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EDITORIAL

Guilherme Velloso Leão,
 Diretor-Presidente 

da Mais PrevidêAncia

Recentemente, a PREVIC,  
que é a  Superintendência 
Nacional de Previdência 

Complementar, responsável pela 
supervisão das EFPC (os fundos 
de pensão), com o objetivo de 
mapear as consequências 
da crise do Covid-19 nas 
entidades supervisionadas, 
solicitou informações acerca de 
diversos aspectos relevantes das 
fundações, tanto com relação 
às mudanças na gestão interna 
e relacionamento com seus 
funcionários e participantes, 
quanto na avaliação dos efeitos 
da pandemia sobre a solvência 
e liquidez das fundações. 
Responderam à pesquisa 
um total de 260 fundações, 
representando mais de 80% do 
setor.

Em edições anteriores deste 
nosso informativo digital 
mensal +PNews, já falamos 

sobre o impacto da crise sobre 
o patrimônio, os investimentos, 
a solvência e liquidez da 
Mais Previdência. E nunca é 
demais reafirmar que estamos 
monitorando esta questão 
mensalmente e posso lhes 
garantir que a situação se 
mantém sob controle. A carteira 
de investimentos voltou a 
apresentar ótima rentabilidade, 
acima da meta atuarial e do 
CDI, e os ativos de liquidez 
imediata da fundação são mais 
do que suficientes para honrar 
com todos os pagamentos de 
aposentadoria, resgates e novos 
empréstimos.

Com relação ao funcionamento 
e gestão da entidade, em linha 
com os resultados da pesquisa 
da Previc, estamos mantendo 
política ativa de monitoramento e 
proteção aos nossos funcionários 
e contribuindo na educação aos 
nossos participantes ativos e 
assistidos para os cuidados 
e medidas de prevenção que 
devemos adotar para mitigar o 
risco de contração do Covid-19.

A pesquisa da Previc mostrou 
que todas as EFPC adotaram o 
home office para praticamente 
todos funcionários, sem 
relato de qualquer dificuldade 
operacional. A implementação 
do home office foi viabilizada 
pela disponibilização de material 
de trabalho como notebook, 
desktops, softwares, entre outros 
na casa dos funcionários. Aqui 
na Mais Previdência, para a 
segurança de todos, adotamos o 
mesmo procedimento, inclusive, 

realizando avaliação técnica 
especializada sobre as condições 
de trabalho na casa dos nossos 
colaboradores para certificarmos 
sobre a adequação física e 
ergonômica dos espaços para 
o trabalho in home.  Além disso, 
mantivemos um ou, no máximo, 
dois funcionários trabalhando 
presencialmente na Mais 
Previdência, preferencialmente, 
em turnos diferentes e apenas 
para dar andamento as rotinas 
operacionais específicas junto 
a fornecedores ou à Previc, 
por exemplo. Definimos ainda 
protocolos padronizados na 
equipe para evitar riscos de 
contágio entre os funcionários 
e instalamos equipamentos de 
álcool em gel no acesso aos 
andares. Assim como, já está 
em andamento o projeto de 
reestruturação dos espaços 
de trabalho para reduzir os 
contatos pessoais e melhorar 
a ventilação nos ambientes da 
sede (investimento ainda por 
ocorrer). É válido pontuar ainda 
que criamos protocolo padrão 
junto aos funcionários em relação 
à obrigação e conscientização 
para relatarem casos de Covid-
19 junto aos familiares e 
conhecidos com quem tenham 
contato de rotina, procedendo-se 
ao imediato afastamento e 
isolamento.

Junto aos participantes, 
desenvolvemos materiais 
informativos para apoiar a 
saúde e integridade de todos, 
e, em conformidade com 
o padrão observado entre 
as EFPC, suspendemos o 
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atendimento presencial, seguindo 
recomendações e diretrizes 
repassadas pelo Ministério da 
Saúde e outras autoridades 
estaduais e  municipais 
brasileiras. Sob esse aspecto, vale 
ressaltar que os atendimentos 
aos participantes e assistidos 
estão ocorrendo normalmente 
por telefone, WhatsApp, e-mail 
ou outros canais de comunicação 
estabelecidos pela entidade, sem 
qualquer perda de qualidade.

Conforme a pesquisa da Previc, 
também foi mantida na Mais 
Previdência a normalidade e 
periodicidade das reuniões 
com os órgãos estatutários (os 
Conselhos), mediante realização 

de videoconferências e no 
relacionamento e atendimento 
aos requerimentos demandados 
pelo Supervisor (Previc). 

Enfim, na Mais Previdência, até 
o presente momento, o que 
percebemos é que a mudança 
de rotina com o surgimento 
do Covid-19 elevou a carga de 
tarefas, mas, em compensação, 
houve claro aumento de 
produtividade com o home office, 
não comprometendo por isso 
nenhum processo ou projeto. 
Aliás, diante desse ganho de 
produtividade, projetos que até 
então estavam arquivados à 
espera do momento adequado 
para serem operacionalizados 

entraram na linha de produção. 
Na área de TI e relacionamento 
com o cliente, por exemplo, 
teremos grandes avanços pela 
frente. 

Acompanhe e participe de 
sua entidade. Mesmo que 
virtualmente, nossas portas 
estão sempre abertas para 
todos os participantes e seus 
familiares. E não deixem de 
lado o seu planejamento e 
disciplina com a previdência 
privada. Afinal, essa crise passa 
e uma das lições que fica é a 
importância de poupar e ter 
reservas para imprevistos como 
o que estamos vivendo agora.

Guilherme Velloso Leão

EXPEDIENTE

+PNEWS: o informativo digital mensal da Mais Previdência. DIRETORIA EXECUTIVA:  Guilherme  Velloso  Leão, Diretor-
-Presidente,  Fernando  Dias  Silva,  Diretor  de  Administração  e  Benefícios Previdenciários, e Letícia Carla Ataíde, Diretora 
de Investimentos e Controles Atuariais.  PRODUÇÃO, REDAÇÃO E REVISÃO: Tabata  Martins,  16017/MG. DIAGRAMAÇÃO: 
Tainah França. 

ENDEREÇO: Rua Bernardo Guimarães, 63, Funcionários, Belo Horizonte, MG - 30140-080. 
CONTATOS: (31) 3284.8407 - atendimento@maisprevidencia.com - www.maisprevidencia.com.

02



Mais Previdência 
realiza Semana

 dos Aposentados
Ação foi desenvolvida com o intuito de substituir o tradicional e presencial 

Encontro dos Aposentados em decorrência da pandemia de Covid-19

FIQUE POR DENTRO Por Tabata Martins

A Semana dos 
Aposentados surgiu para 

diminuir a distância e 
reafirmar para os nossos 
aposentados o tanto que 

eles são importantes para 
nós.

Patrícia Campos, Consultora de 
Vendas da Mais Previdência
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Há cinco anos, a Mais Previdência realiza o tradicional e presencial Encontro dos Aposentados, 
um evento criado para fomentar a oportunidade dos assistidos da entidade se reencontrarem 
e partilharem suas experiências em um momento tão esperado na vida de cada um como a 

aposentadoria. Por isso, este ano, em decorrência da atual pandemia de Covid-19 e das recomendações 
e diretrizes de prevenção da doença repassadas constantemente pelo Ministério da Saúde e outras 
autoridades estaduais e municipais brasileiras, a entidade resolveu promover a Semana dos Aposentados 
como substituição. 



FIQUE POR DENTRO

A Semana dos 
Aposentados foi muito 
importante para trazer 
valiosas orientações 

aos assistidos em um 
momento em

 que informação é
 prevenção”

Fernando Dias, Diretor de 
Administração e Benefícios da 

Mais Previdência.
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Dias, por usa vez, ressalta a preocupação e zelo da Mais Previdência junto ao público dos aposentados, 
principalmente, nos atuais tempos de necessário distanciamento social. “Para a Diretoria-Executiva da nossa 
entidade está muito claro o compromisso que temos em, realmente, garantir uma aposentadoria de verdade 
aos nossos participantes e isso implica em uma contínua assistência aos já aposentados, principalmente, 
hoje em dia em tempos tão difíceis. E o Encontro dos Aposentados foi pensado para também nos aproximar 
desse público e, assim, identificarmos como podemos ajudar nesta fase da melhor idade. Por isso, este 
ano, não poderíamos deixar de fazer algo e acredito que a Semana dos Aposentados foi muito importante 
para trazer valiosas orientações aos assistidos em um momento em que informação é prevenção”, avalia.

De acordo com Patrícia Campos, Consultora de 
Vendas da Mais Previdência e a responsável pela 
idealização do Encontro dos Aposentados nos 
últimos cinco anos, a iniciativa de adaptação foi 
uma comprovação da valorização da direção da 
entidade em relação aos aposentados. “Sempre 
tive paixão pelo público sênior e muitas ideias e 
projetos voltados para o público maduro. Há 6 
anos, meu gestor Fernando Dias, atual Diretor de 
Investimentos e Benefícios da Mais Previdência, 
comprou uma dessas ideias e, assim, realizamos o 
1º Encontro de Aposentados, que foi um verdadeiro 
sucesso! Ao todo, 156 aposentados marcaram 
presença e ficaram muito felizes pela oportunidade 
de reencontrarem colegas de trabalho em um 
momento só deles. Graças ao sucesso do primeiro 
encontro, o evento se estabeleceu no calendário 

da entidade e, assim, passou a ser muito esperado 
por todos. Nas suas cinco anteriores edições, 
temas como alegria, movimento e memórias foram 
abordados de maneira criativa para diferenciar 
positivamente cada edição. Tudo foi pensado com 
muito carinho para os nossos aposentados. Neste 
ano, apesar da pandemia, não poderíamos deixar 
passar em branco e romper o ciclo de aproximação 
fortalecido entre esse público nos últimos anos. Por 
isso, pensamos em como poderíamos nos fazer 
presentes em meio a isso tudo. Dessa forma, a 
Semana dos Aposentados surgiu para diminuir a 
distância e reafirmar para os nossos aposentados 
o tanto que eles são importantes para nós, além de 
passar a mensagem que esperamos muito poder 
nos encontrarmos novamente em 2021”, afirma.



FIQUE POR DENTRO

Semana dos 
Aposentados

A Semana dos Aposentados da Mais Previdência 
foi antecipada com o envio de um marcador 
de páginas à casa de cada um dos quase 
800 assistidos da entidade  como um convite 
para que eles aproveitassem o tempo em 
casa devido à pandemia e se aventurassem 
em novas descobertas por meio da leitura. 

Na sequência, todos os aposentados receberam 
um e-mail marketing com aviso sobre o envio 
do presente e anúncio do começo da Semana 
dos Aposentados, que foi realizada de forma 
totalmente virtual, por meio de vídeos com dicas 
de especialistas, entre os dias 24  a  28 de agosto.

Durante cinco 
dias seguidos, as 
temáticas ‘Como fazer 
a aposentadoria render mais e 
quem sabe criar outra renda ao empreender’; 
‘Como a tecnologia pode ajudar no contato 
com a família e a resolver coisas do dia a 
dia com segurança’; ‘Como manter a mente 
ocupada com atividades prazerosas é saudável 
e produtivo’; ‘A importância da prática diária 
de atividade física para envelhecer bem’; e 
‘Como fazer da terceira idade a melhor idade’ 
foram trabalhadas junto aos aposentados.

Todo esse material audiovisual foi postado no perfil da Mais Previdência no 
YouTube e também divulgado junto aos aposentados por meio de e-mail 
marketing e posts nos perfis da entidade no Facebook e Instagram.  
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL9V2HNUsM5p5ftb3GrWJQiHvxb4f4C2Ya
https://www.facebook.com/maisprevidencia
https://www.instagram.com/maisprevidencia/?hl=pt-br


INVESTIMENTOS Por Redação

Novo membro foi convidado pela Diretoria-Executiva com o 
intuito de fomentar a governança, independência e segurança 
da entidade junto aos seus participantes

Nos últimos anos, a 
legislação que rege os 
fundos de pensão como 

a Mais Previdência tem evoluído 
bastante, o que demanda elevada 
governança. Com isso, hoje em 
dia, é frequente que as Entidades 
Fechadas de Previdência 
Complementar (EFPC) sejam 
constituídas por um Comitê de 
Investimentos, Comitê de Gestão 
de Riscos, Comitê de Auditoria, 
Diretoria-Executiva, Conselho 
Fiscal e Conselho Deliberativo 
como órgãos de gestão essenciais 
para o desenvolvimento de 
processos robustos.

Imersa nesse contexto, a Mais 
Previdência possui um Comitê 
de Investimentos que oferece 
suporte técnico consultivo e 
independente, assessorando 

a Diretoria-Executiva na 
gestão econômico-financeira. 
Para tanto, são observadas 
as diretrizes da Política de 
Investimentos e da legislação 
vigente de forma a proteger 
os interesses de participantes 
ativos, assistidos, beneficiários 
e patrocinadores. Mas, como 
garantir a independência e a 
segurança nesse âmbito?

A transparência é um dos 
princípios básicos, que deve 
explicar o rito decisório desde 
a sua origem e evidenciar o 
embasamento dos envolvidos e 
a sua anuência ou discordância 
justif icada no processo.
Assim como, a segurança é 
permeada sobremaneira por 
análise extensiva e igualmente 
transparente dos aspectos 

qualitativos e quantitativos 
associados à viabilidade de 
um investimento e à sua 
correspondência com as 
necessidades específicas dos 
planos geridos pela entidade. 
Nesse sentido, a Mais Previdência 
conta com uma consultoria de 
investimentos, a PPS Portfolio 
Performance, para assessorar 
o Comitê de Investimentos nos 
processos de monitoramento e 
avaliação dos investimentos. Além 
disso, com o intuito de fomentar 
a governança, independência e 
segurança junto aos seus mais 
de cinco mil participantes, a 
Diretoria-Executiva da entidade 
convidou um consultor externo 
para fazer parte do Comitê de 
Investimentos. 
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COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
DA MAIS PREVIDÊNCIA 
PASSA A CONTAR
COM CONSULTOR EXTERNO 
COMO INTEGRANTE



INVESTIMENTOS

O QUE É O COMITÊ DE INVESTIMENTOS?

Letícia Ataíde, atual 
Diretora de Investimentos e 
Controles Atuariais da Mais 

Previdência.

De acordo com Letícia Ataíde, atual Diretora de Investimentos e Controles 
Atuariais, “o Comitê de Investimentos da Mais Previdência é um órgão de 
suporte técnico consultivo e independente, cuja finalidade é assessorar 
a Diretoria-Executiva na gestão econômico-financeira dos recursos dos 
planos de benefício, considerando as exigências legais relacionadas à 
rentabilidade, segurança, solvência e liquidez dos investimentos. Em 
junho de 2020, o Conselho Deliberativo da Mais Previdência aprovou 
a alteração na composição do comitê com a inclusão de um membro 
externo tecnicamente qualificado. Essa mudança tem o claro propósito 
de trazer mais governança, independência nas decisões e qualidade 
técnica para as discussões de investimento”, explica.

Essa mudança tem o claro propósito de trazer mais 
governança, independência nas decisões e qualidade 
técnica para as discussões de investimento”

QUEM É O
NOVO
MEMBRO 
DO COMITÊ DE 
INVESTIMENTOS?

“A Mais Previdência dá um 
passo à frente ao propiciar 
que um membro externo 
possa ser integrado ao 
Comitê de Investimentos 
com direito a voto”

Rafael Sampaio, o novo 
membro do Comitê de 
Investimentos da Mais 
Previdência.
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O novo membro do Comitê de Investimentos no papel de consultor 
externo é Rafael Sampaio, sócio e responsável pelo desenvolvimento 
e coordenação das atividades relacionadas à implementação de 
modelos matemáticos e financeiros na PPS Portfolio Performance, 
empresa de consultoria financeira credenciada na Comissão de 
Valores Mobiliários com escopo de prestação de serviços às 
EFPC em conformidade com a legislação.

Sampaio é graduado em Matemática Pura e Ciência da Computação 
pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São 
Paulo (IME-USP), além de ser Mestre em Ciência da Computação 
e Doutorando em Ciência da Computação pelo mesmo instituto. 
Além disso, o consultor também atua como professor de Finanças 
no Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, Saint Paul Escola de 
Negócios e no Centro Educacional UniAbrapp, possui o Certificado 
em Mercados Financeiros e Derivativos pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI) e 
ainda está à frente dos projetos de Asset Liability Management 
e Cash Flow Matching desenvolvidos pela PPS.

INVESTIMENTOS

QUAIS SÃO AS EXPECTATIVAS DO NOVO 
MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS?

Segundo Sampaio, as suas expectativas como 
novo membro do Comitê de Investimentos da Mais 
Previdência são as melhores possíveis, uma vez 
que tem a intenção de subsidiá-lo com as práticas 
de sucesso que observa na indústria de fundos 
de pensão dentro e fora do Brasil. “Os desafios 
em previdência são crescentes e a atuação do 
Comitê de Investimentos é fundamental para 
que a entidade possa capturar tendências, 
oportunidades e reagir aos movimentos de 
mercado com fundamentação técnica. A intenção 
é dividir com os membros do Comitê a nossa 
leitura de mercado e uma visão ampla da atuação 
de outras entidades brasileiras e internacionais, 
dos gestores de recursos e das expectativas 
colocadas pelo órgão regulador”, garante.

O consultor afirma que o equilíbrio dos aspectos 
técnicos de investimentos e a percepção de 
tolerância ao risco dos participantes é seu 

maior objetivo em sua nova atuação junto à 
Mais Previdência. “A pluralidade de visões no 
Comitê de Investimentos é enriquecedora e 
precisa estar alinhada à cultura da entidade e 
das expectativas dos participantes quanto aos 
benefícios”, esclarece. 

Por fim, Sampaio comenta a sua visão sobre 
a importância da participação de um membro 
externo no Comitê de Investimentos da Mais 
Previdência. “A Mais Previdência, cuja gestão de 
investimentos já é pautada pela diversificação 
de classes, processos formais e governança 
robusta, dá um passo à frente ao propiciar que 
um membro externo possa ser integrado ao 
Comitê, com direito a voto. É algo largamente 
praticado em Conselhos de Administração de 
boas empresas e uma tendência bem-vinda às 
necessidades específicas dos fundos de pensão”, 
conclui.
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Garanta
 conforto e amparo 

financeiro para 
você e sua família 
em momentos de 

incerteza como 
os atuais devido à 

pandemia
 de Covid-19!

COMO?
Faça um 
seguro 
conosco!

Agora, todos os participantes da Mais Previdência podem adquirir seguros 
diversos por meio da entidade, incluindo benefícios exclusivos como:

Aproveite que está em casa, 
clique aqui e entre em contato 
com os nossos consultores 
pelo WhatsApp para fazer uma 
cotação!

Se preferir, pode enviar e-mail para 
atendimento@maisprevidencia.com 
ou ligar para (31) 999152257.

sorteio mensal de R$ 5 mil por mês                    

assistência pet                                                         assistência mulher

assistência desconto farmácia

https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5531999152257
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DESTAQUES

Protocolo interno para 
prevenção do Covid-19

Com a intenção de reforçar as medidas de 
prevenção contra o Covid-19 já tomadas 
desde o começo da pandemia, a Diretoria-

Executiva da Mais Previdência adotou entre toda a 
equipe da entidade um novo protocolo interno de 
segurança. De acordo com Fernando Dias, Diretor 

de Administração e 
Benefícios da entidade, 
a criação do ‘Protocolo 
interno para prevenção 
do Covid-19’ da Mais 
Previdência‘ foi pensada 
em decorrência do 
avanço da doença e da 

real necessidade de cada um fazer a sua parte. 
“A nossa intenção é proteger ainda mais todos 
os nossos colaboradores, uma vez que a cidade 
de Belo Horizonte e o Estado de Minas Gerais 
passa por uma fase bem preocupante do aumento 
dos casos e mortes por Covid-19 diariamente. O 
protocolo foi partilhado e explicado para toda a 
equipe pelo nosso setor de Recursos Humanos e 
esperamos que tais precauções também sejam 
levadas até as famílias dos nossos funcionários, 
assim como sirvam de alerta para os nossos 
participantes. Afinal, informação também é 
prevenção e, juntos, podemos e vamos vencer 
tudo isso”, afirma. Clique aqui e saiba mais! 

Diretor-Presidente tem uma 
boa notícia para você!

Um vídeo gravado por Guilherme Velloso Leão, 
Diretor-Presidente da Mais Previdência, foi 
divulgado entre todos os participantes da 

entidade com o objetivo de tranquilizá-los em 
relação à manutenção da solidez dos Planos 
Casfam e Mais Previdência Família mesmo 
em tempos de pandemia de Covid-19 como 
os atuais. “A carteira de investimentos da Mais 
Previdência é suficientemente sólida para 
suportar o momento que estamos passando. É 
composta, majoritariamente, por títulos públicos 
federais adquiridos a excelentes taxas. Além 
disso, o Plano Casfam acumula superávit técnico 
bastante relevante e o novo Plano Mais previdência 
Família está em boa construção”, informa Leão. 
Para assistir ao vídeo na íntegra, clique aqui!

https://maisprevidencia.com.br/noticias/covid-19-mais-previdencia-protege-equipe-com-novo-protocolo-interno-de-prevencao/
https://maisprevidencia.com.br/noticias/covid-19-o-diretor-presidente-da-mais-previdencia-tem-uma-boa-noticia-para-voce/

