
APOSENTADORIA

O Portal Visão Educa tem novo espaço
dedicado à preparação para a
aposentadoria, com treinamento online e
muito mais.

CAPA

O site da Visão Prev é um meio essencial
de informação e comunicação com os
participantes, tanto na área aberta quanto
na fechada. Ele funciona também como um
dos principais veículos para muitas…

SEU PLANO

Conheça as vantagens oferecidas aos
participantes ativos e assistidos pelo
Programa de Empréstimos da Visão Prev.

PLANEJAMENTO

A dupla vantagem para os assistidos e
BPDs que fazem Aportes no plano,
incrementando seu patrimônio e usando o
incentivo fiscal.

PLANEJAMENTO

Da mesma forma, as Contribuições
Esporádicas aumentam o saldo dos ativos
e autopatrocinados, com benefícios no IR.

ELEIÇÕES

De 1º a 28 de agosto, estão as abertas as
inscrições para representantes dos
participantes nos Conselhos Deliberativo e
Fiscal.

COMPORTAMENTO

O consultor Rafael D’Andrea fala sobre a
importância (e os desafios!) de se
reinventar depois dos 50 anos.

CURTAS

Seguros da TCS em condições especiais
para os assistidos e seus familiares e a
expansão dos Plantões de Dúvidas fora de
São Paulo.

RELACIONAMENTO

O Mirante chega à sua 80ª edição, com
informações, notícias, entrevistas e
reportagens que impactam o seu presente
e o seu futuro!

SEU PATRIMÔNIO

Desempenho dos Investimentos

http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/preparacao-desde-ja
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/muito-mais-do-que-um-novo-visual
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/voce-conhece-o-programa-de-emprestimos-da-visao-prev
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/fazendo-aportes-para-seu-plano-voce-ganha-em-dose-dupla
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/com-a-contribuicao-esporadica-voce-tem-vantagens-em-dobro
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/abertas-as-inscricoes-para-os-candidatos-aos-conselhos
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/como-pensar-e-preparar-uma-nova-carreira
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/curtas-desta-edicao1
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/esta-e-a-80a-edicao-do-mirante
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/edicao/80/seu-patrimonio




PREPARAÇÃO DESDE JÁ!

Em julho, a Visão Prev deu mais um passo em seu programa de educação financeira e previdenciária, o Visão Educa. No portal do programa

(clique aqui para acessar), foi criada uma área voltada exclusivamente à preparação para a aposentadoria.

Com o nome de “É bom ter visão”, seu público-alvo são os participantes que já possuem elegibilidade para se aposentar – ou seja, 50 anos de

idade e cinco anos de empresa. No entanto, como esse é um assunto que, mais cedo ou mais tarde, impacta todas as pessoas, o objetivo é

sensibilizar os participantes, de modo geral (dos mais jovens até os que já estão aposentados!), a refletir e se organizar para desfrutar a

aposentadoria de forma consciente, tranquila e saudável.

O principal conceito que impulsiona o “É bom ter visão” é que a imagem ultrapassada de “velhice” está sendo substituída pela noção de

“maturidade”, associada a pessoas ativas, com ideias e projetos a realizar. Mas que precisam se preparar psicológica, física e financeiramente

para o pós-aposentadoria, sobretudo em um cenário de aumento da longevidade.

No “É bom ter visão”, a cada semana, são divulgados novos conteúdos focados justamente nesses três eixos: motivacional, saúde e financeiro.

Já está disponível também um treinamento online composto por três módulos, com videoaulas, exercícios e indicações de filmes e livros para

aprofundamento dos temas abordados.

O “É bom ter visão” oferece, assim, um conjunto de orientações em diversos formatos, proporcionando não só um espaço de aprendizagem,

mas também de troca de experiências, no qual se pode refletir sobre o autoconhecimento e a importância de uma vida com propósitos, em

todas as suas fases.

Que tal conferir as novidades e começar já a se preparar?

http://www.visaoeduca.com.br/especial/e-bom-ter-visao


MUITO MAIS DO QUE UM NOVO VISUAL!

Você já deve ter notado as mudanças feitas na área aberta do site da Visão Prev. Está bem diferente, não? Para começar, o layout ficou mais

leve e alinhado com a atual identidade visual da entidade.

As alterações também tornaram o site responsivo – ou seja, ele se adéqua automaticamente a qualquer tipo de tela (em tablets, celulares,

laptops e desktops) – com um modelo de navegação mais moderno. Por isso, os blocos de informação estão dispostos no sentido vertical,

bastando dar um scroll (rolar, para baixo ou para cima, como no Facebook e no Instagram) para visualizar o conteúdo disponível.

A equipe de Comunicação analisou os hábitos de acesso dos participantes para identificar as informações mais visualizadas que receberam

uma apresentação diferenciada. Elas estão organizadas nas seções Destaques e Acesso Rápido, bem no centro da página, com o objetivo de

direcionar o usuário mais rapidamente àquilo que procura.

 

NOVIDADES TAMBÉM NA ÁREA FECHADA

Os conceitos utilizados nas mudanças da área aberta do site também foram usados para reformular a área restrita que oferece, agora, uma

experiência totalmente nova de navegação, em termos de responsividade, adaptação à identidade visual da Visão Prev e layout mais leve,

simples e moderno. 

O principal objetivo foi tornar a movimentação mais intuitiva, com uso de mais ícones para acessar as funcionalidades, e os caminhos mais

curtos, com menos cliques para chegar ao que se procura.

Por exemplo, antes, para gerar um boleto de Contribuição Esporádica, o participante precisava percorrer a seguinte rota: Página Inicial > Minha

Contribuição > Ações > Contribuição Extraordinária. Agora, é necessário apenas um clique: Página Inicial > Contribuição Esporádica.

O menu principal passou para a lateral esquerda, facilitando a navegação, pois são botões expansíveis. Basta posicionar o cursor sobre cada

item para ver os conteúdos apresentados. Assim, ganha-se tempo e objetividade nas buscas. Veja, a seguir, como as alterações são marcantes

(e úteis!):

COMO ERA A TELA INICIAL ANTES...



E COMO ELA FICOU!

Assim como na área aberta, foi feito um estudo das funcionalidades mais acessadas que passaram a ter mais destaque na seção Acesso
Rápido, onde estão os seguintes temas, conforme o status de cada participante:

Campanhas – Alteração de perfil de investimentos, de contribuição ou de renda

Empréstimo (para quem possui contratos com a Visão Prev)

Cadastro (para checagem e atualização de dados)

Aporte (para assistidos e BPDs)

Contribuição Esporádica (para ativos e autopatrocinados)

Boleto de Autopatrocínio

Você pode, agora, deslocar os boxes de Resumo do Plano (com os temas principais) e de Acesso Rápido e posicionar esses conteúdos na

ordem que desejar.

Dentro de cada página, a navegação também foi revista. No exemplo a seguir, entenda a mudança na visualização dos dados do Saldo que ficou

muito mais clara e objetiva.

A TELA DE SALDO ANTERIOR...

E A NOVA TELA COM DISTRIBUIÇÃO MAIS INTUITIVA DAS INFORMAÇÕES.



A Visão Prev está sempre atenta para acompanhar a evolução constante da tecnologia e oferecer as principais novidades para seus

participantes. Dessa forma, as ações e funcionalidades disponibilizadas por meios digitais são continuamente aprimoradas. O novo site é

mais uma demonstração desse compromisso. Acesse agora mesmo e confira as mudanças feitas para você!



VOCÊ CONHECE O PROGRAMA DE EMPRÉSTIMOS DA
VISÃO PREV?

Uma pesquisa divulgada em junho pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil)

revelou que tem sido comum o envio de propostas espontâneas de ampliação do limite de crédito por parte de bancos, instituições financeiras e

lojas que operam com sistema próprio de crediário. Nos últimos doze meses, de acordo com o estudo, quatro em cada dez titulares de cartão de

crédito (38%) receberam alguma oferta de aumento do limite sem solicitação. O mesmo ocorreu com usuários de outras modalidades que

tiveram ampliação do teto de empréstimos e de crédito pré-aprovado (34%), de cartão de lojas (28%) e do cheque especial (24%).

Segundo o educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, “enquanto algumas linhas de crédito costumam envolver mais burocracia e critérios

rígidos para aprovação, como é o caso de certos financiamentos, outros são obtidos com relativa facilidade, às vezes até mesmo sem que tenha

sido feito um pedido formal. O crédito pode auxiliar o consumidor em diversas situações, como aquisições de maior valor e até ocasiões

emergenciais, desde que o pagamento seja feito em dia”, afirma. Vignoli também alerta para a necessidade de tomar cuidado com as formas

fáceis de crédito, pois quanto mais simples for o acesso, mais altos tendem a ser os juros cobrados nas operações. 

Com objetivo de conhecer a alternativa oferecida pela Visão Prev, é interessante que os participantes ativos e assistidos entendam o

funcionamento do programa de empréstimos da entidade.

TAXAS DE JUROS BEM MAIS ATRATIVAS

Confira os valores praticados pela Visão Prev em comparação com as principais instituições financeiras*¹ do país:

* As informações das taxas de juros das instituições financeiras foram extraídas do site do Banco Central do Brasil e apuradas no período de 21

a 27 de junho de 2019.

Além da taxa de juros, é aplicada no cálculo das parcelas uma taxa de administração de 1% ao ano (ou 0,08295% ao mês).

1 

*2 

https://www.bcb.gov.br/


SAIBA MAIS SOBRE O PROGRAMA DA VISÃO PREV!

Veja as informações básicas sobre seu funcionamento e, se precisar de crédito, consulte antes a Visão Prev:

 

PARA QUEM
Participantes ativos dos planos Visão Telefônica e Visão Multi

Participantes assistidos de todos os planos, exceto pensionistas

É necessário ter, no mínimo, um ano de vinculação ininterrupta com o plano, contado a partir de sua inscrição.

 

QUANTO
Para os participantes ativos, o limite é o menor valor entre 8 vezes o salário nominal ou 75% da reserva resgatável, excluindo o IRRF e considerando a

margem consignável máxima de 20% do salário nominal.

Para os assistidos dos planos Visão Telefônica*, Visão Multi* e PreVisão, o limite é o menor valor entre 8 vezes o benefício mensal ou 75% da reserva

resgatável, excluindo o IRRF e considerando a margem consignável de até 20% do benefício.

Para os assistidos do plano Telefônica BD, o limite é 8 vezes o benefício mensal, considerando a margem consignável de até 20% do benefício.

* Em caso de saque adicional para os assistidos com empréstimos ativos, o mesmo percentual do saque será amortizado do saldo devedor.  

 

COMO

É possível ter até quatro contratos de empréstimos simultâneos, com intervalo mínimo de seis meses entre eles. Participantes inadimplentes ou

com o contrato de trabalho suspenso não podem solicitar empréstimo.

Os créditos são efetuados às terças e sextas-feiras, conforme calendário publicado no site da Visão Prev (clique aqui), e o pagamento das

parcelas ocorre via desconto em folha.

 

AS ANÁLISES

Além das avaliações usuais, como checagem de restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, quando for o caso, os pedidos de

empréstimos passam pela seguinte análise:

Para os participantes ativos, a Visão Prev confirma, junto à patrocinadora, a margem consignável disponível para desconto em folha.

Para os assistidos, a Visão Prev avalia se a solicitação condiz com a evolução do pagamento do benefício, analisando os seguintes fatores:

O prazo de recebimento do benefício deverá ser, no mínimo, seis meses maior do que a data de pagamento da última parcela do empréstimo.

A parcela de empréstimo não pode comprometer a margem consignável mensal do participante, considerando não apenas o valor do benefício no momento

da concessão, mas também sua estimativa durante todo o período de vigência do contrato de empréstimo.

ATENÇÃO PARA NÃO SE ATRAPALHAR

Os empréstimos podem ser importantes em diversas situações, mas é preciso cuidado para não iniciar ou consolidar um ciclo de gastos

maiores do que a sua renda. Como explica o diretor de Investimentos da Visão Prev, Gustavo de Castro Araujo, “eles  devem ser uma

alternativa para investimentos específicos (como uma reforma ou um curso de aperfeiçoamento profissional) ou eventos não planejados

que gerem descontrole pontual (como gastos inesperados com saúde). Seu valor tem que ser imediatamente incorporado ao planejamento

financeiro, de tal forma que ele considere as parcelas a pagar”.

Clique aqui e leia, no Mirante, uma matéria sobre as armadilhas que ameaçam seu orçamento.

https://www.visaoprev.com.br/calendario
../../../../noticia/as-armadilhas-que-ameacam-seu-orcamento


MAIS INFORMAÇÕES

Consulte a aba Para Você > Empréstimos  no site da Visão Prev, com o Regulamento completo e informações sobre como fazer o pedido,

as respostas para as perguntas mais frequentes e um vídeo sobre o programa. Na área restrita, uma ferramenta especial permite realizar

simulações para avaliar as condições oferecidas.

https://www.visaoprev.com.br/para-voce/emprestimo/emprestimo-como-solicitar


FAZENDO APORTES PARA SEU PLANO, VOCÊ GANHA EM
DOSE DUPLA

Depois de um 2018 muito positivo, os cinco perfis de investimentos dos planos Visão Telefônica e Visão Multi continuam apresentando ótima

performance neste ano, conforme suas características e graus de risco (clique aqui para acompanhar os resultados).

Desde outubro de 2015, a Visão Prev permite que os participantes assistidos e BPDs dos dois planos também invistam na entidade por meio de

Aportes. Vale destacar que essa possibilidade é mais um diferencial da Visão Prev, uma vez que, pelas regras usualmente praticadas no setor,

os assistidos podem somente fazer retiradas, sob a forma de renda mensal, e os BPDs apenas têm seu patrimônio corrigido pela rentabilidade

dos investimentos até que atinjam os requisitos para o benefício.

Na Visão Prev, você pode aportar novos recursos para o plano, aumentando o valor da sua aposentadoria. Além de incrementar seu saldo, você

conta com o benefício adicional trazido pelo incentivo fiscal dado pelo governo para quem investe em planos de previdência complementar. O

incentivo permite abater esses investimentos, até o limite de 12% da renda bruta anual tributável , da base de cálculo do Imposto de Renda na

Declaração de Ajuste Anual, pelo modelo completo. Dessa forma, você reduz o imposto a ser pago ou aumenta as possibilidades de restituição.

 

E VOCÊ TEM APROVEITADO BEM ESSA POSSIBILIDADE?

É simples descobrir: com o Simulador de Benefício Fiscal, disponível na área aberta do site (clique aqui), você confere seu nível de

aproveitamento. Se estiver abaixo dos 12% permitidos, você pode planejar seus Aportes para chegar ao final de 2019 com utilização plena do

incentivo. Assim, você distribui melhor os investimentos ao longo do ano.

 

ENTENDA O APORTE

QUANTO*      
Para os BPDs, o valor é livre

Para os assistidos, o valor deve ser superior a um salário mínimo

QUANDO       

A qualquer momento, quantas vezes por ano você quiser

COMO          

Por meio de boleto gerado na área restrita do site. Caso o pagamento não ocorra na data escolhida, o boleto é anulado no dia seguinte ao

vencimento, sem nenhuma cobrança.

Os BPDs devem acessar: Página Inicial > Aporte (no botão da seção Acesso Rápido) ou, no menu lateral, Página Inicial > Minha Contribuição > Aporte ao
Plano. 
Os assistidos devem acessar: Página Inicial > Aporte (no botão da seção Acesso Rápido) ou, no menu lateral, Página Inicial > Meu Benefício > Aporte ao
Plano.

 

O QUE ACONTECE
Para os BPDs, o Aporte irá compor o patrimônio que será usado no cálculo futuro de sua aposentadoria.

Para os assistidos que recebem por percentual do saldo, o aumento do benefício já ocorre no mês seguinte ao Aporte, uma vez que a renda é calculada

sobre o patrimônio disponível (que passa a ser maior).

Para os assistidos que recebem por tempo determinado, a atualização ocorrerá no próximo recálculo anual ou na campanha de alteração de renda. Se for na

campanha, o valor será alterado apenas se solicitado pelo participante. Caso contrário, o prazo de recebimento será recalculado.

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

https://www.visaoprev.com.br/images/Comunicado_Investimentos_2019.pdf
https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/simulador-incentivo-fiscal


APORTE É CADA VEZ MAIS FREQUENTE

Em 2018, o volume de Aportes e Contribuições Esporádicas (opção para ativos e autopatrocinados) superou o total de 2017 e atingiu a

marca de R$ 8,1 milhões. A tendência de crescimento se intensificou em 2019: até junho, esses investimentos já somavam mais de R$ 6,7

milhões.

 

 

“Como participante BPD, gostei muito quando soube da possibilidade de
fazer novos Aportes para o plano (inclusive sem a cobrança de taxa de

carregamento como ocorre nos bancos). Comecei no ano passado e minha
decisão de concentrar mais recursos na Visão Prev é resultado da

confiabilidade e credibilidade de sua administração e das rentabilidades que
são muito boas. Outro ponto de destaque é o grau de transparência da

entidade que abrange inclusive a presença de um representante da AVISÃO
no Comitê de Investimentos.”

Marden Galante, do plano Visão Telefônica



COM A CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA, VOCÊ TEM
VANTAGENS EM DOBRO

Depois de um 2018 muito positivo, os cinco perfis de investimentos dos planos Visão Telefônica e Visão Multi continuam apresentando ótima

performance neste ano, conforme suas características e graus de risco (clique aqui para acompanhar os resultados).

Vale a pena, então, considerar seus objetivos e necessidades pessoais. Se quiser utilizar a expertise da equipe de Investimentos da Visão Prev

e direcionar mais recursos para seu plano, além de incrementar sua reserva, você terá ainda o benefício adicional dado pelo governo para quem

investe em planos de previdência complementar. Esse incentivo fiscal permite abater as contribuições realizadas, até o limite de 12% da renda
bruta anual tributável, da base de cálculo do Imposto de Renda na Declaração de Ajuste Anual, pelo modelo completo. Dessa forma, você

reduz o imposto a ser pago ou aumenta as possibilidades de restituição.

 

E VOCÊ TEM APROVEITADO BEM ESSA POSSIBILIDADE?

É simples descobrir: com o Simulador de Benefício Fiscal, disponível na área aberta do site (clique aqui), você confere seu nível de

aproveitamento. Se estiver abaixo dos 12% permitidos, você pode planejar Contribuições Esporádicas para chegar ao final de 2019 com

utilização plena do incentivo. Assim, você distribui melhor os investimentos ao longo do ano.

 

ENTENDA A CONTRIBUIÇÃO ESPORÁDICA

QUANTO*      

O valor é totalmente livre e definido pelo participante.

QUANDO       

A qualquer momento, quantas vezes por ano você quiser.

COMO          

Por meio de boleto gerado na área restrita do site. A rota é: Página Inicial > Contribuição Esporádica (no botão da seção Acesso Rápido) ou, no

menu lateral, Página Inicial > Minha Contribuição > Contribuição Esporádica. 

Caso o pagamento não ocorra na data escolhida, o boleto é anulado no dia seguinte ao vencimento, sem nenhuma cobrança.

 

O QUE ACONTECE

Os valores irão compor o patrimônio que será usado no cálculo futuro de sua aposentadoria. 

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

AS ESPORÁDICAS SÃO CADA VEZ MAIS FREQUENTES

Em 2018, o volume de Contribuições Esporádicas e Aportes (opção para assistidos e BPDs) superou o total de 2017 e atingiu a marca de R$

8,1 milhões. A tendência de crescimento se intensificou em 2019: até junho, esses investimentos já somavam mais de R$ 6,7 milhões.

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


 

 

 

“Saí do Grupo em 2013 e continuei no plano como autopatrocinado. Faço
Contribuições Esporádicas frequentes, pois sou muito atento à rentabilidade
dos meus investimentos e posso dizer que a Visão Prev tem resultados bem
melhores do que outras aplicações. Além disso, confio bastante na qualidade

da gestão e valorizo muito a transparência no relacionamento. Tenho um
plano em outra entidade fechada e lá não sinto essa mesma disponibilidade.”

Cláudio Luiz Ribeiro Barbosa , do plano Visão Telefônica



ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA OS CANDIDATOS AOS
CONSELHOS

Os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Visão Prev contam com representantes dos participantes em mandatos com duração de três anos,

visando assegurar maior transparência e pluralidades às suas decisões. Em outubro, serão realizadas as eleições para preencher as vagas para

a gestão 2020 a 2023.

De 1º a 28 de agosto , os interessados em concorrer poderão registrar suas candidaturas que, neste ano, serão por meio de chapas. Veja,

abaixo, como ocorrerá o processo:

 

VAGAS DISPONÍVEIS

Nas eleições, deverão ser escolhidos dois membros titulares e respectivos suplentes para o Conselho Deliberativo e um membro titular e

respectivo suplente para o Conselho Fiscal.

 

AS CHAPAS

As candidaturas não serão mais individuais. Os candidatos deverão formar chapas compostas por um titular e seu respectivo suplente. Serão

eleitas duas chapas para o Conselho Deliberativo (portanto, duas vagas para titulares e seus respectivos suplentes) e uma para o Conselho

Fiscal (uma vaga para titular e seu suplente), sendo que cada candidato pode concorrer somente em uma chapa.

 

OS REQUISITOS

Para participar das eleições, o candidato deve:

Ser participante da Visão Prev (exceto colaboradores da entidade);

Possuir nível superior completo;

Não ter nenhuma pendência em relação às obrigações com a entidade;

Não ter sofrido condenação criminal ou penalidade administrativa;

Possuir experiência comprovada na área financeira, administrativa, contábil, jurídica, fiscal, atuarial ou de auditoria;

Não estar em período de afastamento superior a seis meses, seja por licença médica ou não remunerada;

Não estar exercendo cargo ou função de diretor estatutário ou conselheiro nas patrocinadoras;

Não possuir relação de parentesco com os membros da Comissão Eleitoral.

 

CERTIFICAÇÃO ESPECIAL

Os candidatos se comprometerão a obter certificação, no prazo de um ano a contar da data da posse, por meio de processo realizado por

instituição autônoma certificadora reconhecida pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Essa exigência atende às

determinações do Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC (Resolução CNPC nº 19/2015) e da Previc (Instrução Previc nº

13/2019 e Portaria Previc nº 560/2019).



AS INSCRIÇÕES

O registro será feito por meio de chapas, compostas por um candidato a titular e um candidato

a suplente. O passo a passo é o seguinte:

1. O candidato titular e o suplente devem preencher o formulário de inscrição que será

divulgado no dia 1º de agosto a todos os participantes.

2. Os dois candidatos devem enviar os formulários preenchidos e assinados para o e-mail

comissaoeleitoral@visaoprev.com.br até o dia 28 de agosto, juntamente com a documentação

abaixo:

a. Cópia de documento de identidade válido em território nacional;

b. Cópia do diploma ou do certificado de conclusão de curso superior reconhecido pelo MEC

(frente e verso);

c. Cópia de certificado emitido por instituição autônoma certificadora (se houver) reconhecida

pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc);

d. Currículo comprovando experiência no exercício de atividade na área financeira,

administrativa, contábil, jurídica, fiscal, atuarial ou de auditoria;

e. Currículos sintéticos (do titular e do suplente, com no máximo 2.000 caracteres

considerando os espaços) que serão utilizados para a divulgação dos candidatos.

f. Foto digital em alta resolução (mínimo de 1 MB de tamanho).

A REELEIÇÃO DE CONSELHEIROS

Os atuais representantes dos participantes nos Conselhos podem se candidatar à reeleição.

 

OBRIGAÇÕES LEGAIS

Ao serem empossados, os membros dos Conselhos passam a responder administrativa, civil e penalmente pelas decisões tomadas em seus

respectivos órgãos. Suas atividades estão sujeitas às determinações da Lei Complementar nº 109/01 (que disciplina o regime de previdência

complementar fechada no Brasil), ao Decreto nº 4.942/2003 (que regulamenta o processo administrativo para apuração de responsabilidades

por infração à legislação na previdência complementar fechada) e à Resolução CGPC nº 13/2004 (com princípios e regras de governança), bem

como às demais legislações que regem o sistema, disponíveis para consulta no site da Visão Prev (em “Legislação e Documentos”).

 

COMO SERÁ A VOTAÇÃO

No período de 1º a 21 de outubro, os participantes poderão votar pela área restrita do site ou pelo aplicativo da Visão Prev. Em breve, você

saberá mais o sobre processo eleitoral.

O CRONOGRAMA DAS ELEIÇÕES

DÚVIDAS?

Se precisar, entre em contato com a Comissão Eleitoral pelo e-mail comissaoeleitoral@visaoprev.com.br



COMO PENSAR (E PREPARAR) UMA NOVA CARREIRA

Como escolhemos nossa profissão? O que nos faz rever essa escolha? O que vem mudando em relação ao trabalho na maturidade? Essas foram

algumas das questões que inspiraram o empresário e consultor Rafael D’Andrea em sua pesquisa de Mestrado em Desenvolvimento Humano e

Psicologia Organizacional (Coaching) pelo Insead (França-Singapura). Recebida com distinção, sua tese foi adaptada para o livro “Reinventando-

se depois dos 50 anos de idade” que trata justamente da transição de carreira na chamada pós-aposentadoria. Esse foi também o tema de sua

palestra no último encontro do programa Visão Mais Perto, no dia 18 de junho. Acompanhe os principais aspectos abordados por D’Andrea que

destaca o valor do autoconhecimento nesse estimulante recomeço:

 

O estudo e o livro

“São muitas as razões que levam uma pessoa após os 50 anos a começar uma nova carreira. A vontade de mudar mesmo quando se tem uma

trajetória de sucesso, a chegada da aposentadoria e a necessidade de se manter economicamente ativo, a busca pelo reencontro com um

sonho de infância, o desejo de empreender... Na minha tese de Mestrado, mergulhei nas experiências reais de executivos e empresários de

sucesso, de várias nacionalidades, a fim de descobrir suas motivações para essa ‘aventura’ e entender as explicações para o êxito ou o fracasso

de suas tentativas. Depois, resolvi compartilhar esses resultados em um livro que pudesse ajudar o número crescente de pessoas que estão

vivendo essa situação.”

A “carreira-bônus”

“Meu maior interesse é aquilo que chamei de ‘carreiras-bônus’ que são as trilhas profissionais

completamente novas, iniciadas no momento de pós-carreira principal dos participantes da

pesquisa, todos com idade superior a 50 anos. Apesar de muito variadas, as motivações têm

em comum o desejo de um envelhecimento mais produtivo e estimulante, sobretudo em um

cenário de aumento significativo da longevidade.”

Os principais achados

“No levantamento de dados para minha pesquisa, alguns achados foram muito importantes.

São eles: o paradigma da aposentadoria mudou (a maioria quer passar longe da ideia de

‘pendurar as chuteiras’), é possível fazer uma transição radical de carreira com êxito após os 50

anos, muitas pessoas estão refletindo sobre essa possibilidade, é preciso empreender uma

jornada de autoconhecimento para descobrir o melhor caminho a seguir, o planejamento é

essencial (e quanto mais cedo se começa a pensar no ‘plano B’, melhor!) e, sim, existem boas

práticas a seguir nesse momento.” Na foto: o empresário e consultor Rafael D’Andrea



A escolha ideal

“Observando as experiências de meus entrevistados, identifiquei seis aspectos determinantes na escolha da carreira-bônus:

1. Estar alinhada com um propósito ou significado pessoal

2. Ter rotina flexível

3. Oferecer a emoção de novos desafios, conteúdos e relacionamentos

4. Ser divertida

5. Ter consistência com os valores do indivíduo

6. Preservar a autoimagem da pessoa

Nas dezenas de conversas que tive para a elaboração de minha tese, percebi que as escolhas podem ser diferentes conforme os diversos tipos

de pessoas, mas todos tinham em comum a vontade de aprender coisas novas. Esse fator, portanto, também é indispensável!”

Oportunidades corporativas

“Apesar de algumas empresas, como Unilever e Vivo, estarem abrindo espaço para profissionais mais experientes, ainda há muita resistência à

formação de equipes multietárias. Isso ocorre porque, infelizmente, os recrutadores dão ênfase excessiva aos conteúdos e conhecimentos

exigidos para uma determinada função, deixando de lado as habilidades e competências de candidatos mais maduros. A realidade é que, hoje,

os conteúdos mudam muito rapidamente e, por isso, é preciso valorizar a capacidade de aprender e se adaptar a novos desafios. Na

verdade, esse cenário deve mudar no Brasil, até por conta das necessidades trazidas pela redução da natalidade e o aumento da longevidade.

Dados norte-americanos já indicam que 60% das pessoas que passaram da idade legal de se aposentar continuam trabalhando.”

 

Autoconhecimento

“A definição de uma nova carreira exige muita reflexão. Isso passa, por exemplo, pela organização das narrativas pessoais. Ou seja, retomar a

própria história, o que influenciou a tomada de decisão da minha primeira carreira, o que realmente eu queria ou não ser ‘quando crescer’, as

habilidades que tenho e quero continuar a praticar, as habilidades que não tenho e gostaria de desenvolver, as competências que já possuo e

posso transferir para minha nova carreira... Nesse momento, conectamos muitos pontos de nossa trajetória e fazemos grandes descobertas.”

Por aproximação e afastamento

“Ao buscarmos uma transição de carreira, temos duas motivações básicas: de aproximação e de afastamento. A primeira tem a ver com o que

eu quero me tornar, o que busco para mim. A segunda está relacionada ao que eu não quero mais para minha vida. As duas são igualmente

importantes e devem ser amplamente analisadas na hora de pensar em uma nova trajetória. Outro aspecto fundamental é ter uma ‘rede de

segurança’, alguma reserva e um bom planejamento financeiro, para fazer essa transição com mais tranquilidade, no tempo certo.”

Os três “knows”

“Três competências, portanto, são muito valiosas: o know how (aprender e desenvolver os conhecimentos necessários à nova carreira), o know
why (descobrir o propósito e a motivação para a mudança) e o know whom (identificar quem são as pessoas que podem ajudar e criar um novo

networking, pois muitos dos relacionamentos profissionais anteriores podem não ser úteis na nova fase). Mesmo com todas as dicas e

informações, é bom estar preparado para possíveis frustrações, já que não há trabalho perfeito e nem há mal em aprender com os erros.”



SEGUROS DA TCS TAMBÉM PARA OS
ASSISTIDOS
A Visão Prev fechou um convênio com a Telefônica Corretora de Seguros (TCS) que estenderá

aos assistidos as mesmas condições disponíveis para os colaboradores do Grupo,  com um

olhar exclusivo para “quem é de casa”. Fundada em 2001, a TCS faz parte da Telefônica

Global – Área de Riscos e Seguros Corporativos e oferece um conjunto de soluções em

proteção a partir de parcerias com as principais seguradoras do mercado. As coberturas

incluem:

Automóvel

Residência (habitual e veraneio)

Viagem

Vida

Pet (para animais de estimação)

Fiança locatícia

Equipamento (smartphones)

Entre os diferenciais, estão:

Descontos de até 20%

Custos competitivos e condições de pagamento especiais: sem juros, em 6 vezes (Grupo Porto Seguro) ou 11 vezes (Grupo Liberty)

Planos extensivos a pais, filhos e cônjuges

Atendimento personalizado

Central Sinistro 24 horas

Ao adquirir o seguro com a TCS, o assistido colabora com a Fundação Telefônica

QUER CONHECER MELHOR?

Você pode solicitar uma cotação ou agendar a sua renovação pelo site da empresa.

PLANTÃO DE DÚVIDAS SE EXPANDE
São Bernardo do Campo recebeu a equipe da Visão Prev no dia 12 de julho para uma palestra sobre as principais regras dos planos Visão

Telefônica e Visão Multi e um Plantão de Dúvidas aberto a todos os planos. O evento que vem se expandindo significativamente neste ano:

somente no primeiro semestre, foram realizados encontros em cinco cidades, contra quatro ao longo de 2018. O objetivo é visitar as localidades

em que os participantes acionam com maior frequência os canais de atendimento da Visão Prev, possibilitando um contato mais próximo e

personalizado.

“Fiz questão de prestigiar essa iniciativa da Visão Prev de valorização dos
participantes do ABC paulista, deslocando sua equipe até a região. Foi

realmente muito bom! Estou aposentado pelo INSS desde o final de 2016,
mas ainda não solicitei o benefício pela entidade. O resultado dos

investimentos possui retorno mais atrativo que o mercado e, enquanto não
precisar, prefiro deixar os recursos rentabilizando, pois sei que estão bem
cuidados. Estive no encontro para saber mais sobre as opções disponíveis
para o recebimento da renda mensal, quando resolver solicitar o benefício,

bem como esclarecer dúvidas sobre a incidência de tributação e o
funcionamento do simulador do site. Fui muito bem atendido, com

explicações e exemplos claros. Reconheço o esforço da entidade em
oferecer canais virtuais, mas gosto muito desse contato pessoal, é um

complemento importante. A Visão Prev está de parabéns!”

Milton Utsunomiya, do plano Visão Telefônica

Na foto: Milton Utsunomiya, do plano Visão Telefônica

PARTICIPE!
A agenda dos encontros é divulgada no site da Visão Prev, por e-mail e SMS.

Se você quiser sugerir um Plantão de Dúvidas na sua cidade, envie um e-mail para comunicacao@visaoprev.com.br. Sua sugestão será respondida

pela equipe de Relacionamento, após análise da quantidade mínima de pessoas para realização do evento.

https://www.telefonicacorretora.com/contatos.html
mailto:comunicacao@visaoprev.com.br


ESTA É A 80ª EDIÇÃO DO MIRANTE!

Apenas um ano e meio depois de sua criação, em dezembro de 2004, a Visão Prev lançou o “Mirante”. A primeira edição foi distribuída em

junho de 2006 com o compromisso de, a cada dois meses, divulgar notícias e informações sobre a entidade e os assuntos que mobilizam o

setor previdenciário. “Em suas páginas, iremos demonstrar a importância da Visão Prev na vida dos participantes, apresentar com transparência

as decisões e resultados da gestão da entidade, esclarecer dúvidas e divulgar entrevistas com especialistas em temas ligados à aposentadoria”,

explicava Sérgio Martins Gouveia, diretor presidente da Visão Prev na época, na edição de lançamento.

A proposta da nova publicação já estava em seu nome: “um mirante nos permite ter uma vista privilegiada, a partir da qual podemos enxergar

mais longe”, complementava Sérgio Gouveia. Desde então, esse compromisso vem sendo concretizado e, todos os bimestres, o Mirante chega

aos leitores com a cobertura de temas que impactam o presente e o futuro dos participantes.

 

SUSTENTABILIDADE

Ao longo dos anos, foram realizadas diversas mudanças no projeto editorial e gráfico do Mirante. Mas a maior delas foi, sem dúvida, sua

transformação em uma publicação online. Esse movimento teve início no número 56, quando o Mirante ganhou também uma versão eletrônica.

No 59, o informativo impresso passou a ter apenas quatro páginas com um resumo dos principais temas do conteúdo disponível no site da

Visão Prev.

A criação do Mirante online refletiu o princípio de sustentabilidade que orienta a gestão da Visão Prev, no sentido de reduzir o consumo de

papel, água, tinta, combustível e outros insumos. Na edição 64, a versão impressa resumida foi descontinuada até que, na 69, o Mirante se

tornou uma publicação exclusivamente online, em um portal próprio, alinhada com as metas do projeto Entidade Digital, permitindo a

avaliação de cada matéria por meio de estrelas, para melhorar ainda mais a experiência dos leitores. Em sintonia com os avanços no mercado

editorial, o informativo foi completamente reestruturado, com leitura mais fácil tanto em desktops e notebooks quanto em celulares e tablets.

Desde então, o Mirante vem agregando novidades para que seu conteúdo seja cada vez mais útil, dinâmico e interessante. São infográficos,

ilustrações, textos mais objetivos, visual mais atrativo, links complementares para sites externos, novos temas e reportagens mais abrangentes.

 

 

“O Mirante é um dos principais canais de comunicação da Visão Prev. Nestas
80 edições, ele passou por várias atualizações e mudanças, sempre

divulgando informações relevantes para nossos participantes, seja de regras
e prazos que impactem seu plano, seja de conhecimento geral e financeiro
ou mesmo possibilitando rever antigos colegas de trabalho, nas entrevistas

realizadas.”

Marcelo Pezzutto, presidente da Visão Prev

Na foto: Marcelo Pezzutto, presidente da Visão Prev



MAIS DE 750 PÁGINAS

Foram exatas 754 páginas de edições regulares, além de 18 edições extras e encartes especiais. Centenas de pessoas foram entrevistadas,

incluindo economistas, administradores, psicólogos, médicos, pesquisadores, educadores financeiros, cientistas sociais, atuários e uma

infinidade de especialistas em áreas direta ou indiretamente relacionadas à preparação para a aposentadoria, em todos os sentidos. Também

foram entrevistados os profissionais da Visão Prev e seus participantes e assistidos, buscando estimular a troca de experiências e vivências.

 

COM A PALAVRA... 

Entre eles, estão Luiz Antonio Marighela, que deu um depoimento na primeira edição do Mirante, e Moacyr Soares Galvão , primeiro

entrevistado na seção “Com a Palavra”, criada para divulgar matérias com as histórias de vida, hobbies e exemplos dos participantes.

Acompanhe as entrevistas com esses dois “pioneiros” das páginas do Mirante que são também leitores da publicação desde seu lançamento!

Na foto: Luiz Antonio Marighela em seu depoimento na primeira edição do Mirante à esquerda e hoje, à direita.

 

O que o senhor tem feito desde a entrevista para o Mirante?

Luiz Antonio Marighela: Depois que me aposentei, continuei prestando consultoria na gestão de pessoas, a mesma atividade que desenvolvia

quando estava na ativa, e decidi parar definitivamente há uns quatro anos. Minhas três filhas (Renata, Thaís e Eloísa) já estavam formadas, não

precisávamos mais acumular bens materiais e resolvi aproveitar mais a vida ao lado da minha esposa, Neide.

Depois que parei mesmo de trabalhar, comecei a me dedicar a um hobby que sempre gostei, a marcenaria. Montei uma oficina, com alguns

equipamentos, e faço móveis como bancos e mesas para amigos e familiares. Nunca cobrei nada, só peço para cobrirem o custo da madeira

que é muito cara. Ao final, eu ganho um presente, um convite para uma cerveja, e já está ótimo!

Qual é a importância do benefício da Visão Prev na sua vida hoje?

Luiz Antonio Marighela: A Visão Prev representa cerca de 70% da minha renda mensal e me traz, portanto, mais estabilidade e conforto.

 

Como foi aparecer naquela edição do Mirante?

Luiz Antonio Marighela: Fiquei muito feliz, primeiro por ter sido lembrado e depois porque teve uma repercussão grande. Os amigos ligaram e

comentaram muito.

Como o senhor avalia a publicação?

Luiz Antonio Marighela: Apesar de ter uma certa resistência ao computador, acho uma leitura muito importante, pois nos fornece informações

sobre o plano e o que está acontecendo na entidade. Gosto das matérias ligadas a finanças, das que explicam o funcionamento dos benefícios

e das entrevistas. E eu me interesso bastante quando aparece algum conhecido, mesmo que seja distante, pois é bom lembrar das pessoas.

Elas, de fato, representam um grande tesouro depois de tantos anos de convivência.



Na foto: Moacyr Soares Galvão, primeiro entrevistado na seção “Com a Palavra” à esquerda e hoje, à direita.

 

O que o senhor tem feito desde a entrevista para o Mirante?

Moacyr Soares Galvão: Em 2007, fui para a casa de um amigo, em Cambuí, no sul de Minas Gerais, onde acabei comprando um terreno e

construí uma casa, na qual moro atualmente. Foi uma mudança radical de vida que me fez muito bem, pois minha esposa Sílvia e eu somos

caseiros e gostamos de plantar e cuidar de tudo. Temos quatro filhos (Moacyr Junior, Rodrigo, Silvia e Shirlei) e seis netos (Gabriel, Patrick,

Pietro, Maria Eduarda, Eduardo e Manuela). Em 2015 vendi a Harley-Davidson que havia comprado logo depois que me aposentei para quitar um

apartamento que adquiri financiado para investimento.

Qual é a importância do benefício da Visão Prev na sua vida hoje?

Moacyr Soares Galvão: Ter o plano de previdência foi a melhor decisão que tomei na vida. Vários amigos que trabalhavam comigo na época

não aderiram e se arrependem até hoje. Eu estou superfeliz, continuo recebendo meu benefício e confio muito na entidade.

Como foi aparecer naquela edição do Mirante?

Moacyr Soares Galvão: Todo mundo adorou. Alguns amigos que trabalharam comigo me procuraram por causa da entrevista. Eu fiquei bem

feliz.

Como o senhor avalia a publicação?

Moacyr Soares Galvão: Eu entro no site para ler e recomendo muito. É interessante para nos mantermos em dia com a Visão Prev e sabermos o

que a entidade está fazendo. Prefiro as matérias sobre o mercado financeiro e as análises dos especialistas. Por conta de ter mudado de cidade,

tenho contato com poucas pessoas da minha época e, por isso, é muito bom acompanhar o Com a Palavra. Mesmo que eu não conheça o

entrevistado, é ótimo saber que as pessoas estão bem e tocando suas vidas com satisfação. Tem histórias muito legais.
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