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MELHOR A CADA ANO!

A Visão Prev termina 2017 muito melhor do que começou. Não apenas em seus fluxos e processos internos de trabalho, mas principalmente nos

aspectos que influenciam o relacionamento com você! As metas foram claras: melhorar o desempenho dos planos, criar e aprimorar iniciativas

que facilitem sua vida, permitam que você ganhe tempo, garantam maior compreensão do funcionamento e benefícios do seu plano, ajudem na

sua programação financeira... Orientando todas essas metas está o princípio de fazer da Visão Prev uma entidade digital, na qual a tecnologia

está a serviço dos participantes, e estão também os esforços para incrementar a rentabilidade dos investimentos. Veja, agora, um pouco do

muito que foi feito pelas equipes da Visão Prev nesses doze meses:

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Apesar das oscilações do mercado, das incertezas nos campos político e econômico e, da consequente volatilidade aguda observada neste

ano, a gestão prudente dos investimentos da Visão Prev amenizará os momentos desfavoráveis e será capaz de entregar uma rentabilidade

acumulada muito significativa para os nossos participantes.

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Foi implementada, em março, uma nova estratégia no segmento de Investimentos no Exterior, em Renda Variável Global Ativa, visando maior

diversificação na alocação dos recursos (regional e setorial), com melhores resultados na relação risco x retorno.

SELEÇÃO DE GESTORES

Após uma criteriosa análise quantitativa e qualitativa, a Visão Prev substituiu alguns parceiros, selecionando novos gestores para os

investimentos em Multimercado, Renda Fixa e Renda Variável (gestão ativa e gestão passiva) com maior expertise em cada segmento.

Íris: assistente virtual do site da Visão Prev

SITE MAIS INTELIGENTE

O site da Visão Prev passou a operar com base no processamento de linguagem natural que

permite entender melhor as consultas feitas pelos usuários. Com o uso de inteligência artificial,

tem sido possível encontrar as informações de modo mais eficiente e rápido.

Além disso, foram implantadas melhorias na navegação da área aberta, com a organização

mais intuitiva dos conteúdos, de acordo com as buscas dos participantes.



PORTAL VISÃO EDUCA

Em julho, como parte do programa de educação financeira e previdenciária da Visão Prev, foi relançado o Portal Visão Educa (clique aqui) que

apresenta informações e dicas sempre atualizadas para ajudar no planejamento e administração das finanças dos participantes e de suas

famílias, com diversos temas ligados ao seu dia a dia.

NOVO MIRANTE ONLINE

A partir desta edição, o Mirante traz muitas novidades para os leitores (clique aqui para saber mais). A mudança não é apenas visual, a

publicação foi totalmente reestruturada, com navegabilidade mais simples, textos mais dinâmicos e novas possibilidades de acesso.

PLANTÕES DE DÚVIDAS MENSAIS

Toda penúltima quinta-feira do mês, a equipe de Relacionamento fica à disposição para atender os participantes presencialmente sem

agendamento prévio. Em meses de maior demanda, como junho e dezembro, mais um dia é dedicado a esse atendimento personalizado. Todos

os eventos do programa Visão Mais Perto são também acompanhados por Plantões de Dúvidas no local.

ACESSO POR WHATSAPP

Foi aberto mais um canal de relacionamento com os participantes: pelo WhatsApp (11 97270-0345), é possível enviar documentos e receber

atendimento por vídeo, com horário agendado no site (clique aqui). Esta é mais uma forma de tornar o contato com a entidade mais ágil, seguro

e prático.

FORMULÁRIOS PREENCHIDOS EM ARQUIVO DIGITAL

Os formulários da Visão Prev podem agora ser preenchidos digitalmente no próprio arquivo versão PDF, o que simplifica os processos para os

participantes.

VISÃO MAIS PERTO

Foram promovidos quatro encontros com especialistas, aproximando ainda mais a entidade de seu público-alvo por meio da apresentação de

temas bem diversificados: Desafio demográfico - seus impactos financeiros e mudança de comportamento (em abril, com Aquiles Mosca, do

banco Santander), Investimentos com visão de longo prazo (em junho, com Fernanda Lattari, do Itaú Unibanco), Projetos de Vida no Cenário da
Maturidade (em setembro, com a antropóloga Mirian Goldenberg - disponível também no canal da Visão Prev no YouTube - clique aqui) e

Educação em Finanças Pessoais (em dezembro, com Ednei Delfim, da Towers Watson). Ao final dos eventos, os participantes também tiveram

acesso aos Plantões de Dúvidas.

CRIAÇÃO DA ÁREA DE QUALIDADE

O objetivo da área é aumentar a assertividade dos diferentes tipos de atendimento oferecidos pela Visão Prev aos participantes. Para isso, é

feito o acompanhamento das solicitações e respostas a fim de validar a qualidade, correção e eficiência desses contatos. A nova área também é

responsável pela realização de focus groups, reuniões para analisar a visão de grupos de participantes, sobre temas específicos que permitem

aproximar a entidade de seu público-alvo e identificar seus anseios e necessidades.

CONTRATO ELETRÔNICO DIGITAL DE EMPRÉSTIMOS

Foi descontinuado o contrato de abertura de crédito e implantado o contrato eletrônico digital individualizado para os pedidos de empréstimo.

Por ser totalmente online, a mudança agiliza os processos, elimina a burocracia, diminui custos com o envio de documentação e gera maior

segurança nas transações para o participante e a entidade. Os status dos empréstimos passaram a ser informados por meio de SMS ou e-mail,

inclusive com o envio de boletos para download, simplificando os procedimentos.

RECADASTRAMENTO ONLINE

Em outubro, foi realizado o primeiro recadastramento dos assistidos totalmente online, facilitando a atualização dos dados e garantindo a

correção dos pagamentos feitos pela Visão Prev. A plataforma foi criada internamente e irá servir para outros processos da entidade. Mais

rápido, eficiente e seguro, o recadastramento online obteve retorno recorde em relação ao sistema anterior, em papel.

http://www.visaoeduca.com.br/
http://agendamento.visaoprev.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=SItwQpgThp0&t=111s


DEMONSTRAÇÕES TRIMESTRAIS

As demonstrações contábeis (antes publicadas apenas no Relatório Anual) passaram a ser

divulgadas trimestralmente na área aberta do site da Visão Prev, em mais uma iniciativa para

aumentar a transparência da gestão. Clique aqui para acompanhar.

MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DA ISO 9001

Com a participação de todas as áreas, a Visão Prev conseguiu manter a aderência de seus

processos aos requisitos da norma ISO 9001. O acompanhamento da performance, a melhoria

contínua dos procedimentos e a frequente atualização documental (normas, manuais e

fluxogramas) são alguns dos fatores que vêm assegurando a manutenção anual da

certificação, desde sua obtenção em setembro de 2012, o que confirma o compromisso da

entidade com uma gestão eficiente.

MUDANÇA DE ENDEREÇO

Em março, a Visão Prev adquiriu sua sede própria, com base em duas premissas: um estudo

que indicou que a compra geraria melhor retorno financeiro para a entidade, em função da

redução dos preços dos imóveis e do momento econômico, e a disponibilidade de um

ambiente mais conveniente para os colaboradores e para o atendimento aos participantes.
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PADRONIZAÇÃO DOS REGULAMENTOS DOS PLANOS CD

Os Regulamentos dos planos de Contribuição Definida (CD) Visão Telefônica, Visão Multi e PreVisão foram alterados. As mudanças, aprovadas

pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) e comunicadas aos participantes, adequaram os textos para permitir o

desenvolvimento de processos online, dentro do conceito de “entidade digital”, além de contemplar a revisão das regras relativas aos

beneficiários e ajustes operacionais e processuais.

INCORPORAÇÃO DE PLANOS

O Vivo Prev e o Visão TGestiona foram incorporados ao Visão Telefônica e seus participantes passaram a contar com um plano mais moderno

que propicia vantagens adicionais e opções que se ajustam melhor às suas características e necessidades. As mudanças foram detalhadamente

informadas aos mais de 13 mil envolvidos, por meio de palestras, Plantões de Dúvidas, matéria especial no Mirante e comunicados. Com esta

incorporação, a Visão Prev passou a administrar o segundo maior plano CD do Brasil*!

* Segundo ranking divulgado pela Abrapp (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar).

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

 

De 4 a 15 de dezembro, a Visão Prev irá realizar a 11ª edição de sua pesquisa anual para

avaliar a satisfação dos participantes com seus serviços e atendimento. A pesquisa tem

sido uma fonte fundamental de informações para os projetos desenvolvidos pelas

equipes da entidade. Portanto, compartilhe sua opinião com a Visão Prev e ajude a

aprimorar ainda mais o relacionamento com você!

Images: Getty Images

https://www.visaoprev.com.br/sobre-entidade/relatorio-anual/demonstrativos-contabeis
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A BELA VELHICE COMEÇA HOJE
A antropóloga Mirian Goldenberg foi convidada pela Visão Prev, dentro do programa Visão Mais Perto, para falar, no dia 21 de setembro, aos

participantes da entidade sobre “Projetos de Vida no Cenário da Maturidade”. Professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro,

colunista do jornal Folha de S. Paulo e autora de diversos livros, Mirian conquistou o público com uma apresentação bem-humorada e muito

esclarecedora sobre como envelhecer bem. Confira alguns dos temas abordados por ela, a partir de suas pesquisas com mais de 5 mil pessoas:

OS “SEM IDADE”

“Dá para chamar Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Marieta Severo, Fernanda Montenegro, Rita Lee e Ney Matogrosso de velhos?

Eles já passaram muito dos 70 anos. Ney tem 76, a Fernanda Montenegro, 88... Mas dá para chamar de velhas essas pessoas que

revolucionaram os comportamentos nas décadas de 60 e 70 e continuam em plena atividade? Existe um termo nos Estados Unidos que eu

gosto muito: ageless que quer dizer sem idade. Eles continuam amando, namorando, cantando, trabalhando, criando, dançando, aprendendo,

ensinando... É uma geração que não parou os seus projetos.”

GANHOS E PERDAS

“Não dá para negar que existem perdas no envelhecimento, mas também existem muitos ganhos. E, sem dúvida, o ganho mais citado pelos

nossos entrevistados é a liberdade, pois já passou aquela fase de obrigações com a formação da família, a educação dos filhos, as

responsabilidades econômicas, a pressão no trabalho... O tempo que antes era do outro, agora passa a ser meu! Trata-se, portanto, de uma

mudança de foco imensa. É uma verdadeira revolução. No século passado, houve a revolução das mulheres e agora temos a revolução dos

velhos.”

“AS PESSOAS QUE TÊM UM PROJETO DE VIDA ENVELHECEM MUITO MELHOR. ESSES PROJETOS
PODEM SER GRANDES OU PEQUENOS, MAS ELES TÊM QUE EXISTIR.

NÃO SE APOSENTAR DE SI MESMO

“As pessoas que têm um projeto de vida (e não precisa ser um Paul McCartney ou um Mick

Jagger e cantar três horas em cada show) envelhecem muito melhor. Esses projetos podem

ser grandes ou pequenos, mas eles têm que existir. O mais importante é que tragam

significado às nossas vidas porque o pior do envelhecimento é a ideia de que não somos mais

úteis, produtivos e ativos.”

O MELHOR PARA CADA UM

“Quando somos mais jovens, fazemos muitas coisas em função de medos, cobranças sociais e

também de vaidade. A conexão das pessoas que têm uma bela velhice não é com isso, é com

a vontade. Não adianta imitar o projeto de vida da amiga ou do vizinho, é necessário parar e

entrar em contato com os próprios desejos.”



FAXINA EXISTENCIAL

“A felicidade depende, muitas vezes, do que eu chamo de faxina existencial. Essa faxina significa tirar das nossas vidas ou criar distância

emocional de todas as pessoas que nos fazem mal, nos colocam para baixo ou sugam a nossa energia. Pode parecer que não, mas elas

consomem nosso tempo, alegria, disposição e determinação. Portanto, se possível, delete gente assim da sua convivência, tanto nas redes

sociais quanto no mundo real.”

O “MEU” TEMPO É HOJE

“Todos os entrevistados de bem com a vida que encontramos nunca falam ‘ no meu tempo...’ porque eles estão vivos hoje. E, portanto, eles

pensam no aqui, no agora e planejam o amanhã, não ficam olhando para trás. E mais: todos eles têm bom humor e sabem rir da vida e para a

vida.”

SUCESSO TOTAL!
Cerca de 145 participantes assistiram à palestra de Mirian Goldenberg, lotando o

Auditório da Telefônica, em São Paulo. A avaliação do evento foi muito positiva: 100% dos

convidados se consideraram totalmente satisfeitos (69%) ou satisfeitos (31%), com

diversos elogios nos comentários, destacando a relevância do tema e a qualidade da

apresentação.

Mirian Goldenberg - Palestra.



VISÃO PREV PARTICIPA DO CONGRESSO DA ABRAPP
A presidente da Visão Prev, Paula Mansur, participou do painel “Gestão de Investimentos das Entidades Fechadas de Previdência

Complementar: Discussão sobre Gestão Própria versus Terceirizada”, durante o 38º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar

Fechada, promovido de 4 a 6 de outubro em São Paulo.

Considerado um dos mais importantes encontros da previdência complementar fechada no mundo, o Congresso reuniu mais de 3.300 pessoas -

entre dirigentes e profissionais do segmento, autoridades, empresários, sindicalistas e lideranças de classe, especialistas e estudiosos. Foram

analisados os principais temas relativos à gestão das entidades em um momento de transição para o país, não apenas em função do aumento

da longevidade, mas também com a iminente reforma do INSS que deverá colocar a previdência complementar entre as prioridades dos

brasileiros.

Paula Mansur - Gestão de Investimentos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar: Discussão sobre Gestão Própria versus Terceirizada

CENÁRIO EXIGE ESPECIALIZAÇÃO

 As discussões priorizaram a avaliação de propostas para enfrentar essa nova realidade. Por isso, nas apresentações técnicas, estimulou-se a

troca de experiências práticas e o debate de assuntos ligados ao dia a dia das entidades.

“O objetivo de nosso painel foi examinar as opções de gestão dos investimentos. Procurei apresentar as vantagens da terceirização, já que

estamos diante de um cenário cada vez mais complexo, no qual é necessário diversificar as carteiras e isso exige expertises específicas. Ou

seja, para manter a gestão interna, as entidades teriam que contar com especialistas nos diferentes mercados (renda fixa, renda variável e

investimentos no exterior, por exemplo), o que não faz sentido nesse momento. Acreditamos que a terceirização dos investimentos, com

supervisão e controle das entidades (como é o caso na Visão Prev), é a alternativa mais adequada no cenário em que nos encontramos”,

destaca Paula Mansur.



Murilo Tadeu Felix

A ALEGRIA DE SER VOLUNTÁRIO
Para Murilo Tadeu Felix, fazer o bem é tão natural quanto trabalhar, encontrar amigos, se

divertir...

LOGO ALI, O FUTURO

“A Telefônica foi meu segundo emprego, estava com 25 anos, já formado em Administração,

quando entrei no setor de Segurança da empresa, em 2010. Há seis meses, estou trabalhando

na área de Assuntos Regulatórios. Não sou do tipo que projeta demais o amanhã, mas, quando

olho adiante, acho que terei uma boa estabilidade financeira para aproveitar realmente minha

aposentadoria, viajar e curtir minha família. Ainda não sou casado, mas está nos meus planos,

inclusive ter filhos... e poder proporcionar segurança e tranquilidade para eles.”

SER PREVIDENTE

“Sem dúvida, é muito importante poupar para o futuro, sobretudo no atual cenário político e econômico do país, tão conturbado e com tantas

incertezas. Acredito que as pessoas devam pensar seriamente em formar um bom pé-de-meia e se preparar, de fato, para a aposentadoria. Na

faculdade, aprendi o quanto é essencial a previdência complementar, sei que fiz uma boa escolha ao decidir participar do plano Visão

Telefônica! Mesmo com apenas 31 anos, tenho essa preocupação também em função do meu histórico familiar: minha mãe (somos só nós dois)

nunca fez essa reserva financeira.”

O QUE ESTÁ AO LADO

“Mas não dá para pensar somente no meu futuro, certo? Sempre acho que é preciso olhar também para o nosso entorno. Aprendi desde

adolescente que é possível mudar um pouco - para melhor - a vida das pessoas. Desde os 15 anos, incentivado pela minha mãe e por familiares,

comecei a doar meu tempo para a comunidade, participando de quermesses e ações beneficentes na igreja da qual somos membros. Foi até

por conta dessa experiência que não hesitei em entrar no Comitê de Voluntariado da Telefônica.  Sou um dos 31 participantes desse grupo que

representa a boa vontade de todos os colaboradores.”

“PARTICIPAR DESSAS AÇÕES É UMA EXPERIÊNCIA INCRÍVEL: TÃO BOA QUE SEMPRE QUERO
QUE MAIS PESSOAS POSSAM SENTIR O QUE EU SINTO.”

A NOSSA EMOÇÃO

“Todas as ações desenvolvidas pelo Comitê são essenciais, mas algumas me tocam mais profundamente, sobretudo as que envolvem crianças

e datas festivas. É incrível a alegria dos pequenos ao ver o Papai Noel chegando de surpresa a uma creche carente, carregado de sacolinhas de

presentes! É preciso presenciar um momento desses para sentir a emoção e a alegria que essa iniciativa traz para todos: crianças, funcionários

da instituição e voluntários.  Distribuímos 120 sacolinhas preparadas com doações arrecadadas ao longo do ano e o Papai Noel era um amigo

que gentilmente se dispôs a ser nosso ‘bom velhinho’. Foi muito bacana!”

UM VAI-E-VEM DE AMOR

“No ano passado, a ação foi em uma instituição que cuida de idosos, um dia extremamente gratificante para todos, sobretudo para os

voluntários. Participei da preparação, mas infelizmente não pude estar presente no dia. Sei, porém, que é maravilhoso levar um pouco da alegria

do Natal para essas pessoas, vê-las sorrindo e criar essa oportunidade de gerar esperança de um novo ano melhor. O que vale não é apenas os

presentes, o Comitê transmite também muito afeto. Visitar asilos, doar um pouco de tempo para cuidar dos idosos, seja conversando ou fazendo

algo por eles, é uma lição de vida.”

QUANDO FRUTIFICA

“Nós recebemos muito de volta, acho que bem mais do que damos. Participar dessas iniciativas é tão bom que sempre quero que mais pessoas

possam sentir o que eu sinto. Quando os voluntários participam pela primeira vez de uma ação, é comum dizerem que não sabiam que era tão

bacana. Depois, ao se sentirem tocados, vem a doação: ‘se tiver outro trabalho como esse, pode contar comigo!’. Isso acontece porque a pessoa

se dá conta de que seu gesto faz bem para quem recebe e para ela também. É uma semente que foi plantada e começa a germinar.”

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


CURTAS
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UM MIRANTE TOTALMENTE RENOVADO

Esta edição do Mirante é muito especial! Em linha com os avanços no mercado editorial, nosso informativo foi completamente reestruturado,

seguindo a tendência dos grandes sites de notícias, com leitura mais fácil tanto em desktops e notebooks quanto em celulares e tablets.

Desenvolvida ao longo dos últimos meses, a nova plataforma apresenta interface mais moderna, com navegação mais atrativa e intuitiva, novas

seções e novidades no formato e edição dos textos. Há ainda a inclusão de melhorias como links diretos para áreas do site da Visão Prev ou

portais externos ligados aos temas abordados e a inserção do menu “Meu Mirante” que possibilita a criação de login para personalização da

leitura e identificação de suas colunas favoritas.
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ABONO ANUAL PARA OS ASSISTIDOS

 

Os aposentados e pensionistas dos planos administrados pela Visão Prev terão um reforço no

pagamento, no dia 20 de dezembro, em função do abono anual. No Telefônica BD e TCOPrev,

o valor é proporcional à data de início do benefício, sendo dividido em duas parcelas (50% de

adiantamento em junho e o restante em dezembro). No Visão Telefônica, Visão Multi e

PreVisão, o pagamento é feito em uma parcela e equivale ao benefício do mês.

CONTRIBUIÇÃO EXTRA PARA ATIVOS E
AUTOPATROCINADOS

 

Em dezembro, os participantes ativos e autopatrocinados do Visão Telefônica e do Visão Multi*

(patrocinadoras TCS e Telxius Cable) fazem contribuição em dobro para seus planos. No

Telefônica BD e TCOPrev, ocorre contribuição sobre o 13º salário dos ativos e

autopatrocinados, além da contribuição normal.

No plano Visão Multi (demais patrocinadoras), são feitas apenas 12 contribuições por ano.
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VOCÊ É ASSISTIDO E TEM MAIS DE 65 ANOS?

Aposentados e pensionistas com 65 anos ou mais têm isenção parcial de Imposto de Renda

sobre seu benefício. Neste ano, o valor mensal que poderá ser abatido da base de cálculo é de

R$ 1.903,98, com limite anual de R$ 24.751,74. De acordo com a legislação e orientação da

Receita Federal, os assistidos só podem se beneficiar da isenção parcial em uma única fonte

pagadora.

A Visão Prev sempre aplicou automaticamente o desconto para os assistidos que

completavam 65 anos. No entanto, a partir de 2018, seguindo uma determinação da Receita

Federal que visa evitar duplicidade na concessão, a entidade aplicará a isenção somente

àqueles que declararem que não a utilizam em outra fonte pagadora.

O recadastramento online para essa finalidade e público específico está ocorrendo em

novembro. As informações terão impacto no pagamento dos benefícios a partir de janeiro de

2018. Portanto, fique atento: a Visão Prev irá cancelar a aplicação da isenção parcial para

quem não se manifestar.

Imagem: Getty Images

REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS

O reajuste dos benefícios pagos aos assistidos será realizado em dezembro, conforme estabelecido no Regulamento de cada plano:

TELEFÔNICA BD

Pela variação do INPC medida entre dezembro de 2016 e novembro de 2017, sendo proporcional à data de concessão do benefício.

VISÃO MULTI E VISÃO TELEFÔNICA
Para quem optou por Percentual do Saldo (reajuste anual), é aplicado sobre o saldo de conta remanescente o retorno obtido pelos investimentos entre  

dezembro de 2016 e novembro de 2017.

Para quem optou por Prazo Determinado (reajuste anual), é aplicado sobre a parcela do benefício paga no mês anterior o retorno apurado pelos

investimentos entre dezembro de 2016 e novembro de 2017, deduzida a taxa de juros atuarial anual.

TCOPREV 
Para Benefício Saldado, Aposentadoria por Invalidez, Pensão por Morte e Auxílio Doença, é usada a variação do INPC entre dezembro de 2016 a novembro

de 2017.

Para os demais benefícios, é feito o recálculo do saldo de conta remanescente, com base em um fator atuarial definido pelos atuários da entidade. 

PREVISÃO

Pela variação do IPCA acumulado de dezembro de 2016 a novembro de 2017.



Imagem: Getty Images

AUTOPATROCINADOS PODEM ALTERAR SEU
SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO

Os participantes autopatrocinados dos planos Visão Multi e Visão Telefônica podem atualizar,

em dezembro, o Salário de Participação informado à Visão Prev e utilizado no cálculo de suas

contribuições. Para realizar a atualização, é necessário encaminhar à entidade uma cópia do

comprovante salarial (holerite ou demonstrativo de pagamento) por e-mail (clique aqui),

Whatsapp (número 97270-0345) ou Correio.

A mudança passa a valer a partir de janeiro de 2018 (boleto com vencimento no dia 8 de

fevereiro). Caso o participante não faça a alteração, seu Salário de Participação será

atualizado, em janeiro, com base no INPC acumulado de janeiro a dezembro de 2017.

Para os autopatrocinados do  plano Telefônica BD , a atualização é feita automaticamente, em

janeiro, pelo índice IGMVS  (Índice Geral Médio de Variação de Salários), conforme variação

média ponderada ocorrida nos salários dos empregados das patrocinadoras do plano no ano

imediatamente anterior.

O RECADASTRAMENTO ONLINE

Em outubro, foi realizado o recadastramento obrigatório dos assistidos por invalidez e

pensionistas por morte de todos os planos, além dos assistidos do plano Telefônica BD. Feito

somente online pela primeira vez, o processo teve retorno recorde em relação ao sistema

anterior (em papel), sendo mais prático e eficiente.

Todos os envolvidos receberam um e-mail com link e senha individuais para acessar o
formulário eletrônico que já estava pré-preenchido com os dados do participante para
validação ou alteração das informações. Após a resposta, cada formulário foi analisado e o

participante recebeu retorno, por e-mail, sobre o status de sua solicitação. Vale lembrar que a

legislação prevê a suspensão dos pagamentos aos assistidos que não fizerem o

recadastramento no prazo estipulado.
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NOSSO CALENDÁRIO PARA 2018

 

Todos os nossos participantes podem conferir, a partir do início de janeiro, no site da Visão

Prev o calendário 2018 da entidade. Nele, estão destacados os principais eventos relacionados

ao seu plano: pagamento de benefícios, recadastramento, prazos para pedidos de empréstimo,

meses para alteração de forma de renda ou percentual de contribuição e muito mais! O

calendário estará disponível na página inicial do site para visualização ou download. - clique

aqui para acessar a página.
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mailto:atendimento@visaoprev.com.br
https://www.visaoprev.com.br/calendario
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VOCÊ ESTÁ USANDO O BENEFÍCIO FISCAL DO SEU
PLANO?

A área de Arrecadação e Benefícios da Visão Prev elaborou um estudo sobre a utilização do benefício fiscal pelos participantes ativos dos

planos Visão Telefônica e Visão Multi. O resultado indicou que, em 2016, apenas 6,33% deles usaram plenamente o incentivo fiscal. Entenda por

que e como aproveitar bem essa vantagem:

COMO FUNCIONA O INCENTIVO

O benefício fiscal é concedido pelo governo para quem investe em planos de previdência complementar e faz a declaração de ajuste anual pelo

modelo completo. Todas as contribuições, até o limite de 12% da renda bruta anual, podem ser deduzidas da base de cálculo do Imposto de

Renda. Esses valores são ajustados na declaração anual, o que pode reduzir o imposto a ser pago ou aumentar as possibilidades de restituição.

Importante: somente as contribuições feitas pelos participantes podem ser usadas para o benefício fiscal. Portanto, as contrapartidas realizadas pelas

patrocinadoras não são consideradas no cálculo.

COMO UTILIZAR A VANTAGEM FISCAL AO MÁXIMO

Uma boa dica é usar o Simulador de Incentivo Fiscal que a Visão Prev disponibiliza na área aberta do site, em “Para Você" > “Simuladores”

(clique aqui). É só seguir as explicações passo a passo, inserir todas as informações solicitadas e você saberá como está seu nível de uso do

benefício. É simples, rápido e muito importante para que você não desperdice essa oportunidade!

Acesse aqui a matéria “Como utilizar o Simulador de Incentivo Fiscal”, publicada na edição 68 do Mirante.

ATENÇÃO AOS PRAZOS!

Alguns participantes fazem seus cálculos e utilizam o 13º salário para

aportes adicionais no final de dezembro. Neste ano, porém, em

função da norma do Banco Central que determina somente o uso de

boletos registrados, o calendário estará mais apertado. Com os novos

prazos para emissão e os feriados de Natal, os boletos devem ser
solicitados até o dia 20 de dezembro e pagos até o dia 28 de
dezembro para que as contribuições sejam consideradas neste ano
fiscal. 

https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/simulador-incentivo-fiscal
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/edicoes-anteriores/?pagina=9
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PARA ESCOLHER SEU PERFIL DE INVESTIMENTO
De 1º a 31 de dezembro, os participantes ativos, autopatrocinados e assistidos dos planos Visão Telefônica e Visão Multi  podem alterar seu

perfil de investimento. Para tomar essa decisão, você precisa estar bem informado e refletir sobre suas necessidades e expectativas. Veja, a

seguir, algumas das principais dúvidas sobre esse tema respondidas pelos especialistas da Central de Atendimento:

ONDE ENCONTRO INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTOS NO SITE?

A Visão Prev disponibiliza um menu exclusivo para o tema “Investimentos” na área aberta do site. Nele, o participante acompanha o histórico de

rentabilidade, a composição, os vencimentos e a lâmina de cada perfil, um boletim atualizado mensalmente e a lista de gestores que cuidam de

cada segmento de aplicação. Ainda na área aberta, é possível encontrar o Teste do Investidor que pode ajudar a definir o perfil mais adequado

(clique aqui). Já na área restrita, há outro menu exclusivo para o tema, com gráficos interativos e tabelas que permitem comparar o desempenho

de seu perfil atual com as demais opções e os índices de mercado.

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE A RENTABILIDADE DEMONSTRADA NA ÁREA ABERTA E NA ÁREA RESTRITA
DO SITE?

O quadro de rentabilidade da área aberta é atualizado diariamente de acordo com a cota prevista, ou seja, ainda pode haver pequenas

variações. Já na área restrita, além da cota prevista, o participante visualiza a cota oficial que é atualizada em um prazo maior do que a prevista

justamente por conta da validação dos cálculos.

QUANDO ALTERO MEU PERFIL, HÁ PERDA FINANCEIRA?

Não, o saldo em reais é mantido na alteração de perfil. Em alguns casos, o participante pode notar uma variação na quantidade de cotas por

conta da diferença no valor unitário da cota de cada perfil, porém isso não representa redução ou aumento no seu saldo em reais.

PARA PESQUISAR SOBRE ESSE TEMA NO SITE DA VISÃO PREV, UTILIZE AS SEGUINTES
PALAVRAS-CHAVE: PERFIL, RENTABILIDADE, INVESTIMENTOS.

https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/teste-perfil


A VISÃO PREV INDICA ALGUM PERFIL PARA OS PARTICIPANTES?

Não. A Visão Prev disponibiliza diversas informações e ferramentas para que o participante

possa analisar as características de cada perfil e tomar sua decisão com base em seu momento

de vida e planejamento financeiro. Periodicamente, a entidade promove palestras com

especialistas no tema, além de oferecer atendimento personalizado.

COMO POSSO CONSULTAR QUAIS SÃO OS TÍTULOS E AÇÕES QUE
COMPÕEM OS PERFIS?

No menu “Investimentos” da área aberta do site, há um relatório chamado “Composição dos

Investimentos – Planos CD”. Nele, é possível verificar todos os papéis e ações que fazem parte

do portfólio (clique aqui).

O QUE DEVO LEVAR EM CONTA PARA MINHA DEFINIÇÃO?

Antes de escolher um perfil, o participante deve observar as características e a composição

das cinco opções. Além disso, é importante analisar seu momento de vida e sua aceitação em

relação aos riscos de cada perfil. Vale lembrar que o histórico de rentabilidade não é uma

projeção de desempenho - portanto, sua decisão não deve se basear apenas nos resultados

anteriores, desconsiderando o cenário atual. Nas lâminas de investimentos, você pode

acompanhar melhor a composição de cada perfil (clique aqui).

Clique aqui para saber, passo a passo, como fazer a alteração.
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https://www.visaoprev.com.br/images/documentos/relatorios/Relatorios_do_participante/ComposicaodosInvestimentosPlanoCD.pdf
https://www.visaoprev.com.br/investimentos/conheca-seus-investimentos/composicao-dos-investimentos-planos-cd-4
https://www.visaoprev.com.br/images/CampanhasJunho2017/PassoapassoAlteracaodePerfildeInvestimentos.pdf
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PARA DEFINIR SEU PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO

Os participantes ativos e autopatrocinados dos planos Visão Telefônica e Visão Multi  podem, de 1º a 31 de dezembro, rever os percentuais de

suas contribuições mensais. É bom lembrar que seu patrimônio futuro no plano será diretamente impactado pelo valor dessas contribuições.

Acompanhe, a seguir, algumas das principais dúvidas sobre esse tema respondidas pelos especialistas da Central de Atendimento:

QUE CONTRIBUIÇÕES PODEM SER ALTERADAS EM DEZEMBRO? ELAS TÊM CONTRAPARTIDA DA
PATROCINADORA PARA OS PARTICIPANTES ATIVOS? 

NO PLANO VISÃO TELEFÔNICA: 

Básica: opcional (percentual inteiro, de 0% a 8% do Salário de Participação), descontada em folha, com contrapartida de 100% da patrocinadora

Suplementar: opcional (percentual inteiro sobre o Salário de Participação), descontada em folha, sem contrapartida da patrocinadora.

NO PLANO VISÃO MULTI:

Básica: obrigatória (percentual inteiro, de 0% a 2% do Salário de Participação), descontada em folha, com contrapartida da patrocinadora proporcional ao

tempo de empresa, conforme tabela definida pela patrocinadora.

Adicional: opcional (percentual inteiro, de 0% a 5% sobre a parcela do Salário de Participação que exceder 9 URPs*), descontada em folha, com

contrapartida da patrocinadora proporcional ao tempo de empresa, conforme tabela definida pela patrocinadora (clique aqui para acessar o valor da URP).

Suplementar: opcional (percentual inteiro sobre o Salário de Participação), descontada em folha, sem contrapartida da patrocinadora. 

COMO FAÇO PARA CONSULTAR MEUS PERCENTUAIS ATUAIS?

Para consultar os percentuais atuais de contribuição, basta acessar a área restrita do site e clicar em “Cadastro” > “Dados do Plano”.

QUAIS OS BENEFÍCIOS DE CONTRIBUIR COM O MÁXIMO PERMITIDO?

Contribuir com o máximo permitido é uma ótima forma de poupar e planejar bem a sua aposentadoria. A vantagem é ainda maior para os

participantes ativos que contam com a contrapartida da patrocinadora. Outro benefício é o incentivo fiscal (clique aqui para ler matéria a

respeito nesta edição).

PARA PESQUISAR SOBRE ESSE TEMA NO SITE DA VISÃO PREV, UTILIZE AS SEGUINTES
PALAVRAS-CHAVE: CONTRIBUIÇÃO, CONTRAPARTIDA, SIMULADOR PARA ATIVOS, INCENTIVO

FISCAL.

https://www.visaoprev.com.br/images/ParametrosContribuicoes/URP_2017.pdf
../../../../noticia/voce-esta-usando-o-beneficio-fiscal-do-seu-plano


ONDE POSSO FAZER SIMULAÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO?

A Visão Prev disponibiliza duas ferramentas para simulação de contribuições. Na área aberta do site, em “Para Você” > “Simulador para Ativos”

e na aba “Simulação” da área restrita. Nas duas opções, é possível calcular suas contribuições atuais, simular alterações e projetar o saldo e

valor de benefício futuro. O ideal é que o participante faça simulações nas ferramentas antes de definir seu percentual para entender melhor o

impacto de suas decisões sobre seu patrimônio futuro.

QUANDO POSSO SUSPENDER MINHAS CONTRIBUIÇÕES?

A suspensão das contribuições pode acontecer de duas formas: alterando sua contribuição para 0%, nos meses de junho e dezembro, ou a

qualquer momento por meio de formulário específico, disponível no site. É importante destacar que a suspensão não isenta o participante das

taxas administrativas e de risco (Invalidez e Morte, para autopatrocinados). A reativação só pode ocorrer nos meses de campanha ( junho e

dezembro).

 

Clique aqui para saber, passo a passo, como fazer a alteração.

https://www.visaoprev.com.br/images/CampanhasJunho2017/PassoapassoAlteracaodePercentualdeContribuicao.pdf
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PARA AVALIAR SUA OPÇÃO DE RENDA
Os assistidos dos planos Visão Telefônica e Visão Multi  têm a possibilidade de modificar, de 1º a 31 de dezembro, a forma de recebimento de

seu benefício mensal, bem como a periodicidade de seu reajuste. Essa definição precisa levar em conta alguns aspectos essenciais para evitar o

término do saldo antes do previsto. Confira, a seguir, algumas das principais dúvidas sobre esse tema respondidas pelos especialistas da

Central de Atendimento:

QUAIS SÃO AS ALTERNATIVAS DE RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO?

Os planos oferecem duas opções:

Renda mensal por um período determinado entre 5 e 30 anos

 

Renda mensal correspondente a um percentual entre 0% e 2% do saldo total

 

O QUE É REAJUSTE MENSAL OU ANUAL? COMO ELES FUNCIONAM?

O reajuste do benefício pode ocorrer todos os meses ou anualmente. Na opção mensal, o valor da aposentadoria é recalculado a cada

pagamento, com base no retorno obtido pelos investimentos. Já na opção anual, o benefício é recalculado em dezembro, considerando a

variação acumulada desde o último reajuste.

 

NA MODALIDADE DE PERCENTUAL DO SALDO, QUANTO TEMPO VAI DURAR MEU BENEFÍCIO?

Nessa opção de renda, não há garantia de duração do benefício. Dois fatores influenciam essa questão: a rentabilidade dos investimentos e o

valor da retirada mensal. Caso o percentual escolhido seja menor do que a rentabilidade, o saldo será preservado e, consequentemente, durará

por mais tempo. Porém, se o benefício for superior à rentabilidade, o saldo tende a se esgotar em menos tempo. Nos simuladores de renda

disponíveis no site, pode-se avaliar o comportamento do saldo e do benefício em diferentes cenários de rentabilidade.

PARA PESQUISAR SOBRE ESSE TEMA NO SITE DA VISÃO PREV, UTILIZE AS SEGUINTES
PALAVRAS-CHAVE: RENDA, APOSENTADORIA, REAJUSTE.



COMO POSSO SIMULAR A ALTERAÇÃO DE RENDA?

Há dois simuladores disponíveis para as projeções de renda mensal. Na área aberta do site da Visão Prev em “Para Você” > “Simuladores” >

“Simulador para Assistidos”, pode-se fazer as projeções, informando o saldo e as condições desejadas (clique aqui). Na área restrita do site, na

seção “Simulação”, alguns campos já estão preenchidos, uma vez que as informações e o saldo são verificados automaticamente em sua conta.

As condições podem ser alteradas no menu esquerdo da ferramenta.

QUE RENTABILIDADE DEVO CONSIDERAR NA SIMULAÇÃO DE RENDA?

Em todas as ferramentas de simulação de renda, há um campo para inclusão da expectativa de rentabilidade anual. Não há um valor exato para

inserção nesse campo, o que permite que o participante avalie cenários com diferentes rentabilidades. Caso prefira, ele pode se basear no

histórico recente, mas é importante destacar que esse histórico não é garantia de resultado futuro.

MINHA ALTERAÇÃO DE RENDA PODE SER INDEFERIDA EM FUNÇÃO DO VALOR DO MEU EMPRÉSTIMO?

Sim. Por definição, a parcela do empréstimo não pode superar 20% do benefício de aposentadoria. Sendo assim, se o participante opta por

reduzir sua renda mensal, a parcela do empréstimo pode ultrapassar o limite de 20%, o que faz com que a redução seja barrada pela ferramenta

de alteração. Nesses casos, a área de Empréstimos fará um acompanhamento diferenciado.

O QUE DEVO CONSIDERAR EM MINHA DECISÃO?

Para tomar uma decisão consciente, é fundamental que o participante faça um bom planejamento financeiro a fim de evitar o esgotamento

rápido do seu saldo. Para isso, é preciso considerar a expectativa média de rentabilidade, a tabela de tributação do Imposto de Renda e, é claro,

seu orçamento familiar. Os simuladores disponíveis no site e na própria ferramenta de alteração podem auxiliar na elaboração desse

planejamento de saldo e renda.

Clique aqui para saber, passo a passo, como fazer a alteração.

https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/simulador-assistidos
https://www.visaoprev.com.br/images/CampanhasJunho2017/PassoapassoAlteracaodeRenda.pdf


FAZER O BEM FAZ BEM
Diariamente, milhares de pessoas (talvez milhões, se pensarmos em escala mundial)

desenvolvem algum tipo de atividade voltada a uma causa. Os focos dessas ações variam

muito: refugiados, crianças carentes, idosos, doentes, animais, meio ambiente, jovens em

situação de risco, mulheres vítimas de violência, portadores de deficiências... A lista é infinita e,

com certeza, muitos gostariam de realizar algum tipo de trabalho voluntário, mas não sabem

como ou não dispõem de muito tempo livre.

Para esclarecer alguns mitos e verdades sobre o voluntariado - e, quem sabe, incentivar mais

pessoas a dar vazão a essa vontade -, o Mirante conversou com Americo Mattar, diretor

presidente da Fundação Telefônica Vivo. Confira:

QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS DE UM BOM VOLUNTÁRIO?

Em primeiro lugar, a vontade de servir. A própria etimologia do termo voluntário vem de

vontade própria. Um bom voluntário é alguém que está disposto a se colocar a serviço de uma

causa. Quando desenvolvemos essas ações, estamos ajudando mais a nós mesmos do que

àqueles que recebem qualquer tipo de suporte: emocional, financeiro ou físico, na forma de

roupas e livros, por exemplo. Quem mais se transforma nesse processo é o próprio voluntário.

Imagem: Getty Images

ALÉM DA VONTADE DE SERVIR, O QUE MAIS É PRECISO?

Também é necessário se identificar com a causa escolhida. Há ações sociais dos mais variados matizes. Então, é importante refletir sobre o que

toca a cada um e quais as habilidades e competências que se pode colocar a serviço daquela causa. Ou seja, preciso escolher atividades que

tenham a ver com quem eu sou e o que sei fazer. Não precisa ser algo enorme, podem ser até coisas bastante simples. Qualquer gesto é bem-

vindo! O Game do Bem, que desenvolvemos e está disponível no site da Fundação, também pode ajudar na identificação de interesses e

opções.

 E QUAIS OS MAIORES MITOS EM RELAÇÃO AO VOLUNTARIADO?

Uma fantasia que precisa ser colocada por terra é que o voluntariado depende necessariamente de presença física. Temos hoje o voluntariado

digital que possibilita a realização de uma série de ações via internet. Dois exemplos: traduzir um texto em inglês para uma escola pública ou

fazer a leitura de rótulos de remédios para deficientes visuais. No site da Fundação, há uma  série de ações listadas que trabalham com

diferentes causas e já são apoiadas por nós. Enfim, oferta não falta, vale só a reflexão daquilo que faz sentido para cada pessoa.

Outro mito é que, para ser voluntário, devo pagar alguma coisa ou fazer doações para uma instituição. As pessoas são, às vezes, muito mais

carentes de atenção do que de bens materiais. Se você tem tempo disponível, pode ir a um asilo conversar com os idosos, contar histórias para

crianças que estão em abrigos ou orfanatos... Tudo isso é atividade voluntária. Depende da vontade, tempo e interesse de cada um.

O QUE O VOLUNTARIADO TRAZ PARA QUEM AJUDA?

Quando uma pessoa vai fazer uma ação voluntária, normalmente a expectativa é que está indo ajudar alguém. No final do dia, nós saímos

diferentes, porque a gratidão e o carinho dessas pessoas em estado de carência são imensos. O fator reciprocidade é tão grande e de tanta

sutileza que nos sentimos engrandecidos.

Encontramos idosos, crianças, pais e professores, por exemplo, que apesar de todas as dificuldades e limitações, são alegres. Então, é

impossível não se transformar porque esse contato provoca uma reflexão imediata: se essas pessoas tão carentes estão tão felizes, por que eu

tenho tantos momentos de desânimo?

O voluntário adquire uma série  de competências emocionais muito necessárias nos dias atuais, desenvolvendo maior equilíbrio para lidar com

situações críticas e enfrentar os desafios cotidianos com mais humanidade e empatia. Algumas teorias dizem que a depressão, um mal que

atinge milhões de pessoas hoje, é a ausência do eu. Prefiro pensar que os processos depressivos são muito mais associados à superposição do

eu. Quando lanço um olhar para o outro, eu me permito ser empático e aprender com ele. E isso é extremamente valioso e enriquecedor!

GOSTARIA DE COMEÇAR?

Você pode encontrar indicações de associações ou entidades onde realizar trabalhos voluntários por aqui:

http://fundacaotelefonica.org. br/

http://voluntarios.com.br/

https://www.cacadoresdebonsexe mplos.com.br/bons-exemplos

http://fundacaotelefonica.org.br/
http://voluntarios.com.br/
https://www.cacadoresdebonsexemplos.com.br/bons-exemplos
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