 818 163,60 169 162 334 66,80 73 64 40,83%
05/2013 861 172,20 175 166 322 64,40 71 53 37,40%
06/2013 731 182,75 184 181 276 69,00 73 63 37,76%
07/2013 565 188,33 190 186 223 74,33 77 72 39,47%
08/2013 1166 194,33 200 190 433 72,17 80 65 37,14%
09/2013 781 195,25 197 193 278 69,50 73 67 35,60%
10/2013 1093 182,17 208 75 402 67,00 81 20 36,78%
11/2013 650 162,50 197 82 222 55,50 72 26 34,15%

Enviados 
Total

Enviados 
Media

Enviados 
Max

Enviados 
Min

Abertos 
Total

Abertos 
Media

Abertos 
Max

Abertos 
Media %
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datas Público atingido Assunto

3/1 138 participantes

10/1 138 participantes

17/1 138 participantes

24/1 138 participantes

31/1 138 participantes

Assuntos:  Contribuição adicional: como fazer? 

Assuntos:  Seu cadastro na Prevdata está atualizado?,Calendário Prevdata 
2013 e 10 mandamentos do investidor de sucesso 

Assuntos: Recebeu seu Calendário Prevdata? e O que vem por 
aí? (Conjuntura econômica)

Assuntos: Prevdata vai até você! Estivemos em Natal e Prevdata promove 
Campanha  para Doação de Sangue

Assuntos: Participante do Plano PRV (plano antigo): consulte o valor 
atualizado de seu Benefício Saldado e Políticas de Investimento 2013- 2017 
disponíveis no site

datas Público atingido Assunto

7/2 162 participantes

14/2 162 participantes

21/2 162 participantes

28/2 162 participantes

Assuntos: Prevdata: planos atingem a meta atuarial, Expediente 
Prevdata, Ata do Conselho Fiscal.

Assuntos:  Saldos de Empréstimo para Imposto de Renda e Informe de 
Rendimentos para Declaração do Imposto de Renda 

Assuntos: Consulte no site da  Prevdata suas contribuições avulsas para 
fins de Imposto de Renda e Você já consultou se saldo devedor de 
empréstimo para Imposto de Renda? 

Assuntos: Informe de Rendimentos - Resgate de Contribuições. 

datas Público atingido Assunto

7/3 167 participantes

14/3 167 participantes

21/3 167 participantes

28/3 167 participantes

Assuntos: Cartão Dia da Mulher, Mudança na sua contribuição ao Plano 
PRV (Plano Antigo) da Prevdata e Fique bem informado.

Assuntos:  Recondução dos membros do Comitê de Ética da 
Prevdata,Atualização do Simulador do Plano CV – Prevdata II à nova Meta 
Atuarial e Fique bem informado.

Assuntos: Prevfolha  Edição de Março: Confira!, Ata do 
Conselho Deliberativo e Aprovado pela PREVIC o Relatório de Execução do 
Programa de Educação Financeira e Previdenciária da Prevdata.

Assuntos: Feliz Páscoa! É o que deseja a Prevdata.,Atas do Conselho Fiscal 
e Redução da Meta Atuarial: Você sabe o que é Meta Atuarial? 
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datas Público atingido Assunto

4/4 163 participantes

11/4 163 participantes

18/4 163 participantes

25/4 163 participantes

Assuntos: Percentual das contribuições: O que mudou?;Saiba mais sobre 
Meta Atuarial.

Assuntos: Informe de Rendimentos para Declaração do Imposto de 
Renda;Saldos de Empréstimo para Imposto de Renda.

Assuntos: Mais que um plano de previdência; Informe de Rendimentos 
para declaração do Imposto de Renda;A importância do  Conselho Fiscal.

Assuntos: Você ainda tem dúvida sobre redução da meta atuarial?; 
Percentual das contribuições: O que mudou?.

datas Público atingido Assunto

2/5 172 participantes

9/5 172 participantes

16/5 172 participantes

23/5 172 participantes

29/5 172 participantes

Assuntos: Prevdata lança edição 2012 do Relatório Anual de Informações, 
Ata do Conselho Deliberativo e Presidente da Prevdata em Brasília.

Assuntos: Mensagem Dia das Mães, Você sabe como são cobrados os 
benefícios de risco do Plano CV Prevdata II? E Benefício Proporcional 
Diferido (BPD).

Assuntos: Curso de Noções Básicas em Previdência Complementar – SPPC, 
Meta atuarial: acesse o simulador e confira o impacto no seu benefício.

Assuntos: Ata do Conselho Deliberativo, Você já acessou o simulador? 
Confira o valor do seu benefício após a redução da meta atuarial e 
Encontro sobre Previdência Complementar

Assuntos: Conheça mais o seu Plano CV-Prevdata II, Encontro sobre 
Previdência Complementar, O que é cota no Plano CV Prevdata II? E 
Conheça mais o seu Plano CV-Prevdata II.

datas Público atingido Assunto

6/6 182 participantes

13/6 182 participantes

20/6 182 participantes

27/6 182 participantes

Assuntos: Dia do Meio Ambiente – 5 de junho, Prevdata promove 
Encontro de Previdência Complementar, Atas do Conselho Fiscal e Você já 
acessou o simulador? Confira o valor do seu benefício após a redução da 
meta atuarial.

Assuntos: Atas do Conselho Fiscal,Aumente sua contribuição! Cuide do 
seu futuro!,Dataprev: melhor empresa da Indústria Digital da Melhores e 
Maiores da Revista Exame e "Você já tem uma previdência privada? Se 
não, parece que você está indo contra a maré." 

Assuntos: Prevdata: Expediente nesta quinta-feira, Ata do 
Conselho Deliberativo e Paulada na bolsa.

Assuntos: Previc: Carta de Serviços ao Cidadão, Dicas de Planejamento 
Pessoal com Renato Follador (vídeo) e Cai a rentabilidade de PGBLS e 
VGBLS, por Renato Follador
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datas Público atingido Assunto

4/7 188 participantes

11/7 188 participantes

18/7 188 participantes

Assuntos:PREVIC: Encerramento de Ação Fiscal na Prevdata, Palestra 
para Conselho Fiscal da Dataprev e Confira o que Renato Follador tem 
a falar sobre o Fator Previdenciário.
Assuntos: Prevdata: Revisão e ajustes no Planejamento Estratégico 
2010/2013,Ciclo de Vida Econômico e  Inscreva-se: Curso Fundamentos da 
Previdência Complementar.

Assuntos: Prevdata: Expediente durante a Jornada Mundial da Juventude, 
Ata do Conselho Deliberativo e Entenda um pouco mais sobre um dos 
benefícios que o plano CV-Prevdata II oferece para você: Renda Mensal 
Programada

datas Público atingido Assunto

1/8 194 participantes

6/8 194 participantes

8/8 194 participantes

15/8 194 participantes

22/8 194 participantes

Assuntos: Plano CV Prevdata II: como é paga a pensão aos beneficiários 
em caso de óbito do participante?, Da previdência rudimentar a atual 

Assuntos: Investimentos da Prevdata no Banco Rural estão seguros.

Assuntos: Entenda um pouco mais sobre um dos benefícios que o plano 
CV - Prevdata II oferece para você: Benefício de Renda Mensal por 
Invalidez, Nomeado  novo membro suplente do Conselho Fiscal e O valor 
do tempo.

Assuntos: Prevdata lança Empréstimo Eletrônico e Atas  do 
Conselho Fiscal.

Assunto: Empréstimo Eletrônico – você já fez sua autorização?, Estudos de 
ALM auxiliam Prevdata a planejar seus investimentos de longo prazo, 
Alteração  na Política de Investimentos - período de  2013 a  
2017,Recebimento DPGE do Banco Rural e Prevdata vai até você: chegou a 
vez de Brasília!

datas Público atingido Assunto

5/9 195 participantes

12/9 195 participantes

19/9 195 participantes

26/9 195 participantes

Assuntos: CONFIRA A EDIÇÃO DE SETEMBRO DO PREVFOLHA, Você gosta 
de fotografar? Participe do nosso Concurso de Fotografias!, Empréstimo 
Eletrônico a todo vapor e A força do grupo.

Assuntos: Clique a sua fórmula de viver bem - Concurso de Fotografias, 
Prevdata inova no mercado de Previdência Complementar com 
Empréstimo Eletrônico, Saúde e qualidade de vida e 6º Congresso 
Internacional de Mercados Financeiro e de Capitais.

Assuntos: Já enviou suas fotos para o concurso?, Empréstimo Eletrônico e 
Atas do Conselho Deliberativo.

Assuntos: Email marketing sobre o Concurso de Fotografia, Ata  do 
Conselho Fiscal e   Aposentada da Prevdata fala sobre sua vida e e nova 
modalidade de empréstimo.
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datas Público atingido Assunto

7/11 162 participantes

14/11 162 participantes

21/11 162 participantes

28/11 162 participantes

Assuntos: Prevdata: posicionamento OGX, Final de ano: faça seu aporte 
adicional, Ata do Conselho Fiscal e Geração "COCOON" curte a melhor 
idade.

Assuntos: Dedução fiscal: utilize o simulador de aportes, Conselho Fiscal 
apresenta relatório referente ao 2º semestre de 2012, Nova composição 
do Comitê de Investimentos e Ata do Conselho Deliberativo.

Assuntos: Você já fez seu aporte?, Cadastre seu Empréstimo Eletrônico 
para quando precisar usar! E Poupar e investir são coisas diferentes.

Assuntos: Final de ano: aproveite e faça seu aporte!, Já enviou sua ACEE? 
Quando quiser pegar empréstimo, tudo será mais fácil e A nova tábua de 
expectativa de vida.  

datas Público atingido Assunto

3/10 182 participantes

10/10 182 participantes

17/10 182 participantes

24/10 182 participantes

Assuntos: Prazo final para envio das fotos: dia 7 de outubro!, O que 
significa plano de contribuição variável? E Qual a melhor idade para se 
aposentar?

Assuntos: Terminou o prazo para entrega das fotos para o concurso, Você 
já sabe o que fazer com a restituição do imposto de renda?, Ata  do 
Conselho Fiscal e Educação financeira infantil.
Assuntos: Confiança de participantes traz valores financeiros significativos 
para a Prevdata e Pague menos IR e aumente sua poupança 
previdenciária.
Assuntos: Deixe seu Empréstimo Eletrônico aprovado, Você já acessou o 
Simulador de Incentivo Fiscal para aportes?e Ata do 
Conselho Deliberativo.



 4.3.14 Prevdata: Notícias (edição para assistidos – aposentados e pensionistas)

Objetivo  Específico:  Informa  com  transparência  sobre  a  Prevdata,  além  de  incluir  notícias
relevantes sobre Previdência Social e Complementar, aos assistidos.
Nível de atuação: informação / orientação;
Público alvo a ser atingido: assistidos que têm e-mail cadastrado (903 pessoas em novembro de
2013);
Forma  e  meio  de  comunicação  utilizados:  Forma:  artigos,  mensagens  curtas;  Meio  de
comunicação: mensagem eletrônica;
Meta  de  Implementação:  publicação  semanal,  informando  sobre  a  entidade  e  ampliando  as
discussões sobre a Previdência Complementar junto aos assistidos.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação  das  ações:  uma  ação  por  semana,  no  mínimo.  Ocorrem  outras
ações na semana na eventualidade de necessidade de pronta divulgação;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa:  acompanhamento  de  informações
registradas pelo pessoal de atendimento;

• Resultado: Feedback dos assistidos e Pesquisa de Satisfação.
Exemplos: Anexo 20.
Acompanhamento:  Identificamos pela estatística a seguir que  em torno de 40% das mensagens
enviadas são lidas pelo grupo, o que é um quantitativo reduzido. Identificarmos que há assistidos que
cadastraram e-mails  de  familiares,  o  que  já  prejudica  a  atenção ao  comunicado. Como medida
imediata, faremos a alteração no nome do comunicado, visando a maior atenção dos participantes,
além de avaliaremos outras formas de abordagem para torná-lo mais atrativo.
Na sequência, apresentamos as datas, assuntos abordados e quantidade de assistidos para quem
foi enviada a comunicação.
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Assistidos

Mês Abertos Min
01/2013 3834 766,80 769 766 1707 341,40 373 323 44,52%
02/2013 3148 629,60 781 58 1336 267,20 338 27 42,44%
03/2013 2776 694,00 807 383 1222 305,50 356 186 44,02%
04/2013 4097 819,40 825 814 1676 335,20 341 327 40,91%
05/2013 4121 824,20 826 823 1610 322,00 336 307 39,07%
06/2013 3318 829,50 832 827 1315 328,75 338 318 39,63%
07/2013 2497 832,33 833 832 1022 340,67 357 328 40,93%
08/2013 5021 836,83 843 833 2034 339,00 359 320 40,51%
09/2013 3384 846,00 856 840 1339 334,75 352 322 39,57%
10/2013 3469 867,25 902 828 1366 341,50 374 317 39,38%
11/2013 4515 903,00 912 886 1668 333,60 386 267 36,94%

Enviados 
Total

Enviados 
Media

Enviados 
Max

Enviados 
Min

Abertos 
Total

Abertos 
Media

Abertos 
Max

Abertos 
Media %
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datas Público atingido Assunto

4/1 796 envios

7/1 796 envios Assuntos: Concurso Dia do Aposentado

11/1 796 envios

18/1 796 envios

25/1 796 envios

Assuntos: Gastos fantasmas: como identificar e economizar sem esforço

Assuntos:  Dia do Aposentado, De olho na Previdência: Carta de 
Concessão, Participe! O prazo para recebimento da frase encerra dia 13 de 
janeiro, Seu cadastro na Prevdata está atualizado? e Calendário Prevdata 
2013.

Assuntos: Concurso de Frases - Dia do Aposentado (frase vencedora);De 
olho na Previdência: Carta de Concessão, O que acontece na Previdência 
Oficial – Informações sobre o INSS e Novos valores das aposentadorias de 
2012.

Assuntos:  Dia do Aposentado: 24 de janeiro, Reajuste de benefícios da 
Prevdata e Data de pagamento.

datas Público atingido Assunto

1/2 629 envios

8/2 629 envios

15/2 629 envios

22/2 629 envios

Assuntos: Data de pagamento e Políticas de Investimento 2013- 2017 
disponíveis no site.

Assuntos: Prevdata: planos atingem a meta atuarial, Ata do 
Conselho Fiscal  e Expediente da Prevdata.

Assuntos: Baixe seu Saldo de Empréstimo para Imposto de Renda e 
Informes de Rendimentos.

Assuntos: Data de pagamento, Adiantamento do Abono Anual e 
Demonstrativos de IR.

datas Público atingido Assunto

1/3 694 envios

8/3 694 envios

15/3 694 envios

22/3 694 envios

Assuntos: Informe de Contribuições, Informe de Rendimentos - Resgate 
de Contribuições, Comprovante de Rendimento para segurados (INSS).

Assuntos: Fique bem informado sobre a Redução da Meta Atuarial, 
Informe de Rendimentos e Cartão Dia da Mulher.

Assuntos: Recondução dos membros do Comitê de Ética da Prevdata, O 
que é Meta Atuarial? e Informe de Rendimentos.

Assuntos: Data de pagamento, Prevfolha  Edição de Março: Confira!, 
Informe de Rendimentos, Ata do Conselho Deliberativo e Aprovado pela 
PREVIC o Relatório de Execução do Programa de Educação Financeira e 
Previdenciária da Prevdata.
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datas Público atingido Assunto

5/4 819 envios

12/4 819 envios

19/4 819 envios

26/4 819 envios

Assuntos: Atas do Conselho Fiscal;Saiba mais sobre Meta 
Atuarial;Comissão aprova projeto sobre aposentadoria (do INSS) 

Assuntos: Fique bem infor.mado (Meta Atuarial); Informe de 
Rendimentos;Informe de Rendimentos - Resgate de Contribuições.

Assuntos: Data de pagamento dos Benefícios;
Informe de Rendimentos.

Assuntos: Data de pagamento dos Benefícios; Não perca os prazos do 
Imposto de Renda 2013; Fique bem informado sobre a Redução da Meta 
Atuarial.

datas Público atingido Assunto

3/5 824 envios

10/5 824 envios

17/5 824 envios

24/5 824 envios

30/5 824 envios

Ata do Conselho Deliberativo, Prevdata lança edição 2012 do Relatório 
Anual de Informações e Presidente da Prevdata em Brasília.

Mensagem Dia das Mães, Fique bem informado sobre a Redução da Meta 
Atuarial e Prevdata lança edição 2012 do Relatório Anual de Informações.

Instrução Normativa 1.343/13 da Receita Federal, Redução da Meta 
Atuarial e Informações detalhadas sobre o Plano de Custeio 2013.

Data de pagamento, Instrução Normativa 1.343/13 da Receita Federal 
concede isenção de imposto de renda a parcelas de benefícios, Ata do 
Conselho Deliberativo e Encontro sobre Previdência Complementar.

Instrução Normativa Nº 1.343 Da Receita Federal - Isenção de Imposto de 
Renda a parcelas de benefícios da Previdência Complementar, Prevdata 
promove Encontro de Previdência Complementar.

datas Público atingido Assunto

7/6 829 envios

14/6 829 envios

21/6 829 envios

28/6 829 envios

Assuntos: Entenda os impactos da desvinculação do benefício, Imposto de 
Renda sobre contribuições efetuadas no período de 1989 a 1995 e Atas do 
Conselho Fiscal.

Assuntos: Dataprev: melhor empresa da Indústria Digital das Melhores e 
Maiores da Revista Exame, Projeto da desaposentadoria continua no 
Senado e  Atas do Conselho Fiscal.

Assuntos: Ata do Conselho Deliberativo e Padrão de vida na velhice.

Assuntos: Data do Pagamento, Previc: Carta de Serviços ao Cidadão, Dicas 
de Planejamento Pessoal com Renato Follador e Cai a rentabilidade de 
PGBLS e VGBLS, por Renato Follador.datas Público atingido Assunto

4/7 832 envios

11/7 832 envios

18/7 832 envios

Assuntos:PREVIC: Encerramento de Ação Fiscal na Prevdata, Palestra 
para Conselho Fiscal da Dataprev e Confira o que Renato Follador tem 
a falar sobre o Fator Previdenciário.
Assuntos: Prevdata: Revisão e ajustes no Planejamento Estratégico 
2010/2013,Ciclo de Vida Econômico e  Inscreva-se: Curso Fundamentos da 
Previdência Complementar.

Assuntos: Prevdata: Expediente durante a Jornada Mundial da Juventude, 
Ata do Conselho Deliberativo e Entenda um pouco mais sobre um dos 
benefícios que o plano CV-Prevdata II oferece para você: Renda Mensal 
Programada
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datas Público atingido Assunto

2/8 836 envios

6/8 836 envios

9/8 836 envios

16/8 836 envios

23/8 836 envios

30/8 836 envios

Assuntos: IN 1343: Prevdata encaminha extratos das contribuições e  13º 
dos aposentados é antecipado (INSS)

Assuntos: Investimentos da Prevdata no Banco Rural estão seguros

Assuntos: Cartão Dia dos Pais, IN 1343: Prevdata conclui encaminhamento 
dos extratos das contribuições, IN 1343: Assistidos que iniciaram o 
recebimento do benefício da Prevdata a partir de 2013 e Faça o 
recadastramento do INSS para não perder o benefício. 

Assuntos: Prevdata lança Empréstimo Eletrônico e Atas  do 
Conselho Fiscal.

Assunto:  Data do Pagamento, Estudos de ALM auxiliam Prevdata a 
planejar seus investimentos de longo prazo,Alteração  na Política de 
Investimentos - período de  2013 a  2017,Recebimento DPGE do Banco 
Rural, Empréstimo Eletrônico  – Você já fez sua autorização? e Prevdata vai 
até você: chegou a vez de Brasília!

Assunto: Empréstimo Eletrônico – autorização para uso e Envelheça bem e 
com saúde. 

datas Público atingido Assunto

6/9 846 envios

13/9 846 envios

20/9 846 envios

27/9 846 envios

Confira a edição de setembro do Prevfolha, Você gosta de fotografar? 
Participe do nosso Concurso de Fotografias!, e Empréstimo Eletrônico a 
todo vapor, Clique a sua fórmula de se viver bem - Concurso de 
Fotografias

Assuntos: Recadastramento Prevdata,Saúde e qualidade de vida e 6º 
Congresso Internacional de Mercados Financeiro e de Capitais.

Assuntos: Aposentada da Prevdata fala sobre sua vida e a nova 
modalidade de empréstimo,Recadastramento Prevdata,  Já enviou suas 
fotos para o concurso de fotografias? e Atas do Conselho Deliberativo.

Assuntos: Email marketing sobre o Concurso de Fotográfia, Data do 
Pagamento,Ata do Conselho Fiscal e Não perca o prazo para o 
recadastramento.
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datas Público atingido Assunto

4/10 867 envios

10/10 867 envios

18/10 867 envios

25/10 867 envios

Assuntos: Recadastramento: só até sexta-feira – Não perca!, Prazo final 
para envio das fotos: dia 7 de outubro! e Entenda os impactos da 
desvinculação do benefício. 

Assuntos: Terminou o prazo para entrega das fotos para o concurso, 
Recadastramento – Atenção!, Opção de desvinculação do benefício, 
Ata do Conselho Fiscal

Assuntos: Confiança de participantes traz valores financeiros significativos 
para a Prevdata, Você fez seu recadastramento? E O papel dos avós na 
educação financeira dos netos.

Assuntos: Recadastamento: Seu benefício pode ser suspenso, O que 
ocorre após a desvinculação do benefício? e Ata do Conselho Deliberativo.

datas Público atingido Assunto

1/11 903 envios

8/11 903 envios

15/11 903 envios

22/11 903 envios

29/11 903 envios

Assuntos: Recadastamento: 68 pessoas ainda não se recadastraram, 
Benefício desvinculado, Você já enviou sua ACEE? e Prevdata: Resultado 
do Concurso de Fotografias.

Assuntos: Benefícios vinculados: reajuste de 7,55%, Abono Anual – 13º 
Salário, Recadastramento: suspensão de 45 benefícios, Ata do 
Conselho Fiscal e Geração "COCOON" curte a melhor idade.

Assuntos: Prevdata suspende benefícios por falta de recadastramento, 
Abono Anual – 13º Salário, Conselho Fiscal apresenta relatório referente 
ao 2º semestre de 2012, Nova composição do Comitê de Investimentos e 
Ata do Conselho Deliberativo.

Assuntos: Reajuste Dataprev de 7,55%,  Abono Anual (13º 
Salário),Desvinculação de benefícios. O que é? E Depois da aposentadoria.

Data do pagamento, Já enviou sua ACEE? Quando quiser pegar 
empréstimo, tudo será mais fácil., Aposentado pode trocar de benefício 
depois de dez anos. 



 4.3.15 Campanhas específicas: ações específicas dependendo do tema e da necessidade de
abordagem

Cartilhas, Hotsite, Cartazes, Folhetos e Vídeos.

Objetivo Específico:  Mobilizar os diversos públicos para determinado tema, como, por exemplo:
campanha  pelo  Empréstimo  Consciente,  por  Aporte  no  Plano  CV  –  Prevdata  II,  aumento  da
contribuição,  atualização cadastral  de beneficiários,  através de diferentes mídias,  aproveitando a
oportunidade para divulgar os conceitos de Previdência Complementar e divulgar a própria Entidade.
Nível de atuação: informação / instrução / orientação;
Público alvo a ser atingido: Empregados da Dataprev e da Prevdata, participantes e assistidos de
ambos os planos; 
Forma  e  meio  de  comunicação  utilizados:  Forma:  artigos,  vídeos,  debates,  mensagens
eletrônicas, cartazes, folhetos; Meio de comunicação: cartilha impressa, internet;
Meta de Implementação: Conforme demanda e calendários específicos, ampliando a participação
dos participantes nas propostas e a adesão ao Plano CV – Prevdata II.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações:  Conforme demanda e calendários específicos;
• Efetividade  e  abrangência  do  programa: Índice  de  participação,

acompanhamento de informações registradas pelo pessoal  de atendimento e
Pesquisa de Satisfação;

• Resultado: Retornos dos participantes e Pesquisa de Satisfação.
Exemplos: Cartaz do empréstimo no Anexo 21.

ACEE:  A partir de agosto/2013, foi divulgada a novidade da ACEE – Autorização de Concessão do
Empréstimo  Eletrônico,  apresentando  a  possibilidade  da  concessão  online aos  participantes  e
assistidos após a assinatura do referido documento. Toda informação de empréstimo é acompanhada
do alerta do uso consciente do crédito.  Foram utilizados: cartaz, notícia no informativo PrevFolha,
comunicados  aos  diversos  públicos  e  mensagens  avulsas  a  cada  formulário  de  empréstimo
tradicional recebido.
Acompanhamento: acessos ao site, abaixo, e, a seguir, quantidade de participantes e assistidos
que encaminharam à Prevdata as ACEE.

Mês Qtdd ACEE 
recebidas

08/2013 218

09/2013 195

10/2013 76

11/2013 67

Total 556

Prevdata - Programa de Educação Financeira e Previdenciária
2013 – 2014

56 de 69

Acessos ao site 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013

Empréstimo Eletrônico – Passo a Passo e ACEE 197 310 305 239



Concurso de Fotografia: Foi lançada a campanha do Concurso de Fotografia para o Calendário
Prevdata 2014, com o tema Qual a  fórmula para se viver bem? Clique a sua. Foram utilizados:
notícia no informativo PrevFolha e comunicados aos diversos públicos. Foram recebidas 78 fotos
das 13 pessoas que se inscreveram no concurso.
Acompanhamento: acessos ao site, abaixo.

Lançamento  de  Logomarca  dos  35  anos:  Em  comemoração  aos  35  anos  da  Prevdata,  em
dezembro, foi lançada logomarca, a ser utilizada em toda a papelaria da entidade, ao longo do ano.
Foi realizado evento interno para todos os empregados com a apresentação da marca e café da
manhã,  além de comunicados aos diversos públicos  e inserção do tema nas apresentações, como
forma de fortalecimento da imagem da entidade.

 4.3.16 Relatório Anual de Informações - RAI

Objetivo  Específico:  Em  cumprimento  à  legislação  em  vigor  a  Prevdata  divulga  aos  seus
participantes e assistidos informações sobre a Entidade a cada encerramento de exercício. Com o
objetivo  de  tornar  o  relatório  mais  acessível  aos  participantes  e  assistidos,  permitindo  o
acompanhamento e a fiscalização do seu Fundo de Pensão, são incluídas as principais informações
do Demonstrativo patrimonial e de resultados dos planos de benefícios; informações referentes à
política  de  investimentos;  relatório  resumo  das  informações  sobre  os demonstrativos de
investimentos;  pareceres  atuariais  dos  planos  de  benefícios;  informações  segregadas  sobre  as
despesas dos planos e pareceres de auditorias e conselhos. O material é disponibilizado na íntegra
no site na Internet. Foi criado hotsite do RAI, para tornar a busca mais fácil às áreas de interesse. É
também disponibilizada versão em pdf do site, impressa versão resumida aos assistidos e versão
completa àqueles que solicitam.
Nível de atuação: informação;
Público alvo a ser  atingido:  participantes e assistidos de ambos os planos administrados pela
Entidade e público em geral;
Forma e  meio  de  comunicação utilizados:  Forma:  artigos,  planilhas  demonstrativas,  Meio  de
comunicação: relatório impresso e disponibilizado no site da entidade;
Meta de Implementação: Realização anual. 
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação  das  ações:  anual,  com  planejamento  com  três  meses  de
antecedência;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa: Acompanhamento  de  informações
registradas pelo pessoal de atendimento, estatísticas de acesso ao site e Pesquisa de
Satisfação;

• Resultado: Acessos e Pesquisa de Satisfação.
Exemplos: Página inicial do hotsite e resumo do RAI 2012 no Anexo 22.
Acompanhamento:  Foram  enviadas  3.522  mensagens  de  texto  (SMS) para  os  participantes  e
assistidos, e comunicados por e-mail aos diversos públicos, divulgando o RAI, que foi disponibilizado
no site.
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Acessos ao site 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013

Concurso de Fotografia 22 327 163 43



 4.3.17 Cursos on-line

Objetivo Específico: Incentivar  e premiar a participação em cursos a distância para ensinar a lidar
com os recursos financeiros e aumentar conhecimentos previdenciários. 
Nível de atuação: instrução;
Público alvo a ser atingido:  empregados da Entidade,  representantes regionais,  empregados da
Patrocinadora, participantes e assistidos de ambos os planos administrados pela Entidade; 
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: Curso on-line; Meio de comunicação: internet;
Meta de Implementação: incentivar a participação em cursos oferecidos por outras entidades em
2012 e ter um curso completo disponível até dezembro de 2013. Não foi cumprida, sendo somente
incentivada e premiada a participação em cursos externos.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: divulgação dos cursos disponibilizados pelo sistema aos
diversos públicos,  elaborar um programa completo com cronograma a ser definido
com a patrocinadora;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa:  Acompanhamento  da  quantidade  de
acessos aos cursos e formulário de avaliação;

• Resultado: entrega de certificados de conclusão.
Acompanhamento: dos 25 Representantes regionais,  3 se  inscreveram no curso oferecido pela
SPPC, mais um empregado da Prevdata e mais um participante. Como incentivo, a Prevdata enviou
brindes e livros a quem entregou o certificado.

 4.4 Representantes Regionais da Prevdata

 4.4.1 Encontro de Representantes da Prevdata

Objetivo Específico: Iniciativa conjunta com a Patrocinadora para informar com transparência sobre
a Entidade e qualificar os representantes e demais empregados das áreas de gestão de pessoas
para relacionamento com nossos participantes e assistidos.
A Prevdata reune,  em parceria com a patrocinadora Dataprev,  os empregados da Dataprev que
representam a entidade nos estados. 
Nível de atuação: informação / instrução / orientação;
Público alvo a ser atingido: um empregado da Patrocinadora de cada Estado e dois dos estados
maiores (cerca de 40 pessoas);
Forma  e  meio  de  comunicação  utilizados:  Forma:  palestras,  cursos,  folhetos  explicativos,
dinâmicas de grupo, apostilas; Meio de comunicação: palestra, material escrito;
Meta de Implementação: realizar o evento a cada dois anos, contar com a participação de, pelo
menos, um empregado de cada região. Incentivar a participação em programas de capacitação à
distância.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: um evento a cada 2 anos, que é planejado com 2 meses
de antecedência; próximo evento previsto para 2014.

• Efetividade e abrangência do programa: Formulário de avaliação ao final do evento
e acompanhamento regular das ações executadas;

• Resultado:  Testagem  de  conhecimento,  dinâmicas  de  avaliação  e  Pesquisa  de
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Acessos ao site 05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013

Rai 2012 213 47 28 30 11 10 7



Satisfação.

 4.4.2 Área do Representante no Portal da Prevdata

Objetivo Específico: Oferecer informações e material de trabalho de maneira diferenciada e mais
adequada. Aprofundar temas e conceitos, preparando os representantes ao melhor atendimento aos
participantes. Disponível no site da Entidade.
Nível de atuação: informação / orientação;
Público alvo a ser atingido: Representantes regionais da Prevdata;
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: artigos, apresentações; Meio de comunicação:
internet;
Meta de Implementação: permanente. Atualizações de documentos e apresentações com metas e
cronogramas específicos, conforme o caso;
Cronograma: permanente.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação  das  ações:  por  demanda,  o  que  é  avaliado  pelas  áreas  de
seguridade, benefícios e pelo Comitê de Comunicação;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa: Acompanhamento  da  quantidade  de
acessos, acompanhamento de informações registradas pelos canais de atendimento e
Pesquisa de Satisfação;

• Resultado: Pesquisa de Satisfação e acessos.
Exemplos: Print da Área do Representante do site no Anexo 23.
Acompanhamento:
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Acessos ao site 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013

Área do Representante 0 46 121 11 5 14 9 0 5 8 22



 4.5 Empregados da Prevdata

 4.5.1 Extranet – intranet da Prevdata

Objetivo Específico: Foi criada a intranet da Entidade, reunindo, em área de acesso restrito do site,
informações atualizadas sobre o dia a dia da Entidade.
Substituindo o informativo PrevNews, que foi considerado obsoleto, a partir de contagem de acessos
e pesquisa entre os empregados, o novo veículo traz mensagens da Diretoria, notícias, entrevistas
com empregados, dicas - sobre saúde, língua portuguesa, educação previdenciária, planejamento
financeiro,  orientações  formais  relativas  à  administração  de  pessoal,  ações  que  vem  sendo
desenvolvidas, indicadores internos, entre outros.
Nível de atuação: informação / orientação;
Público alvo a ser atingido: empregados da Entidade;
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: artigos, simuladores, formulários, extratos; Meio
de comunicação: internet;
Meta de Implementação: permanente. Atualizações de documentos, simuladores e processos têm
metas e cronogramas específicos, conforme o caso;
Cronograma: permanente.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação  das  ações:  por  demanda,  o  que  é  avaliado  pelo  Comitê  de
Comunicação, área de pessoal e pela Assessoria de Informática;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa: Acompanhamento  da  quantidade  de
acessos,  acompanhamento  de  informações  registradas  pela  área  de  pessoal  e
Pesquisa de Clima Organizacional;

• Resultado: Pesquisa de Clima Organizacional.
Exemplos: Home da Extranet no Anexo 24.
Acompanhamento: Seguem acessos em geral à intranet da Prevdata.

 4.5.2 Mural

Objetivo Específico:  Informativo instalado em local de destaque na sede da Prevdata, onde são
divulgados  Missão,  Visão  e  Valores  Institucionais  da  Entidade,  resultados  do  planejamento
estratégico, aniversariantes do mês, notícias e outros assuntos de interesse.
Nível de atuação: informação;
Público  alvo  a  ser  atingido:  empregados,  prestadores  de  serviço,  Diretoria  Executiva  e
Conselheiros da Prevdata;
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: artigos, fotos, quadros; Meio de comunicação:
mural;
Meta de Implementação: permanente, com atualização mínima mensal;
Cronograma: em andamento, durante todo o ano.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: permanente;
• Efetividade e abrangência do programa:  Acompanhamento do clima motivacional

interno, mobilização dos empregados;
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Acessos ao site 06/2013 07/2013 08/2013 09/2013 10/2013 11/2013

Extranet 386 67 382 968 693 468



• Resultado: Pesquisa de Clima organizacional.

 4.5.3 Programa de Treinamento da Equipe Interna

Objetivo Específico: Qualificar e preparar equipe interna e agentes intervenientes para a prestação
de  serviço  de  qualidade,  disseminação  de  informações,  além  de  oferecer  recursos  para  maior
qualificação do atendimento às demandas; incluindo o repasse interno de eventos e treinamento.
Nível de atuação: informação / instrução / orientação;
Público alvo a ser atingido: empregados da Entidade, conselheiros e multiplicadores (cerca de 50
pessoas);
Forma  e  meio  de  comunicação  utilizados:  Forma:  palestras,  cursos,  apostilas;  Meio  de
comunicação: palestra, material escrito;
Meta de Implementação:  Cumprir  cronograma definido no Planejamento Estratégico 2010-2013,
contando com a participação de 80% do público pretendido. Ação permanente, com periodicidade
mensal.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: no mínimo um evento mensal, seguindo cronograma de
Abrapp e definido no Planejamento Estratégico 2010-2013;

• Efetividade e abrangência do programa: Formulário de avaliação ao final do evento,
repasse aos colegas sobre evento realizado e acompanhamento regular das ações
executadas;

• Resultado: Testagem de conhecimento, dinâmicas de avaliação e Pesquisa de Clima
organizacional.

Acompanhamento: A Prevdata mantém o auxílio para reembolso de formação de nível superior. Em
2013, dois empregados foram contemplados, cursando Administração de Empresas.
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Quantidade Descrição Data Instituição

2 31/01/2013 Abrapp

1 29 a 31/01/2013 BM&F Bovespa

1 22/03/2013 AssPrevSite

1 diretor Latin America's Premier Hedge Fund Meeting 18, 19/03/2013 Latin Market

02 E 03/04/2013 Abrapp

1 15 a 19/04/2013 INSS

1 TRIBUTAÇÃO NAS EFPC 26/04/2013 Ancep

Seminário Aspectos Atuariais e Cenário de 
Mudanças - RJ

6.º Congresso Internacional de Mercados 
Financeiro e de Capitais

Espaço AssPrevsite 2013, O Cenário sob a ótica 
Jurídica.

1 diretor e 3 
empregados

1º ENCONTRO DE NACIONAL DE 
GOVERNANÇA

NOÇÕES BÁSICAS EM PREVIDENCIA 
COMPLEMENTAR (ON LINE)
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2 Encontro Regional Sudeste 02/05/2013 Abrapp

1 FCE

1 SEMINÁRIO CEJUPREV 09/05/2013 Abrapp

1 Treinamento de Membro da CIPA RH Med

3 20 e 21/05/2013 Abrapp

1 25/06/2013 Abrapp

1 13 e 14/06/2013 Abrapp

2 11/06/2013 Abrapp

2 24/06/2013 Ancep

2 diretores Seminário: "Revisão das Perspectivas" 26/06/2013

1  "Pension Fund Brazil Forum 2013" 01/07/2013 Ltin Market

1 Fórum ANCEP 2013 04/07/2013 Ancep

1 19/07/2013 ABRH

3 Curso de Libras - Língua Brasileira de Sinais Polibras

10 Curso de LibreOffice (Writer, Calc e Impress) EDX Informática

1 diretor 06 e 07/08/2013 Abrapp

29 a 31/08/2013 BM&F Bovespa

2 19/09/2013 Ancep

34.º Congresso Abrapp Abrapp

1 Abrapp

2 Seminário "Orçamento das EFPCs" 07/10/2013 Ancep

1 07/11/2013

1 21 e 22/11/2013 Abrapp

6 28 e 29/11/2013 IDEIAS

1 23 e 30/11/2013 COAD

1 25/11/2013 CENOFISCO

GESTÃO DE ATIVOS E ASSET ALLOCATION 
COM INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS

08, 09 E 
10/05/2013

21, 22 e 
23/05/2013

4.º  Encontro Nacional de Comunicação e 
Relacionamento dos Fundos de Pensão

1.º Encontro Nacional de TI do Fundos de 
Pensão

8.º Encontro Nacional de Advogados dos Fundos 
de Pensão

4.º Seminário: A Sustentabilidade e o Papel nos 
Fundos de Pensão no Brasil

Seminário Reflexões sobre o plano de Gestão 
Administrativa

Investidor 
Institucional

3º Evento Série Práticas de Sucesso em Gestão 
e Pessoas

12/ 7 a 
16/08/2013

26/08 a 
30/08/2013

Seminário O Desafio da Gestão de 
Investimentos dos Fundos de Pensão

1 diretor e 1 
empregado

6º Congresso Internacional de Mercado 
Financeiro e de Capitais

Seminário Custódia e Controladoria nos Fundos 
de Pensão

2 diretores e 4 
conselheiros

09/09 a 
11/09/2013

11º Encontro nacional dos Profissionais de RH 
dos Fundos de Pensão

31/10 a 
01/11/2013

Seminário de Valor e Forum Value São Paulo 
2013

VALUE 
INVESTING 

BRASIL

V ENCONT - Encontro Nacional dos 
Contabilistas das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar

Curso Tópicos Avançados de Previdência 
Complementar

Obrigações Acessórias (Prático):
DCTF, DACON, DIPJ, PER/DCOMP, DIRF, 

Preenchimento e Cruzamentos das Informações

ESocial - EFDSOCIAL (Obrigações trabalhistas 
e prev. na folha de pagamento)



 4.5.4 Prevdata: Notícias (edição interna)

Objetivo  Específico:  Clipping  diário  de  notícias,  distribuído  eletronicamente  ao  público  interno,
contendo notícias sobre Previdência Complementar, Previdência Social, e outras de interesse. Foi
feita a contratação do AssPreviSite, com clipping diário de notícias especializado em previdência
complementar e educação financeira e previdenciária, que também vem alimentando diariamente o
módulo de Educação Financeira e Previdenciária do site da Entidade. 
Nível de atuação: informação / orientação;
Público alvo a ser  atingido:  empregados,  Diretoria  Executiva  e  Conselheiros  da Prevdata;  em
setembro/2013, foi incluído neste público o grupo dos representantes regionais da Prevdata.
Forma e  meio  de  comunicação  utilizados:  Forma:  artigos;  Meio  de  comunicação:  mensagem
eletrônica;
Meta de Implementação: publicação diária, com assuntos de interesse.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: diário;
• Efetividade  e  abrangência  do  programa: acompanhamento  de  informações

registradas pelo Comitê de Comunicação e contagem de envios;
• Resultado: Recepção e leitura das mensagens; Pesquisa de Clima Organizacional.

Exemplos: Anexo 25.
Acompanhamento: Seguem as mensagens enviadas por mês, quantidade de mensagens abertas e
descartadas.

 4.5.5 Destaque Prevdata 

Objetivo Específico:  Separação dos veículos de informação aos empregados,  entre notícias da
mídia  (Prevdata  Notícias)  e  comunicados/informes  internos  (Destaque  Prevdata).  Informativos
enviados eletronicamente ao público interno com orientações de procedimentos, ações realizadas,
andamento de trabalhos, entre outros. 
Nível de atuação: informação / orientação;
Público alvo a ser atingido: empregados e Diretoria Executiva;
Forma  e  meio  de  comunicação  utilizados:  Forma:  textos,  artigos;  Meio  de  comunicação:
mensagem eletrônica;
Meta de Implementação: publicação semanal ou periódica, conforme demanda, com assuntos de
interesse.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: publicação semanal ou periódica, conforme demanda;
• Efetividade  e  abrangência  do  programa:  acompanhamento  de  informações
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Clipping (Notícias da Mídia)

Mês Abertos Min
01/2013 928 58,00 58 58 347 21,69 28 17 37,39%
02/2013 928 58,00 58 58 416 26,00 29 22 44,83%
03/2013 677 56,42 58 39 295 24,58 29 18 43,57%
04/2013 1044 58,00 58 58 458 25,44 29 22 43,87%
05/2013 691 57,58 58 57 305 25,42 29 23 44,14%
06/2013 1083 57,00 57 57 457 24,05 27 20 42,20%
07/2013 1026 57,00 57 57 422 23,44 29 18 41,13%
08/2013 836 69,67 95 57 408 34,00 53 24 48,80%
09/2013 1536 96,00 97 95 715 44,69 51 40 46,55%
10/2013 1865 93,25 96 76 852 42,60 48 34 45,68%
11/2013 1807 95,11 97 90 803 42,26 47 31 44,44%

Enviados 
Total

Enviados 
Media

Enviados 
Max

Enviados 
Min

Abertos 
Total

Abertos 
Media

Abertos 
Max

Abertos 
Media %



registradas pelo Comitê de Comunicação;
• Resultado: Pesquisa de Clima Organizacional.

Exemplos: Anexo 26.
Acompanhamento: Identificamos, pela estatística a seguir, que em torno de 60% das mensagens
enviadas são lidas pelo grupo, o que é um quantitativo bastante significante, mas que não atinge o
grupo, como um todo. 
Na  sequência,  apresentamos  as  datas,  assuntos  abordados  e  quantidade  de  participantes para
quem foi enviada a comunicação.
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Mês Abertos Min
01/2013 76 38,00 38 38 42 21,00 22 20 55,26%
02/2013 152 38,00 38 38 89 22,25 24 21 58,55%
03/2013 266 38,00 38 38 164 23,43 27 21 61,65%
04/2013 304 38,00 38 38 190 23,75 26 23 62,50%
05/2013 76 38,00 38 38 48 24,00 26 22 63,16%
06/2013 148 37,00 37 37 99 24,75 29 21 66,89%
07/2013 222 37,00 37 37 129 21,50 23 21 58,11%
08/2013 222 37,00 37 37 134 22,33 24 20 60,36%
09/2013 260 37,14 38 37 165 23,57 30 18 63,46%
10/2013 145 36,25 37 34 83 20,75 22 20 57,24%
11/2013 107 35,67 38 34 62 20,67 23 19 57,94%

Enviados 
Total

Enviados 
Media

Enviados 
Max

Enviados 
Min

Abertos 
Total

Abertos 
Media

Abertos 
Max

Abertos 
Media %

janeiro 38 pessoas

fevereiro 38 pessoas

março 38 pessoas

abril 38 pessoas

maio 38 pessoas

junho 37 pessoas

julho 38 pessoas

agosto 37 pessoas

setembro 37 pessoas

outubro 37 pessoas

novembro 37 pessoas

Assuntos: Aniversário da Prevdata e Prevdata promove campanha para doação 
de sangue

Suspensão temporária do Prevnews; Instrução nº 128/12 alterada; Programas 
do imposto de renda 2013

Assunto:  Política de controle de acesso aos recursos de TI, Banco de horas, 
Prevfolha – edição de março: Confira! E Hora do planeta.

Assuntos: Animação sobre o saldamento disponibilizado no site da entidade, 
Vacinação da gripe e  Lançamento do Relatório Anual de Informações 2012, 
INCA – Doação de alimentos.

Mensagem Dia das Mães e Previdência Complementar: Curso de capacitação da 
SPPC; Empregada da Prevdata recebe brinde após conclusão do curso.

Assuntos:  Mudança de coordenação, Dia Mundial Do Meio Ambiente e  
Expediente  Prevdata (dia 26).

Assuntos:  Encontro de Comunicação e Relacionamento, Aniversariantes, 
PREVIC: Encerramento de Ação Fiscal na Prevdata, Revisão e Ajustes no 
Planejamento Estratégico 2010/2013, Expediente da Prevdata durante a 
Jornada Mundial da Juventude e Vamos ajudar o Hospital Mario Kröeff ?

Assuntos: Você já ouviu falar da nova modalidade de Empréstimo que a 
Prevdata vai implantar?,  Investimentos da Prevdata no Banco Rural estão 
seguros, Mensagem Dia dos Pais, Prevdata lança Empréstimo Eletrônico, 
Estudos de ALM auxiliam Prevdata a planejar seus investimentos de longo 
prazo, Alteração  na Política de Investimentos - Período de  2013 a  2017 e 
Recebimento DPGE do Banco Rural.

Assuntos:  Nova recepcionista, Lançamento da Extranet, Auditoria interna na 
Prevdata, Movimentações salariais do PCCS, Instrução Prevdata 135/2013 e 
Campanha Dia das Crianças.

Assuntos:  Relatório Anual 2012 Dataprev, Normas de Procedimento Nº. 
36/2013 E Nº 37/2013,Doação Dia das Crianças, Novo Empregado.

Assuntos:  Nova empregada, Nova composição do Comitê de Investimentos.



 4.6 Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

 4.6.1 Fatos Relevantes para Conselheiros

Objetivo  Específico: Relatório  em  que  são  apresentados  fatos  considerados  relevantes  pela
Diretoria Executiva para apreciação dos Conselhos da Entidade, incluindo:
Diretoria  de  Atendimento  e  Seguridade:  parecer  atuarial,  folha  de  pagamento  dos  assistidos,
informações  consolidadas  sobre  empréstimos,  atendimento,  quantidades  de  participantes,  novas
inscrições e saídas, resumo das atividades de Comunicação, contencioso judicial, participação em
eventos e posicionamento sobre o andamento do Planejamento Estratégico.
Diretoria de Administração e Finanças: Apresentação de cenário de investimentos, rentabilidade das
carteiras  por  plano  de  benefícios  no  mês  e  acumulado,  em  comparação  a  meta  atuarial,
apresentação dos ativos que compõe as carteiras, bem como o percentual que representam dentro
do  patrimônio,  operações  estratégicas  realizadas  e  operações  que  devem  ser  aprovadas  pelo
Conselho  Deliberativo.  Apresentação  da  distribuição  dos segmentos  por  plano  de  benefícios  de
acordo  com  os  gestores,  estudo  comparativo  realizado  pela  empresa  Riskoffice  com  EFPC,
principais  ocorrências  no  mês,  movimentações  realizadas,  direitos  recebidos  até  o  mês.
Apresentação da execução orçamentária e a projeção até o final do exercício, com indicadores do
PGA.
Nível de atuação: informação / orientação;
Público alvo a ser atingido: conselheiros da Prevdata (oito pessoas);
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: textos, planilhas demonstrativas, gráficos; Meio
de comunicação: relatório escrito;
Meta  de  Implementação:  relatório  mensal,  que  objetiva  aproximar  o  conselheiro  da  gestão  da
entidade e obter um acompanhamento da evolução Patrimonial dos Planos de Benefícios e do Plano
de Gestão Administrativa. 
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: duas ações por mês para o Conselho Deliberativo e uma
para o Conselho Fiscal, elaboradas pelos coordenadores das áreas e pelos Diretores;

• Efetividade e abrangência do programa:  discussões promovidas em reuniões dos
Conselhos;

• Resultado: Feedback dos conselhos. 
Exemplos: Anexo 27.

 4.6.2 Relatório Ranking Prevdata

Objetivo Específico: Aproximar o conselheiro da gestão da entidade e obter um acompanhamento
da movimentação patrimonial dos planos, dando agilidade à tomada de decisão.  Relatórios com a
abertura descritiva da carteira de ativos de renda fixa,  segmentada por plano, ativo, vencimento,
forma de marcação, e liquidez. Demonstrada a rentabilidade dos ativos de renda fixa e variável em
relação à meta no período,  liquidez, patrimônio dos planos.
Nível de atuação: informação / orientação;
Público alvo a ser atingido: conselheiros e Diretores da Prevdata, além das áreas de investimentos
e comunicação (16 pessoas);
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: textos, planilhas demonstrativas, gráficos; Meio
de comunicação: relatório escrito por e-mail;
Meta de Implementação: relatório semanal, às sextas-feiras
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
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• Implementação das ações: ações semanais, elaboradas pela área de investimentos;
• Efetividade e abrangência do programa:  discussões promovidas em reuniões dos

Conselhos;
• Resultado: Feedback dos conselhos. 

Exemplos: Anexo 28.

 4.6.3 Acompanhamento de ações

Objetivo Específico: Relatório diário pelo qual são encaminhadas notícias do mercado financeiro
que impactam a carteira de ações da entidade, análise gráfica e de preço justo dos ativos, realizada
pela  consultoria  Lopes  Filho;  composição  das  carteiras  por  planos  e  uma  série  de  análises
descritivas da evolução das carteiras e dos fundos de renda variável.
Nível de atuação: informação / orientação;
Público alvo a ser atingido: conselheiros e Diretores da Prevdata, além das áreas de investimentos
e comunicação (16 pessoas);
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: textos, planilhas demonstrativas, gráficos; Meio
de comunicação: relatório escrito por e-mail;
Meta  de  Implementação:  relatório  diário,  que  objetiva  aproximar  o  conselheiro  da  gestão  da
entidade e obter um acompanhamento da movimentação patrimonial dos planos, dando agilidade à
tomada de decisão. 
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: ações diárias, elaboradas pela área de investimentos;
• Efetividade e abrangência do programa:  discussões promovidas em reuniões dos

Conselhos;
• Resultado: Feedback dos conselhos. 

Exemplos: Anexo 29.

 4.7 Entidades vinculadas ao sistema

 4.7.1 Palestras para entidades (Colégios, Sindicatos, Federações e Centrais Sindicais)

Objetivo  Específico:  Ampliar  a  divulgação  do  Sistema  de  Previdência  Social  e  Complementar.
Prestar esclarecimentos sobre os planos de benefícios e suas alternativas, buscando ajudar a um
público amplo para que faça escolhas conscientes. Divulgar a ideia de entidades participarem do
sistema como Instituidoras.
Nível de atuação: informação;
Público  alvo  a  ser  atingido:  alunos  de  colégios  selecionados  e  associados  e  dirigentes  de
entidades de trabalhadores;
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: palestras; Meio de comunicação: folhetos;
Meta de Implementação: realizar pelo menos 4 (quatro) palestras ao ano;
Cronograma: permanente;
Periodicidade: trimestral.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: realizar quatro eventos, com planejamento e cronograma
a ser estudado no Plano de Ação do Planejamento Estratégico;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa:  Controle  de  presença  e  formulário  de
avaliação ao final do evento.
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• Resultado: formulário de avaliação ao final do evento.
Acompanhamento: Não foi realizado em 2013

 4.7.2 Notícias na Mídia Externa

Objetivo  Específico:  Ampliar  a  divulgação  do  Sistema  de  Previdência  Social  e  Complementar.
Prestar esclarecimentos sobre os planos de benefícios e suas alternativas, buscando ajudar a um
público amplo para que faça escolhas conscientes. Divulgar a ideia de participação do sistema de
previdência complementar, por meio de mídias externas à Prevdata, como as da Dataprev (intranet
DTPnet), do Ministério da Previdência (PrevNotícias Servidor), e dos Fundos de Pensão em geral
(Diário Abrapp e Assprevisite). Informativos eletrônicos dos diversos órgãos. 
Público alvo a ser atingido:  Intranet da Patrocinadora (empregados da Dataprev),  PrevNotícias
Servidor (servidores da Previdência Social incluindo Ministério da Previdência Social, Previc, INSS e
Dataprev),  Diário Abrapp e Assprevisite (entidades de previdência, seus empregados, gestores e
participantes);
Nível de atuação: informação;
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: artigos; Meio de comunicação: jornal eletrônico;
Meta  de  Implementação:  publicação  eventual  no  periódico,  ampliando  as  discussões  sobre  a
Previdência Complementar para além dos públicos diretos da Prevdata.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: uma ação por ano, no mínimo, em cada veículo;
• Efetividade  e  abrangência  do  programa:  acompanhamento  de  informações

registradas pelo pessoal de atendimento;
• Resultado:  Feedback dos  participantes,  do  público  do  segmento  e  servidores  da

Previdência Social.
Exemplos: Anexo 30 e, abaixo, os temas das notas.
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fevereiro

março

abril

maio

junho

setembro

Elaborada nota sobre a Meta Atuarial divulgada no Diário dos Fundos de 
Pensão, Anapar e Suport.

Elaborada nota sobre a dispensa da entrega do RAI,  divulgada no Assprevisite, 
Rádio Previdência, Anapar e Diário dos Fundos de Pensão.

Boletim Informativo da Unidade Regional do Rio de Janeiro (Dataprev) – Título: 
URRJ visita Prevdata.

A nota sobre o RAI foi disponibilizada no Diário dos Fundos de Pensão, Anapar, 
Rádio Previdência e Assprevisite e nota referente à palestra do Diretor de 
Atendimento e Seguridade,  Ary Follain, sobre Prestação de Contas e assuntos 
gerais (carência dos planos, aportes, empréstimos etc)  para URRJ, no Boletim 
Regional da Unidade do RJ (patrocinadora). 

A nota “Prevdata: Encontro de Previdência Complementar” foi disponibilizada 
no Assprevisite, Rádio Previdência e Diário dos Fundos de Pensão.

A nota “Prevdata: empréstimo eletrônico está no ar” foi disponibilizada na 
Anapar, Assprevisite e Rádio Previdência.



 5 Ações a Desenvolver

 5.1 Ações a Desenvolver – Plano de Renda Vinculada – PRV

Não há ações previstas a serem desenvolvidas para o PRV.

 5.2 Ações a Desenvolver – Plano CV – Prevdata II

 5.2.1 Perfis de investimentos

Objetivo Específico: Divulgar as alternativas oferecidas no mercado, buscando esclarecer e apoiar
decisão do participante quanto a perfil de investimento mais adequado, usando as mídias disponíveis
(mensagens email, hotsite, palestras, fóruns de discussão).
Nível de atuação: instrução;
Público alvo a ser atingido: participantes do plano CV; 
Forma e meio de comunicação utilizados:  Forma: palestras e artigos; Meios de comunicação:
folhetos, mensagens email e internet;
Meta de Implementação: a definir;
Cronograma: a definir;
Periodicidade: anual;
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: a definir;
• Efetividade  e  abrangência  do  programa:  Acompanhamento  da  quantidade  de

acessos  ao  hotsite,  controle  de  presença  e  formulário  de  avaliação  ao  final  de
eventos;

• Resultado: realização de pesquisa.

 5.3 Ações a Desenvolver – ambos os planos

 5.3.1 Jogos Educativos

Objetivo Específico: Ensinar, de forma lúdica, a lidar com os recursos financeiros.
Nível de atuação: instrução;
Público alvo a ser atingido: empregados da Entidade, empregados da Patrocinadora, participantes
e assistidos de ambos os planos administrados pela Entidade;
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: jogos on-line; Meio de comunicação: internet;
Meta de Implementação: ter um jogo completo disponível até dezembro de 2014;
Cronograma: a definir;
Periodicidade: permanente.
Metodologia de monitoramento e avaliação:

• Implementação das ações: elaborar um jogo com cronograma a ser definido;
• Efetividade  e  abrangência  do  programa:  Acompanhamento  da  quantidade  de

acessos ao site;
• Resultado: avaliação de resultado de teste de conhecimento. 

 5.3.2 Sala de atendimento on-line

Objetivo Específico: Realização de bate-papos (chats) com horário pré-definido para orientação e
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esclarecimento de dúvidas. 
Nível de atuação: orientação;
Público alvo a ser atingido: empregados da Entidade, empregados da Patrocinadora, participantes
e assistidos de ambos os planos administrados pela Entidade;
Forma  e  meio  de  comunicação  utilizados:  Forma:  discussão  on-line;  Meio  de  comunicação:
internet; 
Meta de Implementação: dezembro de 2014;
Cronograma: a definir;
Periodicidade: mensal.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 

• Implementação das ações: 8 ações ano ano, sendo o 1º em março de 2012; avaliar
participação e cronograma;

• Efetividade  e  abrangência  do  programa:  Acompanhamento  de  informações
registradas pelos canais de atendimento e Pesquisa de Satisfação;

• Resultado:  Próprio  desenrolar  da  sala  de  bate-papo,  Pesquisa  de  Satisfação  e
Relatório de Acompanhamento 

Prevdata - Programa de Educação Financeira e Previdenciária
2013 – 2014

69 de 69


