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Apresentação
Rodrigo Ortiz D’Avila Assumpção
Presidente da Dataprev

É com prazer que registro o esforço revelado pelos painelistas e debatedores deste 
Caderno, no sentido da criação de uma “cultura previdenciária”, caracterizada pelo 
preparo das pessoas para o futuro, com vistas ao melhor desempenho delas no 
trabalho e à segurança do amanhã.

Discutir educação previdenciária pode até parecer simples, mas não é. Levar ao 
cidadão comum a compreensão de que contribuir para o equilíbrio das contas dos 
aposentados hoje é garantia da própria aposentadoria no futuro, é um grande 
desafio.

 Assim, os programas discutidos comportam-se na mesma ordem de valor: ampliar 
a cobertura previdenciária, comprometida na construção de uma sociedade mais 
justa e igualitária.

Boa leitura!
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A Prevdata é patrocinada pela Dataprev. Em 2009, 
seu patrimônio era avaliado em quase 400 milhões de 
reais. Administramos dois planos: o de Benefício 
Definido, saldado em dezembro de 2008; e o de 
Contribuição Variável, que está em permanente 
crescimento. Os dois planos têm 2.500 participantes, 
1.185 assistidos e  5.900 beneficiários. Toda essa 
estrutura é sustentada por 36 empregados. Nossa 
missão é prover produtos com foco em Previdência 
complementar, gerindo com responsabilidade e 
transparência, de forma a contribuir para a qualidade 
de vida dos participantes, assistidos e seus beneficiá-
rios, buscando continuamente atender suas expecta-
tivas e a dos patrocinadores.

São vários os desafios enfrentados na educação 
previdenciária. Um deles é como utilizar recursos e 
tecnologias que motivem e atraiam nossos diferentes 
públicos, levando-os a trabalhar junto conosco 
empolgados com o assunto “previdência complemen-
tar”. No ano passado, imprimimos e distribuímos o 
nosso relatório em papel. Este ano, percebemos uma 
enorme rejeição a ele. Recebemos e-mails com 
mensagens até agressivas, protestando contra o 
sacrifício das árvores – e concordamos com eles. 
Queremos estabelecer um canal de comunicação 
efetivo, de preferência sem usar papel.

Contamos com a chamada internet 2.0, onde o 
participante tem contato de forma muito mais intera-
tiva com a informação. E o desafio é tornar os temas 
interessantes face a essa interatividade.

Nossos participantes têm, em geral, altos níveis de 
endividamento, especialmente por empréstimos 
consignados tomados na própria entidade. Vimos 
nesse fato uma grande oportunidade de ajudá-los, oferecendo a educação 
financeira. Outros dois temas que se relacionam com educação financeira são a 
poupança previdenciária e a gestão do patrimônio. 

Temos um conjunto de ações que visam prestar informações sobre os planos e 
alternativas para os participantes assistidos: o Disque Prevdata, que é o atendi-
mento telefônico; o atendimento presencial; o portal do participante; os consul-

¹ Atua no ramo profissionalmente desde 1974. Atualmente na função de Diretor de Atendimento e 
Seguridade da Prevdata, é Analista de Tecnologia da Informação da Dataprev, onde foi admitido em 1987. 
Graduado em Administração de Empresas. Possui vários cursos de especialização em sua área de 
atuação. Exerceu funções gerenciais no poder público e na iniciativa privada, incluindo Assessoria de 
Diretoria, Coordenação Geral, gerências de Departamento, de Divisão, de Projetos e de Linha de Negócios 
(em nível de Departamento) e Secretaria-Executiva da Comissão Estadual de Emprego do Rio de Janeiro.

Ary Follain Junior ¹
Diretor de Atendimento e Seguridade na
Sociedade de Previdência Complementar da Dataprev (Prevdata)

Implantação Diagnóstico e Perspectiva em 
Educação Previdenciária
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tores Prevdata – representantes dos estados que passam a nossa mensagem; e 
o fale conosco, na Internet.

Utilizamos alguns meios para fixar, no participante, as mensagens positivas, 
como, por exemplo, uma carta assinada por nosso presidente, que, algum 
tempo depois do atendimento, lhe é enviada, dizendo da satisfação em atendê-
lo e instruindo quanto ao que fazer em caso de dúvidas.

Nosso jornal tem sido regularmente distribuído pela internet. Imprimimos 
apenas para os assistidos, em papel reciclado e tiragem limitada. Há também o 
nosso informativo interno, que é disponibilizado 
apenas pela internet e cujo público-alvo é o nosso 
quadro de empregados. É por ele que veiculamos 
mensagens importantes da diretoria, notícias e 
entrevistas com empregados. Na próxima edição, 
pretendemos abordar o hobby de cada empregado. Se 
houver quem toque algum instrumento, pretendemos 
disponibilizar um clip dele, para promover a integra-
ção.

Em nosso site na internet, a primeira informação que 
se vê é acerca do módulo de educação financeira e 
previdenciária. Nele, há um conjunto de links selecio-
nados, os quais apontam para associações e para 
outras entidades fechadas de previdência comple-
mentar nas quais identificamos e apoiamos trabalhos 
interessantes. Há também outros documentos, como: 
atas de reuniões; nosso código de ética; simuladores 
de benefícios, para que o não-participante que quiser 
se associar possa fazer uma simulação de quanto 
será o benefício e de quanto ele pode pagar mensal-
mente; e simulador de empréstimo – nosso carro-
chefe, muito acessado por nosso público –, que 
permite imprimir o contrato a ser enviado pelo partici-
pante. No jornal periódico, além de outras notícias, 
são divulgadas as nossas ações regimentais. 

Em outra seção, é possível inscrever-se em um plano 
pela Internet. Na verdade, nossos próprios atenden-
tes utilizam esse link para fazer a inscrição: o interes-
sado preenche os dados ali, junto com o atendente e, 
se desejar, já assina o contrato. O site traz também 
informações sobre investimento, custeio e balanços. 
Tem fóruns de discussão e uma seção de entrevistas 
esforçamo-nos para oferecer um site ativo e de conteúdo variado. Temos planos 
de reformulá-lo, para que fique mais moderno. O endereço é www.prevdata-
.org.br.

Realizamos palestras para novos empregados da Patrocinadora. Na nossa 
papelaria, oferecemos, no mesmo formato gráfico: estatuto, regimento de 
planos e os certificados que a pessoa recebe quando se inscreve. Tudo com a 
identidade visual da entidade.
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Temos um encontro de consultores, no qual reunimos um ou dois representan-
tes da patrocinadora, de cada estado – pois a Dataprev tem presença no Brasil 
inteiro – para passar informações de previdência, previdência complementar, 
nossa entidade e os planos. O objetivo desses encontros – que pretendemos 
que sejam anuais – é qualificar os consultores.

Temos participado do Programa de Visitação e Relacionamento com a Dataprev. 
O fato de sermos vinculados à Dataprev nos dá a oportunidade singular de poder 
conhecer as instalações da patrocinadora. Com isso, os empregados de nosso 
fundo de pensão não precisam mais passar pelo que acontecia no passado: os 
empregados da Prevdata sequer sabiam o que fazia a Dataprev e nunca tinham 
ido a um dos Centro de Processamento de Dados.

Este fórum de TIC é visto por nós como uma das ações de educação financeira e 
previdenciária. Pretendemos, inclusive, realizar, no próximo ano, outro fórum, 
dessa vez com o tema “Uso de TIC para acompanhamento de programas de 
educação financeira e previdenciária”. 

O Prevnotícias é uma mídia de divulgação, pela internet, do Ministério da 
Previdência Social e, eventualmente, divulga notícias da Prevdata. Estima-se 
que ele atinja cerca de 40 mil servidores; entre eles, os do Ministério da 
Previdência Social, do INSS, da Previc e da Dataprev.

O Prevdata Notícias divulga, diariamente, para o 
nosso público interno, matérias relacionadas à 
previdência social e à previdência complementar. 
Semanalmente, às quintas-feiras, a Prevdata veicula, 
para todos os empregados da patrocinadora, matéri-
as selecionadas a partir dos noticiários internos 
durante a semana e informações sobre nossas 
atividades, como, por exemplo, os locais em que 
haverá atendimento da entidade.

Estamos desenvolvendo o programa Prevdata Vai até 
Você, em que pretendemos ir às principais localida-
des da nossa patrocinadora, falando da importância 
do nosso fundo de pensão aos empregados da 
Dataprev e lembrando que temos um plano de benefí-
cios saldado. Nossa intenção é ir a cinco ou seis 
localidades ainda em 2010.

Concluímos recentemente uma pesquisa qualitativa, 
envolvendo cerca de 50 empregados da patrocinado-
ra no Rio de Janeiro. Estamos usando os resultados 
dessa pesquisa para prosseguir no que está dando 
certo e melhorar no que precisa ser melhorado.

Nossa patrocinadora gentilmente nos autorizou a 
anexar aos contracheques de todos os seus emprega-
dos um pequeno folder que fala das vantagens de se 
ter um plano de previdência privada complementar e 
da possibilidade de dedução no imposto de renda. A 
ideia é atrair participantes levando-os a pensar 
nessas vantagens no momento em que a pessoa está 
com a mente focada nas contas do mês.

Outra mídia que temos usado são os vídeos do 
YouTube. Quando fazemos a inscrição de um novo 
participante, usamos vídeos de educação previden-
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ciária postados no YouTube para explicar melhor 
questões como tributação progressiva e regressiva do 
imposto de renda.

Temos também o Momento do Candidato, vídeos 
gravados com depoimentos dos candidatos às 
eleições para os conselhos da entidade. E temos o já 
consagrado Previberto. As histórias em quadrinhos 
têm atraído muito a atenção das pessoas. Temos 
planos de, no próximo ano, fazer uma revista em 
quadrinhos divulgando o assunto financeiro previden-
ciário.

Tudo isso que apresentamos até aqui é parte do que 
fazemos em termos de educação financeira e previ-
denciária. Tudo isso está sendo sistematizado em um 
programa que pretendemos apresentar à Previc.

Outra  ideia é também discutir a possibilidade de termos diversos perfis de 
investimento, o que ainda não acontece na Prevdata. 

Estamos planejando entrar, no ano que vem, na área do ensino a distância, 
desenvolvendo um treinamento em conjunto com a Dataprev, que trate de 
educação financeira e previdenciária. Outra de nossas propostas é utilizar 
jogos educativos na internet, para, de forma lúdica, atrair as pessoas para o 
tema. Outra proposta é a de fazermos uma sala de atendimento online, onde, 
em determinados horários, especialistas em certos temas estarão disponíveis 
para conversar com as pessoas. Pretendemos ainda nos coordenar com a CIPA 
– Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –, para disponibilizar um estan-
de da Prevdata nas semanas internas de prevenção de acidentes de trabalho. 
Planejamos também ir a entidades externas – especialmente escolas, sindica-
tos e centrais sindicais –, levando palestras acerca da previdência complemen-
tar.

Aparte – BM&FBOVESPA

Nossa experiência na área da educação financeira se iniciou em agosto de 
2002, como programa BM&FBOVESPA Vai até Você, cuja proposta era desmisti-
ficar a Bolsa e apresentá-la como alternativa de investimento de médio e longo 
prazo para a formação de patrimônio. Desde que foi criado, o programa atendeu 
a cerca de 1,6 milhão de pessoas.

Em 2006, a BM&FBOVESPA marcou definitivamente seu ingresso na área da 
educação financeira, com o lançamento do Programa Educar – um programa 
que visa fomentar a cultura de poupança para as mais variadas faixas etárias. O 
programa, que se encontra na forma de curso ou palestra, em modo presencial 
ou virtual, já atendeu a cerca de 145 mil pessoas desde sua criação e é tido 
como referencial. 

Outro programa, cujo objetivo é preparar os jovens para o futuro, é o Desafio 
BM&FBOVESPA. É uma competição entre escolas do ensino médio públicas e 
privadas do Estado de São Paulo. Agora, ele está disponível também pela 
internet para todo o Brasil.

Também nessa linha educativa, temos o Turma da Bolsa, que educa de forma 
divertida as crianças dos 7 aos 10 anos. Esse programa foi lançado em abril 
deste ano e já recebeu cerca de 5.000 inscrições. Tem cerca de 800 acessos 
diários.
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Nossos programas feitos em parceria com a TV Cultura também são acessíveis 
para todo o país. Basta entrar no site da Bolsa de Mercadorias e Futuros, procu-
rar por TV MB&F e ter acessos aos episódios já exibidos. Tivemos 20 episódios e, 
neste ano, está sendo exibida a sequência. Os temas tratados são os mais 
diversos. Não se restringem a questões do mercado financeiro. Por exemplo, um 
dos episódios se chama Filhos consumistas. 

Nesses programas, de forma respeitosa, procuramos levar às famílias princípi-
os e fundamentos do planejamento, com uma visão sistêmica do indivíduo em 
cada uma de suas idades. 

Mais recentemente, empreendemos duas campanhas – a “Quer Ser Sócio?” e a 
“Fica Mais” –, para educar as pessoas na convivência natural com esse ambien-
te de bolsa, de forma que elas não entrem e saiam indevidamente dele. São 
vídeos que explicam o que é risco, como entrar no sistema e como trabalhar com 
a Bolsa. Tudo isso tem sido feito em uma parceria muito importante com a BM&F.

A BM&FBOVESPA participou da elaboração de um documento, que foi assinado 
pelo Presidente Lula, cujo objetivo é levar a educação financeira às escolas, 
para que as pessoas entendam qual é o significado dos juros para as suas vidas 
e aprendam como se relacionar com o crédito. 

É assim que trabalhamos nossos programas: educando com todos os enfoques, 
fomentando e desenvolvendo a cultura da poupança.

Temos também um espaço em São Paulo, o antigo pregão, que é aberto à 
visitação pública de segunda a sábado, das 9h às 17h. Neste ano, recebemos 
cerca de 500 mil visitantes. Ali, apresentamos vídeos, narramos a história da 
Bolsa, oferecemos palestras e fazemos simulações.

Nosso trabalho é institucional e objetiva preparar as pessoas para estarem 
nesse ambiente, com o propósito de aumentar a participação das pessoas 
físicas – que hoje são cerca de 600 mil, movimentando cerca de 1 bilhão de 
dólares ao dia – na bolsa. Nossos cursos apresentam várias modalidades de 
investimentos extremamente importantes na vida das pessoas, como poupan-
ças, renda fixa, ações e planos de aposentadoria complementar, em um proces-
so de preparar a pessoa para o futuro, para o trabalho visando à segurança do 
amanhã.

Para terminar, uma frase que usamos em nossos cursos: as pessoas não 
planejam fracassar; elas fracassam porque não planejam.

Fórum de TIC Dataprev 10Implantação Diagnóstico e Perspectiva em educação previdenciária
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Petros – Nós começamos a perceber que, num Dataprev – Que tipo de ações a Prevdata 
evento desses, num determinado trabalho, é desenvolve ou desenvolverá para o público externo? 
possível conseguir muito mais se houver uma E quanto à parcela significativa que não aderiu ao 
sinergia das ações, como tem acontecido nessa plano, vocês estão se esforçando para que venha a 
ação da BM&FBOVESPA. Está prevista a inclusão aderir?
dessa programação na grade da TV Petros, 

Quanto à comunidade – escolas, sindicatos etc. –, graciosamente. Eu vislumbrei, nesse trabalho, 
considero muito importante uma atuação nos algumas ações que ainda não foram desenvolvidas 
moldes da Bovespa, de mostrar o que é previdência na Petros e que podemos aproveitar também.
complementar, quais os benefícios que ela traz à 

Quando ouvimos o que vocês estão fazendo, somos sociedade e às pessoas, o quanto ela ajuda a 
levados a nos perguntar o que nós também estamos desenvolver o país, com investimentos a longo 
fazendo.prazo, que trazem mais emprego e mais produção.

Eu estive, há algumas semanas, em um seminário Uma coisa que me chamou a atenção foi a 
da Firjan, no Rio de Janeiro, e percebi um certo eliminação do papel. O que foi feito em relação ao 
ufanismo do empresariado, que considera que hoje, defensor das árvores que foi citado? Houve alguma 
junto com a China, somos a “bola da vez”. Isso 

pesquisa junto aos participantes para se saber até 
signif ica que estamos nos desenvolvendo 

que ponto eles exigem ou querem receber o papel? E 
econômica e socialmente. E, em um momento em 

qual foi, se houve, o resultado dessa pesquisa?
que muitas pessoas já conseguem ter acesso a 
melhores condições de vida, abre-se, para a Prevdata – Começando pela questão do relatório 
previdência, um mercado cada vez maior, em um anual, o nível de reclamações quanto à distribuição 
ritmo de demanda que nunca estamos prontos para em papel era altíssimo. Incluímos a questão na 
acompanhar.pesquisa qualitativa e a rejeição ao uso do papel 

para distribuição do relatório anual foi quase Creio que este tipo de simpósio, ao nos permitir 
unânime. Tanto que um dos objetivos do nosso avaliar isso de forma organizada, procurando 
programa de educação financeira e previdenciária é estabelecer relacionamentos com os colegas e, ao 
evitar o uso de papel. Mas ainda há muitas pessoas mesmo tempo, saber captar o que eles têm dentro 
que ainda não têm intimidade com a internet. Por daquele conceito, receber o que eles têm de bom a 
isso, oferecemos a possibilidade de que se receba o oferecer e, reciprocamente, ver o que temos de bom 
material em papel, para o que nos esforçamos no a compartilhar, cumpre seu objetivo e, com ele, 
sentido de utilizar papel reciclado. Embora ele seja temos muito a ganhar.
mais caro do que o papel mais comum, parece ser 

Prevdata – Eu quero partilhar a nossa angústia de uma solução viável de se conciliar com a opinião 
lidar com o participante, apresentar-lhe um daqueles que se preocupam com a defesa do meio 
planejamento de futuro com adesão ao plano, ambiente.
mostrando o incentivo fiscal da previdência 
complementar, enquanto esse participante está Quanto à questão do público externo, nós temos a 
endividado, renovando o seu empréstimo – porque intenção de ir aos colégios, especialmente do 
o que ele está buscando na Prevdata é uma taxa de Centro e da Zona Sul – a área em que se encontram a 
juros mais baixa.Prevdata e a Dataprev, divulgar os temas de 

previdência social, previdência complementar, 
Como eu consigo atingir essa pessoa para fazê-la 

educação financeira e previdenciária. Pretendemos 
pensar sobre o futuro, sobre aquela casa própria, 

ir a colégios, sindicatos, federações e centrais sobre o equilíbrio do planejamento? É angustiante 
sindicais, porque acreditamos ter o perfil voltado fa lar a esse par t ic ipante sobre o nosso 
para esse tipo de público. A história em quadrinhos p l a n e j a m e n to ,  e n qu a n to e l e  r e n ova u m 
do Previberto, pensamos que deve ser genérica, empréstimo, muitas vezes de uma fortuna, para 
falando da Prevdata somente no final, porque o levar uma miséria na renovação.
objetivo é mostrar como a pessoa pode se planejar, 

Ainda temos um longo caminho a percorrer na com educação financeira e previdenciária, e pensar 
Prevdata, junto ao nosso público interno, nessa num futuro tranquilo.

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

Implantação Diagnóstico e Perspectiva em educação previdenciária
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discussão; mas estamos trabalhando e buscando relacionamento com o participante, o que eu não 
junto aos colegas da Abrapp e das outras entidades tinha visto nenhuma entidade enfocar até aqui. Com 
essa ajuda de como chegar a esse participante que a simplicidade do mundo atual, tão evoluído 
todos os dias recebe uma quantidade enorme de e- tecnologicamente, vocês conseguem amarrar e 
mails e folhetos e provocar nele essa reflexão. efetivar laços que promovem relacionamentos.

Previc – É muito importante a ação da Dataprev e da A outra coisa que me impressionou bastante foi a 
Prevdata na formação e consolidação de cultura. divulgação diária aos funcionários da Prevdata e 
Muita gente tem a pretensão de estar criando semanal aos da patrocinadora. Eu entendo que o 
cultura, mas aqui isso está acontecendo de fato. O trabalho de comunicação deve começar dentro de 
que aqui foi exposto deveria ser o objetivo de casa para, depois, ganhar patrocinadores e 
qualquer entidade. Não basta ter um programa de conselheiros e, então, partir para a sociedade. São 
educação previdenciária. Ele deve partir de um ações muito interessantes que podemos partilhar e 
diagnóstico, de um instrumento que mensure o que divulgar para todo o sistema.
é preciso fazer para alcançar o participante, mas 

O que eu gostaria de colocar para reflexão é principalmente as pessoas que tomam suas 
justamente a primeira afirmação da apresentação: decisões f inanceiras e previdenciár ias. É 
a necessidade de identificar recursos tecnológicos interessante ver que a entidade não só teve a 
que toquem e motivem as pessoas. Esse é o nosso intenção, mas tem se esforçado para fazer disso um 
desafio. É o que eu entendo que vai ajudar a caminho que poderá ajudar bastante.
solucionar essa angústia que todos têm, de oferecer 

Minhas questões são: quais são os objetivos a a quem está ped indo um emprést imo o 
serem alcançados nesse calendário? E como a entendimento de que ele precisa se prevenir para o 
Prevdata pretende concatenar os esforços já futuro.
existentes em uma linha que integre todas essas 

Ontem, eu ministrava uma palestra em Brasília, ações? E como vocês pretendem dar uma visão 
para um conjunto de entidades, sobre o tema previdenciária a isso tudo? Temos vários desafios 
“comunicação e relacionamento”, onde falávamos para os próximos anos e talvez o primeiro passo seja 
das novas mídias sociais, quando uma pessoa do conscientizar as pessoas quanto à necessidade e 
auditório me perguntou como se poderia usar toda depois apresentar os produtos.
essa tecnologia para informar ao participante, já 

Associação Brasileira das Entidades Fechadas de que ele é constantemente atingido por uma 
Previdência Privada (Abrapp) – Esse esforço enxurrada de informações.
comum que estamos empreendendo em relação ao 

Aqui vai uma questão para os especialistas no desafio da educação previdenciária é muito rico, e, 
assunto: existe algum mecanismo, algum código, efetivamente, o intercâmbio das experiências vai 
algum sinal que diga ao participante que aquela nos possibilitar ter uma visão mais ampla que 
mensagem da entidade é importante para ele? Que auxiliará nas nossas ações futuras.
recurso a tecnologia pode nos oferecer para que se 

Eu vi, na apresentação da Prevdata, diversas ações consiga triar o que seria importante, uma seleção de 
muito boas e algumas delas me chamaram a o que as pessoas devem receber?
atenção de uma forma muito especial. Vejo na 

Abrapp – Nós, da comunicação, costumamos ter a realização de palestras em colégios, associações e 
pretensão de acreditar que sempre conhecemos o sindicados um desafio de todas as entidades, cujo 
público, que sabemos o que ele quer receber. Por resultado será a criação, de fato, de uma cultura da 
isso, minha pergunta vai sobre o papel. Muita gente previdência.
ainda quer o papel. Sou jornalista antigo e o cheiro 

Mas o que me chamou a atenção foi que vocês, de do papel do jornal foi que me motivou a ser 
forma muito simples, realizam duas ações que sinto jornalista. Muita gente vai continuar querendo o 
falta de ver no sistema como um todo e que gostaria papel. Então, eu acho importante nunca substituí-lo.
de referendar.

Nós lançamos uma revista nova na Geap e fizemos 
A primeira delas é a iniciativa de enviar uma um cadastramento para identificar quem queria 
mensagem assinada pelo presidente após cada receber a revista. Como era um produto novo, ainda 
atendimento feito ao participante. É algo muito não tínhamos um cadastro específico. Foi 
simples, mas fantástico, porque cultiva um emocionante receber centenas de cartas de 

DEBATE
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pessoas que foram ao correio postar aquelas 
cartas, algumas enormes, dizendo que queria 
receber a revista. O público mais idoso, 
principalmente, quer continuar recebendo o papel. 
Eles não conseguem se adaptar à internet – e eu 
creio que essa é uma discussão que deveríamos ter. 

Eu acho muito interessante a inclusão social. As 
classes A e B estão saturadas; e o nosso produto é 
para essa classe que o governo está promovendo ao 
lançar planos que as pessoas podem acessar a 
partir de suas bases sindicais. E essas classes, C e 
D, formam uma categoria muito grande. São 
pessoas com vontade de consumir. É um grande 
desafio dizer-lhes para economizar, mas comprar 
um produto nosso, que é a previdência. É uma 
tarefa um tanto complicada para nós, da 
comunicação, criar essa linguagem. E a experiência 
é fantástica. Temos muito a aprender aqui.

Dataprev – Quanto à rejeição do papel, me parece 
que a questão de fundo não está sendo colocada. 
Os conselheiros recebem diariamente notícias da 
Prevdata e do mercado financeiro, quanto às ações 
e ao patrimônio da entidade; e as recebem por meio 
magnético.

A questão do papel é que, se fazemos um formulário 
em papel cuja qualidade não é das melhores, há 
quem reclame, dizendo que aquilo não atrai 

ninguém à leitura. Como a Prevdata usa um papel de 
boa qualidade, as pessoas recebem e  dizem que o 
dinheiro está sendo jogado fora. Tivemos a 
experiência de não distribuir o último Prevnotícias 
em papel – apenas na internet – e o número de 
acessos foi baixíssimo. 

A discussão de fundo é mais ampla do que o ensinar 
às pessoas que a informação é fundamental para 
que não venham a dizer que não sabem como está 
sendo empregado o dinheiro delas. Também não é 
simplesmente a rejeição do papel ou a preferência 
pelos meios magnéticos. Trata-se de como estimular 
as pessoas a se interessarem pela entidade onde 
estão colocando seu próprio dinheiro. Creio que está 
faltando esse complemento aqui.

Outra questão, a dos empréstimo, especialmente a 
quem já está endividado e deseja apenas protelar. É 
preciso oferecer para os casos mais graves algum 
tipo de educação financeira, se a pessoa estiver 
interessada em participar.

Petros – Sobre a questão do papel, fica aqui uma 
sugestão que adotamos na Petros. Hoje há muita 
preocupação com o preço do papel reciclado, mas 
há uma segunda opção. Ao executar o trabalho com 
uma gráfica que tenha certificados de ONGs 
internacionais com a garantia do replantio, o custo 
fica reduzido em relação à reciclagem.
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Experiência do Programa de Educação 
Previdenciária

A missão da Previdência Social é garantir proteção ao 
trabalhador e à sua família, por meio de um sistema 
público de política previdenciária solidária e susten-
tável, com o objetivo de promover o bem-estar social. 
É com base nessa missão que todo o nosso trabalho é 
desenvolvido.

Temos 27 milhões de beneficiários; aproximadamen-
te 39 milhões de contribuintes; e pagamos em dia, por 
mês, aproximadamente 18 milhões de reais.

Programa de Educação Previdenciária do INSS tem o 
objetivo de trabalhar com os segurados do Regime 
Geral de Previdência Social, que é o regime que 
precede a previdência complementar; e temos a 
Previdência Pública, que é o Regime Próprio de 
Previdência Social. 

Quando se fala em previdência em regime geral, é importante trazer um panora-
ma dessa situação no Brasil. O estudo é feito pela Secretaria de Política da 
Previdência Social do MPS, com base na faixa etária entre 16 e 59 anos, com 
dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio realizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 16 anos é a idade mínima prevista 
em lei para ingresso no Regime Geral; e a idade de 59 anos foi tomada como teto 
porque, a partir dos 60, pelo menos mulheres e homens trabalhadores rurais já 
podem usufruir do benefício da aposentadoria. Temos cerca de 65% da popula-
ção coberta pelo regime geral e pelo regime próprio da Previdência Social. 

14 milhões de pessoas que recebem menos de um salário mínimo. É impossível 
falar de previdência social para uma classe de pessoas que mal têm o que 
comer. Então, esse público não faz parte do nosso objetivo de trazer para a 
Previdência Social, mas é um público com que trabalhamos, porque muitas 
vezes desconhece todos os seus direitos de cidadania; e o Programa de 
Educação Previdenciária vai muito além de seu objetivo primário.

O programa foi criado há dez anos com o objetivo primário de conscientizar as 
pessoas sobre os benefícios previdenciários, direitos e deveres, com a finalida-
de de assegurar a proteção social. Queremos, ao longo do tempo, criar uma 
cultura previdenciária para as próximas gerações, a fim de manter o equilíbrio 
sustentável dos regimes.

Hoje temos uma pirâmide com mais contribuintes do que beneficiários; mas, 
com o baixo nível de natalidade e o fato de as pessoas estarem vivendo mais 
tempo, a relação se modifica de tal modo que, de acordo com os estudos 
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previdenciários, essa pirâmide se inverterá até 2050. Precisamos cuidar para 
que, no futuro, todos os segurados e trabalhadores estejam amparados.

Nosso programa vai além do objetivo primário porque levamos muito mais do 
que informações sobre Previdência Social, até porque o cidadão muitas vezes 
nem sabe o que é previdência. Em qualquer classe, temos muitos leigos, pesso-
as que desconhecem as regras fundamentais da previdência no Brasil e no 
mundo.

A estrutura do programa segue a estrutura organizaci-
onal do INSS. Temos a coordenação nacional, cinco 
representações regionais nas superintendências, 
100 gerências executivas e aproximadamente 1.200 
agências, que são os núcleos locais. São cerca de 
4.000 pessoas trabalhando para atingir um público-
alvo de 14 milhões.

Permeamos todo o Brasil, trabalhando sempre em 
parceria com órgãos públicos ou privados, organiza-
ções não-governamentais e mesmo o próprio cidadão 
nesse processo de educar os cidadãos para pensa-
rem no futuro.

Fazemos campanhas educativas de diversas formas. 
Um exemplo é a parceria com a Polícia Rodoviária 
Federal, que tem, em algumas regiões brasileiras, 
pontos de atendimento ao caminhoneiro. Nesses 
pontos, o caminhoneiro para a fim de obter informações, fazer consultas 
médicas, verificar a documentação. E nós aproveitamos a oportunidade para 
falar sobre a importância da previdência social. Outro exemplo é os mutirões de 
cidadania, um deles um programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), onde se disponibiliza documentação gratuita a pessoas – principalmen-
te mulheres – da área rural. E, enquanto elas estão obtendo sua documentação, 
nós falamos da previdência social. Nós vamos junto com os mutirões. Agora, a 
parceria foi ampliada.  O MDA adquiriu 27 unidades móveis – ônibus com 
equipamentos de informática ligados a satélites, usados pelos órgãos emisso-
res de documentos; e temos um momento dedicado ao INSS. A proposta é ser 
possível fazer a inscrição das trabalhadoras e dos trabalhadores rurais durante 
os mutirões da cidadania.

É muito difícil falar com essas pessoas usando uma linguagem técnica. Se 
lermos um texto de instrução normativa ou um decreto/lei, elas não entenderão 
nada. Por isso, buscamos primeiro compreender seu contexto e usar uma 
linguagem simples que seja compreensível nesse contexto. Um cidadão enten-
de melhor se explicarmos que é como guardar dinheiro em um cofrinho para as 
horas em que ficar doente e não puder mais trabalhar do que dizer que é algo 
cujos benefícios ele fruirá daqui a 30 anos.

Para os jovens, é ainda mais difícil. Eles acreditam que não precisam disso. Mas 
tentamos mostrar, com situações do cotidiano, a importância de estar vincula-
do e contribuindo para o regime geral da previdência.

A educação previdenciária vai ao encontro do cidadão onde quer que ele esteja. 
Seja em aldeias indígenas, pontos de táxi ou motoboys, escolas... Onde formos 
convidados, estaremos. Em 2008, o INSS fez uma parceria com a Marinha do 
Brasil: educadores previdenciários fizeram uma viagem em dois barcos-
hospitais para conhecer a realidade da população ribeirinha. Primeiro, foi feito 
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um mapeamento com o objetivo de incluir essas pessoas no Regime Geral – ou 
mesmo conceder o benefício, nos casos em que o segurado já preenchesse 
todos os requisitos.

Nosso principal meio de comunicação com o cidadão é o corpo a corpo – é estar 
presente compreendendo como ele trabalha, como usufrui de seu rendimento e 
o que, daquilo que produz, pode investir. Esse é o diferencial do Programa de 
Educação Previdenciária. Mas estamos na era da globalização e da tecnologia; e 
não podemos ficar de fora. Além disso, ao longo de dez anos de contatos e 
entrevistas com os cidadãos, identificamos que, para muitos, essa é a melhor 
maneira de ele acessar a informação.

O site da educação previdenciária tem muitas informa-
ções. Mas são informações úteis para nós, técnicos da 
área. Para o trabalhador semianalfabeto, aqueles 
textos longos não significam nada. Percebemos a 
necessidade de evoluir nesse aspecto.

Em 2008, ingressamos no campo da educação a 
distância. Fizemos uma primeira experiência no 
Programa de Inclusão Digital do Governo federal, onde 
conhecemos os representantes do Projeto Casa 
Brasil, que nos colocaram um desafio: fazermos um 
curso para os telecentristas (eles não usam muito as 
denominações “gestor” e “monitor de centro comuni-
tário”), falando de educação previdenciária. Vendo 
que os resultados eram positivos, começamos a 
pensar no processo de educação previdenciária à 
distância.

Creio que todos sabem que a Previdência tem dois tipos de segurado: o obrigató-
rio e o facultativo. Entre os obrigatórios, há vários tipos: o segurado especial, o 
contribuinte individual, o empregado, o trabalhador avulso...

Mas como um cidadão comum consegue interpretar tudo isso? É muito compli-
cado. Por isso, começamos a desenvolver o conteúdo por categoria de contribu-
inte. Assim, a pessoa pode se identificar e saber, por exemplo, como pode 
contribuir, quais são os seus direitos, qual a alíquota, quanto vai pagar, por 
quanto tempo e quando começa a ter direito. Esse projeto está em andamento 
com nossa família protagonista, a família Souza.

O Sr. José tem uma mercearia e a Sra. Ana, sua esposa, é sócia. Portanto, os dois 
são contribuintes individuais. A filha, Cláudia, é dentista. Logo, também contri-
buinte individual. E o filho Paulo é motoboy. 

Percebemos que é importante para as pessoas terem um conteúdo fácil, mas 
também um visual atrativo. Então, estamos criando a Vila Feliz, numa cidade de 
porte médio. Dentro dessa vila, no armazém Souza, que é do Sr. José, a história 
vai se desenvolver. Estamos criando situações do dia a dia que acontecem com 
as pessoas – aquela conversa de botequim, de final de tarde, da feira, da empre-
gada que se encontra com outra – e, dentro desses diálogos, trazendo as infor-
mações da previdência social.

A partir da experiência com Casa Brasil, começamos a responder a uma deman-
da que a sociedade já apresenta há algum tempo: levar a educação previdenciá-
ria para as escolas. Porque, quando falamos de educação de geração para 
geração, temos que começar agora, ou a nova geração continuará como a 
anterior.
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A Secretaria de Educação de Goiás (Seduc) nos propôs a realização de um curso 
a distância de educação previdenciária. Esse curso, que tem carga total de 120 
horas, será lançado no dia 14 de setembro. São 16 horas presenciais, 64 à 
distância e 40 para o projeto. Ao final do curso, o professor vai nos perguntar 
como levar isso para a sala de aula e aplicar o conteúdo na disciplina de que ele 
trata.

Foram eleitas cinco disciplinas: filosofia, sociologia, história, geografia e língua 
portuguesa. Já fizemos um primeiro piloto. 

Hoje está acontecendo um curso presencial no município do Novo Gama, que 
fica bem próximo daqui. Já fizemos em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Águas 
Lindas de Goiás, todos esses municípios selecionados pela Seduc.

Nesse curso, trabalhamos conceitos de previdência social e seguridade social 
porque, no Brasil, a seguridade social tem um conceito diferente do restante do 
mundo. Em outros países da América Latina, quando se fala nisso, eles pensam 
em previdência e saúde juntas porque os sistemas deles trabalham como o 
nosso trabalhava antigamente: lá, a pessoa tem que pagar para ter direito à 
saúde. Trabalhamos os conceitos de previdência. E, quando falamos de previ-
dência e aposentadoria, questionamos os motivos de o legislador ter criado a 
aposentadoria e para que serve esse benefício.

Auxílio doença e salário maternidade não são explicados. Apenas apresenta-
mos as regras para que as pessoas entendam que a previdência social, em 
regime geral, serve para proteger o trabalhador em todos os momentos da vida 
em que ele não puder prover o seu sustento.

Nossa proposta é levar esse curso, no mesmo formato  distância, para outros 
públicos. O próprio Presidente do INSS nos pediu que 
o oferecêssemos para empresas e centros comunitá-
rios. Há uma proposta do Observatório Nacional de 
Inclusão Digital (ONID), de oferecer para os telecen-
tros. E também pensamos em oferecer para a socieda-
de em geral. Evidentemente, para cada público, serão 
levados os conceitos, mas com adaptação do conteú-
do e da carga horária. O nosso curso “semear informa-
ções é muito importante para ampliarmos a proteção 
aos cidadãos”. 

Gerenciamos o nosso programa, que é governamental 
e está inserido no PPA desde 2004. Portanto, temos 
recursos próprios e os gerenciamos para custear o 
programa. Com base nisso, foi desenvolvido um 
sistema – cuja manutenção é feita pela Dataprev –, 
hoje em uma linguagem mais atualizada. Dentro dele, 
administramos todo o programa, em termos de 
recursos: que ações foram realizadas; a quem elas atingiram; quais foram os 
assuntos abordados. E temos um panorama mensal de que público foi alcança-
do. O que não conseguimos saber é quantas pessoas efetivamente ingressaram 
após ter contato com o programa. Não temos esse mecanismo de aferição. 

Está em desenvolvimento o novo Cadastro Nacional de Informações Sociais 
(CNIS). Esse cadastro trará um indicador que permitirá fazer esse mapeamento 
de quantas pessoas se inscreveram e, delas, quantas o fizeram motivadas por 
uma ação de educação previdenciária. Assim, será possível aferir a efetividade 
de nosso trabalho.
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Temos também um produto – uma agenda de eventos 
– que foi desenvolvido por um servidor em nossa 
Coordenação. Com ele, coletamos todas as informa-
ções de todas as ações que são realizadas no Brasil. A 
ideia é mostrar ao cidadão onde ele pode buscar as 
informações, o que estamos fazendo e em que 
momento ele pode participar conosco. 

Há um projeto para o futuro: um protótipo do que 
desejamos mostrar para o cidadão; um portal mais 
interativo, mais educativo e mais próximo dele. Nesse 
portal, desejamos incluir todas as informações sobre 
previdência, aquilo que é relevante para a educação 
previdenciária, em uma linguagem de fácil compreen-
são.

Desenvolvemos uma cartilha eletrônica. A propósito 
daquela discussão sobre papel, há quem só queira o 
material eletrônico, mas há os que só aprendem se tiverem o papel para ler. 
Precisamos usar bem nossos recursos: ver qual é o público que precisa de 
material impresso e  qual é possível oferecê-lo em meio magnético. O que temos 
feito é disponibilizar todos os materiais na internet com possibilidade de 
impressão. A Previdência fará alguns exemplares impressos, mas também será 
deixado disponível o conteúdo para ser impresso pelo usuário.

Nossa intenção é que o novo site fale a uma geração futura, composta pelos 
jovens que hoje estão antenados. Como chegar a esses jovens? Não adianta 
fazer uma palestra técnica. É preciso desenvolver conteúdos que conduzam à 
reflexão. Queremos também, além desses conteúdos, oferecer jogos eletrôni-
cos focados em temas como previdência, proteção e amparo, de modo que ele 
possa se divertir com um conteúdo que traga algo que lhe permita refletir sobre 
o futuro. É preciso preparar o jovem para que ele decida o que é melhor e qual é o 
melhor sistema de previdência para o Brasil. Para isso, vamos provocá-lo. 

Temos ótima tecnologia. Mas, quando vamos a uma aldeia indígena, onde não 
há energia elétrica, computador e multimídia, não adianta levar notebook. Para 
isso, usamos o velho flip chart. Nossos educadores criaram desenhos com 
algumas imagens que a pessoa pode entender. Como inscrever na previdência 
social? Usamos papel e lápis de cor. Ele se identifica desenhando, trabalhando 
os conceitos que você transmite para entender a essência do que é a proteção 
social no Brasil.

Temos também peças de teatro. No Nordeste, isso é muito rico. As pessoas 
trabalham com teatro, cordel e repentes. É uma forma de nos comunicarmos 
com o cidadão no ambiente dele, vivenciando o que ele vive.

Também levamos informações a respeito de todas as outras políticas de gover-
no voltadas para o cidadão e que não são conhecidas do público. Quando vamos 
a algumas comunidades carentes, nos revestimos de agentes públicos do 
Governo Federal.

Em termos de tecnologia, acreditamos estar muito aquém do possível, mas 
temos um diferencial: de todos os produtos aqui citados – exceto o sistema de 
gerenciamento, que a Dataprev concebeu e mantém –, todos os outros produtos 
são dos servidores do INSS. Temos, na casa, profissionais com conhecimento 
técnico e formação pedagógica. Através disso, estamos transformando todo 
esse conteúdo para transmiti-lo à sociedade.

Fórum de TIC Dataprev 18Experiência do Programa de Educação Previdenciária



19 Fórum de TIC DataprevExperiência do Programa de Educação Previdenciária

Experiência do Programa de Educação Previdenciária

Renata Melo

No curso para professores, não falamos somente de regime geral. Também 
falamos do regime próprio, que as pessoas não sabem até hoje que temos. Por 
exemplo, fizemos um trabalho em Goiás e um professor afirmou acreditar que 
está pagando previdência porque contribui com o Instituto de Assistência dos 
Servidores Públicos de Goiás. O mesmo com os conteúdos da previdência 
complementar. Na realidade, informamos sobre o regime de previdência no 
Brasil e o que ele oferece, de modo que o trabalhador tem a opção de, em alguns 
casos, escolher a previdência complementar. É certo que a maior parte do nosso 
público não tem recursos para esse sistema; tem recursos outros, como os 
professores de universidades e de outras entidades que podem manter previ-
dências complementares.

Levamos informações básicas para o cidadão, ao menos, saber o que existe e 
onde pode buscar mais informações.
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Dataprev – Quando o programa surgiu, eu estava na 
Unidade Regional de Pernambuco e o vi nascer lá. 
Quanto à ação estrutural, considero muito impor-
tante essa iniciativa nas escolas. Mas quais são as 
iniciativas mais estruturais ainda? Quais são as 
articulações com o Ministério da Educação para que 
isso venha a formatar indivíduos como cidadãos 
previdenciários?

INSS – Começamos um trabalho com o MEC em 
2008. Nossa primeira abordagem foi tentar levar 
informações de previdência como um tema trans-
versal – seguindo, inclusive, uma recomendação do 
Conselho Nacional de Previdência Social –, mas 
encontramos algumas dificuldades. Percebemos 
também, por outras experiências, que não adianta 
estabelecer a coisa de modo impositivo; mas que, 
se começarmos pela base, as pessoas começam a 
pressionar para que se transforme em algo univer-
sal.

Quando começamos a conversar com o MEC, não 
tínhamos nenhum produto. E hoje temos um projeto 
piloto para verificar metodologia, linguagem e carga 
horária. Com ele, podemos apresentar um progra-
ma que está em consonância com a metodologia de 
capacitação que é aplicada aos professores e que 
gostaríamos de inserir esse conteúdo na capacita-
ção de todos os profissionais. Mas há um detalhe: à 
medida que fazemos isso, delegamos a outra 
organização a gestão do processo. Dependeremos 
do MEC para manter o curso. A educação previden-
ciária compete ao INSS, ao Ministério da 
Previdência Social. Então, optamos por manter o 
curso e oferecer a todas as escolas e a todos os 
professores que o desejarem. 

Uma grande dificuldade que se verifica em todos os 
países que tentam levar o tema para a escola é o 
professor conseguir administrar e dar continuidade 
a esse assunto em sala de aula. O papel dele é 
educar, formar o cidadão; e, ao mesmo tempo, levar 
outras informações, ou seja, os temas transversais. 
São temas complexos, não só sobre previdências, 
mas também sobre drogas e meio ambiente, por 
exemplo. Ao tentar perguntar ao professor como ele 
lida com isso, ouvimos que não lida. Há professores 
que ainda não têm internet; escolas que não recebe-
ram computadores. E como trabalhar nesse univer-
so? É exatamente nessas regiões que se encontra o 
maior número de pessoas desprotegidas.

Existe um processo na educação, que se chama 
ressignificação. É nesse novo formato que estamos 
trabalhando.

Os próprios professores podem decidir incluir uma 
matéria optativa, falando um pouco da previdência 
e de sua importância. Estamos lidando com profes-
sores do ensino médio, que preparam alunos para o 
mercado de trabalho; e esses alunos precisam 
entender como é a relação com o empregador, com a 
previdência, com o sistema financeiro. Precisam 
entender como tudo isso funciona.

Para que os alunos cheguem a essa compreensão, 
pensamos em trabalhar com o professor, a partir de 
sua matriz curricular. Por exemplo, ao falar da época 
de D. João, ele pode abordar os motivos de a previ-
dência ter se iniciado no Brasil naquele período.

E como vamos inserir isso dentro de filosofia ou 
sociologia? Aí, começa-se a entrar em uma área que 
não é a nossa; mas, se não conhecermos o processo 
do professor, como incluir meu tema em sala de 
aula? Afinal, o professor não tem tempo para 
pesquisa e tem muitas outras atividades.

Iniciamos essa abordagem e alguns professores já 
se mostraram interessados em incluir a previdência 
social como tema opcional. Ou seja, o aluno vai 
estudar história, geografia e uma disciplina de 
previdência social.

Estamos partindo do princípio de que, se tivermos 
resultados positivos – e esperamos alcança-los –, 
fica mais fácil negociar nas instâncias superiores 
para ter uma coisa mais abrangente.

Abrapp – Como você lida com o desafio da ressignifi-
cação? Vivemos um momento em que os brasileiros 
estão se reinserindo no mundo. Em todo o país as 
pesquisas mostram que o brasileiro é uma das 
populações mais otimistas no presente e que mais 
vislumbram o futuro. Como trabalhar o conceito do 
próprio futuro, se ele finalmente tem um presente 
em que pode gastar e acredita que não precisa 
gastar em contribuição previdenciária?

INSS – Nós não somos especialistas em mercado de 
trabalho e, por isso, não fazemos uma análise 
profunda do assunto. Mas partimos da análise do 
cotidiano. Primeira coisa: ele não tinha um presente 
e não sabia disso. Só a mudança de faixa de renda já 
é, para ele, uma mudança de cenário. Podemos 
partir exatamente do fato de que agora ele tem 
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dinheiro para gastar e mostrar que precisa também 
reservar uma parte desse dinheiro para o futuro. 
Hoje, com os incentivos que o próprio governo 
oferece para a formalização, há uma campanha 
maciça pela regularização e pela contribuição. As 
pessoas não sabem que, ao contribuir hoje, estão 
pagando a quem está aposentado. Elas não conhe-
cem esse sistema de repartição simples da previ-
dência social. Nossa argumentação é: se você quer 
ser aposentado no futuro, precisa ajudar a manter o 
equilíbrio hoje. Talvez hoje ele não tenha condi-
ções, mas tem um filho que já tem outras opções de 
mercado de trabalho.

Ouvimos muitos depoimentos, principalmente de 
mães que não tiveram oportunidade de trabalhar, 
mas que querem promover isso para o filho. 
Querem que estude. Progrida, tenha uma forma-
ção, um emprego, uma renda. E, a partir disso, 
conseguimos moldar o cenário para o cidadão e, 
dentro desse cenário, leva-lo a perceber que não 
pode deixar a previdência social de lado.

Enfrentamos um problema com o benefício assis-
tencial. As pessoas vão ao mesmo lugar em que é 
ofertado o benefício assistencial, para o qual não 
há contribuição: basta preencher os requisitos e 
recebe-se a garantia constitucional. A pessoa que 
contribuiu durante 30 ou 35 anos sai do mesmo 
lugar com um benefício semelhante e é difícil para 
ela compreender a diferença. Explicar a diferença é 
uma tarefa difícil, até porque as pessoas muitas 
vezes estão desalentadas e sem perspectivas de 
futuro.

Quando se conversa com pais em algumas regiões 
do país e ouve que seus filhos não chegam aos 10 
anos de idade porque não têm o que comer é que se 
percebe a realidade brasileira. E aí  se conclui que 
aquele pai não vai chegar a contribuir. Mas sabe-se 
que ele é um cidadão e estamos falando justamen-
te de proteção social; não apenas previdenciária. 
Nosso trabalho com o Casa Brasil foi em cima disso. 
Um dos projetos deles é promover melhorias nas 
comunidades com baixo índice de desenvolvimento 
humano, tornando-as sustentáveis. 

Trouxemos o conceito do Casa Brasil para a previ-
dência social porque é o que acontece rotineira-
mente. Temos que acompanhar isso e mudar o 
quadro futuro para o nosso jovem. Por exemplo, ao 
falar para uma pessoa de 40 ou 45 anos, ela conclui 
que não vai ter mais tempo de contribuir. Mas é 
preciso convencê-la de que, mesmo que isso seja 
verdade, seu filho, neto ou bisneto que está chegan-
do ao mercado tem esse tempo. Tentamos alcançar 

o lado afetivo das pessoas, aquilo que elas vivem, 
para trazê-las para a previdência social.

Prevdata – Quando você fala de educação previden-
ciária, eu entendo que isso está relacionado com a 
educação financeira. Quando se fala em disciplinas 
nas escolas, creio que deveria haver uma introdu-
ção acerca do preparo financeiro para, então, se 
introduzir o regime contributivo e não só de proteção 
social. Minha pergunta é: o que vocês pensam da 
educação do brasileiro em relação ao fator previ-
denciário? Com certeza, esse tema é fundamental 
na educação previdenciária.

INSS  – Estava ministrando o curso presencial de 
educação previdenciária, na semana passada, e, 
quando toquei no tema do fator previdenciário, 
praticamente toda a plateia de 54 professores ficou 
indignada. Expliquei o que todos sabemos, que a 
ideia do fator previdenciário foi mesmo frear as 
aposentadorias e manter o trabalhador contribuin-
do por mais tempo, para preservar a sustentabilida-
de do regime de previdência. Trabalhamos essa 
questão para mostrar que a mudança no sistema 
previdenciário é imprescindível. Isso é uma discus-
são mundial.

Em nossos cursos a distância, incentivamos os 
professores a buscar conhecer a situação da 
previdência nos outros países. Essa reflexão é 
importante para que as pessoas entendam que, 
afinal, a previdência social brasileira é muito 
protetora. A maioria dos países não tem o rol de 
benefícios que oferecemos.

Quando falamos de previdência complementar, 
como orientar as pessoas a que acompanhem os 
investimentos feitos pelo sistema para garantir que, 
no futuro, o rendimento delas vai realmente com-
pensar o esforço de poupança?

Tentamos levar ao público esses conceitos porque, 
ainda que nossa maior preocupação seja, de fato, o 
regime geral, não podemos deixar de abordar os 
aspectos correlatos.

Previc – Com respeito ao controle individual, duas 
questões: uma é quanto ao contribuinte que recolhe 
sobre um salário mínimo. A outra é quanto ao 
contribuinte individual que, durante a sua vida, 
deixou de recolher por uma série de motivos e não 
sabe que, ao final, terá que complementar o tempo 
de contribuição – seja pagando as parcelas penden-
tes, seja trabalhando o tempo não computável. 
Gostaria de saber como vocês estão lidando com 
essas duas situações.
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MB&FBOVESPA – Como está o nível do estabeleci-
mento de confiança desse público, em relação ao 
retorno e à inclusão, após todos esses esforços 
empreendidos?

INSS – Anda sou da época do IAPAS e do INPS. É 
perceptível a mudança da organização, desde 
então, quanto à importância dada à previdência, à 
segurança social e à seguridade. Como vocês têm 
transmitido essa mudança ao corpo funcional, 
levando em conta a tendência natural desse corpo 
em reagir lentamente às mudanças?

Outra questão é com relação à mídia. Nota-se que 
hoje a previdência tem na imprensa um espaço bem 
maior do que antigamente. Percebe-se que há mais 
diálogo, mesmo que as respostas não agradem. 
Mas me parece que ainda falta alguma habilidade 
em transmitir a informação de modo que ela chegue 
rapidamente. Vocês têm essa dificuldade em 
relação aos meios de comunicação?

INSS – Quanto à alíquota de contribuição sobre o 
salário mínimo, a primeira iniciativa foi o plano 
simplificado, em abril de 2007, que implementou a 
alíquota de 11%. Com isso, o segurado tem direito a 
todos os benefícios, exceto à aposentadoria por 
tempo de contribuição.

O outro aspecto, das pessoas que se inscrevem e 
não pagam, é crítico. Num levantamento que 
fizemos no início do ano, vimos que o maior índice 
de indeferimentos no INSS ocorria pela perda da 
condição de segurado – a pessoa ficou mais tempo 
do que poderia sem contribuir. Temos trabalhado 
muito em cima disso, especialmente naqueles 
casos em que o segurado realiza trabalho informal, 
que é muito oscilante, em termos de rendimentos. 

Houve avanços no plano simplificado. Mas percebe-
mos que, inicialmente, hove um movimento de 

migração – quem pagava 20% pensou que poderia 
passar a pagar 11%. Por outro lado, não houve 
tantas adesões quanto o governo esperava. Com o 
surgimento do empreendedorismo individual, houve 
um fortalecimento, até por conta da divulgação 
custeada por parceiros como o Sebrae e o Siscom, 
que têm uma influência significativa.

Quanto à questão da confiança, a modernização das 
agências e a melhoria no atendimento influíram 
muito na confiança das pessoas. Ainda não está em 
100% porque temos, por exemplo, uma grande 
atuação de atravessadores – pessoas inescrupulo-
sas que procuram ter alguma vantagem a qualquer 
custo. Isso acaba tirando um pouco da iniciativa do 
próprio segurado de se aproximar da Previdência. 
Mas, com a atuação efetiva no papel de educador, 
isso tem se modificado. Quando o segurado vê as 
melhorias apontadas – a carta de aposentadoria 
chegando rápido; a aposentadoria em 30 minutos – 
o segurado passa a acreditar mais e muda seu 
comportamento.

Quanto ao relacionamento com a mídia, alguns 
comitês já tem espaços semanais ou mensais dentro 
de rádios e TVs, mas ao nível regional; não, nacional. 
Esse espaço é um pouco mais complicado para nós, 
da educação previdenciária. Isso porque todo o 
relacionamento com a mídia está concentrado na 
Assessoria de Comunicação Social do Ministério da 
Previdência Social. O INSS não tem uma assessoria 
de comunicação e a interlocução não é feita pelo 
educador previdenciário diretamente, mas pelo 
Ministério. O educador previdenciário, entretanto, 
quando tem oportunidade, participa, inclusive, de 
programas em TVs locais.

Outro aspecto relacionado à mídia é o custo. De 
todos os programas, o nosso é o que tem menor 
volume de recursos. Com o que temos, buscamos 
trabalhar e melhorar essa comunicação.
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Aspectos da Regulamentação de Educação 
Previdenciária

Quando se fala em educação previdenciária, é preciso 
esclarecer que ela é uma política de Estado, da 
sociedade; não é uma política estabelecida pela 
Previc ou por qualquer outro órgão. Pensamos em 
educação previdenciária e temos muito a contribuir 
para que essa visão de Estado perpasse a nossa ação. 
É uma visão do Estado brasileiro, mas, individualmen-
te, de cada um de nós, enquanto pessoa que participa 
dos regimes ou tem muito a contribuir com eles.

Não se faz educação previdenciária sem ensinar aos 
nossos jovens – e mesmo a nós, em idade madura, e 
aos idosos – o bom uso e a importância da previdên-
cia. Quando se discute política de Estado, a intenção é 
conscientizar, esclarecer e fomentar a decisão do 
cidadão. Parte-se da premissa de que cada indivíduo 
deve ter condições de, por sua consciência e própria 
decisão, atuar em prol dessa Previdência.

Quando falamos de Previdência como política de 
Estado, não estamos nos referindo à Previdência 
Fechada, Aberta ou Complementar, nem aos regimes 
básicos de Previdência. Essas são modalidades que 
convivem no mesmo ambiente e todas formam uma 
rede para oferecer amparo quando a pessoa estiver 
incapaz de trabalhar, para que seu núcleo familiar 
não fique desassistido. Falamos da previdência como 
um todo e não como um de seus regimes ou sistemas.

Se pensarmos apenas na Previdência Complementar, 
os participantes da Prevdata ficarão desassistidos, 
porque só ganharão uma parcela do seu salário e não 
a composição total. Da mesma forma, vice-versa, se 
não colocarmos companheiros que não optaram por participar dos planos, eles 
estarão desassistidos numa boa parte do salário, porque só vão ganhar aquilo 
que o Fator Previdenciário determina.

A cobertura previdenciária se dá de várias formas, inclusive pelas iniciativas de 
poupança individual. Se as pessoas começassem pela idade que têm hoje, 
conseguiriam fazer uma poupança previdenciária muito maior do que qualquer 
benefício a que teria direito, mesmo juntando a Previdência Aberta, Fechada ou 
Complementar, com todo o seu tempo de contribuição.
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Na maioria das vezes, as pessoas não pensam nessa cobertura, a não ser na 
hora em que  necessitam, e queremos combater essa mentalidade. Precisamos 
discutir uma série de ações, discutir Previdência, Educação Previdenciária, 
mas em uma visão mais abrangente. Não nos limitando a valores. A previdência 
visa conciliar dois ciclos – o da vida e o laboral. Não se trata apenas de uma 
questão financeira.

A Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar é um órgão que veio para atuar inde-
pendente de governos, na fiscalização e supervisão do 
Sistema de Previdência Complementar. Ela se articula 
com a Secretaria de Políticas de Previdência 
Complementar (SPPC), com o Conselho Nacional de 
Previdência Complementar (CNPC), agregando com as 
quatro partes que participam das entidades: partici-
pantes, patrocinadores, entidades propriamente ditas 
e governo. E essas quatro arquitetam políticas que vão 
permear toda a ação da Previdência Complementar.

Junto com a Previc atua um Conselho que, na verdade, 
além das considerações de caráter normativo, é um 
órgão recursal que, quando a Superintendência é 
acionada pelo recorrente, pela lavratura de auto de 
infração, acolhe e julga contestação ou pedido para 
que o caso seja revisto, a fim de que não prevaleça a 
visão única de um órgão que tem o poder de penalizar, 
sem condição da contraprova do suposto infrator.

É fundamental debater a previdência porque é algo 
que a pessoa deve ter ao longo da sua vida – não 
apenas no final. É comum a pessoa achar que está 
ganhando muito e pensar que não precisa pagar 
previdência porque tem uma boa renda ou, porque é 
jovem, sentir-se poderosa e acreditar que se basta. 
Também é comum pensar que receber o benefício é um 
direito e, quando falecer, o dinheiro com o qual contri-
buiu será do Estado. Por isso, a educação previdenciá-
ria tem que percorrer o ciclo de vida das pessoas, 
desde as escolas até os próprios aposentados.

O segundo ciclo importante é o da vida laboral, e não tem sentido restringir a 
previdência ao período entre o ingresso na atividade laboral e o fim da vida do 
indivíduo. Previdência, na verdade, é uma proteção que abrange as relações  da 
vida das pessoas, provendo a ela e a seu grupo familiar capacidade quando não 
for possível trabalhar.

A decisão de quanto poupar e por quanto tempo é uma decisão essencialmente 
financeira. E a pessoa deve ser capaz de tomar essa decisão em bases qualifica-
das. E o ciclo de consumo que aqui foi citado é um complicador, já que, na idade 
em que poderia gerar e garantir renda,a pessoa se encontra endividada. 

É preciso cuidado para se pensar a previdência como um todo, ou deixaremos 
de fazer o fundamental para nos atermos ao complementar e específico. E é 
complicado perder o foco.

A desinformação que é o maior de todos os desafios a serem enfrentados. As 
pessoas não sabem o que é a previdência, nem para que serve. De novo o 

Fórum de TIC Dataprev 24Aspectos da Regulamentação de Educação Previdenciária



25 Fórum de TIC DataprevAspectos da Regulamentação de Educação Previdenciária

Aspectos da Regulamentação de Educação Previdenciária

Edevaldo Fernandes

trabalho do Programa Educacional da Previdência 
(PEP) e de outros programas que incentivam e dão 
importância, é fundamental. Outra questão é a 
desigualdade: algumas pessoas pagam muito caro 
para ter previdência, enquanto outras não sabem a 
importância de pagar pouquinho para ter. 

Há também a questão da longevidade. Estamos viven-
do mais – as mulheres mais do que nós, homens. Agora, 
quando falamos de longevidade, é da sociedade como 
um todo. Enfrentamos agora um momento em que a 
nossa sociedade de provavelmente 270 milhões de 
pessoas, se fosse há 60 anos, estaria dizimada. A dita 
H1N1 matou algo em torno de 70 mil pessoas. Seriam 
muitos mais. O que aumentou a estimativa de vida foi a 
adoção de hábitos de higiene, o tratamento de esgoto, 
ou seja, coisas que reduziram a nossa exposição. Só 
que tem um detalhe: ninguém vai ficar aqui 150 anos – 
não tem fórmula nem remédio para isso –, mas pode-
mos cuidar desse período a mais que vamos viver.

Antigamente, falava-se: cresça, estude, arrume um 
emprego – de preferência numa estatal ou numa 
multinacional. Tudo isso virou balela. Hoje em dia, o 
número de vagas em concurso público é muito maior na 
sociedade. E pior, aquele emprego formal que você 
arrumava, em que ficava a vida inteira, agora é temporá-
rio.

Os meus filhos quiçá vão percorrer o mercado de 
trabalho; e talvez eles nem queiram isso. Talvez eles 
criem uma relação de renda com a própria empresa ou 
coisa do gênero. Isso muda bastante e é um desafio 
para nós.

A história da Previdência nos ensinaria tudo. Em 1888, ainda no Império, assim 
que foi promulgada a libertação dos escravos, já tínhamos aposentadoria para 
os Correios. Então, não é uma coisinha nova que estamos fazendo, dizer aos 
nossos filhos que não se pode acreditar que o Estado ou Deus proverá.

Nós, da Previc, temos tido a capacidade de discutir a Previdência como um todo. 

Previdência básica, Regime Próprio de Previdência Social, Regime Geral de 
Previdência Social, tudo isso é fundamental que se tenha para nossos contribu-
intes, que possa ser ampliado.

A ideia é a universalização: vamos falar de educação previdenciária para 
alcançar todas as pessoas que trabalham neste país. E junto a isso, estamos 
nós da Previdência Complementar, para contribuir. A finalidade da educação 
previdenciária é trazer o conhecimento e a condição de fazer uso consciente 
dele. Falar que a pessoa precisa conhecer e dizer que ela precisa fazer bom uso 
ou boa decisão é que é o grande item.

É preciso customizar a informação para que as pessoas a absorvam mais 
facilmente – e aí os 30 minutos do INSS atual e a cartinha que o Ministro manda 
para o lar da pessoa, para dizer que ela já tem o direito de se aposentar. Isso é 
customizar; é atender a pessoa com qualidade. Isso também vai colocar para as 
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entidades fechadas a ideia de discutir a pré-aposentadoria, a pós-
aposentadoria, um olhar de vida laboral da pessoa, de como ela está ali e como 
ela poderia melhorar tudo isso.

Quantos precisam da previdência complementar fechada para complementar o 
que for reduzido pelo fator previdenciário ou porque têm uma renda muito 
grande e contribuem com menos? Esse é o olhar do fomento: mitigar riscos. 
Controlar o risco na entidade previdenciária, para que a negligência pare de ser 
o nosso problema.

Quando falamos de Previdência para a sociedade, todo mundo se lembra de um 
nome: Jorgina, aquela fraudadora! Está em nosso inconsciente. Mas esse é o 
lado negativo da Previdência, a lembrança de uma pessoa que fraudou. Agora, 
de quantos milhões de marias e josés falamos que, no cotidiano, são atendidos 
por previdência, e ainda com PreviBarco e todo tipo de Previ? Esse é um olhar 
importante.

Quando falamos de educação previdenciária, o ideal é perpassar isso, de 
quando a pessoa entrou até quando ela for sair; mas que fale da carreira dela, 
da remuneração, do horizonte, de como ela vai 
evoluir, e principalmente de futuro. Porque ninguém 
vai ficar aqui para  semente – e se ficar, é com uma 
boa aposentadoria e não sem elas.

Temos que ter o olhar de uma fonte inicial com a 
preocupação de onde se obtém o dinheiro, como 
controla e principalmente como fazer valer com que 
essa fonte seja permanente, que tenha a boa escolha.

Para algumas pessoas, pegar o dinheiro hoje, sair e 
comprar sua casa própria, com R$ 150.000,00, é o 
melhor dos mundos.

O Presidente Lula falou uma vez, num desses eventos 
de entrega do programa Minha Casa Minha Vida, que 
se sentia satisfeito quando alguém tinha a condição de falar “essa casa é 
minha” com documento assinado. E aquelas pessoas estavam lá. Eu garanto 
que o padrão de vida delas mudou significativamente – a autoestima e a condi-
ção de se verem donas do que é seu e um lugar onde eles vão poder estar a vida 
inteira.

Agora, tem algumas pessoas que pegariam esse dinheiro e iriam colocar na 
Bolsa; iriam ao mercado aplicar, para fazer dele uma fortuna ou, pelo contrário, 
fazer um plano maior do que teria com a casa. Mas são padrões diferentes. Essa 
oportunidade de escolha é fundamental.

Sobre o consumo, vemos que as pessoas compram cada vez mais, e pouco 
pensam em como esse consumo vai reverter em patrimônio. Porque a fonte 
seca ou cresce – e temos feito muito mais a fonte secar do que crescer. Daí que a 
previdência e a educação financeira têm um papel muito grande e misturam 
obtenção, orçamento, consumo, cidadania e responsabilidade. É onde entra o 
que chamamos de educação previdenciária. Ela tem que ser praticada por toda 
a sociedade.

Uma entidade previdenciária faz a gestão de ativo e de passivo. Ou seja: junta 
dinheiro, pega, coleta as contribuições dos participantes e faz isso ser rentabili-
zado. E, ao mesmo tempo, cuida de vidas – porque paga a pensão da dona 
Maria, paga o risco do Sr. João, paga a aposentadoria da pessoa –, que é a 
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gestão de passivo. A nossa patrocinadora, pensando 
nas políticas de RH, está lá com alguns membros. 
Mas, na governança, as partes são fundamentais 
porque são elas que controlam as entidades. O 
presidente tem, no Conselho, um órgão que cria 
políticas públicas para que ele execute ou cobra dele 
na parte fiscal.

A Previc prima e quer que vocês primem pela obser-
vância – cumprir prazos, cumprir a lei, fazer os investi-
mentos adequadamente. E cada vez mais vocês são 
chamados a ter, na educação previdenciária e finan-
ceira, um instrumento que mostre que a entidade 
custa o preço ótimo para prestar um bom serviço.

Muitas vezes, a noção que se tem da utilidade de uma 
entidade depende do atendimento e dos resultados 
que ela propicia ao participante.

E quanto ela precisa ter para funcionar? Pagar funcionários, estrutura de 
funcionamento,  eventos como este, que disseminam a educação? A empresa 
tem condições de ter uma situação financeira ótima. 

O educar pelo educar, segundo Paulo Freire, é a melhor maneira de fazer. Sem 
nenhuma preocupação em ganhar. É como os nossos pais fizeram com seus 
filhos e como nós fazemos com os nossos.

Por que nós pagamos escola para os filhos? Se pegássemos esse dinheiro todo 
mês e aplicássemos, daria para viajar todo ano para paraísos tropicais e inver-
nos. Hoje, um colégio para qualquer filho na rede privada custa pelo menos 
R$500,00 e o céu é o limite. Alguns pagam até R$ 5.000,00 para educar um 
filho numa escola aqui mesmo, em Brasília. Quiçá nos demais estados. E por 
que fazemos isso? Sabemos que o dinheiro, se fosse rentabilizado, daria muito 
mais. Fazemos porque consideramos a educação um investimento. E por que, 
nas outras práticas, não consideramos a educação como um investimento 
também? Porque muita gente distingue o que é ideal e o que é custo. E muitas 
vezes educação é investimento, com esse olhar, adequação e aderência.

Quando falamos de tudo isso, vem a educação previdenciária. Fundamental é enten-
dermos que ela tem diversidade – aquele olhar único por que sei como vou educar.

Forçar alguém a entender o que se quer que ela entenda não é educação. É 
doutrina. Não é educação nem imparcialidade. Não adianta dizer, o meu plano é 
bom, e não dar à pessoa condições de compará-lo.

Ainda na abertura, falou-se que vocês estão pensando na estrutura de multipor-
tifólio. É preciso imparcialidade, inclusive para dizer, no multiportifólio ou nas 
discussões de perfil de investimento, que renda variável ou outros artigos 
rentabilizam mais no futuro, sim, mas que têm risco e ele está lá cotidianamen-
te; ver como se dá o risco e tudo aquilo que já aprendemos em teoria econômica, 
porque risco nada mais é do que a chance de perdermos o controle.

Muitas vezes eu brigava com as lições financeiras da Bolsa, inclusive porque 
muitas vezes só jogava. Mas a própria Bolsa faz uso da ideia da aplicação 
consciente e ensina que não se deve colocar 100% da aplicação em renda 
variável. Ao contrario, que ela discuta a diversidade. Só que a imparcialidade é 
fundamental para fomentar a tomada de conhecimento.
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Custo econômico. Não adianta fazer o melhor plano se 
ele custar cem vezes o que precisaria ou só ele dilapi-
dar o patrimônio da entidade, de tão caro.

Dois regimes previdenciários – um básico e um para o 
servidor público de estado e município.  Só a previdên-
cia básica do INSS já tem regras básicas para a 
aposentadoria; e tem o Fator Previdenciário, que é 
uma fórmula. São tantas informações e tantos dados! 

Não adianta falar de Fator Previdenciário, se não falar 
para a pessoa que eu não quero que ela se aposente 
com 46 anos, porque com essa idade ela não precisa 
parar de trabalhar. Aí, todo mundo se constrange e ela 
diz que trabalhou 35 anos.

Todos lembram aquela menininha que fazia Narizinho 
na televisão, quando eu era criança. Lembram do 
nome dela? Rosana Garcia. Hoje ela é diretora de teatro e trabalha formando 
novos jovens. Só que ela já tem mais de 40 anos de pagamento de benefício 
previdenciário,  porque, quando trabalhou na Globo, registraram e pagaram de 
lá para cá. E ela vai se aposentar bonitona daquele jeito? De maneira alguma.

Tudo o que está escrito é isso mesmo: a pessoa paga ao longo da vida. Ela não 
paga de uma vez só para ter Previdência. Tem que pagar sistematicamente. As 
variáveis muitas vezes são de difícil previsibilidade. Qual vai ser minha expecta-
tiva de vida, quando eu tiver direito a me aposentar? Pode ser bem diferente. Os 
conceitos são muito técnicos. Falamos de vida, de conceito, de trabalho, das 
pessoas se prevenirem e tudo mais.

A recomendação nº 1 do Conselho Geral de Previdência Complementar (CGPC) -
que agora é  Conselho Nacional de Previdência Complementar - determina que 
a Secretaria de Previdência Complementar (SPC) elabore um programa  pluria-
nual e que as entidades fechadas de previdência complementar elaborem 
ações de educação de programa previdenciário.

Dessa recomendação do CGPC nasceram dois normativos: a portaria 418, na 
qual o Ministério orientava a Previc, que na época era SPC, como ela deveria agir 
em prol da educação previdenciária e financeira – a chamada Educom; e a 
Instrução 32, na qual a SPC dizia a vocês, nossos administrados, como seriam 
aceitos, entendidos e analisados os programas de educação previdenciária.

Estamos abertos a receber programas. A Prevdata é mais do que uma entidade 
de previdência fechada. Ela tem responsabilidade tripla – é da empresa que 
congrega boa parte da informação previdenciária e está sob o controle do 
Ministério da Previdência Social. Desde já está convidada, pelo que foi apresen-
tado aqui e pelo que se falou, a apresentar o Programa de Educação 
Previdenciária. Também convido a Petros, a segunda mais importante das 
entidades, que tem uma ação previdenciária muito rica, uma responsabilidade 
social de diversidades e foi uma das entidades que nos ajudou a formular 
debates, a entregar esses programas. Desde já chamamos e conclamamos 
vocês a chamarem as entidades participantes da Abrapp para virem.

O que se pedia desse programa era basicamente isso: o detalhamento de cada 
ação, metas de implementação, um cronograma específico e adequação das 
características do programa ao plano e à massa de assistidos. Foi pedido ainda 
que criem instrumentos de monitoração, de acompanhamento e de validação 
ou não das ações.
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De modo geral, dos projetos apresentados, apenas 13% deles foram baseados 
num diagnóstico. Então, novamente parabenizo. Vocês estão no caminho certo, 
ou seja, não tiveram como fonte simplesmente a imaginação de alguém que 
sequer avaliou o que precisava ser feito.

Nenhum projeto dos projetos originalmente apresentados demonstrou ter sido 
elaborado. Alguns até fizeram diagnóstico, mas não respondiam como projeto e 
não enfrentavam os problemas. Muitos foram apenas dar suporte à escolha do 
perfil de investimentos – ou seja, criaram um multiportifólio para falar de 
educação previdenciária, só para ensinar educação financeira e para ensinar a 
escolher entre os vários produtos que se vão ofertar.

A grande maioria é apoiada em ferramentas on line. 
Mesmo que sejam baseados na educação online ou 
em Educação a Distância – ou apenas num portal – 
devem perpassar as entidades. Não temos como 
atender a todos os públicos com o mesmo instrumen-
to. Então, teremos que continuar fazendo cartilha, 
mandar relatório, fazer um monte de atividades que 
completam isso, inclusive presencial.

As entidades que foram aprovadas até agora são: 
Valia, Telos, Funcef, CBF, Petros, Ciee, Eletros, Forluz 
e Fipec. Elas tiveram empenho, criaram, nós discuti-
mos muito, inserimos. Então tem a possibilidade de 
serem entidades a que vocês se congreguem, de que 
busquem opinião.

O que nós vimos nos projetos que foram reprovados? 
Apenas pegaram tudo que havia e falaram que era educação previdenciária. 
Mas então educação previdenciária viraria tudo aquilo que eu já fazia sem um 
programa, sem uma linha de integração, e a maioria tinha esse projeto para ser 
aplicado. Tinha Benefício Definido (BD), Contribuição Defirida(CD) e 
Contribuição Variável(CV) e tudo era educação previdenciária da mesma 
forma. Várias delas não enfrentaram os seus planos.

Educação previdenciária não é para falar bem da entidade. É para dar condi-
ções de a pessoa saber se a entidade dela atua adequadamente. Víamos 
algumas que só falavam bem e não é para isso. Se não der para a pessoa o 
conhecimento, a informação e a capacidade escolha, nada feito.

Nós, da Previc, também temos como contribuir, e de certa maneira vínhamos 
fazendo isso. Uma das ferramentas foi o Comitê de Regulação e Fiscalização 
dos Mercados Financeiros, de Capitais, de Previdência e Capitalização (Core-
mec) onde, junto com Bovespa, Susep, Banco Central, CVM, nós da Previc, 
realizávamos uma ação integrada dos reguladores de mercado, na qual se 
discutia a capacidade de aplicação dos recursos e como as pessoas poderiam 
utilizá-los corretamente, se lhes fosse dada educação financeira.

Um dos instrumentos é a Estratégia Nacional de educação financeira (ENEF). 
No nosso site, temos tudo que a ENEF faz e principalmente os programas que, 
inclusive, já alcançaram as escolas de nível médio. Neste ano, está sendo 
aplicado em 800 escolas públicas o programa de educação previdenciária, 
formando 800 participantes.

Não serão só os órgãos reguladores. Será uma ação do Estado brasileiro – 
Ministério da Previdência, da Educação, da Justiça, do Planejamento, da 
Fazenda e Casa Civil – formulando políticas para essa educação financeira de 
modo geral.



Aspectos da Regulamentação de Educação Previdenciária

Edevaldo Fernandes

Ainda na educação previdenciária, estamos divulgan-
do a nossa cartilha e o guia de melhores práticas. O 
lema dele é “adote ou explique”. É um guia que não 
fomos nós que falamos o que fazer. Analisamos as 
melhores práticas vistas nos planos, nas entidades – 
na governança, na capitalização, na ação previden-
ciária delas.

Para algumas não cabe. Ter um comitê para uma 
entidade e três pessoas trabalhando lá? Impossível. 
Óbvio que aí a entidade tem como explicar que não dá 
para criar um comitê especifico para investimentos 
com três pessoas.

Esse guia está à disposição dos senhores. Ele percor-
re os itens: governança, investimentos, passivo e 
gestão de riscos. É um instrumento fundamental para 
os Conselheiros, que passam a ser agora mais um elo na fiscalização das 
entidades; eles passam a ter um instrumento que lhes vai dar condição e 
alicerce para que atuem na linha de frente.

O guia está no portal da Abrapp, Não pôde ser colocado no portal do Ministério 
por causa do ano eleitoral. Todos aqueles cuidados que são importantíssimos 
para não configurar ação inconveniente ou ser causa que afete de qualquer 
maneira o movimento político.
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Abrapp – Em um dos slides, a educação previden-
ciária estava ligada a conhecimento e, logo depois, 
vinha a conscientização. Eu percebo que tem um 
agente na sociedade que é interseção nesses dois 
conjuntos: o formador de opinião. E ninguém melhor 
do que aquele que é assistido pela Previdência – é 
um aposentado ou pensionista, ou então aquele 
que é justamente o reverso disso – para ser esse 
formador de opinião. Qual seria a utilidade desse 
agente no processo? Tens conhecimento de alguma 
ação de Previdência que já esteja sendo desenvolvi-
da sobre isso?

Previc – De modo geral, isso cai naquela discussão 
de como utilizar as ferramentas e os instrumentos. 
No meu entender, qualquer programa de educação 
previdenciária tem que ter muitos agentes envolvi-
dos, os multiplicadores. Um dos programas de que 
mais gostamos na entidade, quando analisamos, 
tinha o chamado amigo previdenciário. Era como se 
fosse, nas empresas, alguém que faz a tutoria, o 
acompanhamento. Alguém responsável por tam-
bém multiplicar o tema.

Está sendo discutida em uma das entidades – que, 
por sinal, teve seu programa reprovado, porque 
tinha boas práticas, mas o programa não conseguiu 
tratar delas – a criação de um grupo especificamen-
te de multiplicadores. Pessoas que têm o papel, no 
seu trabalho, de levar isso aos atores. É um exemplo 
de multiplicação interna, as entidades procurarem 
pessoas que são formadores de opinião, ligadas à 
patrocinadora, à própria entidade ou à representa-
ção dos trabalhadores. Só que esse alcance é o 
universo interno – esses cerca de 2,7 milhões de 
pessoas que têm previdência – e queremos mais. 
Queremos alcançar a sociedade como um todo.

A educação previdenciária perpassa pelas várias 
previdências e nós devemos ter um instrumento que 
oxalá tenha fundamento e forma no governo. A 
Secretaria de Política da Previdência Social e a 
S e c r e t a r i a  d e  P o l í t i c a  d a  P r e v i d ê n c i a  
Complementar estão congregando esforços. E aí 

vamos ter o PEP e outros atores com quem devemos 
fazer um grande trabalho de alcançar multiplicado-
res diversos, formadores de opinião de mídia, 
formadores de opinião sociais e com alguns deles 
até na linha de depoimento e trabalho.

Nós seremos apoio ao COREMEC ou à educação 
financeira, fazendo um pouco do que a Previdência 
pode discutir lá, mas vamos precisar chamar os 
outros atores – seja Bolsa, mercado financeiro, 
interlocutores diversos – também para dentro da 
educação previdenciária. Acho que podemos 
aproveitar momentos comuns, espaços comuns, 
ambientes sociais de modo geral.

A Bolsa vem fazendo isso nos últimos anos – e eu 
tinha uma ideia de que a Bolsa só trabalhava com 
elites e, em alguns momentos, os problemas de 
educação previdenciária – e viu naquilo um nicho e 
atacou. Mas de repente ela se extraiu, alcançou e 
hoje perpassa por movimentos como uma fábrica.

O PEP tinha a ideia de fazer multiplicação só com 
formadores e chegou a alcançar inclusive usuários. 
Eu tive a primeira experiência com PEP em 2002, 
quando estava no Banco do Povo da cidade de São 
Paulo. O PEP viu uma oportunidade de falar com os 
informais sobre a importância da Previdência. Foi 
um casamento bem interessante: quando nós 
íamos liberar o crédito para a pessoa, vinha o PEP e 
falava da Previdência. Já incutia nas pessoas aquilo. 

Eu não consigo pensar nada diferente, só que 
queríamos fazer o chamado pé no chão. Não adianta 
fazer um baita programa, contratar um monte de 
gente, fazer isso e aquilo, vir a mídia e, daqui a um 
mês, já não se está falando e acabou. Precisaríamos 
fazer os gradientes e vocês têm muito a nos apoiar.

Desde já, volto a estimulá-los e a chamá-los a fazer 
educação previdenciária. Não pode ser objeto só de 
alguns. Queríamos que todas as entidades tivessem 
um e não precisa fazer nada gigante. Ninguém 
nasce com educação previdenciária de uma hora 
para outra, com um baita projeto.
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Estágio Atual do Uso de Tecnologia para 
Educação Previdenciária

1  A FIPECq atende o público do Finep, do Ipea, do CNPq e do Inpe. Temos hoje dois 
modelos de “Primo”, sendo um saldado. Nosso contingente é de 3.109 pessoas 
que procuramos atingir; e esse objetivo é bem mais amplo quando pensamos nas 
famílias.

A ação geral é de informação e orientação. Tivemos que ser criativos, porque 
toda fundação como a nossa tem um fator que todos vocês conhecem, que é 
custo. Quanto tínhamos disponível para esse programa que surgiu em julho de 
2008 e cujo orçamento já tinha expirado em outubro? Nada. Absolutamente 
nada de orçamento e acho que isso, de certa forma, é que provoca as ideias dos 
colaboradores.

Tivemos a ideia de fazer um quiz naquele primeiro momento de orientação aos 
empregados, mais uma vez trazendo esses conceitos de Previdência, com a 
colaboração do pessoal do benefício. 

Era preciso mensurar. Eu tinha que pegar o meu cenário, sem absolutamente 
nada de educação financeira e previdenciária, medir isso e depois, comparar 
com o cenário após o curso, depois da palestra. Não tem sentido algum fazer um 
programa – na época, um projeto – se  não souber como o público entende 
aquilo de que se vai falar. Foi esse o primeiro momento.

A nossa missão no GT é sempre trazer novas ideias para envolvimento das 
pessoas.

Fizemos um concurso interno onde dois meninos, filhos de nossos colaborado-
res, tinham que escrever uma frase que dissesse um pouco sobre educação – 
não financeira nem previdenciária. Eles ganharam e hoje são nossos mascotes.

A partir de julho de 2008, começamos a fomentar informação através da 
comunicação em nosso jornal Presidente. Para os participantes do quiz, 
estabelecemos um regulamento onde se apontavam o primeiro, o segundo e o 
terceiro colocados.

Os outros atores entraram no circuito. O Conselho chancelou que poderíamos 
dar um dia de folga e mais uma contribuição eventual, porque todos são partici-
pantes do plano de uma forma ou de outra. Nesse ponto é importante todas as 
esferas estarem envolvidas e entenderem do que nós falamos.

O quiz foi uma coisa bem organizada. Houve 78% de adesão e isso para nós é 
muito importante, nesse universo de participantes e de empregados. 
Confeccionamos tapete vermelho e medalha de papel crepom, mas o mais 
importante não era aquele valor material e sim o entusiasmo de todos. A direto-
ria foi solidária conosco. Todos os diretores fizeram questão de entregar 
segundo e terceiro lugares.

1 FIPEq - Financadora de Estudos e Projetos (Finep); Instituto de Presquisa Econômica Aplicada (Ipea);  
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq);  Insitituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep)  e Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).



33 Fórum de TIC DataprevEstágio Atual do Uso de Tecnologia para Educação Previdenciária

Estágio Atual do Uso de Tecnologia para Educação Previdenciária

Luciana Couto

Isso provocou uma força dentro da empresa, porque todo mundo começou falar 
sobre educação e nós despertamos para uma coisa: já que temos uma massa 
interessada, vamos fazer deles multiplicadores da nossa ideia para pautar os 
trabalhos internos de orientação e educação.

Cada empregado hoje tem condição de, quando um participante liga, explicar-
lhe o mínimo de previdência. Nós tornamos cada empregado um multiplicador 
de previdência e de finanças, no básico. Todos passaram por cursos, foram 
certificados e orientados.

Há uma página da FIPECq onde estão a nossa educação financeira e previden-
ciária e o nosso hotsite. Falamos da importância da educação previdenciária 
tanto para a Previdência Social quanto para a Previdência do Servidor. A cada 
15 dias, fazemos a atualização da página e não fazemos mais porque temos 
muitas outras atribuições. Agora, que há o guia da Previc, quisemos estabelecer 
metas reais. Talvez não as ideais, mas algo que pudéssemos colocar no crono-
grama e cumprir. Há todo um histórico de tudo o que fizemos desde o lançamen-
to do hotsite, em dia 18 de dezembro de 2009. Nossa FIPECq-TV tem a participa-
ção dos quatro diretores, que falam e apresentam a FIPECq-TV, com a colabora-
ção, de notória competência, da Claudia Bernardes e do Eder Bonner – ele do 
investimento e ela do benefício, na melhor locução.

Fizemos produções caseiras na recepção, no benefício; nosso cenário também 
é muito amplo, para explicar de forma fácil ao participante que está acessando. 
Essa é nossa intenção, descomplicar a linguagem e falar o mais direto possível.

Temos também dentro desse hotsite nosso planejamento financeiro, porque 
temos a preocupação de colocar não somente Previdência. Também tem um 
histórico, onde abordamos vários aspectos. Usamos Cerbasi e tudo que tem no 
mercado, mediante autorização, com textos simples. E tem a nossa vedete que é 
o Fórum. Quando colocamos assuntos muito palpitantes, tem 89 a 100 partici-
pações – um número significativo para o nosso universo. Fazemos questão 
também de manter um histórico do Fórum para que as pessoas possam consul-
tar e saber do que já foi dito. 

educação financeira e previdenciária é semear, plantar e colher. Nós lá dentro 
entendemos que ainda estamos semeando, porque quem vai colher isso não é a 
nossa geração; não somos nós que estamos trabalhando na Fipec. Serão os 
futuros participantes e os futuros empregados, porque educação é cultura.

Nossa recente experiência foi a dispensa do relatório anual de atividades, 
porque para nós esse não era o objetivo do site. Se todos aqueles que tentamos 
sensibilizar e movimentar não entendessem do que estávamos falando, o 
relatório anual de atividades seria só mais uma pro forma.

A nossa educação financeira e previdenciária só vai ser eficiente e se tornar um 
sucesso, quando as pessoas, por exemplo, aprenderem a gerir melhor seus 
recursos e puderem até pedir e empregar bem seus empréstimos. E não é só 
educação financeira, não é só educação previdenciária, mas é melhorar a vida 
das pessoas – claro que com muita humildade. Nós não temos a pretensão de 
ditar normas de como fazer. 

Uma frase de que gosto muito: “quando nós pensamos sozinhos somos muito 
bons, mas quando pensamos juntos somos muito melhores”. Realmente 
acreditamos nisso. Tanto é que reiteramos aqui o convite a todas as fundações 
que quiserem nos oferecer colaboração. Para nós isso é muito importante.

Ainda não foi possível retomar o grupo de trabalho com as entidades do Distrito 
Federal. A nossa intenção é dividir; e quanto mais falarmos disso, quanto mais 
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conseguirmos disseminar o que sentimos dentro da fundação, melhor. Porque 
educar é semear e, semeando aos poucos, vamos mudando a cultura não só dos 
nossos participantes.

Acreditamos que, quando mudamos, automaticamente com as nossas atitudes 
vamos contagiando quem mora perto, os nossos circundantes. É isso que 
pretendemos: fazer com que nossos participantes levem para suas famílias um 
novo conceito do que seja educação financeira e previdenciária.

Mais uma coisa. Conseguimos aferir internamente para qual campo está sendo 
mais acessado o hotsite. Em maio, o total de acessos foi 1.203. A FIPECq-TV, 
glossário, o fale conosco. Através de um software, temos a identificação do IP 
pela patrocinadora. Então, quando verificamos no relatório se o CNPq está 
acessando menos que o Ipec, começamos a fomentar junto com nossos repre-
sentantes uma ação mais efetiva.

Tem picos também. Por exemplo, na época do Natal, é impressionante como as 
pessoas gostam do hotsite. Chega janeiro e fevereiro, nem acessam.

Fizemos um cronograma de ação que é dinâmico e esse foi o marco que coloca-
mos no projeto: quatro anos. Estabelecemos um prazo porque todo projeto tem 
que ter começo e fim para ser reavaliado, melhorado. Colocamos as ações, uma 
por uma e a temporalidade delas e dentro desse contexto macro existe um 
cronograma interno micro, que diz quando exatamente cada ação vai acontecer.

Prevdata – Como vocês estão medindo essa efetivida-
de e o controle de acesso ao site? Fazem controle de 
atendimento telefônico, de quem ligou e por que ligou?

FIPECq – Nós fazemos, sim. A nossa preocupação 
em monitorar tudo não foi nem para que tivéssemos 
isso. Quando começamos, não tínhamos uma noção 
exata de como a Previc – na época, Secretaria de 
Previdência Complementar – iria nos cobrar, mas 
era importante para que mensurássemos de onde 
partimos e se isso adiantou alguma coisa.

É um sistema. Não adianta dizer que é só educação 
financeira ou educação previdenciária. Nós temos 
risco operacional, organização e método. Então, 
temos, sim, uma planilha onde anotamos os telefo-
nemas e o motivo de cada telefonema em nosso 
setor de atendimento, que tem duas representantes.

Mais que isso, temos os nossos acessos com outro 
grande parceiro, o YouTube, onde encontramos mais 

de 77 vídeos que falam a respeito desse assunto. 
Contamos com essa tecnologia do YouTube, para 
saber quem está acessando nossa base.

Então sabemos, de cada patrocinadora, quem vê 
determinado vídeo e como, no contexto geral.

Nós melhoramos a vida dessas pessoas e não é só 
quanto a números. Se antes acessavam pouco mais 
de 1.200, o que está faltando de nossa parte para 
que acessem 3.000 e, mais que isso, 6.000? Porque 
essas pessoas têm família e estamos sempre nessa 
busca da melhoria do acesso, seja no fomento da 
intranet, seja publicando no nosso site.

É complicado e temos que ter o critério de como 
fazer, mas o YouTube tem um software que nos 
auxilia nisso. Os colaboradores buscam esses 
dados segregados e o relatório informa o IP por 
patrocinadoras.

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados
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A Experiência da Petros em Educação 
Previdenciária

A Petros foi criada no ano de 1970, basicamente para 
atender aos funcionários da Petrobras, e em seguida, 
ampliou os seus benefícios para o Sistema Petrobras, do 
qual na época faziam parte também a BR Distribuidora, 
a Petroquisa e várias empresas subsidiárias.

No final da década de 80, quando teve início o proces-
so de privatizações, muitas empresas do Sistema 
foram privatizadas, porém continuaram com o 
sistema de fundo de pensão. E por força das privatiza-
ções, no sentido de atender a essas empresas, a 
Petros se transformou num Fundo multipatrocinado. 
Atualmente nós temos 44 planos, dos quais 28 são 
patrocinados. São 55 patrocinadores, 16 planos 
instituídos com 76 instituidores, e o plano instituído 
com a modalidade feita agora, que estende a previ-
dência complementar para quem não a possuía.

Quando foi criada a figura do instituidor, surgiu a 
oportunidade de termos órgãos de classe como: 
conselhos, cooperativas, fundações; e de termos 
também um plano de previdência sem a necessidade 
de um patrocinador, como era o nosso caso e o da 
maioria dos planos patrocinados.

Fomos pioneiros no multipatrocínio, por já termos 
como associadas outras patrocinadoras fora do 
sistema Petrobras. Nós iniciamos com os distribuido-
res e acho que hoje somos o segundo maior institui-
dor, tendo em vista dois planos grandes que elabora-
mos, um deles é o Anaparprev, criado para recepcio-
nar os aposentados que ficaram sem plano no 
momento da retirada do patrocínio. Agora, estamos 
discutindo a retirada de patrocínio de empresas que a 
Braskem comprou no Sul, como a Campanha 
Petroquímica do Sul (Copesul), que já foi do sistema 
Petrobras.

Hoje, estamos com um patrimônio de R$52 bilhões, para quase 80 mil partici-
pantes ativos e 54 mil assistidos. Embora sejamos 90% Petrobras, já estamos 
com uma fatia do mercado significativa de outras empresas.
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A Petros possui quatro diretorias: Presidência, Diretoria Financeira e de 
Investimentos, Diretoria de Seguridade e Diretoria Administrativa, um Conselho 
Deliberativo semelhante ao da Dataprev, sendo que a Presidência do Conselho 
detém o voto de Qualidade e o Presidente do Conselho Fiscal é eleito pelos 
participantes.

Para falar de educação previdenciária, precisamos apresentar um pouco das 
mudanças tecnológicas que implementamos.

A partir de 2006, começamos a oferecer cursos de 
educação financeira. Como a Petrobras é uma empre-
sa de nível nacional, selecionávamos os estados que 
detiam as maiores concentrações de participantes e 
assistidos e os convidávamos, por cartas e e-mails, 
para participar de uma grande palestra sobre esse 
assunto. Geralmente quem participava mais era 
justamente os aposentados.

Começamos a rodar o país oferecendo cursos de 
educação financeira e, nessas idas, passamos a 
fomentar também a educação previdenciária. O 
objetivo era informar.

Só que isso era dispendioso: dependia de acertar 
locais e adotar medidas.

Fizemos isso em 2006, 2007 e 2008. Não fizemos em 
2009, porque foi justamente quando começamos a 
discutir como poderíamos proceder de outra forma e já tínhamos as tratativas 
em curso com a Previc, no Ministério da Previdência, 
sobre como expandir  esta nossa iniciativa.

Começamos a operar nesta época uma mudança 
tecnológica. Vínhamos desde a década de 80 com um 
sistema da IBM, chamado AS400, e tudo que precisá-
vamos fazer de Web não conseguíamos aprimorar 
dentro deste sistema. Fizemos, a partir de 2007, um 
grande levantamento, que demorou um ano, para 
saber qual a tecnologia mais adequada para usarmos. 
Pode-se imaginar como é difícil implementar uma 
mudança de sistema com 60 mil aposentados sem 
entretanto deixar de pagar os benefícios. Este proces-
so se arrasta até hoje e deve ser concluído, entre o 
final de 2010 e o primeiro trimestre de 2011. Estamos 
mudando para uma plataforma baixa, com Linux Intel, 
para podermos trabalhar nosso novo projeto, que é o 
Portal Petros.

Esse sistema que usávamos anteriormente AS400 era fechado e não possibili-
tava agregar mais nada significativo nele. Saímos do sistema  AS400 e estamos 
trocando para outro, para obter escalabilidade e disponibilidade.

A nossa base petroleira trabalha 24 horas por dia. Só que o nosso atendimento 
não podia ser feito 24 horas por dia porque o sistema tinha de parar às dez da 
noite e só voltar, às seis da manhã, para que rodássemos o backup. Hoje, com 
essa mudança, vamos ficar 24 horas no ar, porque o backup é feito automático e 
imediato.
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Havia um problema muito grande na questão de flexibilização de processos por 
questões de rastreabilidade. Hoje, temos toda a gama de rastreabilidade 
necessária para acompanhar o fundo de pensão e nisso nós estamos “cra-
ques”, porque já passamos por duas grandes CPIs, em duas épocas diferentes, 
produzindo muitos documentos e tendo de mostrar que o que fazíamos estava 
bem feito e estava, principalmente, certo.

E fomos aprovados.

Nossa renda fixa, na mesa de operação, nos leva a funcionar como banco. Os 
dados precisam estar sempre atualizados e interligados com a gama de patroci-
nadoras que temos, nas suas formações diferenciadas. Isso tem que ser escala-
do ou não vamos para a frente.

Tínhamos um sistema de TI bem antigo. Era um sistema para atender os requisi-
tos de um plano Benefício Definido, o nosso plano original, até 2002.

A partir de 2008, criamos um plano de Contribuição Variável, além dos diversos 
planos de Contribuição Definida, que temos para atender aos instituidores e a 
algumas empresas que atendemos com plano CD, porém quando vamos fazer a 
discussão para vender um plano, primeiro, damos bastante ênfase que se deve 
fazer ao plano de Contribuição Variável, que é o mais 
benéfico para todos.

Hoje, temos um sistema, que é do BD, um sistema dos 
novos planos CD e CV, todos interligados com nosso 
sistema de pagamento, porque os funcionários da 
Petros são contratados a mercado e também têm 
direito a entrar no plano. O direito para os empregados 
da Petros é o mesmo tanto para os antigos e quanto 
para os novos já no novo plano, que chamamos PP 2 
(Plano Petros 2).

O sistema de empréstimo aos participantes é feito 
todo ano e hoje é automatizado via internet. Todos os 
outros sistemas – na verdade são seis grandes 
sistemas, onde ofereço apoio ao participante ativo, 
com mecanismos de interação com os participantes e 
as patrocinadoras – que são interligados. Hoje 
continuamos com o sistema antigo rodando, e com o 
novo também funcionando durante a implantação, para não haver problemas.

A mudança tecnológica e a implantação da gestão descentralizada é que vão 
possibilitar a implantação da educação previdenciária.

Com a mudança, as atividades estão indo para área que vai ser a responsável 
por seu conteúdo. A área de informática só tem de fazer a entrada dos dados e a 
finalização. Nosso sistema vai começar a fazer o restante.

A comunicação atua junto com a área previdenciária na questão do fomento.

Estamos nos tornando o que deveríamos ser. Hoje, o nosso site é nossa porta de 
entrada. Essa mudança tecnológica está fazendo com que alteremos nosso 
portal Petros para aumentar a participação do nosso participante.

Estamos trabalhando na melhoria da interação do usuário com o portal, adap-
tando o conteúdo das informações ao perfil de quem acessa e implementando a 
possibilidade de extrairmos informações estatísticas acerca do acesso ao 
portal. Não adianta termos as informações se estas não puderem ser processa-
das e, a partir disso, promovida a interação.
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Estaremos implementando no site com a TV Petros um 
canal de comunicação com os participantes e assisti-
dos dos nossos planos administrados e principais 
clientes, porque temos públicos completamente 
distintos, mesmo dentro da Petrobras, temos um 
público administrativo, um público de plataforma 
outro de refinaria, que são diferentes. Do mesmo 
modo, temos um público diferenciado como trabalha-
dores de companhia de água, médicos, arquitetos, 
atuário, dentistas, etc.

Então, é preciso ter conteúdos diversos para atender 
a cada público, ou voltaremos a ter as reclamações do 
passado, de que só falamos de Petrobras. Tenho de 
falar para todos os públicos. E se tivermos um plano 
para 250 pessoas distintas, por exemplo, precisamos 
falar com eles usando  uma linguagem diferenciada.

Dentro dessa mudança, estamos colocando no site o tema “de olho para o 
futuro”, onde discutimos previdência social e toda a questão previdenciária. 

Os programas educativos têm como proposta a aproximação do dia a dia das 
pessoas para tratar de temas fundamentais da TV brasileira. Um dos grandes 
desafios que temos que é a falta de discussão previdenciária. Não temos 
educação previdenciária no Brasil. Então, qualquer tipo de discussão que 
tenhamos nessa área é bastante plausível. É um debate que deve ser perma-
nente.

O canal MultiPetros é dirigido às empresas, patrocinadores e instituidores que 
entram e precisam ter essa interatividade, da qual falamos anteriormente.

O canal da diretoria nos permite levar mensagens aos participantes e patrocina-
dores.

Durante a copa mundial de futebol, fizemos um teste em parceria com a empre-
sa PAR Finanças, especialista em relacionamento via portal de web.

Já tinha começado a Copa, quando formamos times, sendo que, no final, o 
prêmio seria participar da educação financeira. Isso fortaleceu um relaciona-
mento que durou cinco semanas, com 16 perguntas sobre assuntos que vão de 
finanças básicas até política de investimentos da Petros.

Tivemos mais de 13 mil visualizações e, o interessante, mais de 9.500 pessoas 
respondendo as perguntas. Lógico que estamos falando de um público nosso, 
mas, mesmo sem uma divulgação mais ampla, o retorno foi muito bom e isso nos 
incentiva. Acreditamos que esse é o caminho que temos de seguir. Também 
fazer a divulgação em várias escolas, para que elas comecem a acessar e a 
pensar nesse assunto.

Há outros passos a serem dados daqui por diante. Eles estão sendo pensados e 
trabalhados em conjunto com a finalização da mudança da modernização 
tecnológica.

Pretendemos fomentar o envolvimento dos gestores das várias áreas da Petros, 
o que não ocorria. Os gestores podem ajudar a adequar a mídia de portal aos 
cursos presenciais relacionados à educação previdenciária.

Precisamos também aplicar a educação previdenciária aos nossos funcionári-
os. Temos 468 funcionários hoje; a maioria nunca viu Previdência e não sabe o 



A Experiência da Petros em Educação Previdenciária

Newton Carneiro da Cunha

39 Fórum de TIC DataprevA Experiência da Petros em Educação Previdenciária

que é. Também notamos que quem trabalhava na área 
de operações e de seguridade não sabia quem 
trabalhava no financeiro e nem o que fazia, e muitos 
não tinham idéia do que vinha a ser um atuário.

Então, desenvolvemos uma educação para os nossos 
empregados, aberta aos Conselheiros que desejas-
sem participar e às entidades que desejassem 
receber uma educação básica para saber o que é 
Previdência, o INSS, a Previdência Complementar, o 
que é um atuário, ter aulas de ALM e questões finance-
iras. Isso serve como integração para nós e, a partir 
desse estudo que já fazíamos, vamos tentar expandir 
mais, como fizemos com a web. Temos essa experiên-
cia porque já fazemos isso internamente ou com os 
conselheiros.

Outro passo é a realização de seminários de educação 
financeira para os aposentados aquilo que fazíamos no passado estaremos 
retomando. Focaremos principalmente a gestão de investimentos dos planos, 
viabilizando a participação nos eventos para os empregados e abrindo agora 
para os participantes.
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Petros – O que transparece nessa apresentação é o 
desejo de inserir outras pessoas na dinâmica das 
ações de educação previdenciária. Não podemos 
nos resumir a intervenções pontuais. Temos que 
realmente ter um projeto em que haja uma sinergia 
de informações para que possamos, em conjunto, 
traçar uma estratégia onde todas as ações sejam 
agregadas em um único objetivo. Isso já faz parte do 
planejamento estratégico que estaremos tratando 
neste ano para implementar em 2011.

Isso para nós dentro da Petros é algo que talvez, 
frente a outras instituições que não tenham o nosso 
porte, seja um prejuízo. Quando se tem um porte 
menor, há mais agilidade de decisão, mais facilida-
de para se organizar de forma rápida.

Quando se tem um universo que envolve uma 
equipe grande com diversos gerentes e setores, e se 
percebe que a participação de todos eles tem 
sempre alguma coisa a acrescentar, é preciso 
realmente montar um grupo de trabalho para 
vislumbrar todo o quadro e decidir o que vai ser feito.

Basicamente, quanto ao plano de educação previ-
denciária, temos quatro canais: MultiPretros, 
PerfilPetros, TVPetros e De Olho no Futuro. Dentro 
do foco de educação previdenciária, temos uma 
distinção da seguinte ordem: o De Olho no Futuro é 
um canal dedicado à educação previdenciária em 
si. Ele fala do trabalho da Previdência Aberta e 
objetiva educar sobre a Previdência numa visão 
geral. Os outros três canais são voltados mais para 
os aspectos institucionais da Petros, sendo que o 
Perfil fala da diretoria e de outras personalidades, 
como Bafumus, que foi um dos fundadores da 
Petros. Ele tem um vasto conhecimento de previdên-
cia, não só da Petros, mas até mesmo da formação 
da previdência no Brasil. 

No MultiPetros, fala-se de modo abrangente sobre a 
questão previdenciária. São agentes formadores de 
opinião em cada entidade, falando justamente para 
o seu público, onde aquilo se apresenta dentro da 
sua realidade. E normalmente as pessoas entrevis-
tadas são os presidentes dessas instituições, os 
gestores, o que eles dizem .

E no Perfil e na TV é realidade da Petros a educação 
previdenciária. 

Dataprev – Sobre a apresentação dos números. 
Ouvimos muito falar que as pessoas pensam em se 

integrar à  Petros porque a previdência é integral. E 
queríamos saber, como curiosidade, se isso é 
realidade mesmo, se o nível de adesão de novas 
pessoas jovens é alto, porque temos uma dificulda-
de muito grande na Dataprev dos mais novos 
aderirem ao plano. Existe uma preocupação de 
vocês quanto à aproximação daqueles números? 
Porque um financia o outro e começamos a ver que 
os números estão muito próximos.

Petros – Esses números mudaram a partir de 2003. 
Em 2002, havia 52 mil aposentados para 32 mil 
ativos. Era um plano que estava, ao contrário, com 
um número maior de participantes. Com a entrada 
do novo governo, começou a haver um ingresso de 
pessoas na Petrobras e a curva, que vinha descen-
do, voltou a subir e em 2008, quando abrimos o 
plano. Nesse tempo discutimos como fazer o novo 
plano, porque, ao final das contas, são variáveis. 

Já tínhamos, na época da abertura do plano, 25 mil 
novos empregados. Com a abertura do plano 
24.500 desses 25 mil aderiram a ele – ou seja, mais 
de 90%.

Havia a questão do pagamento do serviço passado, 
a partir de 2002, com o fechamento do plano antigo. 
E, na discussão com o movimento sindical, foi 
colocado em acordo coletivo que o tempo que não 
tinha de plano iria ser coberto pela patrocinadora. 
Então, as pessoas que entraram a partir de 2002 
tinham 40 meses seguidos e receberiam o serviço 
passado.

Por incrível que pareça, essa discussão surgiu 
porque, ao pensar num universo de pelo menos 500 
pessoas que não aderiram, surgiu o argumento de 
que a pessoa estava simplesmente pegando um 
monte de dinheiro e jogando fora, já que iria pagar 
uma parte e a patrocinadora pagaria três – a parte 
do passado e a parte atual. Não tinha investimento 
melhor e não adiantava, porque algumas pessoas 
tinham essa visão. Essa discussão também entre 
petroleiros era muito grande e muito desenvolvida, 
por conta do fechamento do plano. Isso ajudou a que 
as pessoas aderissem e hoje, quando elas entram, 
entendem da necessidade.

Outra coisa que ajudou foram os exemplos ruins que, 
infelizmente, acontecem. Naquele acidente com o 
avião da TAM, no aeroporto de Congonhas, em São 
Paulo, tínhamos três funcionários da Petrobras. 
Inclusive um que havia ingressado no plano quinze 
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dias antes, e a família ficou protegida. Isso gerou um 
debate muito grande na empresa, porque ele tinha 
acabado de entrar, feito a primeira contribuição e a 
família não ficou desassistida.

O fato de o nosso serviço ser  de risco incentiva a 
pessoa a entrar no plano previdenciário, porque 
também é um seguro importante para a família. Hoje 
temos conhecimento de que esse número de 58 mil 
é de petroleiros, com adesão na casa dos 90%.

Abrapp – Eu queria que você falasse um pouco 
sobre esse boom do petróleo, se a Petros está 
preparada para o pré-sal, para esses novos núme-
ros que são anunciados todo dia, de novas contrata-
ções que são feitas na Petrobrás.

Petros – Sim. Nessa questão do pré-sal, estamos 
preparados para dois momentos. Um deles é o de 
investimento. Já analisamos. Fiz um debate no último 
Congresso da Abrapp e quem esteve lá viu um painel 
com a importância de os fundos de pensão aderirem 
e entrar na discussão da Petrobras de fazer parceria.

Acreditamos que o pré-sal é uma nova redenção e 

inclusive a possibilidade de mudar este país de vez, 

se tudo aquilo que,  colocado, for aprovado de forma 

a usar uma parte desse dinheiro para a educação e 

dentro dela inserir a educação previdenciária.

Quanto à recepção desse novo governo, se tudo der 

certo na captação que deve acontecer até dia 30 de 

setembro, vai dobrar o contingente da Petrobrás. 

Estamos preparados e temos feita toda essa 

mudança para absorver isso.

Dataprev – Quando você falou de captação, era de 

pessoas ou de recursos?

Petros – Eu estava falando da captação que vai 

ocorrer agora, dia 30 de setembro. A partir de capta-

ção, o planejamento estratégico da Petrobrás de 

crescimento nos próximos quatro anos é de dobrar o 

parque que existe. E aí entra a capacitação de pesso-

as e sua entrada por conta disso.
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