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AS CURTAS DESTA EDIÇÃO

RENDA MENSAL SERÁ REAJUSTADA

Os benefícios pagos aos assistidos terão reajuste em dezembro, da seguinte forma:

Visão Multi e Visão Telefônica
Para quem recebe por Percentual do Saldo (reajuste anual), será aplicada a rentabilidade

obtida pelos investimentos, entre dezembro de 2017 e novembro de 2018, sobre o saldo de

conta remanescente.

Para quem recebe por Prazo Determinado (reajuste anual), será aplicada sobre o benefício de

novembro a rentabilidade obtida pelos investimentos, entre dezembro de 2017 e novembro de

2018, deduzida a taxa de juros atuarial anual.

Telefônica BD: Conforme INPC acumulado de dezembro de 2017 a novembro de 2018, de modo

proporcional à data de concessão do benefício.

PreVisão: Conforme IPCA acumulado de dezembro de 2017 a novembro de 2018.

 

 

PAGAMENTO REFORÇADO

Além do seu benefício mensal, os aposentados e pensionistas receberão, no dia 20 de

dezembro, o pagamento do seu abono anual. Os assistidos dos planos Visão Telefônica, Visão

Multi e PreVisão terão direito à renda em dobro. No plano Telefônica BD, o valor é

proporcional à data de início do benefício e pago em duas parcelas (50% em junho e 50% em

dezembro).

 

 

CONTRIBUIÇÕES EM DOBRO

Dezembro é mês de desconto em dobro para os participantes ativos e autopatrocinados do

plano Visão Telefônica e Telefônica BD (neste caso, a contribuição é feita sobre o 13º salário,

além da contribuição normal). Dessa forma, sua reserva no plano ganha uma força extra para

crescer!



ALTERAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO DOS
AUTOPATROCINADOS

Até o final de dezembro, os autopatrocinados dos planos Visão Multi e Visão
Telefônica podem alterar seu Salário de Participação que valerá para o cálculo das

contribuições a partir de janeiro de 2019. A alteração é feita por meio da comprovação do

salário atual (holerite ou demonstrativo de pagamento) enviada à Visão Prev por e-mail (clique

aqui), WhatsApp (número 11 97270-0345) ou Correios. Caso não receba essa informação, a

Visão Prev fará o reajuste do Salário de Participação conforme a variação acumulada do INPC

de janeiro a dezembro de 2018.

No 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.

 

 

LEÃO MAIS DÓCIL

Você ainda tem alguns dias para fazer as contas e avaliar se usou corretamente, em 2018, o

benefício do governo aos participantes que contribuem para planos de previdência

complementar. O incentivo fiscal permite deduzir integralmente da base de cálculo do Imposto

de Renda o valor das contribuições feitas durante o ano (até 12% da renda bruta anual

tributável), para quem preenche o modelo completo de Declaração de Ajuste Anual.

Clique aqui para utilizar o Simulador de Incentivo Fiscal e leia a matéria sobre esse benefício

na última edição do Mirante (aqui).

O time no evento 1 – atrás: Fernanda Alves (analista tributária), Carla Tassini (coordenadora de Relacionamento e Comunicação), Paulina Pantalião (diretora de Previdência), Guilherme

Bittencourt (diretor de Administração e Controle), Kleston Santos Faria (presidente do Conselho Fiscal); na frente: Patrícia Aoki (analista de empréstimos) e Aline Paz (especialista atuarial).

ESPAÇO PARA A TROCA DE EXPERIÊNCIAS E MELHORES PRÁTICAS

Profissionais e dirigentes da Visão Prev participaram do 39º Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada, de 10 a 12 de

setembro, em Florianópolis. Eles acompanharam de perto as discussões e apresentações do encontro que teve como tema “Disruptura e o

Mundo do Novo Século”.

Com um público de mais de 3.300 pessoas, o Congresso representou uma ótima oportunidade para debater os principais assuntos que

mobilizam o setor público e privado, no Brasil e no mundo. “É um evento de extrema relevância e a participação da Visão Prev é fundamental

para estarmos conectados com as propostas e legislações que regem esse setor tão regulado e podermos garantir nossa posição de vanguarda

alinhada com nossa visão de estarmos cada vez mais próximos dos participantes e patrocinadoras, gerando confiança, segurança e

credibilidade através de nossas ações e resultados”, destacou Guilherme Bittencourt, diretor de Administração e Controle. “A variada gama de

assuntos discutidos nos três dias proporcionou debates muito enriquecedores, em um ambiente propício para trocar experiências e melhores

práticas.” Clique aqui para saber mais sobre o encontro.

mailto:atendimento@visaoprev.com.br
https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/simulador-incentivo-fiscal
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O time no evento 2 - Guilherme Bittencourt (diretor de Administração e Controle), Anni Julia Erlinger de Oliveira (conselheira fiscal), Emilio José Fezzi (conselheiro deliberativo), Manoel

Carlos (membro do Comitê de Investimentos) e Paulina Pantalião (diretora de Previdência).

CALENDÁRIO VISÃO PREV 2019

Datas e períodos para pedidos de empréstimos, alteração de contribuições, perfil de investimento ou renda mensal, pagamentos e concessões

de novos benefícios... Os principais prazos e informações relativas ao seu plano podem ser conferidos no Calendário Visão Prev 2019 que estará

disponível na página inicial do site da entidade a partir de janeiro, para visualização ou download.

É só clicar em “Acessar o calendário completo” > “Baixar o Calendário de 2019” para se programar bem durante todo o ano.



QUAL DOS 5 PERFIS É MELHOR PARA VOCÊ?

Esta é uma pergunta essencial para os participantes dos planos Visão Telefônica e Visão Multi. A resposta é totalmente pessoal e, para que sua

escolha seja adequada, é importante que você faça uma autoavaliação sobre o nível de risco que está disposto a assumir, tendo consciência de

que essa decisão tem relação com a rentabilidade e a volatilidade de seus recursos ao longo do tempo e, portanto, com o seu benefício na

aposentadoria.

A alteração de perfil pode ser feita três vezes por ano (nos meses de campanha, junho e dezembro, e em outro momento do ano à escolha do

participante, se necessário). Veja, a seguir, as características dos 5 perfis e as dicas de Gustavo de Castro Araujo , diretor de Investimentos da

Visão Prev, sobre o que considerar em sua decisão.

 

AS OPÇÕES

As 5 carteiras se diferenciam em relação ao tipo de ativos financeiros de seu portfólio e, portanto, ao nível de risco e volatilidade que seus

investimentos apresentam:

Super Conservador

Destinado a quem tem grande aversão a risco e desconforto significativo em períodos de flutuação da rentabilidade.

Conservador

É pensado para quem busca menor risco nos investimentos, porém esse perfil pode ter oscilação em seus resultados, inclusive com momentos

de rentabilidade negativa, pois investe em títulos de renda fixa de curto e médio prazo (até 5 anos).

Moderado

Voltado aos participantes que possuem tolerância à volatilidade, estão dispostos a assumir um pouco mais de risco e conseguem entender

períodos de rentabilidade negativa. Investe em títulos de renda fixa de curto, médio e longo prazo (acima de 5 anos), renda variável e

estruturados (multimercado e investimentos no exterior).

Agressivo

Para aqueles com maior tolerância à volatilidade, preparados para assumir maior risco e capazes de compreender períodos de rentabilidade

negativa. Possui os mesmos investimentos que o perfil Moderado, mas com maior participação em títulos de renda fixa de longo prazo, renda

variável e estruturados.

Agressivo Renda Fixa Longo Prazo

Direcionado a quem tem alta tolerância à volatilidade, está decidido a assumir maior risco e consegue lidar com períodos de rentabilidade

negativa. Investe em títulos de renda fixa, na maioria, de longo prazo (acima 5 anos).



 

PARA REFLETIR

Veja as recomendações do diretor de Investimentos da Visão Prev, Gustavo de Castro Araujo , para fazer uma escolha consciente:

Ao planejar seu portfólio (ou seja, seus investimentos como um todo e não apenas na Visão Prev), reflita sobre o risco necessário para que cada item

apresente o retorno esperado dentro de seus objetivos de curto, médio e longo prazo.

Avalie também a capacidade de risco que sua situação financeira atual e prevista permitem.

Entenda os 5 perfis oferecidos pela Visão Prev: suas características, tipos de papéis, diferenciais e riscos. Para isso, confira aqui as Lâminas de Informações

Essenciais.

Informe-se sobre o cenário macroeconômico, lembrando de olhar “para frente”, pois rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras.

Analise o seu “momento de vida” (saiba mais sobre esse conceito aqui)

Compreenda seu perfil de investidor, fazendo o teste disponível no site da Visão Prev (clique aqui). Também é importante ficar atento ao “teste do sono” –

ou seja, perceber quanto você se sente confortável e dorme bem frente ao desempenho do seu perfil atual (e dos demais componentes de seu portfólio).

QUER MUDAR DE PERFIL?

Então, clique aqui e veja o passo a passo para fazer a troca. Agora, a alteração também pode ser feita pelo app da Visão Prev (confira

aqui).

PARA SABER MAIS

Consulte a aba “Investimentos” do site da Visão Prev. Lá você encontra, entre outras informações, as Lâminas de Investimentos (clique

aqui), com dados essenciais sobre cada perfil como seu objetivo, política de investimentos, composição da carteira, benchmark (referência

de rentabilidade), nível de risco e histórico de rentabilidade.

https://www.visaoprev.com.br/investimentos/conheca-seus-investimentos/composicao-dos-investimentos-planos-cd-4
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PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO: QUANTO MAIOR,
MELHOR

Seu percentual de contribuição precisa estar alinhado com suas perspectivas para a aposentadoria. Quanto maior for esse percentual, maior

será o seu patrimônio na hora de receber o benefício mensal.

Mas essa reflexão deve ser feita o quanto antes para que os juros compostos trabalhem a seu favor por mais tempo. De 1º a 31 de dezembro, os

participantes ativos e autopatrocinados dos planos Visão Telefônica e Visão Multi podem rever seus percentuais . Acompanhe, a seguir, as

explicações sobre os tipos de contribuição de cada plano e as dicas de Paulina Pantalião, diretora de Previdência da Visão Prev, sobre os

principais aspectos a analisar nesse momento.

AS OPÇÕES

No plano Visão Telefônica
Básica*: opcional e em percentual inteiro, de 0% a 8% do Salário de Participação, descontada em folha, com contrapartida de 100% da patrocinadora.

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

Há também a Contribuição Esporádica que é opcional, sem contrapartida da patrocinadora, e pode ser feita no valor e frequência determinados pelo

participante.

* Para quem era elegível à aposentadoria no momento da incorporação dos planos, foram mantidas a Contribuição Básica (até 2%) e a Adicional (até 7%).

No plano Visão Multi
Básica: obrigatória e em percentual inteiro, de 0% a 2% do Salário de Participação, descontada em folha, com contrapartida da patrocinadora proporcional
ao tempo de empresa.

Adicional: opcional, em percentual inteiro, de 0% a 5% sobre a parcela do Salário de Participação que exceder 9 URPs (clique aqui para consultar o valor da

URP), descontada em folha, com contrapartida da patrocinadora proporcional ao tempo de empresa.

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

Há também a Contribuição Esporádica que é opcional, sem contrapartida da patrocinadora, e pode ser feita no valor e frequência determinados pelo

participante.

PARA REFLETIR

Veja as recomendações da diretora de Previdência da Visão Prev, Paulina Pantalião, para avaliar e definir seu percentual:

Procure contribuir com o máximo possível. Além de estar formando sua poupança para viver melhor na aposentadoria, você pode usufruir o incentivo fiscal

até o limite dos 12% do total dos rendimentos tributáveis anuais para quem faz a Declaração de Ajuste Anual de IR pelo modelo completo (clique aqui para

ler a matéria sobre esse incentivo na última edição do Mirante).

Utilize as ferramentas para simulação de contribuições que a Visão Prev disponibiliza em seu site: na área aberta, em “Para Você” > “Simulador para Ativos”

(clique aqui) ou na aba “Simulação” da área restrita (acesso com seu login e senha). Assim, você percebe melhor o impacto do valor das contribuições sobre

seu saldo na aposentadoria.

Reflita sobre qual é o seu tempo de contribuição até a aposentadoria. Essa análise permite decidir qual deve ser sua contribuição para conseguir formar uma

boa reserva.

Se você é participante ativo, aproveite ao máximo a contrapartida da patrocinadora que potencializa ainda mais sua reserva.

Avalie suas despesas fixas mensais para estabelecer suas contribuições, considerando-as em seu planejamento.

Ao analisar as despesas mensais, procure identificar itens supérfluos que podem ser eliminados ou reduzidos a fim de aumentar sua capacidade de

contribuição.

https://www.visaoprev.com.br/images/ParametrosContribuicoes/URP.pdf
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QUER ALTERAR SEU PERCENTUAL?

Então, clique aqui e veja o passo a passo para fazer a mudança. Agora, a alteração

também pode ser feita pelo app da Visão Prev (saiba mais aqui).

https://www.visaoprev.com.br/images/CampanhasJunho2017/PassoapassoAlteracaodePercentualdeContribuicao.pdf
../../../../noticia/app-da-visao-prev-agora-permite-movimentacoes


SUA RENDA MENSAL PODE SER REVISTA

A forma de recebimento do benefício dos assistidos dos planos Visão Telefônica e Visão Multi pode ser modificada duas vezes por ano: em

junho e dezembro. A próxima janela de troca estará aberta de 1º a 31 de dezembro e permite reavaliar sua opção atual frente aos seus

compromissos pessoais e ao cenário econômico.

Confira, a seguir, que parâmetros podem ser alterados e as dicas de Paulina Pantalião, diretora de Previdência da Visão Prev, sobre os pontos

de atenção na hora da escolha:

 

AS OPÇÕES
Renda mensal por um período determinado de 5 a 30 anos.

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

Você pode trocar de uma opção para a outra ou modificar os parâmetros dentro de sua escolha atual, reduzindo ou aumentando o prazo ou o

percentual de recebimento.

Também é possível alterar a periodicidade de reajuste do seu benefício – mensal ou anual. No reajuste mensal, o valor é recalculado a cada

pagamento, conforme a rentabilidade dos investimentos. No anual, é utilizado o retorno dos investimentos acumulado nos últimos 12 meses.

 

PARA REFLETIR

Veja as recomendações da diretora de Previdência da Visão Prev, Paulina Pantalião, para ajudar na sua análise:

O assistido deve avaliar seu saldo atual e a rentabilidade que esse saldo lhe proporciona, considerando também a perspectiva de tempo de recebimento da

renda. Esses três fatores estão diretamente relacionados. O saldo e a rentabilidade estão postos, então é por meio da escolha da renda que o participante

terá a perspectiva da duração do benefício.

Ao definir uma renda maior, atente para o fato de que seu saldo no plano será esgotado mais rapidamente.

Antes de alterar sua renda, utilize o Simulador disponível durante o processo para avaliar o impacto de sua decisão sobre seu saldo e o tempo de

recebimento do seu benefício.



QUER ALTERAR SUA OPÇÃO DE RENDA?

Então, clique aqui e veja o passo a passo para fazer a mudança. Agora, a alteração também pode ser feita pelo app da Visão Prev (saiba

mais aqui).

https://www.visaoprev.com.br/images/CampanhasJunho2017/PassoapassoAlteracaodeRenda.pdf
../../../../preview/noticia/app-da-visao-prev-agora-permite-movimentacoes


CAMINHAMOS JUNTOS!
Foram muitas as frentes de trabalho que o time da Visão Prev colocou em prática neste ano. Ações de aproximação com você, tanto de forma

digital quanto presencial. Iniciativas para facilitar e simplificar processos. Projetos para aumentar a segurança, a governança e a transparência de

suas atividades. Esforços para contornar os desafios de um ano especialmente turbulento na economia... Como pano de fundo, todos tiveram

foco no aprimoramento da agilidade, comodidade, confiança e eficiência no relacionamento com os participantes. Confira, abaixo, as principais

realizações de 2018 – algumas delas comentadas pelos próprios participantes que reconhecem o empenho da entidade em direção à melhoria

contínua:

BENEFICIÁRIOS INDICADOS VIA SITE

A inclusão, exclusão ou alteração de beneficiários indicados passou a ser feita pelo site da

Visão Prev. Como os procedimentos foram digitalizados, as mudanças ficaram bem fáceis,

bastando apenas a validação de um link (enviado por e-mail após cada solicitação), o que gera

economia de tempo e recursos para os participantes e a entidade (clique aqui para saber

mais).

ADESÃO PELA INTERNET

Para simplificar e incentivar a adesão ao plano Visão Multi, a Visão Prev desenvolveu um processo totalmente online. Não há mais necessidade

de impressão ou envio de documentos, bastando apenas preencher o formulário disponível no site da entidade. Depois de receber o pedido, a

Visão Prev informa o RH da patrocinadora para liberação dos descontos na folha de pagamento, oficializando a adesão (clique aqui para saber

mais).

 

 

 

“Utilizei o novo sistema para adesão e foi muito prático, sem nenhuma
burocracia. Tudo é bem explicativo e não tive dúvida nas

instruções. Trabalhei por 9 anos na Telefônica, saí e voltei à empresa há
cerca de dois meses. Continuei como participante BPD do plano que tinha e,
agora, estou também no Visão Multi. A gestão da Visão Prev é muito boa e

valorizo bastante esse benefício.”

Aguinaldo Grillo 

APP TAMBÉM PARA TRANSAÇÕES

O aplicativo móvel (app) da Visão Prev agregou novas funcionalidades para os usuários,

permitindo alteração de perfil de investimento, de percentual de contribuição e de forma de

recebimento de renda. As mudanças podem ser feitas com mais rapidez, praticidade e de

forma segura. Com o app, é possível também acessar dados relativos ao saldo, valor da renda

mensal (para os assistidos), desempenho dos investimentos e empréstimos, quando houver

(clique aqui para saber mais).

../../../../noticia/passo-a-passo
../../../../noticia/entidade-digital
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TUTORIAIS ENSINAM PASSO A PASSO

O site da Visão Prev ganhou uma nova área na aba “Para você”, com tutoriais, em formato PDF, que ajudam na compreensão das regras dos

planos e de seus principais processos, de modo bem simples e objetivo. Já estão disponíveis as explicações para os temas que geram

questionamentos mais frequentes na Central de Atendimento, tais como as regras para aposentadoria, as opções em caso de desligamento da

patrocinadora e a alteração e recuperação de senha (clique aqui para saber mais).

SAQUE ONLINE PARA ASSISTIDOS

Os assistidos dos planos Visão Telefônica e Visão Multi têm, agora, a possibilidade de se informar online sobre sua situação em relação ao

direito de sacar até 30% do saldo, inclusive com consulta ao histórico de percentuais já retirados e encaminhamento de solicitações. O acesso é

feito pela área restrita do site e todas as confirmações e comunicados se dão por e-mail (clique aqui para saber mais).

 

 

“A ferramenta é extremamente simples e intuitiva. Antes, para ter essas
informações, precisávamos ligar para a Central e aguardar o resultado da

consulta que não era imediata. O acesso direto é muito bom para ajudar em
nosso planejamento, pois o saque tem que ser usado com critério para não

comprometer nosso saldo e a duração do benefício.”

Orthon Pelosini, assistido do plano Visão Telefônica

ATENDIMENTO PELO MESSENGER DO FACEBOOK

O serviço de mensagens (Messenger) do Facebook tornou-se mais uma opção de atendimento oferecida pela Visão Prev. Os participantes

podem interagir com a Íris, a assistente virtual da entidade, para esclarecer dúvidas sobre temas específicos ou consultar informações, de modo

prático e objetivo, 24 horas por dia 7 dias por semana (clique aqui para saber mais).

../../../../noticia/suas-duvidas-explicadas-de-forma-simples-e-direta
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VÍDEOS EXPLICATIVOS

Os participantes também podem saber mais sobre seus planos através dos vídeos desenvolvidos pela Visão Prev e divulgados em seu canal no

YouTube. De forma didática e com recursos audiovisuais, eles facilitam o entendimento de temas que despertam maior interesse dos

participantes. Já estão no ar os vídeos sobre o plano Visão Multi, o programa de empréstimos e, o mais recente, sobre as opções oferecidas em

caso de desligamento da patrocinadora (clique aqui para assistir).

PLANTÕES DE DÚVIDAS E PALESTRAS FORA DE SÃO PAULO

A Visão Prev estendeu seu atendimento presencial para abranger os participantes que moram fora da capital paulista. Em março, outubro e

novembro, a equipe da entidade esteve em Campinas, no Rio de Janeiro e em Salvador, respectivamente, atendendo cerca de 70 pessoas que

procuraram esclarecimentos e informações sobre seus planos. No Rio e em Salvador, serão também realizadas palestras sobre as regras e

benefícios dos planos Visão Telefônica e Visão Multi (clique aqui e aqui para saber mais).

 

 

 

“Acho muito válidas as iniciativas da Visão Prev, tanto no formato digital
quanto presencial. A entidade tem melhorado bastante, com destaque para a

comunicação e a transparência na gestão. O contato direto é muito bom
porque promove maior integração com a equipe e a troca entre os

participantes. No dia do evento, aqui no Rio, acabei solicitando minha
aposentadoria pelo plano.”

José Luiz Guimarães Ferreira Neto, assistido do plano Visão Telefônica

VISÃO MAIS PERTO

Para ajudar no bom planejamento (e vivência) da aposentadoria, a Visão Prev deu continuidade ao programa Visão Mais Perto com palestras de

quatro especialistas ao longo do ano: “As perspectivas para a economia brasileira em 2018”, em março, com Thiago Neves Pereira, economista

da Bradesco Asset Management, “Saúde na Terceira Idade”, em junho, com o médico Antônio Sproesser, “Finanças Pessoais”, em setembro,

com a consultora Luciana Pavan, e “Longevidade”, que ocorrerá em dezembro, com Nilton Molina, presidente do Instituto Mongeral. Com público

médio de 100 pessoas, as palestras vêm obtendo 100% de satisfação (soma das notas 4 e 5) nas pesquisas feitas após os eventos, que contam

também com Plantões de Dúvida para atendimento pessoal com a equipe da Visão Prev.

CHATBOT NO SITE

O site da Visão Prev disponibiliza, desde novembro, uma ferramenta de chat que permite

aos participantes interagir com a Íris, a assistente virtual da entidade, a qualquer hora. Em

todas as páginas da área aberta, é possível clicar em um botão (launcher) que abre uma

janela de comunicação com a inteligência artificial do site para consultar sua base de

dados e perguntas cadastradas sobre os mais variados temas.

https://www.youtube.com/user/thelifeinmovie/videos
https://www.youtube.com/watch?v=8J2WPqIbd0o&t=2s
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RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

2018 foi um ano muito difícil do ponto de vista de investimentos. Além das taxas de juros reais em níveis históricos muito baixos, houve a eleição

com características bastante específicas (como queda de nomes tradicionais e forte polarização) e os desafios vindos do exterior (com a guerra

comercial entre Estados Unidos e China; o aumento dos juros norte-americanos; e os problemas em países emergentes como Argentina e

Turquia). Para enfrentar essas dificuldades, a Visão Prev redobrou a atenção em relação aos gestores que administram seus recursos, para

monitorar o nível de risco e as posições tomadas. Vale destacar que esse acompanhamento é realizado continuamente, em qualquer cenário, a

fim de minimizar impactos nos resultados das carteiras, e soma-se à disponibilização de alternativas para os participantes como a criação do

perfil Superconservador e a terceira possibilidade anual de alteração de perfil (clique aqui para ler a entrevista com o presidente da Visão Prev,

Marcelo Pezzutto, sobre os desafios de 2018).

 

CONSOLIDAÇÃO DE PLANOS

A consolidação dos planos geridos pela Visão Prev, que teve início em 2011, foi concluída em agosto deste ano. Foram utilizadas diversas

estratégias previdenciais (fusões, incorporações, cisões e transferências de planos) em um processo complexo que resultou na redução de 21

para 4 o número de planos administrados, proporcionando ganhos claros para todos os envolvidos, sobretudo em termos de qualidade,

eficiência, transparência, comunicação e atendimento (clique aqui para saber mais).

 

REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Com uma gestão criteriosa de custos, a Visão Prev conseguiu diminuir significativamente a taxa de administração cobrada para a cobertura de

seus gastos. A redução foi resultado de uma série de esforços implementados por toda a equipe, envolvendo, entre outros aspectos, a

digitalização de processos e documentos com o projeto “Entidade Digital”, a avaliação contínua dos fornecedores e a mudança para a sede

própria (clique aqui para saber mais).

 

NOVO MODELO DE RECADASTRAMENTO

O recadastramento dos assistidos do plano Telefônica BD e dos aposentados por invalidez e pensionistas por morte dos demais planos ficou

ainda mais fácil. Com a simplificação, o novo processo, realizado em outubro, serviu mais para a checagem e atualização de dados cadastrais,

através de um link enviado por e-mail para acesso ao formulário pré-preenchido com os dados para validação ou alteração online

(clique aqui para saber mais).

 

 

“Foi uma das melhores coisas que a Visão Prev já fez. Essa
desburocratização ajuda muito porque facilita nossa vida. Não precisamos
correr atrás de documentos, bancos, correios e outras papeladas. No meu
caso, que tenho problema de saúde, uma iniciativa assim representa um

verdadeiro alívio!”

Antonio Carlos Momesso, assistido do plano Telefônica BD

RECERTIFICAÇÃO DA ISO 9001

2018 foi o sexto ano em que a Visão Prev recebeu a confirmação de sua certificação de

aderência às normas ISO 9001. Após validar os processos da entidade, em setembro, os

auditores comprovaram a conformidade de todas as áreas às exigências da norma,

atestando a qualidade e eficiência de sua gestão.

../../../../noticia/estruturados-paraenfrentaratempestade1
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MELHORIA NA EMISSÃO DE BOLETOS

Em outubro, foi implementada uma melhoria que permite a geração instantânea, via site, dos boletos de amortização de empréstimos,

contribuição esporádica e aportes. A nova facilidade é resultado da integração dos sistemas da Visão Prev e do banco Itaú, eliminando a espera

para emissão dos documentos (que antes podia levar até 3 dias úteis) e mantendo a segurança total da transação.

LOCALIZAÇÃO DE PARTICIPANTES 

A Visão Prev deu continuidade ao processo de identificação e localização de participantes que estão no cadastro da entidade, mas de forma

inativa. O foco foi ampliado para participantes BPD (Benefício Proporcional Diferido) ou AOP (aguardando opção) de todos os planos, evitando a

prescrição de seus direitos. Vale ressaltar que a Visão Prev não tem obrigação legal de realizar essa atividade, mas, com esse procedimento, já

beneficiou diversas pessoas que têm recursos na entidade (clique aqui para saber mais).

 

 

“Meu pai sofreu um AVC em 2015 e, desde então, não fez mais o
recadastramento na Visão Prev, levando à suspensão do benefício. Minha

mãe e eu não sabíamos de nada, nem mesmo que ele tinha esse direito. Foi
muito bom receber essa notícia! Fomos bem orientadas e regularizamos a

situação junto à entidade.” 

Priscila Crescioni

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

A Visão Prev tem procurado desenvolver projetos e iniciativas que realmente façam a

diferença para os participantes. Por isso, é muito importante saber sua opinião sobre

essas ações. Como? Responda à pesquisa anual de satisfação que estará aberta de 6 a

18 de dezembro. É uma grande oportunidade para ajudar a Visão Prev a investir no

aprimoramento constante do relacionamento com você!

../../../../noticia/visao-prev-desenvolve-acao-para-localizar-participantes


EM QUE MOMENTO DE VIDA VOCÊ ESTÁ?

Quando se pensa em gestão financeira, um conceito muito interessante – e que pode orientar suas decisões – é o de ciclo de vida. Ele

pressupõe a adequação dos tipos de investimento à idade do investidor, tendo como princípio a ideia de que é necessário ajustar os riscos das

carteiras, reduzindo exposições mais arrojadas conforme a aposentadoria se aproxima. “Dessa maneira, pessoas mais distantes da

aposentadoria poderiam, teoricamente, correr mais riscos, pois têm mais tempo para minimizar perdas e maximizar retornos. À medida que os

anos passam, essas posições deveriam ser substituídas por ativos mais estáveis, mesmo que apresentem menores perspectivas de ganho”,

explica Marcelo Pezzutto, presidente da Visão Prev. “É claro que essa estratégia deve ser avaliada a partir da realidade de cada investidor, mas

é um parâmetro bastante válido a ser considerado.”  Entenda melhor como funciona esse planejamento:

O que é ciclo de vida

Trata-se de um conceito de administração de recursos que busca o balanceamento das aplicações financeiras de acordo com o momento de

vida do investidor. A distribuição do risco dos ativos deve, portanto, ser ajustada ao longo do tempo. A base desse princípio é a teoria de que as

pessoas que estão mais distantes da aposentadoria podem assumir mais riscos, enquanto as que estão mais perto de se aposentar devem

evitar altos riscos, pois podem não ter tempo hábil, antes de iniciar o recebimento do benefício, para recompor sua poupança caso haja

oscilações brutas de mercado com alta volatilidade.



 

Os dois momentos

Essa estratégia divide a vida dos investidores em duas fases: a de crescimento e a de proteção. Ao longo da fase de crescimento, o investidor

pode aproveitar composições de portfólios de maior risco, aumentando assim a chance de obter prêmios mais substanciais com alternativas que

apresentam menor liquidez ou maior prazo de maturação (opções de longo prazo).

Já, durante a fase de proteção do capital, quando o investidor se aproxima da aposentadoria, o portfólio deve ser ajustado para ativos mais

seguros. Idealmente, essa mudança tem que ser feita de forma gradual por meio de um processo contínuo de redução de risco.

Maior equilíbrio

A gestão por ciclo de vida procura maximizar e, posteriormente, preservar os ganhos financeiros, de forma eficiente. É um modelo muito útil

também por estimular a consciência e o autoconhecimento para que a pessoa invista seus recursos com foco na fase de vida e no apetite a

risco. Essa gestão mais consciente pode contribuir para a conquista e manutenção do patrimônio necessário para uma aposentadoria tranquila.

Como se posicionar

Em primeiro lugar, é essencial fazer uma avaliação do seu momento de vida atual e apetite ao risco. Portanto, é preciso analisar:

Sua idade

Seus objetivos de vida no decorrer do tempo (curto, médio e longo prazo)

Seus investimentos totais, considerando também aqueles além da previdência complementar na Visão Prev (poupança, fundos, ações, aluguéis, entre

outros)

Os riscos de cada investimento e do portfólio como um todo

Só a partir dessa reflexão será possível fazer a calibragem adequada.

 

Na Visão Prev

Para ajudá-lo nesse posicionamento, os planos Visão Telefônica e Visão Multi disponibilizam cinco perfis de investimento, diferenciados por

nível de risco. Ou seja, seus participantes podem refletir sobre seu momento de vida e optar pelo perfil que melhor se ajuste à sua realidade.

Para relembrar a composição de cada perfil, acesse aqui as Lâminas de Informações Essenciais.

A escolha pode ser alterada em junho e dezembro, com mais uma opção de troca a qualquer momento do ano, permitindo a implementação de

um modelo de ciclo de vida individual e sob medida para cada participante.

https://www.visaoprev.com.br/investimentos/conheca-seus-investimentos/composicao-dos-investimentos-planos-cd-4
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APP DA VISÃO PREV AGORA PERMITE MOVIMENTAÇÕES

O aplicativo móvel (app) da Visão Prev acaba de ganhar novas funcionalidades que possibilitam sua utilização para as alterações de perfil de

investimento, de percentual de contribuição e de tipo de renda, nos planos Visão Telefônica e Visão Multi. Dessa forma, ficou ainda mais fácil

realizar essas movimentações!

Ou seja, na próxima janela de troca, de 1º a 31 de dezembro, você já poderá utilizar o app para alterar os parâmetros que desejar. Essa é mais

uma novidade do projeto Entidade Digital da Visão Prev que vem desenvolvendo novas ferramentas e processos para facilitar o dia a dia dos

participantes, agilizando seu relacionamento com a entidade, de modo seguro e eficiente (clique aqui para saber mais)

COMO FUNCIONA

O aplicativo apresenta as 3 novas funcionalidades* já em seu menu principal:

* Importante: O participante só visualizará as ferramentas às quais é elegível.

Alteração de perfil de investimento*

Basta seguir o caminho: Menu > Alteração de Perfil de Investimento > Alterar > (clicar no perfil desejado) > Optar > Confirmar.

../../../../noticia/entidade-digital


Alteração de percentual de contribuição*

Basta seguir a rota: Menu > Alteração de Percentual de Contribuição > (preencher com os novos percentuais desejados) > Alterar > Confirmar.

Alteração de Renda*

Basta seguir o percurso: Menu > Alteração de Opção de Renda > (preencher com as informações da nova opção de renda: se percentual e qual

o percentual / se prazo e qual o prazo / reajuste mensal ou anual) > Alterar > Confirmar.

* O participante pode modificar sua decisão quantas vezes quiser durante o período de alteração. É só voltar à tela específica (Alteração de Perfil
de Investimento, Alteração de Percentual de Contribuição ou Alteração de Renda) e clicar em “Cancelar alteração”. A partir daí, é só refazer o
processo, se desejar.

Ainda não tem o aplicativo no seu celular?
Então, entre na App Store (para sistema iOS) ou no Google Play (para sistema Android),

pesquise “Visão Prev” com a lupa e baixe o app gratuitamente. Depois de instalado, o

acesso é feito com o mesmo login e senha que você usa para entrar na área restrita do

site da Visão Prev.

Já tem o aplicativo instalado?
Quem já tem o aplicativo precisará realizar sua atualização para que as novas

funcionalidades fiquem disponíveis.



LEVANDO EDUCAÇÃO FINANCEIRA A PESSOAS
CARENTES

Na foto: Sinclair Ronaldo Mioto

Aposentado desde 2016, Sinclair Ronaldo Mioto doa parte do seu tempo,
compartilhando seus conhecimentos para transformar vidas. Como? Ele

desenvolveu um programa de planejamento financeiro para famílias carentes,
levando alegria e esperança para as pessoas ao ajudá-las a organizar seu

orçamento e gastar melhor seus poucos recursos. No final das contas, todos
saem dessa experiência mais ricos, em todos os sentidos! Acompanhe essa

histórica extraordinária:

Origem simples

“Sou caipira de Braúna, uma pequena cidade do interior de São Paulo, e venho de uma família

bastante humilde. Quando nasci, meus pais já tinham quatro filhos bem mais velhos e sou,

portanto, um filho temporão! Tive a oportunidade de conviver muito com meus pais na infância.

No entanto, quando eu tinha 11 anos, perdi meu pai e isso afetou bastante nossas vidas. Minha

mãe ficou sozinha, meus irmãos já tinham saído de casa e tínhamos que sobreviver com

poucos recursos.”

Conselhos de mãe

“Minha mãe foi minha maior incentivadora para cuidar bem das finanças. Ela sempre recomendou que eu nunca fizesse uma dívida que me

tirasse o sono e dizia, principalmente, que nós precisávamos batalhar pela vida porque nossa história era de uma família pobre e de gente que

queria ir para frente. Com 14 anos, mudamos para Bauru e, por meio de um programa da Prefeitura que selecionava menores carentes para

trabalhar em empresas, entrei na Telesp como office-boy.”

Traçando objetivos

“Por ser bastante cauteloso com dinheiro, consegui pagar meus estudos no curso técnico de Eletrônica, e, aos 18 anos, fui efetivado na

companhia. Trabalhei no almoxarifado como estoquista e tinha uma visão clara de que, se eu estudasse, alcançaria uma situação melhor. Fiz

faculdade de Administração e lá conheci Sueli, que se tornaria minha esposa e mãe dos nossos dois filhos: Eleonora, de 26 anos, e Rafael, de 21

anos.”

Conselhos de pai

“Em 2001, assumi uma gerência na Tgestiona, em São Paulo, onde fiquei até 2016, quando me desliguei como gerente sênior de Logística.

Sempre procurei mostrar aos meus filhos a importância de ser previdente com as finanças e traçar objetivos claros. Hoje, posso falar, com

orgulho, que eles são muito conectados com esses temas e, sobretudo, preocupados com o próximo.” 

E agora, o que fazer?

“Estava com 51 anos quando saí da empresa e procurei novos caminhos profissionais como consultor. Mas sentia que faltava alguma coisa que

eu queria muito encontrar. Entrei, então, na Sociedade São Vicente de Paulo, uma entidade que promove o resgate social de pessoas sem

recursos e assiste hoje 15 famílias. Foi essa experiência que abriu meus olhos e me incentivou a partir para outra iniciativa há dois anos, dessa

vez por conta própria.”

"ESSA EXPERIÊNCIA TEM ME ENRIQUECIDO MUITO, SEMPRE SAIO COM UMA
SENSAÇÃO MARAVILHOSA. QUAL É O VALOR DA MINHA VIDA? É MUITO

RECOMPENSADOR MOSTRAR O VALOR QUE CADA UM TEM E O QUANTO É
POSSÍVEL CONSTRUIR NESSA CAMINHADA!"



Assunto difícil

“Percebi que se a classe média tem dificuldade para se organizar financeiramente, pessoas carentes têm problemas ainda maiores. Decidi,

então, fazer um trabalho que pudesse facilitar a vida dessa população. Já estava aposentado, com atividades eventuais de consultoria e

lecionando em uma faculdade, e precisava arrumar tempo para essa ação social! Foi quando resolvi visitar comunidades carentes em São Paulo

e apresentar um programa de planejamento financeiro. Sabia que estava entrando em um assunto difícil de abordar, ao falar com gente que não

tem nada, que não consegue às vezes pagar o aluguel, fazer uma cesta básica... No entanto, logo notei o quanto estava levando de alegria e

esperança para essas pessoas.”

Vim falar de dinheiro

“Cheguei até elas com o coração aberto, procurando usar uma linguagem simples. Caso contrário, não conseguiria dar meu recado. Nessas

minhas andanças pela cidade, conheci uma psicóloga que trabalha num centro de acolhimento temporário da Prefeitura. Fiz, então, uma

apresentação para 80 moradores de rua atendidos nesse centro, localizado na Mooca. São pessoas que perderam tudo, se distanciaram de

suas famílias, mas que estão sendo preparadas para serem reinseridas na sociedade. No material que preparei para esse dia, coloquei uma foto

de duas pessoas se abraçando e disse: Isso é o que vim fazer com vocês, vim dar um grande abraço. Vamos falar de dinheiro, algo que eu sei
que muitas vezes vocês nem têm!”

O que você busca?

“Quero ter uma casa de novo! Quero ter um carro. Gostaria de trabalhar e comprar roupas novas. Quero voltar para minha casa ... Comecei a

mostrar a eles que todos temos sonhos que exigem planejamento para serem alcançados. Por isso, é tão importante falar de dinheiro. Quanto
você ganha vendendo latinhas de alumínio? Muitos estavam gastando tudo o que ganhavam, sem fazer nenhuma economia. O que é essencial
para você? De um jeito simples, indiquei que, se abrisse mão dos três cafezinhos por dia e tomasse apenas um, já dava para fazer uma pequena

reserva mensal. Quem fuma? Fizemos a conta do quanto por mês vai escapando da mão com coisas que não trazem qualidade de vida.

Priorizamos as necessidades, e, na conta final, aparece uma sobra que pode ser guardada.”

Realização pessoal

“Essa experiência tem me enriquecido muito, sempre saio com uma sensação maravilhosa. Qual é o valor da minha vida? Eu me pergunto. É

recompensador mostrar o valor que cada um tem e quanto é possível construir nessa caminhada. Depois de anos na ativa, percebi que foi a

minha organização que me permitiu conseguir aquilo que planejei: a minha casa, o meu carro e outras conquistas. Tenho meu plano de

previdência complementar na Visão Prev, que sempre achei que seria minha segurança no futuro e que hoje é tão fundamental, pois consigo

viver com tranquilidade. Acompanho de perto esse investimento, todo mês entro no site da Visão Prev, faço projeções, vejo meu saldo... enfim,

continuo me planejando financeiramente. Mas, sem dúvida, só consegui isso tudo porque tracei uma meta. Eu me sinto um privilegiado por

poder compartilhar minha experiência e conhecimento e transformar vidas!”

Veja mais fotos na galeria

FALE COM O MIRANTE! 

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