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TÍTULO: Previdência sem Blá Blá Blá 

 

Introdução 

Sobre a SulAmérica 

A SulAmérica Seguros, Previdência e Investimentos é um dos maiores 

conglomerados empresariais brasileiros, com 116 anos de história, atuando nos 

segmentos de seguros, previdência e gestão de ativos.  Com mais de 6,7 milhões de 

clientes, a SulAmérica está organizada em quatro unidades de negócios: Operações 

de Saúde e Odontologia, Seguros de Ramos Elementares, Seguros de Pessoas 

(Vida e Acidentes Pessoais) e Previdência Privada e Gestão de Ativos. 

 

Ao iniciar o Planejamento de Marketing de 2011 para o segmento de Previdência, os 

funcionários Fabiano Lima, Adriana Nannini, Renata Soares, Natalia Pisani e Ana 

Claudia Lobato identificaram que, como o investimento disponível para ações de 

comunicação era pequeno para os desafios da área, os investimentos disponíveis 

para mídia deveriam ser empregados de forma construtiva e efetiva, agregando 

valor ao negócio e ao cliente ou prospect. 

 

Com esse pensamento, buscaram pesquisas que identificassem onde o público com 

interesse em educação financeira e planejamento futuro buscava esse tipo de 

informação. Constataram, através de pesquisa do Ibope, que o principal meio de 

consulta é a internet e, ao analisarem o conteúdo neste meio, notaram que era 

bastante disperso, com uma linguagem extremamente técnica e difícil1.  

 

                                                           
1
Fonte: Pesquisa Ibope TGI, com ambos os sexos e mais de 25 anos que possuem previdência privada 
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Pesquisaram também na internet e em jornais o universo de pessoas que não 

possuem previdência privada e detectaram um público potencial no projeto na 

Classe C. Muito se tem falado sobre a chamada “Nova Classe C”, que obteve um 

incremento de renda nos últimos anos. No entanto, não foram apenas o aumento do 

salário mínimo e a implantação dos programas de assistência sociais que 

determinaram este fenômeno mas, também, um maior acesso às opções de crédito 

e aos bancos desta parcela da população.  

Tudo isso estimula a renda e faz a economia crescer. Nesse processo, a educação 

financeira dessa parcela da população é primordial, pois ao mesmo tempo em que 

está consumindo, também está se endividando e isso tem consequências. A 

tranquilidade e qualidade de vida no futuro dependem de um planejamento 

financeiro de longo prazo. 

Foi quando surgiu a ideia do portal Previdência sem Blá Blá Blá que esclarece, de 

forma fácil, clara e interativa, tudo sobre previdência privada. O projeto foi 

desenvolvido em 6 meses e seu lançamento  aconteceu dia primeiro de dezembro 

de  2011.  

 

Objetivo do Projeto 

O principal objetivo do portal Previdência sem Blá Blá Blá é o de ser a referência em 

previdência privada na internet, apresentando todas as informações de forma 

simples e objetiva, estabelecendo a presença digital da SulAmérica por meio de um 

conteúdo relevante e diferenciado e contribuindo na educação financeira das 

pessoas. O portal esclarece as questões mais comuns sobre o tema com uma 

linguagem didática, de fácil entendimento, fazendo com que seus usuários 

compreendam rapidamente os pontos abordados. Essa simplificação na linguagem 

auxilia principalmente os jovens em sua educação financeira no tema previdência 

privada, assunto que todos devem conhecer para poder planejar seu futuro. 
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Desenvolvimento do trabalho  

Sobre a Estratégia 

A estratégia de construção do site foi feita com base na análise de diversos dados  

consultados que concluiu: 

 Previdência tem como base dois principais motivadores: aposentadoria 

tranquila e educação dos filhos. 

 O consumidor tem muitas dúvidas sobre o assunto e procura informações na 

Internet, porém este conteúdo está bastante pulverizado, é normalmente 

pouco interessante e possui uma linguagem relativamente técnica. Deste 

modo, o consumidor interessado continua sem esclarecer suas dúvidas, 

ficando inseguro quanto à escolha do investimento ideal. 

A ideia foi construir e disponibilizar uma fonte de informações simples, clara e 

objetiva, que fosse confiável não apenas para o usuário que quer contratar um plano 

de previdência, mas também para quem já o contratou e deseja acompanhar seus 

rendimentos e ter informações atualizadas do mercado.  

O grande desafio foi tornar a previdência privada um assunto mais leve e atraente, 

que despertasse mais interesse do consumidor, para fortalecer a sua educação 

financeira e, consequentemente, acertar nas decisões, para um futuro mais 

tranquilo.  

Dados dos consumidores de previdência2: 

 69,3% se informam muito bem antes de investir em uma aplicação financeira; 

 71,1% gastam hoje o seu dinheiro mais cuidadosamente do que faziam 

anteriormente; 

 60,2% sempre procuram os melhores serviços e aplicações financeiras. 

 

                                                           
2
 Fonte: Ibope, pesquisa TGI (AB 25+  – pessoas que possuem previdência privada.) 
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Ou seja, a informação é a palavra-chave para que o consumidor saiba exatamente 

onde o seu dinheiro deve ser aplicado e o quanto vai render. Atualmente as 

principais fontes onde os consumidores podem encontrar informações sobre 

previdência são1: 

 Internet: 10,70% 

 Jornais:  3,42% 

 Televisão:  3,08% 

 Revistas:  0,81% 

 Rádio:  0,31% 

 

O especialista em previdência 

Durante o processo de escolha da figura do especialista, Renato Follador foi o que 

mais demonstrou preocupação com a ascensão da classe C e o processo de 

educação e planejamento financeiro da família brasileira. Por essa preocupação e 

seu profundo conhecimento e experiência sobre previdência privada no Brasil e no 

Exterior, ele foi o escolhido para representar a figura do especialista, com o objetivo 

de proporcionar credibilidade e seriedade às informações divulgadas no portal. 

Renato Follador é engenheiro civil e administrador de empresas, estudou 

profundamente o assunto desde a sua formação acadêmica. Especialista em 

previdência, atuando na área desde 1987, foi responsável pela criação e 

implantação do Fundo de Previdência dos empregados brasileiros da Itaipu 

Binacional. 

Além disso, se destaca como acadêmico, escritor especialista em previdência, 

palestrante em mais de 500 eventos e é comentarista da Rádio CBN Curitiba. 

A sua presença  permeia todas as áreas, nos vídeos, no tutorial do esclarecedor, no 

conteúdo feito à quatro mãos.  
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Os blogueiros 

Com o objetivo de aproximar o conteúdo do site do público em geral, principalmente 

dos jovens, foram escolhidas algumas personalidades da web. A seleção dos 

blogueiros foi feita com base nos seguintes critérios: 

 Tratar do assunto previdência através de uma linguagem didática, simples, 

clara, direta, sem “blá, blá, blá”. 

 Gerar empatia com um público amplo e diversificado de potenciais 

consumidores divididos em 4 grupos: jovens, adultos, homens e mulheres.  

 Garantir uma maior visibilidade da SulAmérica Previdência, de modo a 

contribuir para que, cada vez mais, seja referência em previdência privada, 

além de garantir que um número cada vez maior de pessoas possa entender 

o que é a previdência privada e como fazer um planejamento financeiro para 

um futuro mais tranquilo. 

Para atender esses objetivos foram escolhidos 4 blogueiros: 

Felipe Neto: Mais de um milhão de seguidores no Twitter e mais de 20 milhões de 

visualizações no YouTube. Sua personalidade contestadora e crítica é marcante, 

assim como a sua facilidade para se expressar com clareza. A sua linguagem 

“escrachada” contribui para que o assunto previdência seja abordado de forma mais 

bem-humorada, especialmente com um público mais jovem. 

Chongas: Publicitário, tem mais de 2,5 milhões de visualizações por mês em seu 

blog, que atinge tanto jovens como adultos. Humorista, traz bom humor para a 

linguagem adotada no site tornando o assunto mais leve e de fácil compreensão. 

Dennis Lee: Videologger3, tem mais de 2 milhões de visualizações no YouTube, que 

atinge jovens e adultos. Especialista em fazer vídeos tutoriais extremamente 

didáticos, facilita a explicação de questões ligadas à previdência privada, 

principalmente as mais complexas. 
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3
 Videologger: é o termo utilizado para identificar produtores de vídeo pessoais para internet, similar ao termo 

videomaker, com o diferencial que suas produções tem como objetivo principal a exibição via web. 

Tati Bernardi: Escritora e roteirista com 4 livros publicados, tem mais de 100 mil 

seguidores no Twitter, atingindo principalmente o público adulto, tanto homens como 

mulheres. Possui uma coluna na revista Alpha, já tendo passado pela TPM e VIP. 

Por meio de uma linguagem leve e humor inteligente, transmite credibilidade para o 

portal. 

O Portal Previdência sem Blá Blá Blá 

O portal Previdência sem Blá Blá Blá alia a expertise da SulAmérica em previdência 

privada com a sutileza da abordagem do assunto por profissionais que não têm a 

mesma familiaridade com o tema, assim como muitos internautas e o papel da 

SulAmérica é também contribuir para uma sociedade melhor onde os usuários 

possam ter informações e ferramentas necessárias para não se endividar e ter um 

planejamento financeiro que lhes trará maior tranquilidade no longo prazo 

O site ajuda também os corretores (principais responsáveis pela venda dos 

produtos), pois muitas vezes esse assunto também não lhes é tão familiar. Assim, as 

vendas tornam-se mais fáceis à medida que contam com a ajuda desta linguagem 

mais simples e didática. O portal proporciona um conteúdo completo sobre 

previdência, apresentando todas as informações necessárias para que o usuário 

entenda o assunto de forma clara e possa contratar um produto que atenda às suas 

necessidades e/ou administrar seu plano de previdência de modo satisfatório, 

tomando as decisões mais acertadas de acordo com o seu perfil. 

O Portal foi dividido em algumas áreas para que os usuários possam acessar 

diferentes conteúdos e ferramentas. As principais áreas são: 

Esclarecedor 

Um simulador de plano de previdência simples, amigável e interativo, onde o usuário 

responde a algumas perguntas fundamentais para descobrir qual é o plano de 

previdência ideal para o seu perfil. Quando o usuário acessa o esclarecedor, o 

especialista da SulAmérica interage com ele  explicando de forma rápida e didática o 

passo a passo da simulação. 
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O corretor também é beneficiado, pois pode utilizar essa ferramenta no momento da 

apresentação dos produtos de previdência da SulAmérica, destacando as principais 

informações sobre o produto de uma maneira simples e fácil, bem como atuar como 

um agente multiplicador do conceito de educação financeira.  

Ao final do Esclarecedor, o usuário pode receber os resultados por e-mail, imprimi-

los, e até solicitar uma proposta para seu corretor. Além disto, pode contar com um 

atendimento online via chat para auxiliá-lo em caso de questionamentos. A ideia 

principal é sempre proporcionar facilidade na linguagem e agilidade na resposta para 

aumentar o conhecimento do usuário.  

 

Figura 1: Telas iniciais do Esclarecedor (simulador) 

 

Vídeos 

Curtos (em média têm 2 minutos e meio), didáticos e com uma linguagem simples, 

explicam os temas mais relevantes da previdência privada, como por exemplo a 

diferença entre PGBL e VGBL. São objetivos e fazem um contraponto entre o 

especialista Renato Follador e outras personalidades (os blogueiros mencionados 

anteriormente) com menor conhecimento sobre previdência. Os assuntos tratados 

nos vídeos são: 

 Diferença entre previdência pública e privada: o blogueiro Chongas 

descobre as diferenças entre previdência social e privada e o fato de que são 

planos complementares.  

 PGBL x VGBL: Denis Lee, com a ajuda de Renato Follador, explica a 

diferença entre PGBL e VGBL e o usuário descobre qual a sua opção ideal, 
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levando em conta o seu tipo de declaração de Imposto de Renda (simplificada 

ou  completa).  

 Tributação na previdência: Renato Follador explica as tributações do 

Imposto de Renda na previdência privada e como escolher entre tabela 

progressiva e regressiva. O usuário entende qual a principal vantagem da 

previdência privada em relação aos fundos de investimentos. 

 Dicas para fazer previdência: Felipe Neto e Follador dão diversas dicas 

importantes para quem vai fazer um plano de previdência privada, tais como: 

qual é a renda ideal para a aposentadoria, comparação de taxas cobradas 

para escolher onde fazer o seu plano de previdência, evitar fazer resgates, 

entre outras. 

 Idade adequada para fazer previdência: Felipe Neto, de 23 anos, aprende 

por que é importante começar cedo um plano de previdência. O valor da 

contribuição e o tempo que a pessoa contribui são questões fundamentais 

para definir o valor da sua aposentadoria. Quanto antes começar, melhor. 

 Perfil dos investidores de previdência privada: o usuário entende os 

diferentes perfis de investidores e que eles não têm, necessariamente, 

relação direta com o estilo de vida do investidor, mas com a tolerância ao 

risco envolvido em cada tipo de investimento. Agressivo, moderado ou 

conservador? O usuário descobre qual é o seu perfil de investidor. 
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Conteúdo 

Na área “por Dentro da Previdência” o portal oferece conteúdo completo sem 

“economês”. Dentro dessa área temos: 

 Dúvidas sem blá blá blá: sob a forma de perguntas e respostas, essa área 

oferece conteúdo sobre todos os temas ligados à previdência privada, tirando 

as mais diferentes dúvidas do usuário. Por exemplo, a relação entre 

expectativa de vida e plano de previdência, o que é benefício fiscal, se é 

possível resgatar o valor investido a qualquer hora e quando resgatar. 

 Glossário: completo e atualizado, apresenta a definição, da forma mais 

simples possível, de termos técnicos e frequentemente utilizados em 

previdência privada, como pecúlio, diferimento, tábua biométrica, entre muitos 

outros. 
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Atendimento Online 

Feito via chat ou telefone, tira todas as dúvidas do usuário em tempo real e com 

equipe altamente qualificada e treinada pela SulAmérica. 

Novidades por e-mail 

O usuário informa seu nome e e-mail e recebe, periodicamente, uma comunicação 

com informações atualizadas sobre previdência e planejamento financeiro. 

Compartilhamento em redes sociais 

O usuário pode compartilhar o site e seu conteúdo nas redes sociais Facebook, 

Twitter, Google Mais e Orkut. 

 

Os Aplicativos 
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Seguindo as mais atuais tendências digitais, o portal Previdência sem Blá Blá Blá 

tem versões otimizadas para visualização e correta navegação em tablets e 

celulares. Também foram desenvolvidos aplicativos para iPhone, iPad e Android que 

possuem conteúdo resumido do portal: Esclarecedor, vídeos e “Fale Conosco”. 

  

 

O atendimento 

Uma das nossas grandes preocupações na construção do portal, além do seu 

conteúdo e de ser uma ferramenta interativa, foi de atender às necessidades do 

internauta, desde as dúvidas mais simples às mais complexas. Caso ele não 

encontre as respostas em forma de conteúdo, tem a opção de ser atendido e 

esclarecido. 

O atendimento do portal Previdência sem Blá Blá Blá foi estruturado em 3 canais – 

e-mail, chat e telefone. São 6 consultores aptos a esclarecer todas as dúvidas de 

clientes, corretores e do público em geral sobre previdência privada. Após uma 

rigorosa seleção de consultores, foi criada uma célula exclusiva de atendimento para 

o portal e todos receberam treinamento intensivo de forma a capacitá-los no 

esclarecimento de dúvidas dos usuários do site. 
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Resultados estimados e obtidos  

Desde o seu lançamento em dezembro de 2011 até setembro deste ano, o site já 

recebeu 631.062 visitas, uma média de 90 mil visitantes por mês. Desses, 95% são 

oriundos de sites de pesquisa. Os estados que mais acessam são: São Paulo, Rio 

de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul e o tempo médio de 

permanência no site é de 2 minutos e 47 segundos2. 

No mesmo período, os vídeos foram visualizados 72.247 vezes, uma média de 10 

mil visualizações por mês. O vídeo mais visto foi o PGBL x VGBL, com o blogueiro 

Denis Lee3.  

Pesquisa - Focus Groups 

Em janeiro de 2012 foi realizada uma pesquisa com o objetivo de avaliar o site e 

suas funcionalidades, forças e fraquezas de conteúdo, sua identidade visual e 

usabilidade. Foram realizadas entrevistas, grupos de discussão formados por “não 

investidores em previdência” e “investidores em previdência” e entrevistas em 

profundidade com usuários de três perfis diferentes (“investidores em previdência 

privada”, “não investidores em previdência privada” e “não interessados em 

previdência privada”). 

Principais resultados: 

 85% dos entrevistados tiveram uma experiência positiva com o site e sua 

usabilidade, não apresentando dificuldades em encontrar informações ou 

grandes problemas de navegabilidade. 

 Afirmaram que é um site fácil e objetivo, que proporciona uma experiência 

confortável. 

“Achei bastante claro e acessível no sentido de ir direto ao ponto, com 

palavras simples para qualquer pessoa entender”. 

                                                           
3
 Fonte: Youtube Analytics 
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 Para a maioria dos participantes da pesquisa, os vídeos são percebidos como 

um referencial positivo para o site, funcionando como porta de entrada lúdica 

para o tema previdência. 

 O tom, formato e mescla de personalidades jovens e adultas foram 

percebidos como positivos, assim como a mescla entre conteúdo didático e 

estilo de vida dos personagens. Outro ponto apontado como positivo foi a 

utilização de animações e gráficos para explicar tópicos mais complexos. 

 Os participantes consideraram o consultor online um ótimo canal de ajuda e 

esclarecimento, com informações de qualidade. 

“Gostei porque foi muito rápido e sei que não era um computador me 

respondendo. (...) é uma pessoa que realmente entende, não eram 

respostas feitas”. 

 Por ser considerada uma “seguradora completa”, a SulAmérica foi apontada 

como podendo ter expertise em previdência, ao mesmo tempo em que 

entende sobre outros temas. No entanto, os bancos ainda são apontados  

como a opção mais óbvia quando o assunto é previdência privada e 

investimentos de longo prazo. 

“Para a contratação do produto foi fundamental a marca da 

SulAmérica, passou mais segurança.” 

 

 

Conclusão 

O portal Previdência sem Blá Blá Blá cumpre seu papel fundamental de 

esclarecimento sobre o tema previdência para diversos públicos, sendo fonte de 

informação e instrumento de educação financeira. O objetivo de tornar a SulAmérica 

uma referência em previdência privada pode ainda não ter sido atingido pela 

compreensão do público em geral de que, quando se trata de investimentos e 

educação financeira, os bancos são a referência. Contudo, o objetivo de apresentar 

informações sobre previdência privada de uma forma lúdica, leve e bem-humorada, 
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e se tornar uma fonte de conteúdo e esclarecimento de dúvidas para o público em 

geral foi atingido.  

A ferramenta tomou proporções maiores quando passou a “conversar” com pessoas 

de todas as idades e perfis sobre um tema tão importante como o planejamento 

financeiro para garantir uma vida tranquila após anos de trabalho. Em um país onde 

o endividamento das pessoas cresce a passos largos e as classes D e E começam a 

ter acesso a diversos novos produtos e serviços, inclusive financeiros, prestar esse 

tipo de serviço em um canal como a internet passa a ser fundamental para contribuir 

com o desenvolvimento de uma sociedade mais justa.   

A SulAmérica contribui, assim, para uma sociedade mais educada e consciente 

sobre o seu futuro, baseada em um modelo mais sólido e sustentável.    

Anexos 

 

ANEXO I – Folheto para corretores 

Descrição: folheto distribuído aos corretores para divulgar a Previdência Sem Blá 

Blá Blá. 

Nome do arquivo: AnexoI_Folheto para corretores 

 

ANEXO II – Anúncio para corretores 

Descrição: anúncio em mídia setorial para corretores de seguros. 

Nome do arquivo: AnexoII_Anúncio para corretores 

 

ANEXO III – Anúncio para clientes 

Descrição: anúncio para consumidores finais. 

Nome do arquivo: AnexoIII_Anúncio para clientes 

 

ANEXO IV – Spot para corretores 

Descrição: Divulgação na rádio Corretor SulAmérica. 

Link: http://www.sulamerica.com.br/sustentabilidade/spot_prev_vidente_clientes.mp3 

 

ANEXO V – Spot para clientes 

http://www.sulamerica.com.br/sustentabilidade/spot_prev_vidente_clientes.mp3
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Descrição: Divulgação na Rádio SulAmérica Trânsito e Rádio SulAmérica Paradiso. 

Link: http://www.sulamerica.com.br/sustentabilidade/spot_prev_vidente_corretores.mp3 

 

ANEXO VI – Vinheta Elemídia 

Descrição: Divulgação em prédios comerciais. 

Link: http://www.sulamerica.com.br/sustentabilidade/VinhetaElemidiaPrevidencia.wmv 

 

ANEXO VII – Imagem aplicativos 

Descrição: Aplicativo lançado para IPhone, Ipad e Android. 

Nome do arquivo: Anexo VII_ Imagem aplicativos 

 

 

 

 

http://www.sulamerica.com.br/sustentabilidade/spot_prev_vidente_corretores.mp3
http://www.sulamerica.com.br/sustentabilidade/VinhetaElemidiaPrevidencia.wmv

