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ÍNDICE

CAPA

Nesta edição, você confere quem são os
candidatos que disputam as eleições para o
Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. É
importante que você…

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

O especialista Marcelo Audi explica como nossas
decisões de investimento nem sempre são tão
racionais quanto pensamos!

RECADASTRAMENTO

Neste ano, pela primeira vez, o processo está
sendo feito por reconhecimento facial, ganhando
mais rapidez e segurança.

ATENDIMENTO

Você também pode acessar a Visão Prev
pelo Messenger do seu Facebook, a
qualquer momento do dia ou da noite.

APLICATIVO

O app da Visão Prev permite agora alterar dados
cadastrais e emitir boletos para Contribuições
Esporádicas e Aportes.

PLANEJAMENTO

Entenda o que são juros compostos e como eles
podem trabalhar a favor de seus investimentos
na Visão Prev.

IMPOSTO DE RENDA

O Simulador de Incentivo Fiscal ajuda você a
utilizar integralmente esse benefício tão valioso.

COM A PALAVRA

De volta aos estudos depois dos 60 anos,
Edmeia dos Santos Botelho reencontrou a
alegria de viver.

SEU PLANO

O Boletim de Investimentos tem agora versões
diferenciadas, com vídeos, podcasts e muito
mais.

CURTAS SEU PATRIMÔNIO



Confirmação da certificação da ISO 9001 e
Plantão de Dúvidas em Ribeirão Preto.

Desempenho dos Investimentos



CONHEÇA OS CANDIDATOS AOS CONSELHOS DA VISÃO
PREV E ESCOLHA SEUS REPRESENTANTES NA ENTIDADE

A cada três anos, os participantes têm a possibilidade de escolher seus representantes nos dois principais órgãos de gestão da Visão Prev: o

Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. “Essa representatividade traz maior transparência, imparcialidade, equilíbrio e profissionalismo às

decisões desses Conselhos que têm papel estratégico na administração e fiscalização da Entidade”, explica Marcelo Pezzutto, presidente da

Visão Prev. “A atuação dos conselheiros exige grande responsabilidade e comprometimento, pois suas ações e escolhas são essenciais para

nossa solidez e perenidade.”

Portanto, sua participação nesse processo é fundamental. A seguir, saiba mais sobre os dois órgãos, o processo de votação e os candidatos que

estão disputando o seu voto!

O CONSELHO DELIBERATIVO

O QUE FAZ?

Esse Conselho se reúne a cada trimestre ou antes disso, se

necessário. Seus componentes respondem pela nomeação e

exoneração dos membros da Diretoria Executiva e da Auditoria

Interna, pela aprovação das diretrizes de organização, operação e

administração da Visão Prev, da Política de Investimentos, dos

cálculos atuariais e dos planos de custeio, do orçamento da entidade

e de alterações regulamentares ou de estatuto, entre outras

atribuições.

COMO É FORMADO?
É composto por seis membros – quatro indicados pelas

patrocinadoras e dois eleitos pelos participantes.

O CONSELHO FISCAL

O QUE FAZ?

Esse Conselho também se reúne a cada trimestre ou antes disso, se

necessário. Seus membros são responsáveis pela fiscalização da

entidade, zelando por sua gestão econômico-financeira e atuarial.

Suas atividades incluem examinar as demonstrações financeiras,

livros, documentos e contas, elaborar pareceres sobre as operações e

negócios realizados e avaliar os demonstrativos de resultados

atuariais dos planos.

COMO É FORMADO?
É composto por três membros – dois indicados pelas patrocinadoras e

um eleito pelos participantes.



O PROCESSO ELEITORAL

Estão sendo escolhidos dois membros titulares (e respectivos suplentes) para o Conselho Deliberativo e um membro titular (e respectivo

suplente) para o Conselho Fiscal.

Nesta eleição, as candidaturas não são mais individuais. Os candidatos formaram chapas compostas por um titular e seu suplente. Serão eleitas

duas chapas para o Conselho Deliberativo e uma para o Conselho Fiscal.

COMO E QUANDO VOTAR

Você pode escolher até duas chapas diferentes para o Conselho Deliberativo e uma para o Conselho Fiscal. Durante o processo de registro das

candidaturas, realizado em agosto, seis chapas se inscreveram para o Deliberativo e uma para o Fiscal. É possível também votar em branco.

De 1º a 21 de outubro , você pode votar pela área restrita do site ou pelo aplicativo da Visão Prev.

As Eleições 2019 estão em destaque na página inicial da área restrita do site. É só clicar em “Votar” para cada Conselho e seguir as instruções.

No aplicativo, o acesso é feito pelo menu de opções ou pelo destaque no topo da tela principal. Depois, basta seguir as orientações.

OS CANDIDATOS AO CONSELHO DELIBERATIVO

CHAPA 01



 

 

TITULAR

Claudio Idérito Pereira Pegas

 

 

SUPLENTE

Paulo Sergio Pastrello

CHAPA 02

 

 

TITULAR

Clovis Delboni Filho

 

 

SUPLENTE

Dorival Góes

https://www.visaoprev.com.br/images/eleicoes2019/cvs/titular_chapa1_claudio_iderito_pereira_pegas.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/eleicoes2019/cvs/suplente_chapa1_paulo_sergio_pastrello.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/eleicoes2019/cvs/titular_chapa2_clovis_delboni_filho.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/eleicoes2019/cvs/suplente_chapa2_dorival_goes.pdf


CHAPA 03 (CANDIDATURA RETIRADA)

CHAPA 04

 

 

TITULAR

José Rubens de Alencar Ramos

 

 

SUPLENTE

Vanderlei Roberto Bueno

CHAPA 05

 

 

TITULAR

Leonardo Kenji Ribeiro Kitajima

https://www.visaoprev.com.br/images/eleicoes2019/cvs/titular_chapa4_jose_rubens_de_ramos.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/eleicoes2019/cvs/suplente_chapa4_vandelei_roberto_bueno.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/eleicoes2019/cvs/titular_chapa5_leonardo_kenji_ribeiro_kitajima.pdf


 

 

SUPLENTE

Vitor Mitsuo Nakao

CHAPA 06

 

 

TITULAR

Miguel Mantovani Junior

 

 

SUPLENTE

Emílio José Fezzi

OS CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL

CHAPA ÚNICA

https://www.visaoprev.com.br/images/eleicoes2019/cvs/suplente_chapa5_vitor_mitsuo_nakao.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/eleicoes2019/cvs/titular_chapa6_miguel_mantovani_junior.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/eleicoes2019/cvs/suplente_chapa6_emilio_jose_fezzi.pdf


 

 

TITULAR

Milton Shigueo Takarada

 

 

SUPLENTE

Anni Julia Erlinger de Oliveira

Clique nos nomes para saber mais sobre cada candidato.

Além disso, clicando aqui, também é possível conferir vídeos que algumas chapas disponibilizaram para que você possa conhecer
melhor os candidatos. 

No site e no app, você também pode clicar em “ver currículo” embaixo de cada nome, para mais informações.

https://www.visaoprev.com.br/images/eleicoes2019/cvs/titular_chapa_unica_milton_shigueo_takarada.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/eleicoes2019/cvs/suplente_chapa_unica_anni_julia_erlinger_de_oliveira.pdf
https://www.visaoprev.com.br/atendimento-e-comunicacao/noticias/noticias/361-eleicoes-videos-dos-candidatos-2


O CRONOGRAMA ELEITORAL



O especialista Marcelo Audi

CABEÇA FRIA NA HORA DE INVESTIR

Instinto e razão. Essa dupla costuma ser responsável pela maior parte de nossas escolhas. Desde como reagir diante de um rottweiler que

avança rosnando em nossa direção até como decidir sobre a melhor opção para o tratamento de uma doença grave. “São questões diferentes

que envolvem, portanto, atitudes também diferentes. A primeira demanda uma reação rápida e a segunda exige reflexão e análise. Não se pode

confundir esses momentos”, explicou Marcelo Audi, gestor e sócio fundador da Cardinal Partners em sua palestra sobre “Finanças

Comportamentais” para o programa Visão Mais Perto, no dia 3 de setembro, na sede da Visão Prev, em São Paulo (SP). “O problema é que,

quando falamos de investimentos, muitas vezes, as pessoas são movidas por impulso e cometem equívocos graves que podem levar a perdas

significativas”.

Veja os principais tópicos abordados por Marcelo em sua apresentação:

INSTINTO E RAZÃO

“Várias pesquisas mostram que nosso cérebro funciona com dois sistemas diferentes que são ativados de acordo com cada situação que

vivemos. No sistema instintivo, nossas decisões são tomadas através de atalhos mentais que nos possibilitam fazer escolhas rápidas e

superficiais, que exigem pouca concentração e baixo gasto de energia. Elas são mais eficazes quando a velocidade é melhor do que a precisão

(como no caso do rottweiler). No sistema racional, as escolhas são mais lentas e profundas e demandam alta concentração e maior gasto de

energia. Nelas, a precisão é mais valiosa do que a velocidade (como no exemplo sobre a definição do tratamento médico).”

PREÇO E VALOR

“Dois conceitos essenciais para uma boa gestão de investimentos são preço e valor. Preço é a

medida do sentimento do investidor num dado instante. Valor é a medida da capacidade de

uma empresa ou de um ativo qualquer (por exemplo, um imóvel, um fundo ou uma ação) de

gerar caixa de maneira sustentável ao longo do tempo. O sentimento do mercado costuma

variar com grande frequência e, por isso, o preço pode oscilar muito, criando a chamada

volatilidade. Essa variação se dá em movimentos pendulares, podendo ir de um extremo de

pânico, em que todo mundo quer vender tudo, ao extremo de euforia em que todo mundo

quer comprar tudo para ficar rico no curto prazo... O valor, por outro lado, se determinado por

uma boa análise técnica, não costuma variar muito.”

 

SISTEMAS TROCADOS

“O problema é quando nosso cérebro ativa o sistema 1 (instintivo) quando deveria ativar o

sistema 2 (racional) para tomar decisões de investimento. Nesses casos, acabamos comprando

na euforia (quando o preço está caro) e vendendo no pânico (quando o preço despenca). Isso

ocorre porque, nos extremos (pânico ou euforia), somos hiperestimulados no sistema 1. Se

seguirmos esse caminho, vamos ter dificuldades, especialmente no contexto de um plano de

previdência que demanda decisões mais conscientes e cautelosas. Como fazer, então? O

melhor é conhecer e controlar nossos vieses comportamentais – ou seja, as predisposições

que nos levam a fazer más escolhas.”



VIÉS 1 – EXTRAPOLAÇÃO

“Esse viés indica que costumamos projetar linearmente uma situação presente para o futuro. As consequências desse comportamento são que

compramos papéis cujos preços vêm subindo e vendemos aqueles com os preços em queda, investimos em fundos com retornos positivos nos

meses anteriores e resgatamos daqueles que tiveram retornos negativos, subestimamos pontos de inflexão (de mudança de rota) e

superestimamos tendências.”

 

VIÉS 2 – CONSERVADORISMO

“Ao contrário do que seu nome sugere, esse viés nos leva ao risco e à perda. Isso porque resistimos a mudar de opinião, mesmo diante de

informações e evidências contrárias ao que pensamos, o que nos leva, por exemplo, a deixar de comprar barato, quando determinados

fundamentos começam a melhorar (e vice-versa). Se estamos numa recessão, pensamos que ela deve permanecer mesmo frente a sinais ou

indicadores econômicos mais favoráveis (e, novamente, o contrário também é verdadeiro). Por causa desse conservadorismo, ficamos presos às

nossas ideias e perdemos boas oportunidades de investimento.”

 

VIÉS 3 – CALOR DO MOMENTO

“Esse viés se apresenta quando as circunstâncias nos influenciam a tomar decisões viscerais em relação aos investimentos (guiadas por euforia,

medo ou raiva, por exemplo). É semelhante à seguinte situação: você está no cinema, sente um forte cheiro de fumaça e alguém grita ‘fogo’; se

todos permanecerem sentados, sua tendência é fazer o mesmo; mas se as outras pessoas saírem correndo, é pouco provável que você fique

parado.”

 

VIÉS 4 – AVERSÃO À PERDA

“A dor de uma perda é duas vezes maior do que o prazer de um ganho. É assim que nós somos! Se experimentamos uma perda num

investimento, resistimos a investir naquele ativo novamente. E pior: de acordo com as pesquisas, se as perdas aconteceram mais de uma vez, a

resistência é ainda maior. A aversão à perda pode nos impedir de tirar proveito das boas oportunidades.”

 

VIÉS 5 – STATUS QUO OU INÉRCIA

“Por conta desse viés, nós tendemos a manter uma decisão tomada anteriormente em função de uma ilusória sensação de controle ou por

medo de nos arrependermos. É interessante saber que sentimos um arrependimento maior por uma perda causada por uma decisão que

tomamos do que por uma perda devida a uma decisão que não tomamos. A implicação disso é que podemos continuar presos a escolhas que,

com o passar do tempo, não são mais adequadas.”

 

VIÉS 6 – ILUSÃO DE CONTROLE

“Essa postura revela que superestimamos a nossa habilidade de controlar eventos. O resultado desse viés é que agimos de forma imprudente e

com excesso de otimismo em alguns momentos, tentamos adivinhar o que irá acontecer no mercado e agimos guiados pelo chamado

‘curtoprazismo’ (vontade de obter retornos rápidos), sem considerarmos questões estruturais ou de médio/longo prazo. Nos investimentos de

previdência, isso pode ser particularmente perigoso.”

 

VIÉS 7 – CONFORMIDADE SOCIAL

“Temos aqui o famoso ‘efeito manada’. Quando confrontados com opiniões contrárias às nossas, tendemos a mudar nosso julgamento na

direção da maioria. Isso acontece porque temos dificuldade para tomar decisões fora do consenso. Se observamos os animais, vemos que este

é um instinto de proteção e sobrevivência. Mas nós não somos mais primatas e precisamos, então, conter esse viés comportamental.”



COMO EVITAR ESSES IMPULSOS

“Boas escolhas de investimento exigem disciplina para seguir um processo formal de análise e decisão, com consciência de que os movimentos

pendulares fazem parte do mercado e que precisamos aprender a reconhecê-los, sem pânico ou euforia. Procure saber mais sobre

investimentos porque o conhecimento traz convicção e essa convicção pode minimizar nossos vieses, pois ajuda a manter o autocontrole. E

lembre-se de refletir não apenas sobre o retorno potencial, mas também sobre os riscos envolvidos nas diferentes alternativas.”

 

SOBRETUDO NA PREVIDÊNCIA!

“Principalmente nos planos de previdência, temos que pensar qual é a estratégia desejada para o longo prazo com a cabeça fria para não

cometer erros. São questões do tipo: Qual é o tipo de perfil de risco que desejo? Como deve ser a composição da minha carteira? Qual a renda

que quero na aposentadoria? Depois de respondidas essas perguntas e tomada a decisão, é fundamental ter consistência e não mudar a cada

movimento pendular do mercado.”



RECONHECIMENTO FACIAL AGILIZA O
RECADASTRAMENTO

Neste ano, o recadastramento de assistidos e pensionistas está sendo realizado a partir de uma nova ferramenta de reconhecimento facial,

tornando o processo ainda mais rápido, prático e seguro. Direcionado a todos os assistidos do plano Telefônica BD e aposentados por
invalidez e pensionistas por morte dos demais planos, o recadastramento faz a comprovação de vida desses participantes para a manutenção

de seu benefício, garantindo a correção dos pagamentos.

Aberto de 23 de setembro a 21 de outubro, o processo é totalmente digital (via um aplicativo exclusivo para o recadastramento), sem

necessidade de envio de documentos ou formulários impressos. Essa iniciativa faz parte do esforço contínuo da Visão Prev de simplificar a

interação com os participantes.

Para checar a eficiência e praticidade do sistema, a entidade promoveu dois focus groups (grupos de análise) com colaboradores e participantes

que testaram o funcionamento do aplicativo em seus celulares. A partir dos resultados, foram identificadas melhorias que já estão sendo usadas

no modelo final da ferramenta.

Acompanhe, a seguir, o passo a passo das principais etapas do novo processo que será, com certeza, muito mais fácil e ágil:

 

1. Baixe em seu celular o aplicativo “Recadastramento Visão Prev” disponível na App Store (sistema iOS) e na Google Play (sistema Android).

2. Abra o app instalado em seu celular e digite a senha provisória encaminhada aos participantes que devem fazer o recadastramento.

3. Leia atentamente os “Termos de Uso” e selecione a opção “Aceito!”



4. Clique em “Câmera” e “Localização” e permita o acesso do aplicativo a essas ferramentas.

5. Crie uma nova senha de 8 caracteres e 1 número.

6. Agora, você pode começar efetivamente o processo de Recadastramento, clicando em “Toque para Iniciar”.

7. Primeiro, você deve tirar uma foto de seu rosto. Enquadre-o na delimitação que aparecerá na tela e faça a foto bem de frente, conforme as

instruções. Se usa óculos de grau, pode ficar com eles na hora da fotografia. Mas o aplicativo não aceita óculos escuros, bonés ou chapéus.



8. Se a foto estiver bem centralizada e nítida, clique em “Prosseguir”.

9. Depois, escolha o documento que você irá usar para seu recadastramento - RG ou CNH - e confirme sua opção.

10. Siga, então, as orientações para fazer a foto de seu documento. Confira se a foto está nítida e prossiga.



11. Faça, agora, uma foto sua segurando o documento. Atenção para enquadrar seu rosto na delimitação oval que aparece na sua tela e segurar

o documento de forma que ele se encaixe na delimitação que também está na tela. Quando tiver seu rosto e documento encaixados, tire a foto.

12. Terminada a etapa das fotos, suas informações serão encaminhadas para análise da Visão Prev.

      Importante: ao final, você pode avaliar sua experiência com o aplicativo e ajudar a aprimorar ainda mais o processo!

13. Para acompanhar a evolução de seu recadastramento, basta clicar no menu do aplicativo e depois em “Histórico”. Fique atento, pois a Visão

Prev poderá solicitar alguma informação adicional, se necessário.



Em caso de dúvida durante o uso do aplicativo, clique no botão “Quer ajuda nesta tela?” para explicações adicionais.

E se precisar saber mais sobre o processo entre em contato com a Visão Prev:

            - E-mail: atendimento@visaoprev.com.br

            - WhatsApp: (11) 97270-0345

            - Para os outros canais de Relacionamento, clique aqui.

EXPANSÃO DO MODELO

Em 2020, a Visão Prev deverá estender o recadastramento por reconhecimento facial para os demais assistidos. Futuramente, o processo

poderá também ser integrado à ferramenta de adesão online e ao sistema de cadastro para que todos os participantes tenham registros

digitais junto à entidade.

mailto:atendimento@visaoprev.com.br
https://www.visaoprev.com.br/atendimento-e-comunicacao/canais-de-atendimento


A VISÃO PREV NO MESSENGER DO SEU FACEBOOK
É quase impossível encontrar alguém que não tenha perfil no Facebook. O Brasil ocupa a terceira posição em número de registros (Índia e

Estados Unidos são os dois primeiros), com mais de 130 milhões de usuários inscritos. Desde agosto de 2018, a Visão Prev está aproveitando a

presença de seus participantes na rede para utilizar o serviço de mensagens (Messenger) do Facebook como ferramenta de atendimento. 

Ao entrar no Messenger da entidade, você é recebido pela assistente virtual Íris, no chatbot da

Visão Prev, disponível 24 horas por dia 7 dias por semana. Ela, então, lhe convida a fazer seu

login para que possa ser identificado e receber informações personalizadas. Para isso, é

necessário clicar na opção “autenticação” e, na nova página aberta, inserir os mesmos dados

de acesso ao site da Visão Prev (CPF e senha).

A partir daí, basta digitar sua pergunta para iniciar o diálogo com a Íris, com respostas sob

medida para você, sobre temas como:

Saldo

Dados cadastrais

Rentabilidade

Contribuição Mensal

Benefício (para assistidos)

Contratos abertos de empréstimo (se for o caso)

Informe de Rendimentos (em pdf)

Opção de IR



O chatbot está integrado ao sistema da Visão Prev e traz, portanto, dados atualizados sobre

saldos e investimentos, entre outros. Ele também é programado para analisar as solicitações,

mesmo a partir de uma só palavra (como no exemplo abaixo: renda), oferecendo opções para

identificar o assunto buscado de forma mais clara.

O atendimento via Messenger é mais uma forma de a Visão Prev estar sempre por perto e agilizar as respostas às suas demandas. E você?

Já conheceu essa opção? Clique aqui e seja bem-vindo/a!

https://www.facebook.com/visaoprevprevidencia


O APP DA VISÃO PREV ESTÁ CADA VEZ MELHOR

Quer alterar algum dado de seu cadastro? Seu endereço ou e-mail pessoal, por exemplo? Simples: entre no aplicativo da Visão Prev.

Gostaria de fazer uma Contribuição Esporádica ou um Aporte para reforçar seu saldo no plano? Simples: entre no aplicativo da Visão Prev.

Essas são as duas novidades incorporadas ao app da entidade no mês de agosto. Desde sua criação, em 2016, o aplicativo vem agregando

novas funções para facilitar sempre mais a vida dos participantes. “Nossa meta é incluir recursos que reproduzam as funcionalidades mais

relevantes do site, tornando o aplicativo mais útil e transacional e não apenas informativo”, explica Carla Tassini, responsável pela área de

Relacionamento e Comunicação.

O celular já é o meio mais utilizado pelos brasileiros para acessar a internet e, segundo o portal especializado norte-americano App Annie, o

Brasil está em quarto lugar no ranking mundial de uso de aplicativos (atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos). “Diante dessa realidade,

oferecer um app simples e versátil pode contribuir para aumentar a interação dos participantes com seu plano de previdência. Essa é uma

demanda que estamos atendendo à medida que conseguimos realizar as inclusões com segurança e custos viáveis”, destaca Carla. Conheça as

novas funcionalidades:

CADASTRO

Você altera diretamente no aplicativo as mesmas informações pessoais que podem ser

modificadas no site, tais como:

 

Estado Civil

Contatos - como endereço, celular e e-mail pessoal ( esse dado é muito
importante para que a Visão Prev tenha sempre acesso a você).



CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA (PARA ATIVOS E
AUTOPATROCINADOS) E APORTE (PARA
ASSISTIDOS E BPDS)

Você define o valor e a data de vencimento do boleto para pagamento,
lembrando que:

            . Quantias acima de R$ 50 mil devem ter sua origem justificada

            . É necessário preencher a Declaração de Pessoa Politicamente Exposta

            . No caso dos assistidos, o Aporte deve ser superior a um salário mínimo

É possível, então, visualizar um resumo do boleto gerado e optar por
fazer download ou copiar o código para pagamento diretamente no
aplicativo do seu banco. Assim como no site, caso não seja pago, o
boleto será anulado no dia posterior à data de vencimento escolhida.

Clique aqui para saber mais sobre como funcionam as Contribuições Esporádicas e os

Aportes.

O APLICATIVO TAMBÉM:
Permite a alteração de perfil de investimentos, percentual de contribuição e tipo/valor do benefício (para os assistidos), em junho e dezembro.

Possibilita, além das janelas abertas em junho e dezembro, mais uma troca de perfil de investimentos anual (clique aqui para se informar sobre os

cuidados para tomar decisões conscientes).

Disponibiliza dados sobre saldo, valor da renda mensal (para os assistidos), desempenho dos investimentos e empréstimos, entre outros.

O QUE VEM POR AÍ...

O app estará aberto para votação durante as eleições para representantes dos participantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, de 1º a

21 de outubro (clique aqui para saber mais). Também está prevista a inclusão de novas funcionalidades como solicitação de aposentadoria

e alteração de beneficiários.

../../../../noticia/voce-pode-reforcar-seu-patrimonio-no-plano
../../../../noticia/para-escolher-seu-perfil-de-investimento
../../../../noticia/voce-conhece-os-candidatos-aos-conselhos-da-visao-prev


O PODER DOS JUROS COMPOSTOS

Juros sobre juros. Nestas três palavras, está a força dos juros compostos, tanto pelo lado positivo (para engordar seus investimentos) quanto

pelo negativo (para aumentar o valor das dívidas, sobretudo no cartão de crédito ou no cheque especial). Se você entender bem esse

funcionamento, poderá usar os juros compostos sempre a seu favor, multiplicando seus investimentos de forma significativa. Saiba como:

O QUE SÃO JUROS COMPOSTOS

Os juros compostos carregam um efeito extremamente benéfico para quem aplica seus recursos. A capitalização dos retornos é acelerada ao

longo do tempo à medida que ocorre rendimento sobre o rendimento (juros sobre juros).

Para melhor explicar esse mecanismo, vamos supor que Pedro aplique R$ 10.000,00 e receba um retorno financeiro de acordo com uma taxa de

juros anual prefixada em 5%. No final do primeiro ano, seu saldo será de R$ 10.500,00 - ou seja, ele terá recebido R$ 500,00 de juros. Se ele

não resgatar esse valor obtido pela aplicação dos juros, no período seguinte, os juros vão incidir sobre R$ 10.500,00 e assim sucessivamente.

Nas duas tabelas a seguir, você visualiza esse efeito na prática. Na primeira, os juros gerados anualmente são resgatados e, na segunda, eles

são mantidos, aproveitando o efeito dos juros compostos:



POR QUE ISSO ACONTECE

O resgate dos juros em cada período faz com que o rendimento seja calculado sempre sobre a mesma quantia inicialmente investida (R$

10.000,00), resultando em um valor fixo de juros de R$ 500,00 em todos os períodos. Já no exemplo em que os juros gerados em cada período

foram mantidos ou reinvestidos, o rendimento é superior, pois os juros são calculados sobre o saldo do período anterior mais juros,

sucessivamente.

Assim, quanto maiores forem a taxa de juros (ou o equivalente na rentabilidade dos investimentos), os valores investidos e o prazo em que os

recursos permanecerem aplicados, maiores serão os benefícios dos juros compostos. Agora, pense no efeito que os juros compostos podem
ter em prazos mais longos (20 a 30 anos) como nos planos de previdência.

 

VEJA QUE INTERESSANTE

Se uma pessoa de 20 anos investir R$ 1,00 em seu plano de previdência e nunca mais fizer nenhuma contribuição, com um retorno do

investimento de 0,5% ao mês constante, aos 65 anos, ela terá multiplicado seu saldo inicial 14,7 vezes. Enquanto isso, nas mesmas condições, os

indivíduos que entrarem no plano aos 30 e 40 anos terão multiplicado, aos 65 anos, esse mesmo saldo por 7,6 vezes e 3,7 vezes,

respectivamente.

Essa diferença tão considerável é resultado exclusivo do efeito dos chamados “juros compostos”, pois não houve contribuição adicional. Se

considerarmos contribuições feitas no período de, por exemplo, R$ 0,12 ao ano, esse número aumenta para 43 vezes, 22 vezes e 11 vezes,

respectivamente, para as idades iniciais de 20, 30 e 40 anos. Incrível, não?

 

UM HERÓI PARA O SEU FUTURO...

Outra variável essencial, no caso de um plano de previdência, é a contribuição mensal realizada.  Para ficar mais claro, vamos imaginar quatro

participantes do plano Visão Telefônica (Roberto, Marina, Edgar e Ana) que fizeram sua adesão aos 25 anos de idade. Os quatro mantiveram

seus recursos na Visão Prev por 30 anos, mas contribuíram com percentuais diferentes ao longo desse tempo: Roberto com 2%, Marina com 4%,

Edgar com 6% e Ana com 8% sobre o salário.

Para facilitar o entendimento, vamos pensar que os quatro tinham o mesmo salário inicial (R$ 5.000,00), conseguiram o mesmo aumento salarial

anual (de 2%), fizeram contribuições sobre o 13º salário, tiveram contrapartida da patrocinadora de 100% (conforme as regras do plano Visão

Telefônica) e obtiveram rentabilidade real de 3% ao ano. Confira a diferença final em seu patrimônio no plano depois dos 30 anos em função da

diferença em seus percentuais de contribuição mensais:

É importante também perceber o valor gerado pelos juros ao longo dos 30 anos de acumulação: do saldo final obtido pelos quatro
participantes, os juros representaram sempre um montante maior do que o investido individualmente por cada um em todo o período.
Conclusão: os juros trabalharam a seu favor de modo expressivo!

 

... OU VILÃO PARA O SEU PRESENTE

Da mesma forma que contribui para sua capitalização, os juros compostos podem ser muito prejudiciais se as condições de um crédito ou

empréstimo não forem bem analisadas. Em algumas linhas de crédito, dependendo das taxas de juros e prazos, o resultado pode ser

desastroso.

Dois exemplos nesse sentido são o rotativo do cartão de crédito (quando você não paga o valor total da fatura num mês) e o cheque especial.

Para se ter uma ideia, no período medido entre 22 e 28/08/2019, as taxas de juros no cheque especial podem chegar a 495,60% ao ano! (clique

aqui para ver os dados atualizados).

Confira, na tabela abaixo, um exemplo do que acontece com uma dívida de R$ 5.000,00 no cheque especial depois de um, seis e doze meses,

em função da incidência de juros compostos:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais.rdl&nome=Pessoa F%C3%ADsica - Cheque especial&parametros=tipopessoa:1;modalidade:216;encargo:101&exibeparametros=false&exibe_paginacao=false


Assim, uma dívida que começou em R$ 5.000,00 mais do que triplica ao final de um ano. Portanto, muito cuidado para usar os juros a seu
favor e não contra você!

ATENÇÃO, PARTICIPANTES ATIVOS E ASSISTIDOS!

A Visão Prev oferece uma opção de empréstimo com taxas atrativas que podem lhe ajudar a organizar suas finanças. Clique aqui e saiba

mais.

../../../../noticia/o-funcionamento-do-programa-de-emprestimos-da-visao-prev


FIQUE DE OLHO NO INCENTIVO FISCAL

Está chegando aquele momento em que você precisa avaliar se usou adequadamente, em 2019, o incentivo fiscal que o governo concede a

quem faz contribuições para planos de previdência complementar. Lembra como funciona?

Esse incentivo permite deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda o valor das contribuições realizadas de janeiro a dezembro, até o limite

de 12% da renda bruta anual tributável. Isso vale tanto para as contribuições dos participantes ativos e autopatrocinados quanto para os aportes

dos aposentados e BPDs. Só pode usufruir essa vantagem quem não é isento de recolhimento de Imposto de Renda e usa o modelo completo

na Declaração de Ajuste Anual.

Para ajudar nessa avaliação, a Visão Prev disponibiliza um Simulador de Incentivo Fiscal na área aberta do site (clique aqui para acessar). Assim,

você consegue entender sua situação e aproveitar melhor o benefício do governo. Confira como funciona o Simulador:

1. Preencha as informações sobre suas “Rendas” solicitadas na primeira tela*: salário em reais, outras rendas/benefício (como aluguéis e pensão

judicial) e outros ganhos (decorrentes, por exemplo, de ação judicial, venda de bens e recebimento de doações, não é necessário inserir valores

referentes a bônus ou participação em resultado da empresa, pois eles têm tributação exclusiva). Clique no botão “Próximo” para continuar.

2. No campo “Contribuições”, indique o valor* direcionado em 2019 para seu plano de previdência complementar.

* Os valores podem ser mensais ou anuais, bastando fazer a seleção no botão correspondente.

3. No campo “Deduções”, coloque o número de dependentes e os gastos com despesas médicas e educação.

4. O simulador calcula, então, o nível de uso do incentivo fiscal, utilizando a figura do termômetro à esquerda da tela.

5. A ferramenta informa também o valor do aporte que pode ser feito para usar todo o benefício disponível para o ano. No caso da simulação

abaixo, R$ 3.000,00.

6. Girando o ponteiro, no campo inferior direito, é possível verificar como diferentes valores de aporte impactam o nível do termômetro.

7. Clicando no botão “Memória de Cálculo”, sob o termômetro, são apresentados os valores dedutíveis do Imposto de Renda, com a situação

atual e o incentivo máximo (tela abaixo).

https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/simulador-incentivo-fiscal


ATENÇÃO!

A dedução das contribuições inclui, além da Visão Prev, outros investimentos em previdência como PGBL (os planos do tipo VGBL não são

dedutíveis) feitos pelo participante em seu benefício ou de dependentes que constem em sua Declaração de IR. Caso tenha outros planos,

você deve considerar a soma de todas as contribuições em seu cálculo.

SEU ÍNDICE ESTÁ ABAIXO DOS 12%?

Então, veja como utilizar integralmente o benefício fiscal:

Participantes ativos ou autopatrocinados têm a opção de fazer  uma Contribuição Esporádica de qualquer valor,
via site ou aplicativo da Visão Prev, pela seguinte rota:

No site:
Entrar com seu CPF e senha e acessar, no menu lateral: Minha Contribuição > Contribuição Esporádica. Preencha o valor, a data de vencimento, a

declaração de pessoa politicamente exposta, clique em “enviar” e imprima o boleto para pagamento.

Você também pode gerar o boleto pela seção de acesso rápido na página principal do site, clicando no botão “Contribuição Esporádica”.

No aplicativo:
Entrar com seu CPF e senha e acessar, no menu lateral: Contribuição Esporádica. Preencha o valor, a data de vencimento, a declaração de pessoa

politicamente exposta, gere o boleto e copie o código de barras para pagamento.

Participantes BPDs e assistidos podem fazer um aporte*, via site ou aplicativo da Visão Prev, pela seguinte rota:

No site:
Entrar com seu CPF e senha e acessar, no menu lateral: Meu Benefício> Aporte ao plano. Preencha o valor, a data de vencimento, a declaração de

pessoa politicamente exposta, clique em “enviar” e imprima o boleto para pagamento. 

Você também pode gerar o boleto pela seção de acesso rápido na página principal do site, clicando no botão “Aporte”.

No aplicativo:
Entrar com seu CPF e senha e acessar no menu lateral: Aporte ao plano. Preencha o valor, a data de vencimento, a declaração de pessoa

politicamente exposta, gere o boleto e copie o código de barras para pagamento.

* Os aportes feitos pelos assistidos devem ser de, pelo menos, um salário mínimo.

Clique aqui e leia a matéria sobre como fazer Contribuições Esporádicas e Aportes também pelo aplicativo!

../../../../noticia/app


NUNCA É TARDE, MESMO!
Edmeia dos Santos Botelho é um exemplo de que estudar pode fazer muito bem. Tanto para a mente quanto para a
saúde e os relacionamentos sociais. Alegre, falante e cheia de vida, ela conta como resolveu - com mais de 60 anos -
ingressar na faculdade pela primeira vez.

UM SÓ EMPREGO

“Comecei a trabalhar por insistência e teimosia, porque meu marido não queria de jeito

nenhum. Em 1979, entrei na antiga Telesp (atual Telefônica), aos 27 anos, como atendente de

serviços operacionais, prestando auxílio aos assinantes. Em 1985, fui para o balcão de

atendimento, na unidade da Rua 7 de Abril, em São Paulo. Tenho orgulho de ter sido uma das

primeiras mulheres negras da companhia a trabalhar diretamente com o público. Sempre fui

muito enérgica, vestia a camisa da empresa, ocupei diversos cargos e fui sendo promovida até

me aposentar em 2002 como supervisora do Departamento de Ações.”

 

DE REPENTE, CHEFE DE FAMÍLIA

“Nasci no município paulista de Presidente Bernardes e vim para a capital com apenas quatro

anos. Casei muito cedo, tenho dois filhos, nove netos e sete bisnetos. Fiquei viúva também

cedo, aos 35 anos. No começo, foi bem difícil assumir a responsabilidade da família. Por

opção, não me casei novamente, mas houve um tempo em que quase entrei em depressão,

pois me sentia sozinha.”

 

UM DIA FUNDAMENTAL

“Peguei um ônibus e me sentei ao lado de uma senhora. Naquele dia, estava bem triste e não

parava de chorar. Ela puxou conversa comigo e eu desabei de vez. Falei que estava cansada,

me sentia solitária e ela me disse: ‘vá fazer uma faculdade!’. ‘Será? Eu não tenho cabeça para

estudar’, respondi. Ela acabou me convencendo e me indicou uma faculdade que oferecia

cursos para a terceira idade, a Campos Salles, na Lapa.”

UMA GRANDE CONQUISTA

“As matrículas estavam fechadas e, assim que abriram, voltei, me inscrevi e amei! Foram cinco anos maravilhosos, os professores eram muito

bons e fiz várias amizades. Tínhamos aulas de música, inglês, português, espanhol, informática, orientações jurídicas... Eram várias disciplinas,

uma vez por semana. Sem dúvida, a faculdade nos recoloca no mundo, auxilia com as novas tecnologias e amplia nosso círculo social. Isso foi

em 2013. Essa conquista maravilhosa também provocou um alvoroço na minha família. Nenhum dos meus netos e filhos havia feito faculdade.

‘Terminei o segundo grau, está bom assim’, eles diziam.”

 

EXEMPLO PARA TODOS

“Quando me viram, com mais de 60 anos, começar a estudar, eles se sentiram motivados! Minha filha decidiu fazer Administração de Empresas

e depois Serviço Social e, hoje, está bem colocada profissionalmente. Um dos meus netos se formou em Publicidade e, em sua cerimônia de

formatura, dedicou o diploma a mim. Chorei muito com tanta emoção.” 

“VOLTAR A ESTUDAR É UM MUNDO NOVO QUE SE ABRE E UM GRANDE
ESTÍMULO PARA QUE OS APOSENTADOS NÃO FIQUEM TRANCADOS EM

CASA.”



ESTUDO E LAZER

“Por um problema de saúde (tive um AVC), precisei parar o curso. Mas logo que me recuperei, recomecei, dessa vez na Faculdade Oswaldo

Cruz. É uma experiência agradável, ninguém força ninguém e fazemos muitas amizades. Não faltam encontros, almoços, passeios pela cidade e

viagens do grupo que se torna bem unido. Estamos sempre interagindo e em constante evolução em aulas de economia, psicologia e canto,

entre outras. O curso é bimestral e, a cada conclusão, é realizada uma festividade de entrega do certificado reconhecido pelo Ministério da

Educação. É um mundo novo que se abre e um grande estímulo para que os aposentados não fiquem trancados em casa.”

 

BONS CONSELHOS

“Tive que interromper os estudos neste ano por conta de um problema no joelho e vou voltar assim que me recuperar. Hoje, digo sempre que

todos devem estudar! O segundo conselho que dou para qualquer pessoa que encontro, mesmo desconhecida, é que faça uma previdência

complementar e nunca lamente esse dinheiro investido no futuro. Lá na frente, esses recursos vão lhe proporcionar um padrão de vida melhor.

Agradeço por ter meu plano na Visão Prev. Sou muito atenta a ele, entro no site, leio o Mirante, gosto de estar por dentro desse investimento

tão valioso.”

 

OUTRAS ATIVIDADES

“Além de estudar, dedico um bom tempo às minhas plantas e gosto de passear em parques (um dos meus preferidos é o da Água Branca), ir às

exposições na Pinacoteca e viajar quando possível. Sempre tenho boas companhias para esses programas: os amigos que fiz na faculdade!”

ESCOLHA BEM

Diversas universidades públicas e particulares, em todo o país, oferecem cursos voltados à terceira idade. É realmente uma ótima

oportunidade para ampliar horizontes e conhecer pessoas! Na hora de escolher, procure instituições idôneas e, se possível, converse com

os atuais alunos para checar a qualidade dos cursos.

 

FALE COM O MIRANTE!

Você pode sugerir sua participação ou de um colega nesta seção pelo e-mail comunicacao@visaoprev.com.br.

mailto:comunicacao@visaoprev.com.br


JÁ VIU O NOVO BOLETIM DE INVESTIMENTOS?

A publicação acaba de passar por uma grande mudança em seu formato e está totalmente diferente. A primeira inovação é que o boletim,

enviado mensalmente por e-mail, não é mais editado com um só modelo para todos os participantes.

Desde agosto, cada perfil de investimentos possui um conteúdo específico. Ou seja, quem está no perfil Moderado, por exemplo, recebe uma

edição dedicada à sua opção, com textos e gráficos exclusivos. Cada boletim tem também um vídeo e um podcast com uma rápida análise do

cenário e da performance do perfil no mês anterior.

Todos os comunicados contam com um link para uma página na qual o participante pode encontrar informações sobre os demais perfis. Nela,

está disponível outro vídeo (com versão em podcast) com uma análise mais detalhada dos destaques no cenário nacional e internacional no

período e dados sobre a alocação e os resultados dos cinco perfis, além de um glossário explicativo. Para quem prefere a versão antiga, a Visão

Prev continua publicando o formato anterior em seu site.

“Com o novo formato, buscamos oferecer informações mais assertivas e dinâmicas aos participantes para ajudar no acompanhamento de seus

investimentos e na avaliação contínua de seu perfil”, explica Gustavo de Castro Araujo, diretor de Investimentos da Visão Prev.

A apresentação do novo boletim foi feita pelo presidente da Visão Prev, Marcelo Pezzutto.

Clique aqui e confira todos os vídeos divulgados em setembro.

https://www.youtube.com/channel/UCbGcqfN8-hFx5cW-FKGgfiw


OS CURTAS DESTA EDIÇÃO

AUDITORIA CONFIRMA CERTIFICAÇÃO DA ISO 9001

Anualmente, a Visão Prev precisa comprovar que continua atendendo aos requisitos da norma

de qualidade ISO 9001 para manter a certificação de seus processos. A avaliação é realizada

por auditores externos em duas etapas.

Na primeira, eles verificam se a entidade segue as exigências da norma, com a identificação

de eventuais ajustes necessários. Neste caso, podem ser enviados documentos para

comprovar a adequação dos itens apontados.

Na segunda etapa, ocorre a avaliação presencial. “A Visão Prev recebeu os auditores nos dias

3 e 4 de setembro, quando foram feitas entrevistas com as equipes e análises para checar

como são executados os processos internos e se nossos produtos e serviços estão em

conformidade”, explica Guilherme Bittencourt Ramos de Oliveira, diretor de Administração e

Controle da entidade.

O resultado é que, pelo sétimo ano consecutivo, a Visão Prev obteve a confirmação da

aderência de seus processos à norma ISO 9001, atestando a eficiência, confiabilidade,

transparência e segurança de suas atividades.

DO INTERIOR AO LITORAL PAULISTA

Nos dias 28 de agosto (em Ribeirão Preto) e 18 de setembro (em Santos), a equipe da Visão Prev saiu a campo novamente para realizar mais

duas palestras sobre o funcionamento dos planos Visão Telefônica e Visão Multi, seguidas de Plantões de Dúvidas para participantes de todos

os planos. Os eventos reuniram cerca de 50 pessoas, possibilitando estreitar ainda mais o relacionamento com os participantes, com

explicações sob medida para as dúvidas e necessidades dos convidados.

Mais de 30 pessoas participaram do encontro em Ribeirão Preto...

e, em Santos, cerca de 20 participantes estiveram na palestra.



“Esse contato é bem melhor e mais fácil para esclarecermos nossas dúvidas de forma mais pessoal. E, como se pode
ver pela grande quantidade de perguntas feitas pelos demais participantes, não é uma opinião só minha!”  

Jacomo Alberto Molin, assistido do plano Visão Telefônica

“A palestra foi clara e elucidativa. Eu gostei muito do encontro e compreendi bem as explicações para minhas
questões. As pessoas deveriam aproveitar sempre essa excelente oportunidade de contato com a Visão Prev.”

Jarbas Ivar do Sul , assistido do plano Visão Telefônica

ACOMPANHE A AGENDA

Os convites para os encontros são enviados por e-mail e SMS, além de serem postados no Facebook. Para confirmar a presença, é só

preencher um formulário online ou enviar um e-mail com nome e CPF para comunicacao@visaoprev.com.br.

mailto:comunicacao@visaoprev.com.br
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