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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 2014, 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 2014): 

Participantes 3029

Assistidos 82

População Total 3111

A patrocinadora Dataprev contava com 3872 empregados em novembro/2014, sendo que 1001 não
eram participantes do Plano CV – Prevdata II, que está aberto a adesões. Todos os empregados da
Prevdata (35) 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 2014): 

Participantes 1687

Assistidos 1438

População Total 3125

 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
(com direito a 1 voto somente) 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.
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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, 
• 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/Previc 11, de 10.09.14, 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 o enfoque educativo previdenciário,
objeto deste 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 (plano antigo, saldado)

 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, palestras sobre prestação
de contas e redução da meta atuarial. Material 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: 
7 dias úteis para atualizações de documentos, criação de áreas ou seções
Prazo  previsto  na  legislação  para  casos  mais  complexos/específicos,  que  terão  metas  e
cronogramas conforme o caso;
Em 2015, aumentar o total de acessos às principais páginas, relacionadas na tabela a seguir, em
10%.
Cronograma:  atualização  permanente,  com  adequação  ou  inclusão  de  áreas  ou  seções  por
demanda, o que é avaliado pelo Comitê de Comunicação e pela Assessoria de Informática;
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: efetivação da alteração no site dentro do prazo estabelecido;
b) avaliações de implementação: prints das telas ou cópia dos documentos;
c) avaliação de resultados: Contadores de acesso às diversas áreas do site; Pesquisa de Satisfação,
registros do SRP – Sistema de Relacionamento com Participante.
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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 ano, 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:  Melhorar  o  conhecimento  do  plano  pelos  assistidos,  aposentados  e
pensionistas, mantendo a aproximação da Prevdata com esse público.  Prevê o atendimento aos
objetivos definidos no Planejamento Estratégico 2014-2017 de “4.2 - Tratar de forma segmentada a
base de Participantes e Assistidos”. 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;
Em 2015, realizar pelo menos 1 evento na sede da Prevdata, no Rio de Janeiro, com presença de,
no mínimo, 20 pessoas e que pelo menos 80% das avaliações do evento indiquem-no como ótimo ou
bom.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: agenda de encontros;
b) avaliações de implementação: listas de presença;
c)  avaliação  de  resultados:  Resultado  consolidado  da  avaliação  das  palestras;  Pesquisa  de
Satisfação, registros do SRP – Sistema de Relacionamento com Participante.
Acompanhamento: Ação não foi realizada em 2014.

 4.1.3 Campanha Planejamento do Empréstimo para a aposentadoria

Objetivo Específico:  Reduzir o endividamento e o impacto da prestação de empréstimo na renda
dos futuros aposentados. Promover a reflexão sobre o planejamento financeiro necessário à decisão
da aposentadoria. 
Foram enviadas malas diretas por e-mail a dois grupos: elegíveis ao benefício saldado e que estarão
elegíveis em 2015. Foi comparado o valor do benefício saldado previsto no plano com a prestação
de empréstimo atual e, para aqueles cuja prestação é superior a 30% 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 30% 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;
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Meta de Implementação:  realizar  1 campanha direcionada por ano e 1 comunicado no mesmo
período;
Em 2015, obter, pelo menos, 5% de amortizações/quitações para o total de malas diretas enviadas.
Cronograma: anualmente, a cada mês de agosto.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: realização da campanha, elaboração e discussão do teor do e-mail
marketing, texto e controle de envio, geração da base de participantes envolvidos;
b) avaliações de implementação: quantidade de mensagens visualizadas/abertas;
c)  avaliação  de  resultados:  Registros  no SRP – Sistema de  Relacionamento  com Participantes,
quantidade de amortizações e quitações de empréstimo antes da aposentadoria.

Das 324 malas diretas enviadas,  11 participantes fizeram amortizações/quitações em seus saldos
devedores de 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: conforme a ação
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Data de Envio Assunto Enviados Lidos Lidos
21/10/14 14:54 elegíveis até 2015 74 42 56,76%
21/10/14 12:32 elegíveis até 2014 250 131 52,40%



 4.2 Plano CV – Prevdata II

 4.2.1 Campanha de Aumento de Contribuição - “Contribuição Ideal”

Objetivo Específico: Reduzir  a  quantidade de participantes  em contribuição reduzida ao plano.
Promover a reflexão para 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  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  ou mala  direta  impressa,
comunicados; Meio de comunicação: internet ou carta impressa;
Meta de Implementação:  realizar 1 campanha direcionada (e-mail  por mala direta) por ano e 1
comunicado por mês;
Em 2015, reduzir o percentual de participantes com contribuição reduzida, no mínimo, para 13% do
total de participantes.
Cronograma: anual, a cada mês de junho.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: realização da campanha, elaboração e discussão do teor do e-mail
marketing, texto e controle de envio, geração da base de participantes envolvidos;
b) avaliações de implementação: cópia do material gerado;
c) avaliação de resultados:  Registros no SRP – Sistema de Relacionamento com Participantes e
quantidade de alterações de contribuição.

Acompanhamento:
Em 2014, foi realizada em meados de setembro.
Tivemos o retorno imediato de  54 participantes à campanha de aumento de contribuição. Foram
enviadas  cartas  aos  494 participantes  do  Plano  CV  –  Prevdata  II  que  tinham  a  opção  pela
contribuição  reduzida.  Na  correspondência,  foi  explicada  a  contribuição  ideal,  que  é  a  maior
acompanhada pela Dataprev, dando ênfase no aumento da poupança previdenciária e no incentivo
fiscal do imposto de renda. O retorno, de 11%, demonstra o acerto da estratégia de mala direta
impressa, já acompanhada do formulário de alteração, em vez de correspondência por e-mail, para o
caso específico. 

Vemos a seguir as alterações de contribuição durante o ano:
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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%, com incremento das opções pela contribuição normal.

 4.2.2 Campanha de Contribuição Adicional e Aporte

Objetivo  Específico: Aumentar  volume  financeiro  e  quantidade  de  participantes  que  fazem
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. Promover a reflexão sobre
o aumento da poupança previdenciária. 
Ações de divulgação: comunicados semanais, cartaz nos quadros de avisos
Nível de atuação: orientação 
Público alvo a ser  atingido:  todos os participantes do plano CV, em especial,  especificamente
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
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comunicado por mês;
Em 2015,crescer mais de 10% no valor dos aportes ao ano, atingindo R$ 900mil.
Cronograma: anual, a cada mês de outubro. 
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a)  indicadores  de  monitoramento:  realização  da  campanha,  elaboração  e  discussão  do  teor  do
material de divulgação (e-mail marketing, cartaz, folheto), texto e controle de envio, geração da base
de participantes envolvidos;
b) avaliações de implementação: cópia do material gerado;
c)  avaliação  de  resultados:  Registros  no SRP – Sistema de  Relacionamento  com Participantes;
quantidade  de participantes  contribuições  adicionais  ou  aportes  e  volume  financeiro  envolvido;
Pesquisa de Satisfação.

Acompanhamento:  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, além da reflexão sobre a importância do
planejamento do futuro.

Houve campanha por mala direta em março, quando grupo de empregados da Dataprev que ocupam
cargos de chefia receberam diferenças salariais acumuladas desde o ano anterior. 

A Campanha do último trimestre de 2014 incluiu a distribuição de cartazes nos quadros de aviso da
patrocinadora Dataprev e da própria Prevdata, envio de comunicados semanais aos participantes,
além da divulgação do simulador de aporte do site. 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. 

Para aqueles participantes que já fazem contribuição adicional mensal em folha de pagamento, foi
enviada mala direta oferecendo a possibilidade de aporte na folha de 13º também.

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$ 252 mil em aportes e contribuições adicionais ao Plano CV –
Prevdata II de 181 participantes. Esse crescimento constante demonstra o amadurecimento do plano
e de seus participantes, como resultado das ações de Educação Financeira e Previdenciária,  em
especial dos esforços do Programa Prevdata vai até você.

Vemos a seguir a quantidade de participantes que realiza contribuição adicional/aporte ao plano.
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Data de Envio Assunto Lidos Lidos
10/03/14 15:55 Leia esta mensagem da Prevdata para você! 556 248 44,60% 0 0,00%

Enviad
os

Falhara
m

Falhara
m

Data de Envio Assunto Lidos Lidos
08/12/14 11:04 Contribuição Adicional na Folha de 13º 98 20 20,41% 0 0,00%

Enviad
os

Falhara
m

Falhara
m



Neste quadro, vemos os valores das referidas contribuições

A seguir, os totais anuais.
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 4.2.3 Campanha de Beneficiário – Plano CV – Prevdata II

Objetivo  Específico:  Reduzir  até  eliminar  a  quantidade  de  participantes  sem  beneficiário
cadastrado. 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. Enviada de 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:  mala  direta  impressa ou e-mail  marketing,
comunicados; Meio de comunicação: carta impressa ou internet;
Meta de Implementação: realizar 1 campanha direcionada por ano e 1 comunicado por mês
Em 2015, obter 10% de retorno de alteração cadastral, reduzindo a quantidade de participantes sem
beneficiário cadastrado.
Cronograma: anualmente, a cada mês de setembro. 
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a)  indicadores  de  monitoramento:  realização  da  campanha,  elaboração  e  discussão  do  teor  do
material de divulgação (e-mail marketing, cartaz, folheto), texto e controle de envio, geração da base
de participantes envolvidos;
b) avaliações de implementação: cópia do material gerado e da base de participantes;
c) avaliação de resultados: Quantidade de retornos de fichas de alteração de beneficiário; Registros
no SRP – Sistema de Relacionamento com Participantes.

Acompanhamento: 
Em 2014, foi realizada em junho.

Quando Qtdd 
mala direta

enviada

Inclusão de
beneficiário
julho/2014

Inclusão de
beneficiário
agosto/2014

Total de
alteração

(resultado)

Jun/14 116 19 8 27 (23,28%)

 4.2.4 Presença na Internet / Portal da Prevdata

Plano CV – Prevdata II (características, benefícios);
Área Quero Ser Participante; informações sobre 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: Disponibilizar informações 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;
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Forma  e  meio  de  comunicação  utilizados:  Forma:  artigos,  simuladores,  extratos;  Meio  de
comunicação: internet;
Meta de Implementação: 
7 dias úteis para atualizações de documentos, criação de áreas ou seções
Prazo  previsto  na  legislação  para  casos  mais  complexos/específicos,  que  terão  metas  e
cronogramas conforme o caso;
Em 2015, aumentar o total de acessos às principais páginas, relacionadas na tabela a seguir, em
10%.
Cronograma:  atualização  permanente,  com  adequação  ou  inclusão  de  áreas  ou  seções  por
demanda, o que é avaliado pelo Comitê de Comunicação e pela Assessoria de Informática;
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: efetivação da alteração no site dentro do prazo estabelecido;
b) avaliações de implementação: prints das telas ou cópia dos documentos;
c) avaliação de resultados: Contadores de acesso às diversas áreas do site; Pesquisa de Satisfação,
registros do SRP – Sistema de Relacionamento com Participante.

Acompanhamento: 
Verificamos a seguir os contadores de acessos ao site.
Os gráficos demonstram que o Simulador de Benefícios e Contribuição do site é bastante utilizado
pelos participantes, para acompanhamento da conta acumulada, simulação de benefício futuro, com
as diversas variáveis. Observamos os momentos de crescimento do uso do referido simulador no
início  do  ano,  por  conta  do  PDI  –  Programa  de  Demissão  Incentivada  da  patrocinadora,  com
participantes avaliando sua saída da empresa. E, em julho, por conta da campanha de aumento de
contribuição. Os demais simuladores, de incentivo fiscal para adesão e de aporte também tem uso
ampliado. O de aporte tem o crescimento identificado no período em que começa a campanha de
aporte.
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 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; 
Em 2015, obter quantitativo de adesões equivalente a 80% da quantidade de admissões feitas pela
patrocinadora; quanto às palestras obter, pelo menos, 80% das avaliações do evento como ótimo ou
bom.
Cronograma: Mensalmente no Rio de Janeiro e, nos demais estados, gerado pela patrocinadora a
cada ciclo.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: realização da palestra;
b) avaliações de implementação: formulário de avaliação ao final do evento;
c)  avaliação  de  resultados:  Pesquisa  de  Satisfação,  Formulário  de  Avaliação  das  palestras  e
quantitativo de adesão ao plano. Em 2014, a meta de adesão estabelecida pela Diretoria Executiva
foi de 200 adesões.

Acompanhamento:  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.
Na  revisão  do  Planejamento  Estratégico  de  2014,  “Clientes”  foi  definido  como  um  dos  Pilares
Estratégicos  e,  assim,  esta  etapa do Programa Prevdata  vai  até  você reafirma sua importância
estratégica, registrada nos seguintes objetivos estratégicos: 

• Objetivo Estratégico 4.1 - Ampliar a base de Participantes;
• Objetivo Estratégico 4.2 - Tratar de forma segmentada a base de Participantes e Assistidos;

Esta etapa do Programa inclui Apresentação do Plano e Atendimento Personalizado.
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.
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Em todas elas, explicamos os detalhes do plano, seus benefícios, contribuição, incentivo fiscal e,
conforme o tema específico, criamos algumas variáveis, como vídeos.
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: Agenda anual, aprovada pela Diretoria Executiva, onde busca-se percorrer
as  capitais  com  maior  contingente  de  empregados  da  patrocinadora,  em  especial  de  novos
empregados.
Em 2015, obter quantitativo de adesões equivalente a 80% da quantidade de admissões feitas pela
patrocinadora; quanto às palestras obter, pelo menos, 80% das avaliações do evento como ótimo ou
bom.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: realização das palestras previstas na agenda, com a participação
de um diretor e um profissional de atendimento. Relacionamos abaixo os indicadores do Programa
Prevdata vai até você e, para esta ação, consideramos, em especial os de nº 1 e 2:
1 – Ampliar a base de Participantes, cujo indicador é a quantidade de adesões após cada palestra ou
atendimento. As metas de adesão global serão definidas anualmente pela Diretoria Executiva.
2 – Tratar de forma segmentada a base de Participantes e potenciais participantes, cujo indicador é
apresentar  uma  estratégia  anual  de  aumento  da  base  de  participantes  de  forma  segmentada.
Anualmente  a  Diretoria  Executiva  determinará  as  metas  de  acordo  com  a  segmentação  por
faixa/segmento.
3  –  Dentro  da  segmentação  dos  participantes  e  assistidos,  aprimorar  as  ações  de  educação
financeira  e  previdenciária,  atingindo  cada  um  dos  segmentos  de  clientes  identificados,  cujo
indicador será a aprovação anual pelo Conselho Deliberativo do programa de educação financeira e
previdenciária desenvolvido pela Prevdata, em função das orientações do órgão fiscalizador.
4 – Aumentar o aporte médio, cujo indicador é o aumento de contribuição mensal e de aportes ao
Plano  CV  –  Prevdata  II.  As  metas  de  crescimento  serão  definidas  anualmente  pela  Diretoria
Executiva.
5  –  Aumentar  o  nível  de  fidelização  dos  clientes,  cujo  indicador  é  a  diferença  positiva  entre
portabilidade recebida e portabilidade enviada a outras instituições previdenciárias/bancos.
6 – Elevar o grau de satisfação dos diversos públicos, expresso nas avaliações realizadas após as
palestras, registros nos canais de atendimento e resultado de Pesquisa de Satisfação.
7 – Cumprir a agenda de visitas proposta, cujo indicador é a realização do evento programado e
realizado ao final de cada ano.
b) avaliações de implementação: formulário de avaliação ao final do evento, lista de presença;
c)  avaliação  de  resultados:  Pesquisa  de  Satisfação,  Formulário  de  Avaliação  das  palestras  e
quantitativo de adesão ao plano. Em 2014, a meta de adesão estabelecida pela Diretoria Executiva
foi de 200 adesões.

Acompanhamento: Verificamos a seguir a agenda das palestras com os temas que tratam do plano.

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, onde selecionamos os
quantitativos de adesão mais significativos por estado, vinculando-os à visitas, tanto de palestras
específicas do Plano CV, quanto de atendimentos. Excluímos as adesões do Rio de Janeiro por
serem visitas constantes, semanais.
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A seguir a agenda de eventos:
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Vejamos, a seguir, a avaliação dos participantes dos eventos:
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Em sua maioria, os empregados que participam dessa palestra ainda não são participantes do plano,
têm pouco tempo de casa e poucos conhecimentos sobre o tema.
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 4.2.7 Kit de Participante

Objetivo Específico:  Reforçar as informações sobre o plano de benefícios e a Prevdata.  Feita a
adesão  é  enviado  e-mail  por  mala  direta,  cobrando  documentos  pessoais  e  de  beneficiários,
reiterando a escolha de tributação, sugerindo visita à Área do Participante do site; em seguida, é
enviado  o  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 – Prevdata II;
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; 
Em 2015 manter a distribuição dos kits para 100% dos novos participantes;
Cronograma: mensal, ao final de cada mês.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: material gerado e enviado ao final de cada mês, com protocolo de
recebimento;
b) avaliações de implementação: Controle de protocolo de entrega;
c) avaliação de resultados: Confirmação do recebimento dos kits por todos os novos participantes.

 4.2.8 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 diversas, a satisfação e compreensão dos planos de benefícios e a
adesão ao Plano CV – Prevdata II.
Em 2015, em campanha de adesão com envio de folhetos tratando dos motivos da não adesão,
obter, no mínimo, 6% de adesões nos dois meses seguintes ao envio do folheto específico.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: Conforme demanda e calendários específicos;
b)  avaliações  de  implementação:  Índice  de  participação,  acompanhamento  de  informações
registradas pelo pessoal de atendimento e Pesquisa de Satisfação;
c)  avaliação de resultados:  Retornos dos participantes,  Pesquisa de Satisfação e contadores de
acesso à mensagem enviada e ao site. 
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Campanha de Adesão (motivos para a não adesão): Como resultado da Pesquisa de Satisfação
realizada,  foram  identificados  motivos  para  a  falta  de  adesão  ao  plano  pelos  empregados  da
Dataprev. A empresa contratada apontou uma crise de credibilidade da Prevdata diante deste público
de empregados não participantes, ainda impactada pela questão do saldamento e do deficit do Plano
PRV. 

Além da questão natural e até óbvia da falta de percepção da importância de ter previdência para
jovens e da já citada crise de credibilidade, foi detectada enorme ineficiência de comunicação. Sobre
os motivos para não ter aderido ao Plano CV – Prevdata II, temos:

% Qtdd Por que não aderiu ao Plano CV - Prevdata II?

27% 74 Falta de dinheiro neste momento

14% 38 Falta de confiança na Instituição

13% 35 Não sei quanto tempo vou trabalhar na empresa

12% 32 Já participo de outro plano

9% 24 Não tenho interesse

9% 23 Não sei como funciona/Não sei avaliar

5% 13 Contribuição mensal é alta

3% 8 Falta de tempo para pensar no assunto

2% 6 Taxa de administração é alta

1% 4 Preocupação com a rentabilidade

1% 4 Outros

1% 3 Ainda sou jovem para isso

1% 3 Benefícios são muito baixos

1% 3 Já pago o INSS

100% 270

Em  resposta  ao  identificado,  foi  elaborado  folheto  explicativo  do  Plano  CV  –  Prevdata  II,
“respondendo” a cada um dos motivos de não adesão: 

✔ “falta  de  dinheiro”:  Demonstrar  o  incentivo  fiscal  do  imposto  de  renda  e  a  opção  de
contribuição reduzida.

✔ “falta  de  confiança”:  Continuar  divulgando  as  informações  da  entidade  e  trabalhando  a
imagem de transparência e segurança entre todos os empregados.

✔ “não  sei  quanto  tempo  vou  trabalhar  na  Dataprev”:  Demonstrar  o  valor  dos  institutos
previdenciários na continuidade da poupança previdenciária e a paridade de contribuição da
Dataprev, evidenciando que não há perda de recursos na participação no plano.

✔ “já participo de outro plano”: Demonstrar os benefícios da entidade fechada em detrimento da
aberta: taxas de administração, paridade, regras de benefícios, portabilidade, participação na
administração da entidade, etc.

✔ “não sei como funciona/não sei avaliar”: Junto aos demais itens acima, buscar a aproximação
e  a  divulgação  dos  benefícios  do  plano.  Promover  palestras  e  material  explicativo  em
diversas mídias, buscando atingir os grupos. 

O folheto foi  enviado a  todos os empregados não participantes,  acompanhado de formulário  de
adesão.  Dos  706  folhetos  enviados,  36 empregados  fizeram  adesão  ao  plano  nos  dois  meses
seguintes à campanha, o que representa 5% de retorno.
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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: 
7 dias úteis para atualizações de documentos, criação de áreas ou seções
Prazo  previsto  na  legislação  para  casos  mais  complexos/específicos,  que  terão  metas  e
cronogramas conforme o caso;
Em 2015, aumentar o total de acessos às principais páginas, relacionadas na tabela a seguir, em
10%.
Cronograma:  atualização  permanente,  com  adequação  ou  inclusão  de  áreas  ou  seções  por
demanda, o que é avaliado pelo Comitê de Comunicação e pela Assessoria de Informática;
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: efetivação da alteração no site dentro do prazo estabelecido;
b) avaliações de implementação: prints das telas ou cópia dos documentos;
c) avaliação de resultados: Contadores de acesso às diversas áreas do site; Pesquisa de Satisfação,
registros do SRP – Sistema de Relacionamento com Participante.

Acompanhamento: Nos  resultados  da  Pesquisa  de  Satisfação  2014,  diante  da  pergunta  se  o
participante “já visitou o site da Prevdata”, temos 95% de respostas positivas. Diante da pergunta
sobre “Classificação em relação ao site da Prevdata”, temos o resultado abaixo considerando bom e
ótimo:

O resultado é melhor do que da pesquisa de 2011:
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Contadores de acesso às diversas áreas do site.

Observamos nos dados acima e no gráfico a seguir que, além das Notícias sobre Previdência, que
são bastante acessadas, o Simulador de Empréstimo é o recurso mais utilizado do site, seguido pelo
extrato de acompanhamento do empréstimo e as simulações de amortização ou quitação de saldo. 

A seguir  observamos o interesse dos participantes por  seus dados pessoais  de plano,  como os
dados cadastrais e de dependentes, além dos extratos de contribuições aos planos de benefícios.
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 4.3.2 Apresentação de Resultados e prestação de contas dentro do Programa Prevdata vai
até você

Objetivo Específico:  A iniciativa visa manter a aproximação da Prevdata com seus participantes,
ampliando seus conhecimentos sobre previdência complementar e o acompanhamento de seu plano,
além de, simultaneamente, reduzir a utilização de material impresso. Prevê o atendimento Na revisão
do Planejamento Estratégico de 2014, “Clientes” foi definido como um dos Pilares Estratégicos e,
assim,  o  Programa  Prevdata  vai  até  você  reafirma  sua  importância  estratégica,  registrada  nos
seguintes objetivos estratégicos:

• Objetivo Estratégico 4.1 – Ampliar a base de Participantes;
• Objetivo Estratégico 4.2 – Tratar de forma segmentada a base de Participantes e Assistidos;
• Objetivo Estratégico 4.4 – Aumentar o aporte médio; 
• Objetivo Estratégico 5.1 – Aumentar o nível de fidelização dos clientes.

Em 2014, a Prestação de Contas manteve a ênfase na redução da meta atuarial e na diferença entre
os planos.
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: Agenda anual, aprovada pela Diretoria Executiva, onde busca-se percorrer
as capitais com maior contingente de empregados da patrocinadora.
Em 2015, obter participação de, no mínimo, 10% do quadro de empregados de cada localidade e
obter, pelo menos, 80% das avaliações do evento como ótimo ou bom.
Em próxima pesquisa de opinião que vier a ser realizada, obter um índice de aprovação (ótimo/bom)
para o programa de, pelo menos, 95%.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: realização das palestras previstas na agenda, com a participação
de um diretor e um profissional de atendimento. Relacionamos abaixo os indicadores do Programa
Prevdata vai até você e, para esta ação, consideramos, em especial os de nº 2, 3, 4, 5, 6 e 7:
1 – Ampliar a base de Participantes, cujo indicador é a quantidade de adesões após cada palestra ou
atendimento. As metas de adesão global serão definidas anualmente pela Diretoria Executiva.
2 – Tratar de forma segmentada a base de Participantes e potenciais participantes, cujo indicador é
apresentar  uma  estratégia  anual  de  aumento  da  base  de  participantes  de  forma  segmentada.
Anualmente  a  Diretoria  Executiva  determinará  as  metas  de  acordo  com  a  segmentação  por
faixa/segmento.
3  –  Dentro  da  segmentação  dos  participantes  e  assistidos,  aprimorar  as  ações  de  educação
financeira  e  previdenciária,  atingindo  cada  um  dos  segmentos  de  clientes  identificados,  cujo
indicador será a aprovação anual pelo Conselho Deliberativo do programa de educação financeira e
previdenciária desenvolvido pela Prevdata, em função das orientações do órgão fiscalizador.
4 – Aumentar o aporte médio, cujo indicador é o aumento de contribuição mensal e de aportes ao
Plano  CV  –  Prevdata  II.  As  metas  de  crescimento  serão  definidas  anualmente  pela  Diretoria
Executiva.
5  –  Aumentar  o  nível  de  fidelização  dos  clientes,  cujo  indicador  é  a  diferença  positiva  entre
portabilidade recebida e portabilidade enviada a outras instituições previdenciárias/bancos.
6 – Elevar o grau de satisfação dos diversos públicos, expresso nas avaliações realizadas após as
palestras, registros nos canais de atendimento e resultado de Pesquisa de Satisfação.
7 – Cumprir a agenda de visitas proposta, cujo indicador é a realização do evento programado e
realizado ao final de cada ano.
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b) avaliações de implementação: formulário de avaliação ao final do evento, lista de presença;
c) avaliação de resultados: Pesquisa de Satisfação e Formulário de Avaliação das palestras.

Acompanhamento: 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 da
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,  além do evento,  incluído neste ano,  de Encontro com Gestão de
Pessoas. Em algumas localidades menores, foram criadas palestras que reúnem ambos os temas:
prestação de contas e explicação dos planos. 

Nos resultados da Pesquisa de Satisfação 2014, diante da pergunta se o participante “acredita que o
Programa Prevdata vai até você ajudou a aproximá-lo mais da gestão da entidade”, temos 81% de
respostas positivas, como a seguir:

Trata-se de um bom resultado, mas é inferior à pesquisa realizada em 2011, com 83%. 

Em 2014, na classificação do programa na pesquisa temos 93% de respostas Ótimo e Bom.

A seguir, verificamos a avaliação dos participantes dos eventos:
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Observamos que as pessoas que vão à palestra de Prestação de Contas são,  em sua maioria,
participantes de ambos os planos e empregados antigos da Dataprev.  Esses participantes já  se
afirmam conhecedores do assunto previdência complementar.
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 4.3.3 Participação nas SIPATs

Objetivo Específico:  Aproveitar a mobilização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do
Trabalho de cada unidade 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. Realização de palestras, que têm o foco em educação previdenciária,
as possibilidades de cada plano de benefícios, a necessidade de planejamento financeiro e redução
de saldos de empréstimo ao futuro do empregado.
Para  as  palestras  nas  SIPAT,  incluímos  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.
A Prevdata participa também de patrocínio de lanches e brindes, sempre registrando a presença da
entidade, com o objetivo de fortalecimento de nossa imagem.
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 de todos os convites para SIPAT.
Em 2015, obter, pelo menos, 80% das avaliações do evento como ótimo ou bom.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a)  indicadores  de  monitoramento:  realização  das  palestras  previstas  na  agenda.  Relacionamos
abaixo os indicadores do Programa Prevdata vai até você e,  para esta ação,  consideramos, em
especial os de nº 2, 3, 4, 5, 6 e 7:
1 – Ampliar a base de Participantes, cujo indicador é a quantidade de adesões após cada palestra ou
atendimento. As metas de adesão global serão definidas anualmente pela Diretoria Executiva.
2 – Tratar de forma segmentada a base de Participantes e potenciais participantes, cujo indicador é
apresentar  uma  estratégia  anual  de  aumento  da  base  de  participantes  de  forma  segmentada.
Anualmente  a  Diretoria  Executiva  determinará  as  metas  de  acordo  com  a  segmentação  por
faixa/segmento.
3  –  Dentro  da  segmentação  dos  participantes  e  assistidos,  aprimorar  as  ações  de  educação
financeira  e  previdenciária,  atingindo  cada  um  dos  segmentos  de  clientes  identificados,  cujo
indicador será a aprovação anual pelo Conselho Deliberativo do programa de educação financeira e
previdenciária desenvolvido pela Prevdata, em função das orientações do órgão fiscalizador.
4 – Aumentar o aporte médio, cujo indicador é o aumento de contribuição mensal e de aportes ao
Plano  CV  –  Prevdata  II.  As  metas  de  crescimento  serão  definidas  anualmente  pela  Diretoria
Executiva.
5  –  Aumentar  o  nível  de  fidelização  dos  clientes,  cujo  indicador  é  a  diferença  positiva  entre
portabilidade recebida e portabilidade enviada a outras instituições previdenciárias/bancos.
6 – Elevar o grau de satisfação dos diversos públicos, expresso nas avaliações realizadas após as
palestras, registros nos canais de atendimento e resultado de Pesquisa de Satisfação.
b) avaliações de implementação: formulário de avaliação ao final do evento, lista de presença;
c) avaliação de resultados: Pesquisa de Satisfação e Formulário de Avaliação das palestras.

 

Prevdata - Programa de Educação Financeira e Previdenciária
2014 – 2015

30 de 53



 4.3.4 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. Além de, objetivamente, ampliarem os conhecimentos sobre os planos dos participantes e
assistidos que se candidatam
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:  reuniões,  discussões  em  grupo,  material
explicativo, debate; Meio de comunicação: folhetos impressos, internet, correspondência;
Meta de Implementação: A cada 2 anos, criando sempre novidades na divulgação para ampliar a
quantidade de votantes em 10% de um pleito para outro.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: realização das ações previstas no calendário eleitoral
b)  avaliações  de  implementação:  Acompanhamento  de informações  registradas  pelo  pessoal  de
atendimento, acompanhamento da quantidade de votantes e percentuais parciais de cotação;
c) avaliação de resultados: Quantidade de votantes e percentuais nos estados.

Acompanhamento: Como a eleição de 2014 foi a primeira exclusivamente pela internet, foram feitas
campanhas prévias de uso da Área do Participante do site, suas funcionalidades e a necessidade de
uso para a eleição. Foram enviadas malas diretas aos participantes e assistidos que nunca a tinham
utilizado e também àqueles que não a acessavam há mais de um ano.

Temos abaixo os acessos à área de eleição do site, com grande impacto no período de votação:
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Data de Envio Assunto Lidos Lidos
10/07/14 14:24 Comunicado Importante! Acesso à área de votação e ao site 546 148 27,11% 0 0,00%
10/07/14 14:30 Comunicado Importante! Acesso à área de votação e ao site 92 41 44,57% 0 0,00%
24/07/14 15:48 Área do Participante da Prevdata 407 37 9,09% 0 0,00%
27/08/14 11:55 Eleição 2014 - Agradecimento 2051 830 40,47% 1 0,05%
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 4.3.5 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
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.
Evento suspenso, em reavaliação.
Acompanhamento: Ação não realizada em 2014.
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 4.3.6 Atendimento aos Participantes e Assistidos: 
Atendimento telefônico;
Atendimento presencial;
Atendimento presencial nas unidades da Dataprev; e
Atendimento por email.

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
e acompanhem a gestão de seu plano de benefícios. 
Nível de atuação: informação e orientação;
Público alvo a ser atingido: empregados da Patrocinadora, participantes e assistidos de ambos os
planos de benefícios;
Forma e meio de comunicação utilizados: Forma: atendimento presencial; Meio de comunicação:
salas de atendimento, internet e telefone;
Meta de Implementação:  Atendimento  diário  na sede da Prevdata e  semanal  nas  unidades da
patrocinadora no Rio de Janeiro, além de, conforme planejamento anual, nas demais unidades da
Dataprev;
Em 2015, obter, pelo menos, 30% de adesões do total de participantes nos eventos realizados em
até dois meses da data de realização.
Cronograma: permanente, durante todo o ano.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a)  indicadores  de  monitoramento:  realização  dos  atendimentos  externos  previstos  na  agenda.
Relacionamos abaixo os indicadores do Programa Prevdata vai até você, onde o antedimento aos
públicos têm papel fundamental:
1 – Ampliar a base de Participantes, cujo indicador é a quantidade de adesões após cada palestra ou
atendimento. As metas de adesão global serão definidas anualmente pela Diretoria Executiva.
2 – Tratar de forma segmentada a base de Participantes e potenciais participantes, cujo indicador é
apresentar  uma  estratégia  anual  de  aumento  da  base  de  participantes  de  forma  segmentada.
Anualmente  a  Diretoria  Executiva  determinará  as  metas  de  acordo  com  a  segmentação  por
faixa/segmento.
3  –  Dentro  da  segmentação  dos  participantes  e  assistidos,  aprimorar  as  ações  de  educação
financeira  e  previdenciária,  atingindo  cada  um  dos  segmentos  de  clientes  identificados,  cujo
indicador será a aprovação anual pelo Conselho Deliberativo do programa de educação financeira e
previdenciária desenvolvido pela Prevdata, em função das orientações do órgão fiscalizador.
4 – Aumentar o aporte médio, cujo indicador é o aumento de contribuição mensal e de aportes ao
Plano  CV  –  Prevdata  II.  As  metas  de  crescimento  serão  definidas  anualmente  pela  Diretoria
Executiva.
5  –  Aumentar  o  nível  de  fidelização  dos  clientes,  cujo  indicador  é  a  diferença  positiva  entre
portabilidade recebida e portabilidade enviada a outras instituições previdenciárias/bancos.
6 – Elevar o grau de satisfação dos diversos públicos, expresso nas avaliações realizadas após as
palestras, registros nos canais de atendimento e resultado de Pesquisa de Satisfação.
7 – Cumprir a agenda de visitas proposta, cujo indicador é a realização do evento programado e
realizado ao final de cada ano.
b)  avaliações  de  implementação:  quantidades  de  agendamento  e  realização  de  atendimento,
registros no SRP – Sistema de Relacionamento com o Participante;
c) avaliação de resultados: Pesquisa de Satisfação e Relatórios do SRP.

Acompanhamento:  Seguem os atendimentos realizados nas dependências da Dataprev, num total
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de 395, e a quantidade de inscrições ao Plano CV – Prevdata II realizadas nessas oportunidades,
114.
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O SRP – Sistema de Relacionamento com Participantes foi implantado em 2013 e vem se mostrando
eficiente ferramenta de registro de demandas, controle de atendimento a solicitações e registro do
histórico dos atendimentos aos participantes. Vejamos a seguir os resumos dos atendimentos nos
últimos 12 meses:

a) Quem procura o atendimento e por qual meio de comunicação:
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b) Quais os assuntos abordados:

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.

 4.3.7 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: 
a) indicadores de monitoramento: realização das 4 ações anuais, trimestral;
b)  avaliações  de  implementação:  Acompanhamento  de informações  registradas  pelo  pessoal  de
atendimento, acompanhamento da quantidade de acessos;
c) avaliação de resultados: Pesquisa de Satisfação e contadores de acesso do site.
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Acompanhamento: Seguem acessos ao informativo e assuntos abordados a cada edição.

 4.3.8 Comunicado aos participantes e empregados da Dataprev

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.
Em 2015, aumentar a abertura de mensagens para 65% do total enviado.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: realização de uma ação por semana, no mínimo. Ocorrem outras
ações na semana na eventualidade de necessidade de pronta divulgação;
b)  avaliações  de  implementação:  Acompanhamento  de informações  registradas  pelo  pessoal  de
atendimento;
c) avaliação de resultados: Pesquisa de Satisfação e contadores de acesso do site. Nas Pesquisas
realizadas,  foi  identificada  como  é  a  forma  preferida  pelos  empregados  (participantes  e  não
participantes) da Prevdata se comunicar.

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/destinatários.  Os  contadores  de  mensagens  abertas,  como  a  seguir,  refere-se  aos
empregados da Prevdata que fazem atendimento (CSEG e COAB), empregados que participam da
comunicação, jurídico e área de comunicação da Dataprev que faz o disparo das mensagens aos
destinatários. Mesmo assim, a abertura da mensagem tem média de 61%.
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Data de Envio Assunto Lidos Lidos
07/01/14 16:43 Notícias Prevdata/ Planejamento Estratégico 17 9 52,94% 0 0,00%
14/01/14 17:08 Notícias Prevdata/Pesquisa de Satisfação 17 9 52,94% 0 0,00%
21/01/14 18:05 Comunicado à Dataprev 16 7 43,75% 0 0,00%
28/01/14 15:14 Notícias Prevdata/Política de Investimentos no site 17 8 47,06% 0 0,00%
04/02/14 18:11 Notícias Prevdata/Rentabilidade 2013 17 7 41,18% 0 0,00%
11/02/14 15:39 Notícias Prevdata/Consulte o valor atualizado de seu Bene 17 7 41,18% 0 0,00%
18/02/14 15:26 Notícias Prevdata/Imposto de Renda 17 6 35,29% 0 0,00%
25/02/14 18:16 Notícias Prevdata/Pesquisa de Satisfação 17 8 47,06% 0 0,00%
11/03/14 17:01 Notícias Prevdata/Aprovado Relatório do Programa de Educ 17 7 41,18% 0 0,00%
18/03/14 18:42 Notícias Prevdata/Confira as mudanças nas contribuições 17 6 35,29% 0 0,00%
25/03/14 17:58 Comunicado à Dataprev 17 10 58,82% 0 0,00%
31/03/14 17:53 Prevdata - Convite Palestra Cosme Velho 17 9 52,94% 0 0,00%
31/03/14 18:03 Prevdata - Convite Palestra Cosme Velho 17 9 52,94% 0 0,00%
01/04/14 18:01 Comunicado à Dataprev 17 10 58,82% 0 0,00%
08/04/14 18:00 Comunicado à Dataprev 17 9 52,94% 0 0,00%
15/04/14 17:35 Comunicado à Dataprev 17 9 52,94% 0 0,00%
22/04/14 16:57 Notícias Prevdata/Atualize seus dados 17 8 47,06% 0 0,00%
28/04/14 14:23 Eleição Prevdata - Convocação 17 9 52,94% 0 0,00%
29/04/14 15:32 Notícias Prevdata/Relatório Anual de Informações 2013 17 9 52,94% 0 0,00%
06/05/14 15:54 Relatório Anual de Informações 17 11 64,71% 0 0,00%
13/05/14 15:17 Comunicado à Dataprev 18 12 66,67% 0 0,00%
20/05/14 12:33 Comunicado/Atendimento e Eleição 18 11 61,11% 0 0,00%
27/05/14 09:01 Comunicado/Eleição 18 11 61,11% 0 0,00%
03/06/14 16:48 Comunicado Prevdata/Prazo Eleição e Visita RN 18 10 55,56% 0 0,00%
09/06/14 15:31 Comunicado Prevdata/Eleição 18 10 55,56% 0 0,00%
10/06/14 11:23 Comunicado Prevdata/Candidatos eleição e horário na C 18 10 55,56% 0 0,00%
16/06/14 17:01 Comunicado Prevdata/Candidatos eleição 19 10 52,63% 0 0,00%
23/06/14 10:38 Comunicado Prevdata/Julgamento impugnação de candida 19 12 63,16% 0 0,00%
23/06/14 11:14 Comunicado Prevdata/Telefone/Expediente 19 10 52,63% 0 0,00%
24/06/14 13:16 Comunicado Prevdata/Atendimento/cadastro de beneficiár 19 12 63,16% 0 0,00%
01/07/14 17:08 Comunicado Prevdata/Atendimento/HOMOLOGAÇÃO EL 19 11 57,89% 0 0,00%
07/07/14 14:47 Comunicado Prevdata / Vídeo dos candidatos / Atendimen 18 12 66,67% 0 0,00%
15/07/14 12:38 Comunicado Prevdata / PREVFOLHA Especial de ELEIÇÃ 18 12 66,67% 0 0,00%
22/07/14 10:39 Comunicado Prevdata / Atendimento em Santa Catarina / 18 14 77,78% 0 0,00%
29/07/14 14:50 Comunicado Prevdata / Senha ELEIÇÕES/Atendimento 18 14 77,78% 0 0,00%
04/08/14 11:28 Vote agora – ELEIÇÕES Prevdata 2014 18 12 66,67% 0 0,00%
05/08/14 11:29 Comunicado Prevdata / Atendimento 18 11 61,11% 0 0,00%
12/08/14 14:20 Vote agora – ELEIÇÕES Prevdata 2014 18 14 77,78% 0 0,00%
18/08/14 17:37 Eleição - Apuração 18 14 77,78% 0 0,00%
19/08/14 15:58 Comunicado à Dataprev 18 14 77,78% 0 0,00%
26/08/14 11:49 Comunicado à Dataprev 18 13 72,22% 0 0,00%
02/09/14 15:37 Comunicado à Dataprev 17 14 82,35% 0 0,00%
09/09/14 13:59 Comunicado à Dataprev 17 12 70,59% 0 0,00%
16/09/14 15:29 Comunicado à Dataprev 17 12 70,59% 0 0,00%
23/09/14 14:17 Comunicado à Dataprev 17 13 76,47% 0 0,00%
30/09/14 12:59 Comunicado à Dataprev 17 12 70,59% 0 0,00%
07/10/14 14:44 Comunicado à Dataprev 17 15 88,24% 0 0,00%
14/10/14 16:20 Comunicado à Dataprev 17 14 82,35% 0 0,00%
21/10/14 16:12 Comunicado à Dataprev 17 12 70,59% 0 0,00%
28/10/14 16:34 Comunicado à Dataprev 17 11 64,71% 0 0,00%
04/11/14 15:40 Comunicado à Dataprev 17 10 58,82% 0 0,00%
11/11/14 16:17 Comunicado à Dataprev 17 9 52,94% 0 0,00%
18/11/14 16:06 Comunicado à Dataprev 17 12 70,59% 0 0,00%
25/11/14 15:40 Comunicado à Dataprev 17 13 76,47% 0 0,00%
02/12/14 14:36 Comunicado à Dataprev 17 10 58,82% 0 0,00%
02/12/14 15:55 Comunicado à Dataprev- EXTRA 17 12 70,59% 0 0,00%
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 4.3.9 Comunicado aos participantes externos (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, participantes em BPD, empregados cedidos a outros
órgãos, participantes afastados em auxílio-doença (em torno de 200 pessoas em dez/2014); 
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.
Em 2015,  tem-se como meta o crescimento de sua efetividade em 10%, ou seja,  que 47% das
mensagens enviadas sejam lidas pelo grupo.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: realização de uma ação por semana, no mínimo. Ocorrem outras
ações na semana na eventualidade de necessidade de pronta divulgação;
b)  avaliações  de  implementação:  Acompanhamento  de  informações  registradas  pelo  pessoal  de
atendimento;
c) avaliação de resultados: Pesquisa de Satisfação e contadores de acesso à mensagem enviada e
ao site.  Nas  Pesquisas  realizadas,  foi  identificada  como é a  forma preferida  pelos  empregados
(participantes e não participantes) da Prevdata se comunicar.

Acompanhamento:  Identificamos, pela estatística a seguir, que em torno de 43% das mensagens
enviadas são lidas pelo grupo, o que é um quantitativo bastante reduzido, mas superior aos 37%
identificados na medição do ano anterior. 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.
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Data de Envio Assunto Lidos Lidos
02/01/14 18:14 Prevdata - Comunicado aos Participantes 197 82 41,62% 0 0,00%
09/01/14 16:58 Prevdata - Comunicado aos Participantes 201 87 43,28% 0 0,00%
16/01/14 18:27 Prevdata - Comunicado aos Participantes 202 85 42,08% 0 0,00%
23/01/14 17:35 Prevdata - Comunicado aos Participantes 200 95 47,50% 0 0,00%
30/01/14 16:22 Prevdata - Comunicado aos Participantes 203 87 42,86% 0 0,00%
06/02/14 17:34 Prevdata - Comunicado aos Participantes 205 91 44,39% 0 0,00%
13/02/14 14:42 Prevdata - Comunicado aos Participantes 204 102 50,00% 0 0,00%
20/02/14 17:03 Prevdata - Comunicado aos Participantes 204 97 47,55% 0 0,00%
27/02/14 16:06 Prevdata - Comunicado aos Participantes 209 97 46,41% 0 0,00%
06/03/14 15:44 Prevdata - Comunicado aos Participantes 209 87 41,63% 0 0,00%
13/03/14 16:32 Prevdata - Comunicado aos Participantes 206 104 50,49% 0 0,00%
20/03/14 17:34 Prevdata - Comunicado aos Participantes 207 106 51,21% 0 0,00%
27/03/14 17:08 Prevdata - Comunicado aos Participantes 199 102 51,26% 0 0,00%
31/03/14 18:13 Prevdata - Convite Palestra Cosme Velho 201 79 39,30% 0 0,00%
03/04/14 15:10 Prevdata - Comunicado aos Participantes 198 75 37,88% 0 0,00%
10/04/14 16:41 Prevdata - Comunicado aos Participantes 198 84 42,42% 0 0,00%
17/04/14 17:03 Prevdata - Comunicado aos Participantes 198 71 35,86% 0 0,00%
24/04/14 17:25 Prevdata - Comunicado aos Participantes 198 75 37,88% 0 0,00%
28/04/14 14:29 Eleição Prevdata - Convocação 195 87 44,62% 0 0,00%
29/04/14 14:42 Prevdata - Relatório Anual de Informações 2013 195 72 36,92% 0 0,00%
08/05/14 15:15 Prevdata - Comunicado aos Participantes 201 90 44,78% 0 0,00%
22/05/14 16:54 Prevdata - Comunicado aos Participantes 196 80 40,82% 0 0,00%
29/05/14 09:30 Prevdata - Comunicado aos Participantes 192 86 44,79% 0 0,00%
05/06/14 10:12 Prevdata - Comunicado aos Participantes 193 78 40,41% 0 0,00%
09/06/14 15:45 Prevdata - Comunicado aos Participantes 194 88 45,36% 0 0,00%
11/06/14 09:55 Prevdata - Comunicado aos Participantes 193 79 40,93% 0 0,00%
18/06/14 11:03 Prevdata - Comunicado aos Participantes 193 90 46,63% 0 0,00%
23/06/14 10:41 Prevdata - Comunicado aos Participantes 193 83 43,01% 0 0,00%
26/06/14 14:16 Prevdata - Comunicado aos Participantes 193 76 39,38% 0 0,00%
03/07/14 14:58 Prevdata - Comunicado aos Participantes 195 92 47,18% 0 0,00%
10/07/14 09:34 Comunicado Prevdata - Vídeo Minuto do Candidato 208 101 48,56% 0 0,00%
17/07/14 09:44 Comunicado Prevdata - Prevfolha Eleição 205 81 39,51% 0 0,00%
24/07/14 12:22 Comunicado Prevdata - Eleição 209 80 38,28% 0 0,00%
31/07/14 09:59 Comunicado Prevdata / Senha ELEIÇÕES 207 102 49,28% 0 0,00%
04/08/14 11:36 Vote agora – ELEIÇÕES Prevdata 2014 208 74 35,58% 0 0,00%
07/08/14 14:56 Comunicado Prevdata / ELEIÇÕES 207 71 34,30% 0 0,00%
14/08/14 10:53 Vote agora – ELEIÇÕES Prevdata 2014 202 61 30,20% 0 0,00%
18/08/14 17:44 Eleição - Apuração 203 77 37,93% 0 0,00%
21/08/14 12:43 Prevdata - Comunicado aos Participantes 206 102 49,51% 0 0,00%
28/08/14 15:32 Prevdata - Comunicado aos Participantes 210 102 48,57% 0 0,00%
04/09/14 14:58 Prevdata - Comunicado aos Participantes 209 82 39,23% 0 0,00%
11/09/14 12:05 Prevdata - Comunicado aos Participantes 204 82 40,20% 0 0,00%
18/09/14 14:11 Prevdata - Comunicado aos Participantes 199 93 46,73% 0 0,00%
25/09/14 14:28 Prevdata - Comunicado aos Participantes 201 97 48,26% 0 0,00%
02/10/14 16:11 Prevdata - Comunicado aos Participantes 199 90 45,23% 0 0,00%
09/10/14 14:57 Prevdata - Comunicado aos Participantes 196 76 38,78% 0 0,00%
16/10/14 15:04 Prevdata - Comunicado aos Participantes 196 78 39,80% 0 0,00%
23/10/14 15:19 Prevdata - Comunicado aos Participantes 194 86 44,33% 0 0,00%
30/10/14 14:16 Prevdata - Comunicado aos Participantes 193 72 37,31% 0 0,00%
06/11/14 14:08 Prevdata - Comunicado aos Participantes 195 79 40,51% 0 0,00%
13/11/14 15:20 Prevdata - Comunicado aos Participantes 194 94 48,45% 0 0,00%
19/11/14 15:43 Prevdata - Comunicado aos Participantes 193 94 48,70% 0 0,00%
27/11/14 16:24 Prevdata - Comunicado aos Participantes 194 83 42,78% 0 0,00%
04/12/14 16:41 Prevdata - Comunicado aos Participantes 195 68 34,87% 0 0,00%
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 4.3.10 Comunicado aos Assistidos (edição para aposentados e pensionistas)

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.
Nível de atuação: informação / orientação;
Público alvo a ser atingido:  assistidos que têm e-mail cadastrado (em torno de 1000 pessoas em
dezembro de 2014);
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.
Em 2015,  tem-se como meta o crescimento de sua efetividade em 10%, ou seja,  que 47% das
mensagens enviadas sejam lidas pelo grupo.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: realização de uma ação por semana, no mínimo. Ocorrem outras
ações na semana na eventualidade de necessidade de pronta divulgação;
b)  avaliações  de  implementação:  Acompanhamento  de  informações  registradas  pelo  pessoal  de
atendimento;
c) avaliação de resultados: Pesquisa de Satisfação e contadores de acesso à mensagem enviada e
ao site.  Nas  Pesquisas  realizadas,  foi  identificada  como é a  forma preferida  pelos  empregados
(participantes e não participantes) da Prevdata se comunicar.

Acompanhamento:  Identificamos, pela estatística a seguir, que em torno de 43% das mensagens
enviadas são lidas pelo grupo, o que é um quantitativo bastante reduzido, mas superior aos 40%
identificados na medição do ano anterior. 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.
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Data de Envio Assunto Lidos Lidos
03/01/14 16:38 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 917 350 38,17% 0 0,00%
10/01/14 16:44 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 921 446 48,43% 2 0,22%
17/01/14 16:49 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 921 395 42,89% 0 0,00%
24/01/14 16:32 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 840 427 50,83% 0 0,00%
31/01/14 14:41 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 924 443 47,94% 2 0,22%
07/02/14 18:15 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 921 439 47,67% 0 0,00%
14/02/14 16:41 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 921 454 49,29% 3 0,33%
21/02/14 15:06 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 923 420 45,50% 2 0,22%
28/02/14 14:17 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 923 457 49,51% 2 0,22%
07/03/14 14:43 Prevdata - Comunicado aos Assistidos/IR 916 416 45,41% 1 0,11%
14/03/14 17:48 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 919 493 53,65% 2 0,22%
21/03/14 15:38 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 921 486 52,77% 0 0,00%
28/03/14 14:40 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 922 438 47,51% 0 0,00%
04/04/14 18:10 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 921 412 44,73% 0 0,00%
11/04/14 16:53 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 920 454 49,35% 2 0,22%
06/05/14 16:55 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 936 405 43,27% 1 0,11%
06/05/14 16:55 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 938 460 49,04% 1 0,11%
06/05/14 16:57 Eleição Prevdata - Convocação 938 396 42,22% 0 0,00%
06/05/14 16:57 Prevdata - Relatório Anual de Informações 2 938 344 36,67% 1 0,11%
09/05/14 18:02 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 938 419 44,67% 1 0,11%
16/05/14 11:30 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 946 467 49,37% 0 0,00%
23/05/14 10:49 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 961 400 41,62% 0 0,00%
30/05/14 10:02 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 961 441 45,89% 0 0,00%
06/06/14 17:32 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 960 377 39,27% 0 0,00%
09/06/14 15:40 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 960 446 46,46% 0 0,00%
13/06/14 11:38 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 380 176 46,32% 0 0,00%
18/06/14 11:15 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 965 438 45,39% 0 0,00%
23/06/14 10:50 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 965 457 47,36% 0 0,00%
27/06/14 10:42 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 964 455 47,20% 0 0,00%
03/07/14 15:17 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 959 436 45,46% 0 0,00%
11/07/14 09:10 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 961 465 48,39% 0 0,00%
18/07/14 08:06 Comunicado Prevdata - Prevfolha Especial E 965 383 39,69% 0 0,00%
25/07/14 13:46 Comunicado Prevdata - Eleição 971 342 35,22% 0 0,00%
01/08/14 15:12 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 974 427 43,84% 0 0,00%
04/08/14 11:51 Vote agora – ELEIÇÕES Prevdata 2014 974 298 30,60% 0 0,00%
08/08/14 13:58 Comunicado Prevdata / Eleições 980 316 32,24% 0 0,00%
14/08/14 11:05 Vote agora – ELEIÇÕES Prevdata 2014 982 243 24,75% 0 0,00%
18/08/14 17:53 Eleição - Apuração 990 338 34,14% 0 0,00%
22/08/14 10:55 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 992 412 41,53% 0 0,00%
29/08/14 13:34 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 995 379 38,09% 0 0,00%
05/09/14 12:32 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 995 445 44,72% 0 0,00%
12/09/14 11:26 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 995 366 36,78% 0 0,00%
19/09/14 14:45 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 999 444 44,44% 0 0,00%
22/09/14 17:12 Prevdata - Comunicado aos Assistidos-EXT 744 333 44,76% 0 0,00%
26/09/14 16:08 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 998 385 38,58% 1 0,10%
07/10/14 14:25 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 998 370 37,07% 1 0,10%
14/10/14 11:32 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 998 353 35,37% 1 0,10%
17/10/14 14:50 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 998 368 36,87% 0 0,00%
24/10/14 15:58 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 999 384 38,44% 0 0,00%
31/10/14 16:47 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 999 449 44,94% 0 0,00%
07/11/14 13:00 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 1000 394 39,40% 1 0,10%
14/11/14 15:02 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 1000 445 44,50% 0 0,00%
21/11/14 15:37 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 1004 451 44,92% 0 0,00%
28/11/14 16:34 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 1003 434 43,27% 0 0,00%
05/12/14 17:21 Prevdata - Comunicado aos Assistidos 1003 317 31,61% 0 0,00%
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 4.3.11 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 diversas, a satisfação e compreensão dos planos de benefícios e a
adesão ao Plano CV – Prevdata II.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: Conforme demanda e calendários específicos;
b)  avaliações  de  implementação:  Índice  de  participação,  acompanhamento  de  informações
registradas pelo pessoal de atendimento e Pesquisa de Satisfação;
c)  avaliação de resultados:  Retornos dos participantes,  Pesquisa de Satisfação e contadores de
acesso à mensagem enviada e ao site. 

Concurso de Fotografia:  Foi lançada a campanha do Concurso de Fotografia para o Calendário
Prevdata 2015, com o tema Aposentadoria: o que torna sua vida mais feliz?
A  Prevdata  está  sempre  pensando  em  formas  de  incentivar  as  pessoas  a  pensarem  sobre
aposentadoria, felicidade na terceira idade e como devemos nos preparar para esta fase da vida,
com a participação da previdência complementar. As melhores fotos compõem o Calendário 2015 e
outras publicações da entidade, ajudando a fixar a imagem da Prevdata entre os empregados da
nossa patrocinadora.
O Concurso de Fotografias Prevdata de 2014 teve 488 fotos inscritas e 116 participantes, resultado
bastante superior ao de 2013, que teve 78 fotos inscritas de 13 participantes.
Os acessos à área específica do site ficaram assim:
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 4.3.12 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:  publicação  anual,  informando  sobre  a  entidade,  seus  resultados
financeiros e de gestão, promovendo e ampliando as discussões sobre a entidade e a Previdência
Complementar.
Em 2015, tem-se como meta o crescimento de sua efetividade em 10%, ou seja, que haja, pelo
menos, 688 acessos no ano.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: realização de uma ação anual, com planejamento com três meses
de antecedência;
b)  avaliações  de  implementação:  Acompanhamento  de  informações  registradas  pelo  pessoal  de
atendimento, estatísticas de acesso ao site (hotsite do RAI) e Pesquisa de Satisfação;
c) avaliação de resultados: Pesquisa de Satisfação e contadores de acesso ao site.

Acompanhamento: Em 2013, quando foi publicado o RAI 2012, tivemos 213 acessos no primeiro
mês e um total de 346 acessos no ano. Agora em 2014, a publicação do RAI teve maior interesse,
com  273 acessos no primeiro mês e  626 no ano. Vemos que, além do momento de divulgação,
temos outro pico de visitas ao informativo no período que antecedeu as eleições na Prevdata.
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 4.3.13 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: ter um curso completo disponível até dezembro de 2014;
Acompanhamento: meta não foi cumprida. Evento suspenso, sendo reavaliado.
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 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. Próximo evento previsto para 2014
Acompanhamento: Ação não foi realizada. Evento suspenso, sendo reavaliado.

 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: Em 2015, ampliar a utilização da área pelos representantes regionais em
10%; Em 2015, disponibilizar um novo conteúdo a cada bimestre.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: realização de uma ação mensal, com foco em formação;
b)  avaliações  de  implementação:  Acompanhamento  de  informações  registradas  pelo  pessoal  de
atendimento, estatísticas de acesso ao site;
c) avaliação de resultados: Pesquisa de Satisfação e contadores de acesso ao site.

Acompanhamento: Acessos à área dos Representantes do site

A quantidade de acessos é bastante reduzida à Área do Representante,  não cumprindo a meta
proposta. Isto parece ocorrer pela falta de atratividade e novidades, bem como pela falta de interesse
do grupo, o que precisamos estimular.
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 4.5 Empregados da Prevdata

 4.5.1 Extranet – extranet da Prevdata

Objetivo Específico: É a rede interna da Entidade, reunindo, em área de acesso restrito do site,
informações atualizadas sobre o dia a dia da Entidade. Área de 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: Em 2015, ampliar a utilização da área pelos empregados em 10%; Em
2015, gerar um novo conteúdo a cada bimestre.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a)  indicadores  de  monitoramento:  realização  de  uma  ação  semanal,  com  foco  em  formação  e
informação;
b) avaliações de implementação: Acompanhamento de informações registradas pela área de RH e
Pesquisa de Clima Organizacional, estatísticas de acesso;
c) avaliação de resultados: Pesquisa de Clima Organizacional.

Acompanhamento: Seguem acessos à extranet da Prevdata, entretanto precisa ser buscado melhor
indicador de efetividade já que muitos empregados têm na extranet ferramentas de trabalho não a
buscando, necessariamente, para consultar informações disponibilizadas.

 4.5.2 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;

Prevdata - Programa de Educação Financeira e Previdenciária
2014 – 2015

48 de 53



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:  Em 2015,  executar,  pelo menos,  80% do orçamento aprovado para o
plano de capacitação. Reavaliar a meta após trabalho de Gestão por Competências, quando serão
avaliadas lacunas de formação.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: no mínimo um evento mensal, seguindo cronograma de Abrapp e
definido no Planejamento Estratégico
b) avaliações de implementação: Formulário de avaliação ao final do evento, repasse aos colegas
sobre evento realizado e acompanhamento regular das ações executadas;
c) avaliação de resultados: Testagem de conhecimento, dinâmicas de avaliação e Pesquisa de Clima
organizacional.

Acompanhamento:

 4.5.3 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,  Conselheiros  e  representantes
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regionais da Prevdata.
Forma e  meio  de  comunicação  utilizados:  Forma:  artigos;  Meio  de  comunicação:  mensagem
eletrônica;
Meta  de  Implementação:  publicação  diária,  informando  sobre  o  segmento  de  Previdência
Complementar. Em 2015, tem-se como meta o crescimento de sua efetividade em 10%, atingindo, no
mínimo, 45,5% de mensagens abertas.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: ação diária;
b) avaliações de implementação: Acompanhamento de informações registradas pela Comunicação e
contadores de envio;
c) avaliação de resultados: Recepção e leitura das mensagens; Pesquisa de Clima Organizacional.

Acompanhamento: Seguem as mensagens enviadas e a quantidade de mensagens abertas. Temos
41,46% de mensagens abertas, o que é inferior aos 43,36% alcançados em 2013. Como medida
para buscarmos o atingimento da meta, faremos mudanças nos títulos para tornar mais atraente a
abertura dos e-mails. 

 4.5.4 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. Em 2015, ampliar a leitura em 10% ao ano, atingindo, no mínimo, 67% de mensagens
lidas.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: publicação semanal ou periódica, conforme demanda;
b) avaliações de implementação: Acompanhamento de informações registradas pela Comunicação e
contadores de envio;
c) avaliação de resultados: Recepção e leitura das mensagens; Pesquisa de Clima Organizacional.

Acompanhamento: Identificamos, pela estatística a seguir, que, em média, 61,31% das mensagens
são lidas, resultado pouco superior a 60% encontrado em 2013.
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 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: publicação mensal.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: publicação mensal;
b) avaliações de implementação: discussões promovidas em reuniões dos Conselhos;
c) avaliação de resultados: Feedback dos conselheiros.
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 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: Em 2015, realizar pelo menos 1 (uma) palestra ao ano.
Acompanhamento: Ação não foi realizada em 2014.

 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,  ampliando  as  discussões  sobre  a  Previdência
Complementar para além dos públicos diretos da Prevdata.
Em 2015, comprovar obtenção de espaço em mídia externa pelo menos 2 (duas) vezes a cada
semestre.
Metodologia de monitoramento e avaliação: 
a) indicadores de monitoramento: 2 (duas) vezes a cada semestre, no mínimo;
b) avaliações de implementação: Acompanhamento de informações registradas pela Comunicação;
c) avaliação de resultados:  Feedback dos participantes, do público do segmento e servidores da
Previdência Social.

Acompanhamento:
Foram informados para Assprevsite, Anapar, Rádio Previdência e Suporte Consultoria os seguintes
eventos:  eleição  em  agosto,  concurso  de  fotografia  em  setembro,  posse  dos  conselheiros  em
setembro, resultado do concurso de fotografia em outubro e evento de previdência em novembro.
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 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;
Acompanhamento: Evento suspenso, aguardando definição.

 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. Evento suspenso,
aguardando definição.
Acompanhamento: ação não realizada.

 5.3.2 Sala de atendimento on-line

Objetivo Específico: Realização de bate-papos (chats) com horário pré-definido para orientação e
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. Adiado para dezembro de 2015.
Acompanhamento: Ação não realizada.
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