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CURTAS DESTA EDIÇÃO

PRONTA PARA TECLAR COM VOCÊ!

Você já viu como a Íris, a assistente virtual da Visão Prev, está muito mais interativa? Para

começar uma conversa com ela, é só clicar no botão “Posso ajudar?” que aparece no canto

inferior direito de todas as páginas do site da entidade. Você indica o que precisa saber e a Íris

consulta, em segundos, sua base de dados para lhe responder. Vale a pena conferir mais essa

iniciativa da Visão Prev para agilizar seu atendimento!

A equipe de Atendimento da Visão Prev com participantes em Salvador...

DO NORDESTE AO SUL DO PAÍS

Salvador e Curitiba receberam a equipe da Visão Prev nos dias 30 de novembro e 5 de dezembro, respectivamente. Cerca de 60 pessoas

assistiram às palestras sobre os planos Visão Multi e Visão Telefônica, abordando suas principais regras e benefícios, seguidas de Plantão de

Dúvidas. Assim, foi possível estreitar o contato com os participantes, o que contribui ainda mais para um relacionamento de confiança e

proximidade.

“Por mais que o site seja rico e haja o contato telefônico, nada melhor do que conversar pessoalmente com alguém. Foi muito boa a presença

da Visão Prev aqui. Poder sentar com os especialistas da entidade para esclarecer cada caso foi bastante positivo, tanto para os funcionários

antigos quanto os mais novos”, comentou a participante Rosana Santana Moinhos que esteve no encontro de Salvador. Para o assistido

Tsutomu Nishimoto, “a iniciativa foi boa e interessante, porque normalmente resolvemos as coisas à distância, dificilmente é ao vivo.  Assim, fica

mais humano e mais próximo.”



...e na apresentação feita em Curitiba.

Em Curitiba, o evento também agradou. “Achei superválida a vinda da Visão Prev. Acredito muito no formato digital, pois nosso momento pede

isso. Mas, nas ações presenciais, as pessoas aproveitam para tirar um tempo para elas próprias e seus questionamentos, além de ouvir a

apresentação da entidade e interagir com a equipe. Ficamos muito satisfeitos”, avaliou a participante Mariana Eva Lachowski Assad Bruel.

UM EXEMPLO DE APOSENTADO

O aposentado Sinclair Ronaldo Mioto participou da seção “Com a Palavra” na edição 76 do Mirante. Na entrevista, ele contou que desde que se

aposentou, em 2016, começou a desenvolver um programa de planejamento financeiro para famílias carentes, usando seu tempo e

conhecimento para transformar vidas.

Sinclair foi o escolhido para representar a Visão Prev na comemoração do Dia do Aposentado,

promovida anualmente pela Abrapp (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de

Previdência Complementar). Realizada no dia 23 de janeiro, em São Paulo (SP), a cerimônia

contou com a presença de mais de 200 pessoas que acompanharam a entrega de diplomas

de reconhecimento a cerca de 70 assistidos.

Muito emocionado, Sinclair falou sobre a homenagem: “Esse convite foi um presente e me

deixou muito feliz. Confesso que me deu ainda mais ânimo para continuar meu projeto de

ensinar pessoas com dificuldades financeiras a usar melhor seus recursos e poupar para atingir

seus objetivos. Com esse trabalho, descobri que precisamos de pouco para sermos felizes e é

um grande prazer contribuir com essa população tão desfavorecida. Aprendemos tanto quanto

ensinamos nessa troca e realmente acho que todos poderiam ajudar, sobretudo os que já

estão aposentados.”

Na foto: Sinclair (no meio), acompanhado de Gustavo Silva

de Oliveira, da Visão Prev, e Paulina Pantalião, diretora de

Previdência da entidade. Crédito: Abrapp
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A VANTAGEM DE PODER ESCOLHER

Os dois planos de Contribuição Definida da Visão Prev – o Visão Multi e o Visão Telefônica – oferecem a possibilidade de adequar algumas de

suas premissas às características de cada um de seus mais de 18 mil participantes. Ou seja, eles foram pensados para que esses participantes

possam ter opções em relação a aspectos como: 

O valor das contribuições que fazem com o objetivo de formar suas reservas para a aposentadoria (para ativos e autopatrocinados)

O tipo de aplicação feita com seus recursos, por meio de 5 perfis de investimentos com diferentes perspectivas de risco x retorno (para todos os

participantes)

A forma de recebimento do benefício mensal (para os assistidos)

A possibilidade de realizar aportes de novos recursos para incrementar seu patrimônio (para todos os participantes, inclusive assistidos e BPDs)

Essa flexibilidade exige, da Visão Prev, uma série de procedimentos e tecnologias para gerenciar múltiplas variáveis e alterações. Para os

participantes, ela representa o respeito por seu momento de vida, necessidades, expectativas e metas. No processo de consolidação dos

planos da Visão Prev (clique aqui para ler matéria sobre o tema), o último passo foi a cisão do plano TCO Prev.

Desde novembro do ano passado, os participantes com Benefício Saldado (parcela BD) foram transferidos para o plano Telefônica BD,

mantendo seus direitos e deveres. Já os participantes que possuem ou receberão benefício vinculado a saldo de conta (parcela CD)

foram incorporados ao Visão Telefônica, podendo usufruir suas vantagens, com maior autonomia e poder de decisão.

Em dezembro, esses participantes tiveram pela primeira vez a alternativa de mudar a forma de recebimento do benefício, escolher seu perfil de

investimento e alterar suas contribuições, o que pode ser feito também em junho ou, no caso do perfil, mais uma terceira vez no ano, à sua

escolha. Diante dessas possibilidades e da facilidade de realizar as movimentações online, os participantes não poupam elogios às novidades:

Na foto: Gedealdo Sousa Torres

 

 

“Em primeiro lugar, o que mais me chamou a atenção foi poder optar pelo
perfil de investimento. Outra tranquilidade é a revisão da contribuição mensal

passar a ser duas vezes por ano, conforme a minha situação financeira no
momento. Agora, se eu tiver uma reserva, mesmo que não seja um valor alto,
posso fazer uma contribuição extra e aumentar o meu patrimônio, de forma
simples e sem burocracia diretamente no site. Estou seguro em relação à
Visão Prev! Sua equipe tem correspondido a essa confiança de um modo

muito proativo.”

Gedealdo Sousa Torres, participante ativo do plano Visão Telefônica.

../../../../noticia/uma-entidade-mais-leve-e-eficiente


 

 

 

“No plano Visão Telefônica, senti muitas melhorias significativas. Uma delas é
ter e poder alterar, até três vezes por ano se quisermos, o perfil de

investimento. E são cinco opções à nossa escolha! Também o valor do meu
benefício mensal, que era estabelecido por um cálculo puramente atuarial,

passou a ser definido por mim, dentro das premissas do plano e das minhas
necessidades, o que é bastante favorável.”

Antonio Gomes de Lima, assistido dos planos Telefônica BD e Visão Telefônica.

Na foto: Antonio Gomes de Lima



Na foto: Nilton Molina, presidente do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon

UMA GRANDE REVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA

Aos 82 anos de idade, Nilton Molina, presidente do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, é a maior prova do que afirma em suas palestras:

os idosos de hoje estão longe daquela imagem do vovozinho ou da vovozinha na cadeira de balanço. A longevidade vem crescendo e, com ela,

surgem novos desafios e propósitos de vida, com projetos pessoais e profissionais em transformação. Foi sobre essa mudança de cenário que

Molina falou na última edição do “Visão Mais Perto”, que recebeu, no dia 13 de dezembro, cerca de 70 pessoas na sede da entidade para a

palestra, seguida de Plantão de Dúvidas. Esses foram os principais destaques de sua apresentação sobre os desafios comportamentais,

econômicos e sociais da longevidade:

MENOS FILHOS POR MULHER

“Nos próximos 40 anos, o Brasil deixará de ser um país jovem. Na década de 60, a taxa de natalidade era de 6 filhos por mulher, o que fazia

sentido, pois éramos um país eminentemente rural e, nas cidades, a maior parte dos empregos estava nas fábricas - ou seja, quanto mais filhos,

melhor para ajudar no sustento da família. Nos anos 80, eram 4 filhos por mulher. Em termos demográficos, os anos 80 foram ontem! A mudança

aconteceu muito rapidamente: em 2015, a taxa já era de 1,7 filho. E isso representará uma redução significativa na população brasileira, pois

para que haja reposição populacional, a taxa de fecundidade tem que ser superior a 2,1 filhos por mulher.”



MAIS ANOS DE VIDA

“Ao mesmo tempo, as pessoas estão vivendo muito mais. Em apenas 35 anos, ganhamos quase 13 anos de longevidade, em média. Esse

aumento da expectativa de vida ocorreu com muita rapidez e se deve a vários fatores como saneamento básico, melhorias na saúde e na

educação.”

SOBREVIDA MUITO MAIOR

“Todas essas melhorias têm levado a um aumento marcante na sobrevida das pessoas. Nos anos 80, quem atingia 60 anos vivia, em média, 15,2

anos a mais. Em 2015, vivia mais 22,1 anos e, em 2060, deverá viver mais 25,2 anos. Mas é importante entender esse dado em relação à

expectativa de vida ao nascer, pois são conceitos diferentes. Em 2015, as projeções indicavam que um recém-nascido viveria, em média, até os

75,4 anos (como mostra o gráfico anterior). Naquele mesmo ano, quem chegasse aos 60 teria, estatisticamente, a perspectiva de viver até os

82,1 (conforme o gráfico abaixo). Há, então, uma diferença de 6,7 anos entre a expectativa de vida ao nascer e a expectativa de sobrevida.

Também em 2015, quem atingisse os 65 teria mais 18,4 anos (portanto, até 83,4) e quem chegasse aos 70 anos teria mais 15 anos (portanto, até

85). Essa variação ocorre porque quem vive mais já ‘provou’ que tem maior capacidade de sobrevivência.”



AS CONSEQUÊNCIAS DESSES DADOS

“Os impactos dessas mudanças demográficas são muito grandes. O quadro a seguir indica isso claramente. Em apenas 45 anos (de 2015 a

2060), o número de crianças de 0 a 14 anos vai cair 40,3% ou cerca de 19 milhões de futuros trabalhadores a menos. Na faixa etária de 15 a 64

anos, a queda será de 6,7% ou menos 9,5 milhões de pessoas. Enquanto isso, na faixa acima de 65 anos, o crescimento será de 262,7% ou 42,3

milhões de idosos a mais! É uma revolução em relação à sociedade que conhecemos hoje. A proporção entre idosos e população

economicamente ativa irá de 11,5% para 44,4%. Portanto, a conta não fechará!”

O QUE FAZER

“Vamos precisar rever vários dos nossos paradigmas e conceitos. Por um lado, os jovens têm que se preparar – e bem! – para a velhice. E a

previdência complementar é o melhor caminho para isso. É necessário poupar – e muito! – desde cedo. Essa conscientização deve começar

ontem, pois o tempo já está correndo em direção a essa realidade. Por outro lado, a sociedade deve dar às pessoas mais velhas condições de

continuarem produtivas e, portanto, economicamente ativas, se assim o desejarem ou precisarem.”



REFORMA DA PREVIDÊNCIA

“A reforma da Previdência Social é absolutamente indispensável. Ela pode ser reduzida à seguinte fórmula: mais idade, menos benefício, mais

imposto. Sem isso, nenhuma mudança será efetiva. O Brasil já é, hoje, um ponto fora da curva nos gastos com a previdência em relação ao PIB.

No gráfico abaixo, vemos isso claramente. Na linha horizontal, temos a relação idosos x população economicamente ativa e na vertical, os

gastos. O Brasil apresenta os gastos mais altos frente à quantidade de idosos: em 2015, gastávamos cerca de 11,5% do PIB com a Previdência

Social (hoje já é 13%). O Japão, por exemplo, que é um país muito mais rico e bem mais velho, gasta menos que o Brasil. Nós nos permitimos

aposentar pessoas com 50 anos de idade! Isso não é sustentável em lugar nenhum do mundo.”

PRECONCEITO CONTRA OS LONGEVOS

“As pessoas idosas sofrem preconceito todos os dias. Quais são os velhos que não percebem isso no seu cotidiano? Porque a sociedade ainda

não nos reconhece como pessoas simplesmente normais e capazes de ensinar e aprender muito. Nós estamos vivos! Os recentes avanços da

medicina trouxeram uma melhora na qualidade e na expectativa de vida e, consequentemente, um prolongamento da capacidade produtiva dos

idosos. Precisamos entender e usar isso a nosso favor, como sociedade. Há uma dissonância, que deve ser urgentemente corrigida, entre como

somos vistos (ultrapassados, frágeis, doentes e improdutivos) e como nos vemos e somos (experientes, ativos, em forma e capazes)!”

UMA NOVA APOSENTADORIA

“O conceito de aposentadoria como um momento em que as pessoas se tornam incapazes para a vida laborativa precisa, portanto, mudar. A

não ser nos casos de doenças incapacitantes, físicas ou mentais, é necessário ter um novo olhar sobre a aposentadoria. A grande questão que

emerge desse admirável cenário é o financiamento dos idosos que não conseguem produzir renda suficiente para o seu sustento. A

responsabilidade não é mais somente do Estado ou da família, mas do próprio indivíduo. Cada vez mais, a resposta está na conjugação de todos

os esforços, sendo o principal a poupança construída ao longo da vida produtiva. Já que não há dúvidas de que seremos um país longevo,

temos que cuidar com muita atenção de três questões essenciais: saúde, previdência e oportunidades de trabalho para os mais velhos.”



UMA SOCIEDADE PARA TODAS AS IDADES

O Instituto de Longevidade Mongeral Aegon é uma instituição sem fins lucrativos que

tem a missão de discutir os impactos sociais e econômicos do aumento da expectativa de

vida no Brasil. Sua atuação abrange diversas áreas, visando ampliar a participação ativa

das pessoas com mais de 50 anos na sociedade. Para conhecer suas ações, clique aqui.

https://institutomongeralaegon.org/


SEU ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL COMEÇA HOJE!

Qual é a sua faixa etária? 20 anos? 30? 40? 50? 60? 70? Pois saiba que sempre é tempo para

ter seu envelhecimento saudável. E quanto mais cedo você pensar nesse assunto, maiores

serão as chances de chegar muito bem à idade avançada, com saúde e disposição de sobra.

Mas como pode ser essa preparação?  Foi esse o tema da entrevista exclusiva do Mirante com

a Dra. Fabiane Corrêa, do Hospital Sírio-Libanês, que faz parte do corpo docente da

especialização em Geriatria da instituição. Acompanhe e veja como ajudar – e muito! – você

mesmo amanhã:

Como se define o envelhecimento?

Há duas possibilidades de definição.  Uma é relativa à idade: consideramos idosas as pessoas

acima de 60 anos e grande idoso quem tem mais de 80 anos. Com o aumento da

longevidade, falamos hoje em quarta idade que começaria depois dos 80.

Outra definição tem a ver com o envelhecimento bem-sucedido e ele não é medido em

números, mas na disposição de se manter ativo, funcional e sem grandes problemas de saúde.

A correlação que fazemos é que uma pessoa de 60 anos atualmente é comparável a uma de

35, 40 anos no século passado.

Na foto: Dra. Fabiane Corrêa, do Hospital Sírio-Libanês

Por que vivemos mais hoje? 

O grande salto se deu em função do maior acesso ao saneamento básico e às estruturas de saúde e educação. Especificamente na área de

saúde, acumulamos recursos, tecnologias, pesquisas e conhecimentos que nos permitiram eliminar ou, pelo menos, controlar doenças que

limitavam muito a sobrevida, principalmente as infectocontagiosas. 

Hoje, nosso grande problema são as doenças cardiovasculares, neurodegenerativas (como Alzheimer e Parkinson) e oncológicas que, apesar

de poderem atingir pessoas mais jovens, são mais típicas do envelhecimento.



 

Essa mudança tem a ver com prevenção?

Infelizmente ainda não temos um pensamento preventivo muito disseminado. A postura geral, aqui no Brasil, ainda é de tratar as doenças depois

que elas surgem. E poderíamos viver muito mais e melhor, pensando em prevenção desde cedo. Estimamos que, pelo menos, 70% das doenças

degenerativas podem ter algum grau de prevenção se a pessoa tiver hábitos saudáveis desde sempre. 

O que é o chamado “envelhecimento bem-sucedido”?

Além dos cuidados com o corpo e a alimentação, os estudos mostram que o envelhecimento bem-sucedido está diretamente relacionado à

manutenção de interações sociais e ao aprendizado contínuo. Antigamente, uma pessoa trabalhava, se aposentava e, a partir daí, ficava mais

limitada ao ambiente doméstico.

Hoje, os idosos estão descobrindo que podem voltar ao mercado de trabalho ou continuar em suas atividades profissionais pelo tempo que

quiserem. Os novos desafios também são importantes: se aos 60 anos, você começa um curso, uma faculdade, um idioma, passa a viajar ou

praticar um esporte diferente, estará em contato com grandes estímulos neurológicos.

É preciso se preparar para isso desde jovem?

Com certeza! Quando são jovens, as pessoas pensam pouco a respeito de como seus atos e escolhas vão repercutir lá na frente.  Mas, como já

disse, o fato é que muito do que vai ocorrer durante o envelhecimento está altamente ligado aos nossos hábitos ao longo de toda a vida.

Se você pratica esporte ou possui uma atividade física regular, tem uma alimentação saudável, não fuma, tem um convívio social enriquecedor

e valoriza o aprendizado provavelmente terá um envelhecimento bem-sucedido.  O organismo humano se desenvolve de forma plena até os 30,

35 anos de idade.  Quem chega a essa faixa etária com esses cuidados está partindo de um patamar bastante positivo e terá uma queda de

funcionamento do organismo bem mais lenta do que alguém com maus hábitos.

Quais são os piores hábitos alimentares que uma pessoa pode ter?

No Brasil, temos um consumo exagerado de açúcar, sal e carboidratos. Come-se muito pão, massa, doce, bolo, bolacha e outros alimentos que,

em grandes quantidades, não são benéficos.  Em termos de sociedade, infelizmente, estamos percorrendo um caminho muito parecido com o

dos norte-americanos.  Nossa população tem se tornado obesa e sedentária. Mas atenção: ser magro não é garantia de saúde. A boa

alimentação deve ser baseada em vegetais, grãos, frutas e opções mais integrais.



 

E em relação à atividade física?

As pesquisas indicam que mais de 50% dos brasileiros são sedentários.  A recomendação atual é de 30 minutos de atividade física aeróbica

(caminhada, bicicleta ou esteira, por exemplo) 5 vezes por semana, somada a algum tipo de reforço muscular e exercícios de equilíbrio como

ioga e pilates.

Aí as pessoas dizem que não têm tempo para isso tudo e não fazem nada. Absolutamente nada! Nem sequer ir a pé até a padaria ou subir

alguns lances de escada. Que tal deixar o carro em casa de vez em quando e caminhar ou utilizar o transporte público? Só com esses hábitos, o

cenário já é outro!

Você está falando de pequenas mudanças, correto?

Sim, porque aí conseguimos cumprir o compromisso. Eu, por exemplo, não conseguia manter a regularidade na academia e parei de usar o carro

há quatro meses. Garanto que é bem mais fácil do que parece. Ando a pé e uso transporte público. O grande problema é que criamos o hábito

de não ter nenhuma atividade física!

Com o condicionamento físico, diminuímos o risco de hipertensão, diabetes, obesidade e problemas osteomusculares (como artrose, hérnia de

disco, dor lombar crônica) que são as patologias mais limitadoras na sociedade brasileira. Reduzimos também os riscos de osteoporose, com

perdas ósseas mais acentuadas. Tudo isso leva a um envelhecimento bem mais saudável.

Quando se deve fazer a primeira consulta com um geriatra?

Em geral, as pessoas começam a ir ao geriatra quando já têm tantos problemas de saúde que acaba sendo necessário o encaminhamento a

muitos especialistas para tentar “arrumar a casa”. Na verdade, a gestão da saúde tem que ser feita desde sempre e o geriatra é um médico

clínico com o qual podemos contar ao longo de todo esse processo. Ele está familiarizado com diversos conceitos em termos de saúde

global, podendo orientar as análises, atitudes e cuidados ideais a cada faixa etária. Ou seja, o geriatra não é um “médico de idosos” ou um

especialista em doenças específicas, ele cuida do paciente como um todo. 

Qual é a idade ideal para isso?

Não existe uma idade mínima. Costumamos dizer que o ideal é iniciar o acompanhamento com um bom médico clínico assim que deixamos de ir

ao pediatra. E o geriatra se enquadra nessa definição, desenvolvendo um importante histórico da saúde de seus pacientes por anos a fio. Uma

boa faixa etária para começar esse acompanhamento, com foco na prevenção, é por volta dos 20, 30 anos (veja, a seguir, os principais cuidados
recomendados para cada faixa etária).



Os cuidados em cada faixa etária

“De modo geral, as orientações acabam sendo muito parecidas. Elas englobam sobretudo

bons hábitos como relacionamentos sociais saudáveis, alimentação balanceada e atividade

física regular. Isso não se altera nas diferentes faixas etárias, o que muda é o foco específico

em cada período de vida”, explica a Dra. Fabiane Corrêa.

Aos 20 anos – “O jovem começa a frequentar a faculdade e passa a ter mais acesso, por

exemplo, ao álcool e às drogas. É também maior o risco do tabagismo e da má alimentação.

Deve ser, portanto, o momento de fugir dos excessos e da dependência química. O foco

precisa estar no desenvolvimento de hábitos saudáveis, plantando a semente que será

cultivada ao longo de toda a vida.”

Dos 30 aos 50 anos  – “Estamos em pleno desenvolvimento da carreira profissional e é

necessária atenção para o equilíbrio entre trabalho, lazer, família, atividades físicas e relações

sociais. O sono pode ser muito prejudicado, levando a um estado de estresse que facilita o

surgimento de doenças como hipertensão e cardiopatias, por exemplo.”   

Aos 60 anos – “A prevenção deve ser reforçada para o diagnóstico precoce de enfermidades

como câncer de cólon, próstata e mama, pois o envelhecimento aumenta a incidência de

doenças oncológicas. O mesmo vale para as doenças neurodegenerativas como Alzheimer e

Parkinson e também para as osteomusculares que não oferecem risco de vida, mas são muito

limitantes.”

Acima dos 70 anos – “Deve-se intensificar ainda mais o acompanhamento médico, priorizando

a manutenção contínua da qualidade de vida, com equilíbrio entre os aspectos já citados e

atenção especial às quedas.”



O LIMÃO QUE REALMENTE VIROU UMA (ÓTIMA!)
LIMONADA

Nada melhor do que terminar um ano extremamente difícil com resultados positivos. Pois é assim que a equipe da Visão Prev está se sentindo,

com a satisfação do dever cumprido em várias frentes: investimentos, atendimento, comunicação, segurança, inovação, governança... e

principalmente na avaliação dos próprios participantes em sua Pesquisa de Satisfação (clique aqui e saiba mais). É difícil não lembrar do famoso

ditado que diz “se a vida lhe der limões, faça uma limonada”. Para falar sobre os muitos desafios que foram transformados em vitórias ao longo

de 2018 (clique aqui) e as perspectivas para este ano, o Mirante conversou com Marcelo Pezzutto, presidente da entidade. Confira:

Como foi o ano de 2018 em relação às expectativas iniciais que indicavam
um período de grande instabilidade?

Assim que assumi a Presidência da Visão Prev, em minha primeira entrevista para o Mirante,

falei sobre os desafios que teríamos em 2018 (clique aqui). Foi um ano com eleições

complicadas, de muitas rupturas, com o mercado financeiro desconfiado, problemas no cenário

internacional... Enfrentamos meses de grande turbulência como em uma verdadeira montanha-

russa! Por isso, temos muita satisfação em dizer que o resultado consolidado do ano foi

realmente muito bom. No acumulado, todos os perfis renderam acima do CDI, como mostra

a tabela ao lado.

E 2019 será ainda tão turbulento?

2019 tem características diferentes. Não acreditamos que deverá ser tão tumultuado quanto

2018, mas ainda vamos lidar com temas muito sensíveis que podem gerar impasses e reverter

rapidamente um cenário mais favorável. Algumas possibilidades são, por exemplo, novos

adiamentos das reformas tributária e previdenciária no Brasil e o agravamento da crise

internacional, entre outros.

Como já comentei, tivemos um aprendizado valioso com anos anteriores. Cada vez mais, precisaremos aumentar a disponibilização de

informações aos nossos participantes, permitindo que eles façam escolhas conscientes. Uma situação que se torna mais clara é que, para obter

retornos superiores, será necessário correr mais riscos (o próprio resultado dos perfis em 2018 demonstra esse fato). Essa é uma regra básica de

mercado que deverá se firmar no Brasil.
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Quando tomou posse, em maio do ano passado, você disse: “a Visão Prev
possui, atualmente, uma ótima avaliação de seus participantes. Nosso
desafio é melhorar ainda mais o trabalho que já vem sendo feito por toda a
equipe para buscar sempre novas formas de ampliar essa satisfação”. A
partir dessa perspectiva, como você avalia o fechamento de 2018?

Tenho muito orgulho de dizer que melhoramos mais ainda o que já era muito bom: a média

geral de nossa Pesquisa de Satisfação, feita com os participantes, subiu de 91,7, em 2017, para

94,18, no ano passado. Além do aumento geral, foi muito significativo o número de

participantes que nos deram nota 10 em vários quesitos.

Creio que nossos pontos fortes para alcançar esse resultado sejam a transparência e a

assertividade cada vez maior em nossa comunicação e nas interações com os participantes,

mostrando a realidade como ela se apresenta, mesmo em momentos mais difíceis ou

complexos. Assim, as pessoas podem tomar suas decisões a partir de análises feitas sem

exageros nem omissões.

Costumo dizer que o maior atributo de um plano de previdência é a confiança. Temos

participantes com menos de 30 anos que deverão receber benefício por muito tempo depois

de sua aposentadoria – ou seja, seus recursos ficarão na Visão Prev por mais de 50, 60 anos...

Essa confiança nos traz uma grande responsabilidade e temos que ser muito claros e

transparentes nesse processo. 

Na foto: Marcelo Pezzutto, presidente do Mirante. Crédito:

Eduardo de Sousa

Quais as oportunidades de melhoria para 2019?

Em relação aos investimentos, uma meta é obter resultados mais interessantes nos fundos multimercados, explorando melhor as oportunidades

que podem surgir nesse segmento de ativos.

No relacionamento com os participantes, continuaremos apostando no uso da tecnologia para facilitar e aprimorar nosso relacionamento em

todos os aspectos possíveis. Temos muitas iniciativas de desburocratização e simplificação no nosso radar a fim de eliminar ao máximo o uso de

papel, aumentar a segurança dos processos e dar mais ferramentas de gestão para o próprio participante em suas tomadas de decisão. A

utilização de reconhecimento facial para recadastramento é um exemplo nesse sentido, bem como a ampliação das funcionalidades tanto no

site, que será totalmente revisto, quanto no nosso aplicativo. Temos recebido avaliações bastante positivas dos participantes para esse foco nas

soluções digitais e pretendemos trazer mais novidades.



 

E o atendimento presencial, tanto na sede da Visão Prev quanto em outras localidades?

Esse é um aspecto essencial em nossas metas de relacionamento. As iniciativas do projeto Entidade Digital não visam afastar o participante, elas

buscam a agilização, a simplificação e a confiabilidade dos processos. Por isso, paralelamente, temos ampliado as opções de atendimento

presencial, inclusive com a realização de palestras e plantões de dúvidas em outras cidades e estados. Queremos estar disponíveis para os

participantes, oferecendo as opções que lhes sejam mais convenientes em cada momento, também via WhatsApp (com vídeo), Messenger do

Facebook, telefone e na sede da Visão Prev, com agendamento prévio.

A consolidação dos planos ajudou a tornar possíveis todas essas opções?

Com certeza! Chegamos a ter mais de 20 planos e isso significava uma grande complexidade de regulamentos, regras e exceções que

dificultava a gestão de tantas variáveis, inclusive no atendimento direto ao participante. Temos, agora, o modelo ideal, com 4 planos, o que nos

permite gerir, comunicar e atender muito melhor. E isso tem sido percebido pelos participantes que, ao reconhecerem nossos esforços, nos

estimulam a inovar sempre mais, desenvolvendo soluções inéditas, criativas e, sobretudo, úteis.

Outro dado que gostaria de destacar é que, na nossa Pesquisa de Clima interno de 2018, o quesito Identidade e Prestígio, subiu de 95% para

99,2% - ou seja, nossos colaboradores se identificam com o posicionamento, as metas e a atuação da Visão Prev. Isso indica um elevado senso

de pertencimento, o que nos permite ir ainda mais longe, em nossos projetos e metas para os próximos anos.



VOCÊ TEM DÚVIDAS EM RELAÇÃO AO IMPOSTO DE
RENDA?

Quando chega a hora de preparar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, sempre surgem dúvidas sobre como informar à Receita

Federal a respeito do plano de previdência na Visão Prev. Reunimos, a seguir, os principais tópicos que aparecem nas ligações direcionadas à

Central de Atendimento. Confira:

PARA TODOS OS PARTICIPANTES

A Visão Prev não me encaminhou documentação para a Declaração e não encontro nada no site. Isso está certo?

A Visão Prev só gera documentação de Declaração para os participantes que atendam a pelo menos uma das seguintes condições: receberam

benefício ou resgate no ano anterior; realizaram Contribuições Esporádicas (feitas diretamente à entidade, fora da folha salarial); ou tiveram

quitação de empréstimo no saldo ou na Portabilidade. Para os participantes ativos que contribuíram apenas via folha salarial, os valores estarão

disponíveis no Informe de Rendimentos da patrocinadora.

Os aportes que realizei para o plano entram na Declaração?

Sim. Esses valores devem ser declarados como Contribuição à Previdência Privada, gerando incentivo fiscal de até 12% de seu rendimento bruto

anual (desde que você faça a Declaração pelo modelo completo).

 

PARA OS ASSISTIDOS

Os valores do campo 5 (Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva) do meu Informe de Rendimentos estão
diferentes do que recebi durante o ano. Por quê?

No Informe de Rendimentos  da Visão Prev, o campo 5 é destinado aos participantes que receberam benefício ou resgate sob Tributação

Regressiva. É importante atentar que, por ser uma tributação exclusiva na fonte, apenas os valores líquidos são demonstrados no documento. O

abono anual é apresentado em dois itens: valor líquido recebido e Imposto de Renda descontado. Para conferir os valores, some os benefícios

líquidos recebidos durante o ano, excluindo o abono anual.

Onde encontro as informações sobre a parcela isenta de 65 anos?

Para os participantes que optaram pela aplicação da parcela isenta de 65 anos no benefício da Visão Prev, os valores estarão no campo 4

(Rendimentos Isentos e Não Tributáveis). No item parcela isenta 65 anos, está a soma das parcelas utilizadas. Vale lembrar que o valor máximo

da parcela isenta é R$ 1.903,98 por mês, com incidência também no abono anual.

Por exemplo: um participante que utiliza 100% da parcela todos os meses, inclusive no abono, terá o valor de R$ 24.751,74 (R$ 1.903,98 x 13).

Por que o valor do abono anual do meu Informe de Rendimentos não é igual ao valor que recebi?

No Informe de Rendimentos, deve aparecer apenas a parte tributável do abono anual. Para conferir, o participante deve subtrair do valor bruto

do abono as parcelas dedutíveis por dependente (R$ 189,59 por dependente) e por idade (R$ 1.903,98 para os participantes acima de 65 anos

que escolheram este abatimento na Visão Prev).

Por exemplo: o valor bruto do abono de um participante foi de R$ 3.741,47, mas ele teve abatimento por idade (R$ 1.903,98) e por 3

dependentes (R$ 189,59 x 3 = R$ 568,77), portanto o valor que consta em seu Informe é de R$ 1.268,72 (R$ 3.741,47 – R$ 568,77 – R$ 1.903,98).

Onde está disponível meu Informe de Rendimentos?

O Informe de Rendimentos de assistidos, participantes que resgataram no ano anterior, e pensionistas únicos* está disponível na área restrita do

site, após acesso com CPF e senha. O Informe dos demais pensionistas é encaminhado por e-mail e pode ser solicitado através da Central de

Atendimento da entidade.



 

PARA OS ATIVOS E AUTOPATROCINADOS

Onde está disponível meu Informativo de Contribuições?

O Informativo de Contribuições, documento oficial que demonstra as Contribuições Esporádicas e de autopatrocínio feitas no ano anterior, é

enviado por e-mail aos participantes nessas condições. A segunda via pode ser solicitada através da Central de Atendimento. Para os

participantes ativos que contribuíram apenas via folha salarial, os valores estarão disponíveis no Informe de Rendimentos da patrocinadora.

 

PARA OS AUTOPATROCINADOS

As contribuições que realizei como autopatrocinado entram na Declaração?

Sim. A soma dos valores pagos como autopatrocinado durante o ano deve ser declarada como Contribuição à Previdência Privada, gerando

incentivo fiscal de até 12% de seu rendimento bruto anual (desde que você faça a Declaração pelo modelo completo). Para os autopatrocinados

que se beneficiaram do desconto de superavit em 2018, o total declarado deve ser apenas a soma dos valores pagos efetivamente,

desconsiderando o superavit.

ATENÇÃO REDOBRADA!

Por que o participante não deve declarar seu patrimônio na Visão Prev como “Bens e Direitos”?

A reserva do plano de benefício de previdência complementar fechada pode ser considerada impenhorável em razão de sua característica

como “verba alimentar”. Por natureza alimentar, entende-se a necessidade de utilização da reserva de previdência para subsistência do

participante e de sua família.

O benefício pago pelo plano de previdência é um complemento ao benefício pago pela Previdência Oficial e, por isso, é mais fácil

caracterizá-lo como verba de natureza alimentar. Na Visão Prev, a regra de pagamento do benefício de Pensão por Morte, ao priorizar os

beneficiários legais, reforça essa a característica de “verba alimentar”.

O que é um bem penhorável?

A penhora é determinada por um juiz, via mandado judicial, e tem por objetivo a apreensão dos bens de um devedor como garantia de

pagamento de uma dívida. Assim, o devedor não pode dispor de seu bem (por exemplo, seu saldo em um plano de previdência) da forma

desejada, mas somente para quitar o crédito devido, mesmo que o valor do bem penhorado não seja suficiente para o pagamento integral

da dívida.

Os fundos em previdência podem ser penhoráveis?

Sim. Mas, para o Judiciário, é mais fácil comprovar que os recursos investidos na previdência aberta (em fundos PGBL e VGBL) possuem

natureza de investimento e não natureza alimentar. Por isso, há mais decisões judiciais determinando a penhora de fundos PGBL e VGBL

do que nos fundos fechados como os administrados pela Visão Prev.



PARA QUEM VAI O SEU BENEFÍCIO

Cuidar bem da família, assegurar que sua vontade seja efetivamente cumprida, entender prioridades... Esses são alguns dos motivos que fazem

com que as regras sobre beneficiários estejam entre os temas que geram mais dúvidas junto à Central de Atendimento ou nos encontros e

palestras da Visão Prev. Se você é participante do plano PreVisão, leia a última resposta desta matéria. Veja, então, as respostas para algumas

dessas questões:

 

O que acontece com o saldo do participante após seu falecimento?

Todo o saldo* acumulado pelo participante é destinado aos seus beneficiários, respeitando as regras de prioridade e forma de recebimento

(veja na próxima resposta). É importante destacar que nenhum valor retorna para a patrocinadora ou fica com a Visão Prev.

* Exceto no plano Telefônica BD, em que não há saldo individual, mas sim uma reserva coletiva. Nesse caso, a Pensão por Morte é calculada
com base no benefício do participante.

 

Quem tem direito a receber a Pensão por Morte? E de que forma?

Há dois tipos de beneficiários aptos a receber a Pensão por Morte pela Visão Prev:

 Os beneficiários legais que são o cônjuge*, companheiro/a*, filhos e enteados com até 21 anos* ou até 24 anos desde que estejam matriculados em um

curso superior oficialmente reconhecido. Para os filhos e enteados inválidos, não há limite de idade. Os beneficiários legais recebem a Pensão por Morte na

forma de renda mensal.

 Os beneficiários indicados que podem ser quaisquer pessoas físicas registradas pelo participante diretamente no site da Visão Prev. Os beneficiários

indicados recebem a Pensão por Morte em pagamento único.

A prioridade para pagamento do benefício é sempre dos beneficiários legais. Portanto, os indicados só têm acesso à Pensão por Morte se não

houver beneficiários enquadrados como legais.

* É necessário o reconhecimento da condição pelo INSS

 

Se um beneficiário legal perde o direito à Pensão, para quem vai o resto do saldo?

Se não houver outros beneficiários legais aptos a receber a Pensão por Morte, o valor é destinado aos beneficiários indicados.

 

Caso eu não tenha beneficiários legais e nem indicados, o que acontece com meu saldo?

Na ausência de beneficiários legais e indicados, receberão o valor da Pensão por Morte os herdeiros definidos em espólio, ou seja, os herdeiros

legais mediante apresentação à Visão Prev de alvará judicial, escritura pública ou inventário.

 

Meus beneficiários legais poderão escolher suas rendas?

Sim. Os beneficiários legais assumem o plano e têm, assim, direito à alteração de renda, de perfil de investimento e ao saque adicional (caso

ainda haja percentual disponível para saque - clique aqui para ler matéria a esse respeito na edição 75 do Mirante).

 

Como faço para indicar beneficiários?

O cadastro de beneficiários é realizado 100% online, pela área restrita do site (acesso com seu login e senha). Basta entrar na aba Cadastro >

Beneficiários e preencher os dados solicitados. Ao terminar, clique “Gravar dados”. Você receberá um link em seu e-mail cadastrado para

validação da indicação. Não é necessário imprimir ou enviar formulários para a Visão Prev.

 

Sou do plano PreVisão, a regra de beneficiários é a mesma dos demais?
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Sou do plano PreVisão, a regra de beneficiários é a mesma dos demais?

A regra é idêntica para os participantes que fizeram nova indicação ou exclusão após 06/06/2017. Para os que definiram seus beneficiários

antes dessa data e não realizaram qualquer inclusão, exclusão ou alteração posterior, a prioridade de recebimento é invertida, portanto os

indicados têm preferência sobre os legais (clique aqui para ler matéria a esse respeito na edição 74 do Mirante).
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RESOLUÇÃO ESTABELECE REGRAS MAIS CLARAS E
MODERNAS

O Conselho Monetário Nacional (CMN) publicou, em maio do ano passado, a Resolução nº 4.661 que substituiu as normas anteriores relativas

aos investimentos das entidades fechadas de previdência complementar. Segundo Fábio Coelho, diretor-superintendente da Previc (órgão que

fiscaliza e supervisiona as atividades do setor), “as novas regras trazem modernidade ao sistema, ampliando a segurança dos participantes,

assistidos e patrocinadores” (clique aqui e assista a um vídeo sobre a legislação).

As diretrizes abrangem aspectos de governança e proteção nas aplicações dos recursos, com mudanças nas restrições e recomendações de

alocação e diversificação dos ativos. Para alguns fundos de pensão, essas regras representaram mudanças significativas. No caso da Visão

Prev, a 4.661 é mais uma confirmação de que a entidade conta com uma gestão bem estruturada e alinhada com o mercado, uma vez que já

segue a maior parte das exigências estabelecidas. Na entrevista a seguir o diretor de Investimentos da Visão Prev, Gustavo de Castro Araujo,

comenta a nova Resolução:

Qual é a importância dessa norma?

A Resolução CMN Nº 4.661 apresenta grandes avanços em comparação com as regras anteriores. Nota-se um nítido enfoque no processo

decisório e nos controles internos, além da melhoria da governança e da gestão de riscos. Há também ajustes nos limites de alocação

permitidos nas diferentes classes de ativos. Por fim, deve-se ressaltar a preocupação com o monitoramento dos riscos, sobretudo com a criação

da figura do administrador responsável pela gestão de riscos.

Quais são seus destaques?

A Resolução CMN nº 4.661 revogou a 3.792 e consolidou outras legislações sobre os investimentos das entidades fechadas de previdência

complementar. Foram propostas alterações sobretudo nos aspectos relacionados a controles internos, processo decisório, governança e maior

clareza na definição de responsabilidades entre os profissionais que participam dos processos de análise, assessoramento e decisão na

aplicação dos recursos. Além disso, a nova Resolução aborda questões relativas à seleção de prestadores de serviços e avaliação de riscos,

incentivando a observância de princípios de sustentabilidade econômica, ambiental, social e de governança dos investimentos.

Por que é tão relevante a Visão Prev já estar adequada à maior parte das exigências?

A nova resolução esclareceu alguns pontos da legislação anterior e modernizou os parâmetros de investimentos que as entidades devem

seguir. Merece destaque o cuidado com a governança, havendo melhor definição de responsabilidades e alçadas, documentações que

embasem as tomadas de decisão, identificação de conflitos de interesse e aprimoramento do controle de riscos.

Nesse sentido, a Visão Prev se destaca por possuir diretrizes bem definidas para uma boa governança corporativa, por meio de uma estrutura

que utiliza as melhores práticas do setor.

A adesão voluntária da Visão Prev ao Código de Autorregulação em Governança de Investimentos, da Associação Brasileira das Entidades

Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), demonstra o compromisso em colaborar com o aperfeiçoamento das práticas de governança

de investimentos, mitigar os riscos existentes e contribuir para o fortalecimento do sistema no país, beneficiando todos os seus agentes.

OS PRINCIPAIS TÓPICOS DA NORMA:

https://www.youtube.com/watch?v=C9FaM-Yz43w


RESOLUÇÃO CMN Nº 4.661 NA VISÃO PREV

A entidade deverá designar administrador ou comitê responsável pela gestão de riscos,

considerando o seu porte e complexidade.

O Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) da Visão Prev foi

designado, pelo Conselho Deliberativo, como Administrador Responsável pela

Gestão de Riscos.

Na administração da carteira própria, a entidade deve identificar, analisar, avaliar,

controlar e monitorar os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacionais, legais,

sistêmicos e outros inerentes a cada operação. A entidade deve considerar na análise de

riscos, sempre que possível, os aspectos relacionados à sustentabilidade econômica,

ambiental, social e de governança dos investimentos.

Mesmo não contando com carteira própria (os recursos da entidade possuem

gestão terceirizada, sendo os gestores definidos após processo de avaliação

extremamente criterioso), a Visão Prev realiza, desde antes da nova legislação,

acompanhamento e análises periódicas de riscos dos investimentos envolvidos

em seu portfólio.

Aplicam-se aos perfis de investimento os mesmos limites estabelecidos para os planos de

benefícios. A entidade deve, preferencialmente, adotar Políticas de Investimentos

específicas para cada perfil de investimento.

A Visão Prev já oferece opções de perfis de investimentos para seus participantes

há vários anos, tendo políticas específicas para cada perfil, inclusive com definição

de limites.

Na Política de Investimentos, deverão constar informações acerca das operações em

ativos financeiros ligados à patrocinadora, fornecedores, clientes e demais empresas do

grupo econômico da patrocinadora.

Nas políticas já adotadas na Visão Prev, inclusive anteriores à publicação da CMN

n°4.661, existe a definição das operações com partes relacionadas à

patrocinadora.

Os investimentos dos planos devem ser classificados nos seguintes segmentos: renda

fixa, renda variável, estruturado, imobiliário, operações com participantes e no exterior.

A Visão Prev não possui recursos alocados em imóveis. No processo anual de

atualização da Política de Investimentos, o segmento imobiliário foi adicionado

apenas no Plano de Gestão Administrativa para eventualmente comportar a sede

própria da entidade, adquirida no ano de 2017, caso essa seja a definição após os

esclarecimentos regulatórios necessários.

A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2019

Em janeiro, entraram em vigor as alterações na Política de Investimentos deste ano. Houve mudanças somente nas aplicações dos perfis

Moderado e Agressivo (planos CDs), definidas a partir de estudos técnicos da equipe da Visão Prev, analisadas pelo Comitê de

Investimentos e aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Foram feitos apenas alguns ajustes pontuais, sendo os principais destaques:

 Em renda fixa: Os benchmarks dos dois perfis foram revistos para adequar a alocação em títulos indexados à inflação com vencimentos maiores que

5 anos (IMA-B5+),  aumentando a parcela em CDI e crédito privado.

Perfil Moderado
De: 25% IMA-B5+, 65% IMA-B5, 10% CDI

Para: 20% IMA-B5+, 65% IMA-B5, 15% CDI

Perfil Agressivo
De: 60% IMA-B5+, 30% IMA-B5, 10% CDI 

Para: 55% IMA-B5+, 30% IMA-B5, 15% CDI

Nos investimentos no exterior: Foi reduzido o limite de exposição para 3,5% no Perfil Moderado (em 2018, era de 6%) e para 6% no Perfil Agressivo

(em 2018, era de 10%). Vale destacar que, em dezembro, os dois perfis tinham alocação inferior a 2% nesse segmento.

Nos multimercados: Houve elevação do limite de exposição no segmento para 8,5% no Perfil Moderado (em dezembro, era de 6,5%) e 11,5% no Perfil

Agressivo (em dezembro, era de 8,5%), com o objetivo de aumentar a diversificação do portfólio dos dois perfis.

Quer conhecer a Política de Investimentos do seu plano? Então, clique aqui.

https://www.visaoprev.com.br/investimentos/politica-de-investimentos/politicas-por-planos


ALGUNS CONCEITOS FINANCEIROS

CDI (Certificados de Depósito Interbancário):  Títulos de emissão das instituições financeiras, utilizados nas operações do mercado

interbancário, com prazo de um dia útil.

IMA-B: O Índice de Mercado ANBIMA (IMAB) é baseado em uma carteira teórica composta por todos os títulos públicos negociados pelo

Tesouro Nacional. O IMA-B é formado apenas por Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-Bs) que são títulos públicos que remuneram o

investidor em uma taxa de juros prefixada + a variação do IPCA no período. Este índice está dividido em IMA-B5+, que é o índice que considera

somente NTN-Bs com vencimentos a partir de 5 anos, e IMA-B5, que é o índice que considera somente NTN-Bs com vencimentos em até 5

anos.

Renda variável: termo usado de forma genérica para denominar todos os títulos cuja remuneração não é discriminada anteriormente, como

acontece com os títulos de renda fixa. Dentre os exemplos de títulos desta natureza, temos as ações, commodities e os fundos de investimento

que aplicam recursos neste tipo de títulos.



APRENDENDO A APROVEITAR A VIDA

 Quando se aposentou, o engenheiro eletrônico e administrador de empresas
José Luiz Fins Filho demorou um bom tempo para descobrir que a vida não é

só trabalho. Ela também precisa de diversão e lazer!

 

Um segmento promissor

"Fiz estágio em algumas empresas na época da faculdade - entre elas, a Philips, onde tive o

meu primeiro contato com a área de telecomunicações. Logo percebi que era um setor muito

promissor e, por conta disso, já formado em Engenharia Elétrica, decidi encaminhar o meu

currículo para a antiga Telesp. Entrei na empresa, em 1978, como engenheiro do Controle

Operacional. Nos anos 80, participei da criação dos primeiros Distritos de Operação, nos quais

a companhia atuava com miniempresas descentralizadas. Nesse período, estive em Gerências

no Distrito Palmeiras e Campo Belo e fui chefe do Distrito de Osasco, onde tive experiências

formidáveis junto a comunidades e prefeituras. Cheguei até a receber títulos de cidadão

honorário de quatro munícipios paulistas e uma condecoração da ‘Boina Preta’ pelo 2º

Exército Brasileiro, no Complexo Militar de Quitaúna.”
Na foto: José Luiz Fins Filho

Grandes marcos profissionais

“Em 2000, tive a felicidade de participar na Superintendência de Assistência Técnica, já como Telefônica, da reestruturação da antiga Telesp.

Dois grandes marcos desse período foram: contribuir para que saíssemos de uma planta de pouco mais de 4 milhões para 12 milhões de linhas

em dois anos e participar do início da operação da banda larga no país, o Speedy, com 40 mil terminais. Foram anos de muito trabalho,

dedicação total das equipes e a consequência foi a satisfação de cumprir todas as metas estabelecidas em termos de quantidade, qualidade,

investimentos, custeio e prazos.

Já como diretor de Operações, a criação do Centro de Operação e Supervisão (CEOS/CRSO) foi a minha melhor experiência profissional, tendo

em vista o envolvimento dos engenheiros e técnicos, muitos recém-admitidos que, juntamente com os mais experientes, formaram um time

espetacular. Boa parte desses ‘meninos’, como eu os chamo com carinho, ocupam hoje posições de destaque dentro e fora da companhia.”

Na foto: José Luiz com sua família. Gabriella (filha), Roberta

(esposa) e Raphael (filho).

Missão cumprida

“Em 2008, deixei a Vice-Presidência de Serviços de Rede para me aposentar, não apenas com

o sentimento de missão cumprida, mas também com a alegria de ter participado de equipes de

grande qualidade. Fui, enfim, extremamente feliz e saí com a certeza de ter contribuído com a

empresa e com muitos profissionais que atuaram e atuam no Grupo. Foram mais de 30 anos

na Telefônica, onde inclusive conheci a minha esposa, Roberta, que sempre me deu muito

apoio em todos os momentos. Temos dois filhos: o Raphael, de 27 anos, médico, e a Gabriella,

de 25 anos, advogada.”

De novo na ativa

“Eu tinha 54 anos quando me aposentei e contava com uma boa base financeira. Administrada

com muita transparência, a Visão Prev me deu uma grande segurança para decidir me desligar

depois de alguns problemas de saúde. Meu objetivo era desacelerar e ficar mais perto da

Roberta e dos meus filhos que estavam em fase de vestibular. Mas não consegui permanecer

mais do que 20 dias fora do mercado. Continuei no setor de telecomunicações, com a criação

de duas empresas, a JFins e a Media Blended, exercendo atividades nas áreas de Call Center

Técnico, Supervisão Remota e no desenvolvimento de Sistemas de Suporte.”

“FUI EXTREMAMENTE FELIZ NA TELEFÔNICA E SAÍ COM A CERTEZA DE
TER CONTRIBUÍDO COM A EMPRESA E COM MUITOS PROFISSIONAIS

QUE ATUARAM E ATUAM NO GRUPO.”



Agora, nas pescarias

“Quando me dei conta, estava com 62 anos e trabalhando ainda mais intensamente do que antes. Foi aí que resolvi ouvir meus familiares e

desacelerar. Parei em 2017 e estou num momento sabático, cuidando mais da minha qualidade de vida, além de me dedicar à pescaria - uma

atividade que sempre quis ter, mas não encontrava tempo. Chegava a agendar, pagar e por fim não ia: foram mais de sete pescarias canceladas

por compromissos profissionais... Hoje, participo ativamente de grupos de pesca esportiva, alguns oriundos da Telefônica. É uma espécie de

confraria, nos reunimos e passamos duas a três semanas pescando, no Pantanal, na Argentina, na Amazônia... É muito bom para curtir a

natureza e os colegas, num ritmo muito diferente!”

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


ÍNDICES DE SATISFAÇÃO INDICAM SUPERAÇÃO
CONSTANTE!

A edição 2018 da pesquisa realizada anualmente pela Visão Prev, desde 2008, apresenta índices de satisfação ainda maiores dos que os

apurados anteriormente que já eram bem elevados. O nível geral de satisfação com a entidade (soma das notas 7 a 10) atingiu 94,18%, contra

uma média de cerca de 92% nos dois anos anteriores.

“Essa marca nos traz uma grande satisfação e um enorme desafio. Não será fácil ultrapassar índices tão altos, mas vamos procurar ser sempre

melhores, na identificação e superação das necessidades de nossos participantes”, comenta Marcelo Pezzutto, presidente da Visão Prev (clique

aqui e leia sua entrevista nesta edição).

De 3 a 14 de dezembro, foram recebidas, de forma anônima e espontânea, mais de 1.400 entrevistas de participantes ativos, assistidos, BPDs e

autopatrocinados. Avaliando a evolução histórica, a edição 2018 foi extremamente positiva: 26 atributos melhoraram em relação ao ano anterior,

contra apenas 8 que receberam notas mais baixas; 23 itens tiveram a melhor avaliação das últimas quatro edições, enquanto apenas 3 tiveram a

pior avaliação dos últimos quatro levantamentos. Vale ressaltar que muitas dessas variações se deram em patamares baixos, dentro de uma

possível zona de flutuação da mostra.

Os atributos relacionados a ferramentas de comunicação e atendimento continuam com protagonismo na lista dos TOP 10 de satisfação (veja

quadro). Merece destaque também o aumento em todos os quesitos relacionados à confiança – um aspecto essencial para uma entidade de

previdência complementar que lida com os recursos e benefícios de participantes ao longo de décadas.

SATISFAÇÃO GERAL COM A VISÃO PREV (2018)

../../../../noticia/o-limao-que-realmente-virou-uma-otima-limonada


A EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE SATISFAÇÃO GERAL

OS TOP 10
Rentabilidade dos investimentos (plano PreVisão)

Gestão dos investimentos (plano PreVisão)

Capacidade de esclarecer dúvidas através do atendimento pessoal

Relatório Anual online

Plantões de Dúvidas

Facilidade para navegar (Mirante Online)

Disponibilidade do site

Confiança nas informações passadas pela Visão Prev

Linguagem clara e de fácil entendimento (Mirante Online)

Portal Visão Educa

O “PLANO PERFEITO”

Mais uma vez, houve melhora nas respostas para a questão “Indique a distância entre seu plano na Visão Prev para o que você considera um

plano de previdência perfeito” (o índice indica a proximidade):



AS AVALIAÇÕES POR QUESITO
(somas de % notas 7, 8, 9 e 10)

 

REGULAMENTO E REGRAS DO PLANO

CONFIANÇA NOS DIRIGENTES DA VISÃO PREV



CONFIANÇA NAS EMPRESAS DO GRUPO TELEFÔNICA PATROCINADORAS
DOS PLANOS

CONFIANÇA NAS INFORMAÇÕES PASSADAS PELA VISÃO PREV

* item avaliado a partir de 2016

PERFIS DE INVESTIMENTOS*



* item avaliado a partir de 2016

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS*

* item avaliado a partir de 2016

GESTÃO DOS INVESTIMENTOS*

MEIOS DE COMUNICAÇÃO DISPONÍVEIS



LINGUAGEM CLARA E DE FÁCIL ENTENDIMENTO

COMUNICAÇÃO DIRECIONADA PARA AS SUAS NECESSIDADES

QUALIDADE DO CONTEÚDO DO SITE



FACILIDADE PARA NAVEGAR NO SITE

LINGUAGEM CLARA E DE FÁCIL ENTENDIMENTO NO SITE

* item avaliado a partir de 2016

FACILIDADE DE BUSCA E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO SITE*



* item avaliado a partir de 2016

DISPONIBILIDADE DO SITE*

INFORMATIVO MIRANTE ONLINE

ITENS AVALIADOS PELA PRIMEIRA VEZ EM 2018 NÍVEL DE SATISFAÇÃO (%)

Qualidade do conteúdo do Mirante online 93,28%

Facilidade para navegar no Mirante online 95,09%

Linguagem clara e de fácil entendimento (Mirante online) 94,58%

Matérias direcionadas para as suas necessidades (Mirante online) 89,07%

RELATÓRIO ANUAL ONLINE



* item avaliado a partir de 2016

INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS NO FACEBOOK*

* item avaliado a partir de 2016

CONTEÚDO DO APLICATIVO*

* item avaliado a partir de 2016

FACILIDADE PARA NAVEGAR PELO APLICATIVO*

ITENS AVALIADOS PELA PRIMEIRA VEZ EM 2018 NÍVEL DE SATISFAÇÃO (%)

Portal Visão Educa 94,45%



FACILIDADE DE ACESSO AOS CANAIS DISPONÍVEIS PARA ATENDIMENTO

CAPACIDADE DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DE ESCLARECER DÚVIDAS
PELO TELEFONE

CAPACIDADE DE ESCLARECER DÚVIDAS ATRAVÉS DO CHAT ONLINE



CAPACIDADE DE ESCLARECER DÚVIDAS ATRAVÉS DO E-MAIL

ITENS AVALIADOS PELA PRIMEIRA VEZ EM 2018 NÍVEL DE SATISFAÇÃO (%)

Conteúdo e-mails 91,02%

Frequência e-mails 90,08% 

CAPACIDADE DE ESCLARECER DÚVIDAS ATRAVÉS DO ATENDIMENTO
PESSOAL

PALESTRAS VISÃO MAIS PERTO



PLANTÕES DE DÚVIDAS

* item avaliado a partir de 2016

TAXAS DE EMPRÉSTIMOS*

ITENS AVALIADOS PELA PRIMEIRA VEZ EM 2018 NÍVEL DE SATISFAÇÃO (%)

Formato e regras do Programa de Empréstimo 82,71%



FACILIDADE PARA ENCONTRAR E USAR O SIMULADOR DE EMPRÉSTIMOS

PRAZO PARA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO
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