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PARTICIPANTES MUITO SATISFEITOS!
Conquistar níveis elevados de satisfação não é uma missão simples. No caso de uma entidade de previdência complementar, envolve ajustar

inúmeras variáveis que vão do atendimento à rentabilidade, passando por comunicação e planos adequados à realidade de um público-alvo

bem diversificado. Pois a Visão Prev não apenas atingiu patamares considerados altíssimos como obteve, na comparação entre os resultados de

2016 e 2017, consistência em seus resultados.

Como aponta a presidente da entidade, Paula Mansur, a pesquisa não indica uma satisfação momentânea e específica em um ou outro quesito:

“Ela revela uma forte aprovação ao nosso trabalho, nos mais diferentes aspectos. Em 2017, a satisfação geral com a Visão Prev foi de 91,7%,

conservando-se praticamente estável em relação ao ano anterior, de 92%. Ou seja, mesmo sendo um índice muito elevado, conseguimos manter

essa marca, com resultados consistentes.”

3 EM CADA 4 ITENS TÊM AVALIAÇÃO SUPERIOR
A 85%

A pesquisa foi realizada online de 4 a 15 de dezembro de 2017 por uma consultoria e foram

analisadas seis categorias (veja quadros). Metade dos itens avaliados teve aprovação superior

a 90%. Três em cada quatro quesitos tiveram avaliação acima dos 85%.

34 INDICADORES SUPERIORES AO ANO
ANTERIOR

Quando se observa a evolução histórica das três últimas edições da pesquisa (2015, 2016 e

2017), é possível perceber um claro viés de alta: 34 indicadores foram superiores ao ano

anterior, enquanto apenas 8 obtiveram índice de aprovação inferior a 2016. No entanto, vale

ressaltar que as oscilações foram muito sutis, podendo ser atribuídas a variações estatísticas,

uma vez que a maioria teve variação próxima a 1%.
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DESTAQUE PARA A CONFIANÇA
As questões relacionadas à confiança apresentaram ótimos índices de satisfação, algumas

permanecendo em patamares elevados, outras crescendo ainda mais. São elas: Confiança na

Visão Prev (93%), Confiança nos Gestores (89%), Confiança nas empresas do Grupo Telefônica

e patrocinadoras dos planos (91%), Confiança nas informações transmitidas pela Visão Prev

(93%).

Por fim, outro dado muito relevante: quando perguntados sobre qual seria a distância entre

seu plano na Visão Prev e um “plano de previdência perfeito”, a cada ano, os entrevistados

acreditam que seu sonho está mais próximo da realidade. Em 2017, 82% consideraram seu

plano na entidade próximo ao ideal. Veja:



PENSANDO NUM PLANO DE PREVIDÊNCIA PERFEITO, QUAL É A DISTÂNCIA
ENTRE ELE E SEU PLANO ATUAL DA VISÃO PREV?

A AVALIAÇÃO DE CADA ASPECTO

(somas de % notas 7, 8, 9 e 10)





O SEU PLANO E O IMPOSTO DE RENDA
De 1º de março a 30 de abril, os brasileiros que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91 no ano de 2017 (entre outros

requisitos) precisam entregar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda para a Receita Federal. E o seu plano de previdência

complementar deve entrar nessa conta. Veja como:

PARA OS ASSISTIDOS
A partir de 1º de março, seu Informe de Rendimentos estará disponível na área restrita do site da Visão Prev (acesso com seu login e senha) em Benefício >

Informe de Rendimentos.

Se você se tornou assistido pela Visão Prev em 2017, receberá o Informe de Rendimentos da patrocinadora (até o mês em que estava na ativa) e da Visão

Prev (desde que se aposentou).

Se você fez aporte para o seu plano em 2017, a Visão Prev lhe enviará um documento à parte por e-mail, a partir de 1º de março, o Demonstrativo de

Contribuições.
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PARA OS ATIVOS

O Informe de Rendimentos será emitido pela patrocinadora, mostrando, entre outros dados, as contribuições para o seu plano descontadas em

folha de pagamento. Os participantes que fizeram contribuições adicionais por meio de boletos diretamente à entidade receberão, por e-mail, a

partir de 1º de março, o Demonstrativo de Contribuições.

É preciso, então, somar os dois valores para obter o total direcionado ao seu plano em 2017 e informá-lo em sua Declaração.

PARA OS AUTOPATROCINADOS

A Visão Prev enviará, por e-mail, até 1º de março, o Demonstrativo de Contribuições.

Se você se tornou autopatrocinado em 2017, receberá o Informe de Rendimentos da patrocinadora (até o mês em que era seu colaborador,

indicando as contribuições feitas por meio de desconto direto em folha de pagamento) e o Demonstrativo de Contribuições da Visão Prev

(desde que se tornou autopatrocinado). É preciso, então, somar os dois valores para obter o total direcionado ao seu plano em 2017 e informá-

lo em sua Declaração.

PARA OS BPDS

Se você fez aporte para o seu plano em 2017, receberá por e-mail, a partir de 1º de março, o Demonstrativo de Contribuições.

O INCENTIVO FISCAL

A dedução das contribuições para planos de previdência está limitada a 12% da renda

bruta tributável anual. Os rendimentos tributáveis incluem salário ou pro labore, ganhos

com aluguéis e pensão judicial, entre outros (clique aqui para consultar o site da Receita

e ver a lista completa). 

Para utilizar ao máximo este Incentivo Fiscal, acesse o simulador disponível em nosso

site: clique aqui para acessar.
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http://idg.receita.fazenda.gov.br/
https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/simulador-incentivo-fiscal
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OS AJUSTES NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA
2018

Mesmo ainda elevada em relação a outros países, a taxa básica de juros brasileira, a Selic, está hoje em seu menor patamar (7%) desde o início

da série histórica do Banco Central, há mais de 30 anos. Para acompanhar e se antecipar às mudanças necessárias a esse novo cenário que se

consolida, a Visão Prev realizou algumas alterações em sua Política de Investimentos para 2018.

O objetivo é otimizar e diversificar o portfólio das carteiras de modo eficiente, com foco na relação risco e retorno, na proteção do capital e no

balanceamento dos níveis de risco dos perfis. Vale destacar que todas as modificações são fundamentadas por estudos técnicos, analisadas

pelo Comitê de Investimentos e aprovadas pelo Conselho Deliberativo da Visão Prev. Veja as principais alterações previstas que deverão ser

implementadas, com cautela, ao longo do primeiro semestre:

• Adequação das alocações no segmento de renda fixa ( IMA-B5 e IMA-B5+) para adaptar os intervalos entre os níveis de risco de mercado

existentes nos perfis Moderado e Agressivo, da seguinte forma:

          Moderado " 65% IMA-B5, 25% IMA-B5+, 10% CDI (liquidez imediata)

          Agressivo " 60% IMA-B5+, 30% IMA-B5, 10% CDI (liquidez imediata)

• Possibilidade de aplicação em investimentos no exterior com o aumento da exposição em renda variável fora do país, além da permissão para

investir também em renda fixa no exterior, respeitando sempre os limites da legislação.

• Maior alocação no segmento de fundos multimercados que aplicam em múltiplas classes de ativos, com grande flexibilidade e diversificação

dos riscos.

Clique aqui para conhecer, em detalhes, a Política de Investimentos de seu plano

QUER SABER QUAIS SÃO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE AJUDAM A
VISÃO PREV A GERIR OS SEUS INVESTIMENTOS COM EFICIÊNCIA,
EXPERTISE E PROFISSIONALISMO? ENTÃO, CLIQUE AQUI.

 

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


UM ANO DESAFIADOR PELA FRENTE!
Imprevisibilidade é a palavra que tem definido 2018 nas avaliações dos analistas e da mídia de

forma geral. Diante de mais um ano que não deverá ser fácil, a Visão Prev conta com a

inspiração dos excelentes resultados que obteve em 2017 que também, por sinal, não foi um

período nada simples do ponto de vista político e econômico.

A boa notícia é que a entidade está preparada, em todas as frentes, para encarar mais um ano

de desafios e novas conquistas! Nas palavras de sua presidente, Paula Mansur, “no Brasil, não

temos monotonia! Há sempre muito trabalho e dificuldades no ambiente externo, mas também

um grande espaço para usarmos nossa criatividade e vontade de superação”. Acompanhe, a

seguir, os principais pontos abordados por Paula nessa entrevista exclusiva ao Mirante sobre

os destaques de 2017 e o que esperar de 2018:

RENTABILIDADE

“Foi um ano de bons resultados para o segmento de previdência complementar de forma geral

e, particularmente para a Visão Prev, foi excepcional. Conseguimos ultrapassar, com

excelência, nossas metas e entregamos uma rentabilidade espetacular para nossos

participantes, o que é muito significativo para a formação de seu patrimônio no plano (clique
aqui para ver o desempenho consolidado de 2017).”

Foto: Eduardo de Sousa

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

“Também foi muito relevante o fato de termos alcançado o percentual de aprovação de 91,7% ( clique aqui para ler a matéria sobre os resultados
da Pesquisa 2017), praticamente estável em relação ao ano anterior, de 92%. Isso indica que, mesmo sendo um índice muito elevado e difícil de

atingir, conseguimos manter essa marca. Ou seja, é um resultado consistente. Essa aprovação é o reconhecimento de todos os esforços e

iniciativas que fizemos ao longo dos últimos anos (clique aqui para conferir o balanço das principais atividades da Visão Prev em 2017 ). É muito

gratificante ver a percepção dessas melhorias revelada na Pesquisa de Satisfação.” 

MELHOR AMBIENTE DE TRABALHO

“Mais um ponto de destaque foi a mudança de nossa sede. Isso nos permitiu aprimorar o atendimento aos participantes e também se refletiu,

entre outros aspectos, em nossa Pesquisa de Clima interno. Realizada junto a nossos colaboradores, ela obteve um aumento de cerca de 6,5

pontos percentuais, chegando a um índice de 83% de satisfação geral.”

ACESSO AOS PARTICIPANTES

“Queremos usar opções de comunicação mais simples e ágeis com nossos participantes via

SMS, WhatsApp, app e site, entre outros, aperfeiçoando esses meios continuamente. Para isso,

passamos inclusive a utilizar inteligência artificial e uma assistente virtual em nosso site que,

por sinal, deverá ser completamente remodelado em 2018. Por falar em acesso aos

participantes, um esforço que iniciamos em 2017 e manteremos neste ano, é a busca por

participantes que se desligaram das patrocinadoras e, por motivos diversos, perderam contato

com a entidade. Muitos deles nem sabiam que tinham recursos conosco e alguns casos foram

realmente emocionantes. Vale destacar que não temos obrigação legal de realizar essa

atividade, mas tem sido motivo de grande satisfação e orgulho para toda a equipe.”

EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIÁRIA

“Outro aspecto que mereceu nossa atenção em 2017 e continuará no nosso radar em 2018 é a educação financeira e previdenciária de nossos

participantes, com o programa Visão Educa. Fizemos diversas palestras sobre assuntos ligados a finanças, mas também a questões

comportamentais, realizamos Plantões de Dúvidas, inclusive fora de São Paulo, e renovamos totalmente o portal Visão Educa (clique aqui).
Todas essas ações visam contribuir para que nossos participantes saibam mais sobre o tema, conheçam bem seu plano de previdência e as

opções e benefícios que ele oferece para usá-lo da melhor forma e vejam como se preparar adequadamente para a aposentadoria, em todos os

sentidos.” 

MUITAS NOVIDADES

“Neste ano, a Visão Prev manterá a sua atitude inovadora. Teremos muitas novidades, tais como novo site, nova forma de atendimento e

processos digitais, que serão comunicadas a cada lançamento.”

../../../../edicao/71/seu-patrimonio
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/participantes-muito-satisfeitos
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/melhor-a-cada-ano
http://www.visaoeduca.com.br/
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ENTIDADE DIGITAL

“Fizemos uma ampla digitalização de nossas atividades com o objetivo de desburocratizar processos, modernizar a entidade, reduzir a

circulação de papéis e facilitar a vida de nossos participantes. Foram inúmeras iniciativas nesse sentido, evitando carimbos, reconhecimentos de

firmas e envio de documentos via correio... o que gerou ainda economia para a entidade e os participantes. Analisamos a legislação e

questionamos tudo o que fazemos com esse olhar simplificador. Essa postura tem feito da Visão Prev uma referência no setor e recebemos

consultas de várias entidades interessadas em entender como conseguimos transformar de forma tão radical nossos procedimentos. E

seguiremos assim em 2018, pois esse será um de nossos desafios constantes.”

OS INVESTIMENTOS EM
2018

“A queda de juros ajudou muito nossos resultados em 2017, pois

soubemos aproveitar bem o momento. No entanto, não deveremos ter

uma nova queda expressiva neste ano. As previsões falam em um

patamar de 6,75% - ou seja, será essencial diversificar os

investimentos para obter um bom desempenho financeiro e já

estamos nesse caminho. Por isso, aprovamos uma Política de

Investimentos com mais variedade de opções, além da renda fixa que

tenderá a apresentar resultados menores em 2018. Essa será uma de

nossas grandes metas para o ano: encontrar janelas de oportunidade

para gerar bons resultados para os participantes.” (clique aqui para ler
a matéria sobre a Política de Investimentos para 2018)

http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/os-ajustes-na-politica-de-investimentos-para-2018
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AINDA MAIS PERTO DE VOCÊ

A Visão Prev está levando seu atendimento presencial a outras cidades para abranger os participantes que não moram em São Paulo e,

portanto, não conseguem acessar facilmente a sua sede. As equipes da entidade podem, assim, estreitar o relacionamento com um público

ainda maior para entender melhor suas características e necessidades. No dia 21 de novembro, foi realizado um Plantão de Dúvidas em Santo

André (SP), município selecionado após a análise das cidades que originam maior número de ligações para a Central de Atendimento. As

próximas localidades e datas ainda estão sendo definidas e as informações serão divulgadas por e-mail, SMS e Facebook.

O Plantão de Dúvidas de Santo André contou com a presença de 30 participantes para consulta individual com os especialistas da entidade. Na

pesquisa de satisfação respondida ao final do atendimento, a nota média foi de 4,8 (numa escala de 0 a 5). Confira a seguir os depoimentos de

três participantes que foram recebidos pela equipe da Visão Prev:

“A VISÃO PREV OFERECEU UM ATENDIMENTO PERSONALIZADO MUITO COMPETENTE. A VINDA
DA EQUIPE ATÉ AQUI FACILITOU O COMPARECIMENTO DOS MORADORES DA REGIÃO DO
GRANDE ABC. ESSE TIPO DE INICIATIVA É IMPORTANTE PARA OS PARTICIPANTES.” ODAIR

CARRASCO TONINI

“APESAR DE NÃO SER LONGE, SÃO PAULO É UM POUCO FORA DE MÃO PARA NÓS, POIS O
TRÂNSITO É SEMPRE MUITO PESADO. ENTÃO, TER ESSE ATENDIMENTO LOCAL FOI MUITO

PRÁTICO. MINHAS DÚVIDAS FORAM TOTALMENTE ESCLARECIDAS E APROVEITEI INCLUSIVE
PARA ENTREGAR PESSOALMENTE UM FORMULÁRIO.” EVERSON CELSO BIM

“FOI EXCELENTE, A COMEÇAR PELA ESCOLHA DO LOCAL: BEM CENTRAL, FACILITANDO O
ACESSO DE CARRO, ÔNIBUS OU TREM. SEMPRE LIA OS COMENTÁRIOS SOBRE ESSES PLANTÕES

NO MIRANTE E AGORA CHEGOU NOSSA VEZ DE CONHECER ESSE ATENDIMENTO QUE
REALMENTE É DIFERENCIADO: AS INFORMAÇÕES FORAM TRANSMITIDAS COM MUITA CLAREZA

E TRANSPARÊNCIA!” PAULO ROBERTO FONSECA

Se você quiser sugerir a realização de um Plantão de Dúvidas na sua cidade, entre em contato com a Visão Prev pelo e-mail

comunicacao@visaoprev.com.br. Sua sugestão será analisada e respondida pela equipe da entidade, estando sujeita à necessidade de uma

quantidade mínima de pessoas.

mailto:comunicacao@visaoprev.com.br
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CURSOS E INTERCÂMBIOS CONQUISTAM QUEM TEM
MAIS DE 50 ANOS

As operadoras e agências de viagens estão identificando no Brasil uma tendência consolidada em diversos países, sobretudo na Europa:

pessoas com mais de 50 anos, e principalmente os aposentados, decidiram colocar em prática antigos sonhos com a realização de cursos e

intercâmbios no exterior. Os motivos? Os mais variados!

A equipe do Student Travel Bureau (STB) contabiliza um aumento expressivo na procura por intercâmbios específicos para essa faixa etária nos

últimos anos. Somente em 2017, o crescimento foi de 30%. “A maior parte dessas pessoas está interessada em unir o útil ao agradável, com

viagens que fujam do convencional e reúnam lazer, cultura e estudos. Há também profissionais que investem em cursos de aperfeiçoamento ou

de idiomas para impulsionar suas carreiras e acabam fazendo networking com executivos de outros países”, detalha Rui Pimenta, diretor de

Vendas do STB.

É uma excelente oportunidade para conhecer gente do mundo todo, da mesma faixa etária e com interesses semelhantes. Raimara Pires, 62

anos, trabalhou por 42 anos em uma companhia aérea e viajava muito por conta da profissão. “Foi aí que o STB entrou na minha vida e descobri

um novo tipo de viagem: o intercâmbio. É meio lazer e meio estudo, uma opção mais cultural. Fui para melhorar meu inglês, pois tinha nível

intermediário e queria me comunicar melhor. Ganhei uma experiência inesquecível! Fiquei de outubro a dezembro de 2015 em Malta – foi a

primeira vez que permaneci tanto tempo fora de casa – e me senti uma adolescente. Rejuvenesci 20 anos”, comemora.

EXPERIÊNCIA TRANSFORMADORA

 

A CVC entrou no mercado de intercâmbio em 2015, com a criação da unidade de negócios de

cursos no exterior. Desde então, a operadora passou a atender o público acima dos 50 anos,

já cativo da empresa, também nesse segmento. O resultado? Do total de intercâmbios

fechados em 2017, cerca 10% foi para clientes com mais de 60 anos.

“Além do estudo tradicional em sala de aula, os programas incluem atividades extras. Via de

regra, esses viajantes preferem cursos de idiomas combinados com outras opções como

italiano com aulas de artes ou francês com gastronomia. O dia a dia pode incluir aulas de

dança, visitas guiadas a museus e muito mais. A maior procura gira em torno de experiências

de vida”, garante Santuza Bicalho, diretora de Produtos de Cursos no Exterior da CVC Corp.

Os destinos são muito diversificados. No entanto, os campeões de carimbos nos passaportes

continuam sendo França, Itália, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá. “Geralmente,

esse público fica hospedado em hotéis ou apartamentos alugados. Nesse tipo de viagem,

porém, vale até mesmo alugar um quarto na casa de um morador local para vivenciar os

costumes e hábitos regionais”, destaca Santuza.

Imagem: Getty Images



UM SONHO ANTIGO

A CI Intercâmbio e Viagem registra um aumento de 20% no atendimento a esse segmento nos últimos anos. A alternativa de estadia em casas

de famílias tem crescido de forma marcante. “Nesse caso, o viajante opta por ficar na residência de pessoas que estão acostumadas a receber

esse público e são da mesma faixa etária”, explica Luiza Vianna, gerente de Produtos da CI, que também identifica dois perfis básicos entre os

viajantes: os que procuram alternativas ligadas a questões profissionais (cursos de especialização ou de idiomas) e os que desejam expandir

seus horizontes culturais. “Isso inclui experimentar novas vivências, descobrir pontos turísticos e históricos de forma diferente e aperfeiçoar ou

aprender uma nova língua.”

As conquistas são muitas: os viajantes podem se tornar mais flexíveis, comunicativos, maduros e independentes. Em qualquer idade! Isso sem

falar na possibilidade de realizar um antigo sonho. Esse foi o caso do intercambista Luís Angelo Giacobbo, de 86 anos, que fez um curso de

inglês em Vancouver, no Canadá, pela CI há dois anos. Ele ficou 40 dias na residência de uma família de filipinos. “Nos últimos dez dias da

viagem, minha esposa foi me visitar e o dono nos ofereceu hospedagem para continuarmos na casa por mais tempo e nós, é claro,

aproveitamos”, conta.

Outro exemplo é Giane de Souza Silva, de 50 anos, professora de História que fez intercâmbio com a CI para Brighton, Inglaterra. De volta, sua

bagagem veio repleta de novas experiências, amigos de vários países e lembranças dos lugares que visitou. “Resolvi fazer o intercâmbio para

aprimorar meu inglês e também para uma superação na vida, pois foi uma viagem que fiz só e tive de enfrentar o medo do desconhecido”,

lembra com satisfação de sua conquista.

AS DICAS DOS ESPECIALISTAS*
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. NEM TODAS AS CIDADES SÃO CARAS, ESCOLHA AS ECONÔMICAS

Verificar a relação custo x benefício de cada cidade é importante. Não adianta o curso caber no orçamento se o estudante tiver de cruzar o

mundo e pagar, por isso, mais caro nas passagens aéreas.

. FIQUE DE OLHO NO TIPO DE ACOMODAÇÃO

Para quem vai estudar no exterior, hospedar-se em casas de família é uma das opções mais baratas e, de quebra, o viajante tem mais chances

de treinar o idioma e interagir com quem o acolhe. As residências estudantis também são uma boa alternativa e a economia pode chegar a 30%

quando se opta por dividir a acomodação com um colega em vez de ficar em quarto privativo. Além disso, em algumas habitações, o estudante

pode preparar as refeições in house.

. PLANEJE BEM A VIAGEM

Como em tudo, o segredo do intercâmbio é o planejamento e, por isso, é fundamental pesquisar programas e destinos para encontrar os mais

acessíveis financeiramente para que o sonho caiba no seu bolso. Fechando com antecedência, além de aproveitar promoções, o viajante pode

parcelar o pagamento. Uma dica que pode ajudar a baratear os custos é evitar as altas temporadas (férias escolares, por exemplo).

. PENSE NO QUE QUER

O viajante precisa refletir bastante sobre o tipo de experiência que busca para que possa encontrar o melhor destino e programa para suas

expectativas. Algo que tenha a ver com sua profissão? Com um hobby? Uma língua que deseja aprender ou aperfeiçoar? É também essencial

buscar uma agência de intercâmbios de confiança que possa apoiar o estudante no caso de qualquer necessidade. Pesquise bem as

referências antes de fechar negócio.

 

* Recomendações da STB, CVC e CI
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PRÓXIMO PASSO: O DOUTORADO!
Sandra Regina Gouveia se aposentou em 2011, mas não parou nem pensa em parar de trabalhar tão cedo. Seu objetivo é continuar na ativa até

os 75 anos.

O PRIMEIRO EMPREGO

Trabalhei somente em duas empresas. Aos 16 anos, entrei no Citibank como office girl. Logo, fui alocada na recepção de pessoas físicas e

passei a substituir a secretária da área. Tinha um bom salário, o que me permitiu estudar inglês e dar suporte financeiro à minha família após o

falecimento do meu pai. Eu me casei aos 20 anos e fui mãe aos 21. Por isso, o sonho de me graduar em Psicologia teve de ser adiado, assim

como a minha carreira.

DE VOLTA AO TRABALHO

Em 1987, voltei ao mercado de trabalho, atuando no atendimento a clientes da antiga Telesp e, por necessidade profissional, fiz um curso de

secretariado. Em 1991, já secretária executiva do assessor do presidente da empresa, decidi estudar Letras, mas não consegui concluir a

faculdade, pois, após um ano, recém-separada, tive que priorizar os estudos do meu filho.

CONQUISTAS

Tive grandes desafios profissionais, fui coordenadora de uma equipe multifuncional e depois trabalhei na gestão de viagens corporativas da

Diretoria de Logística, cargo que ocupei por 17 anos. Durante esse período, desenvolvi e implementei projetos, dentro e fora da Telefônica, me

graduei em Turismo, depois em Gestão de Negócios e Docência do Ensino Superior. Fui instrutora de diversos cursos corporativos, o que me

incentivou a fazer pós-graduação.

“ESTOU SEMPRE BUSCANDO NOVOS HORIZONTES, ME PREPAREI
BASTANTE PARA TER OUTRA OPÇÃO DE CARREIRA.”

UMA SEGUNDA CARREIRA

Em 2009, saí da Telefônica, mas permaneci como consultora e também continuei ministrando cursos. Dois anos depois, abri uma empresa de

treinamentos e consultoria corporativa com quatro sócios, porém, por motivo de doença na família, em menos de dois anos, precisei deixar de

ser empresária, mas segui como professora. Sim, busco sempre novos horizontes e me preparei bastante para ter outra opção de carreira. Sou

oficialmente aposentada, desde 2011, mas nunca pensei em parar.



Sandra com o filho Edson, no show do roqueiro Roger

Waters.

EM 3 FACULDADES

O próximo passo será o doutorado! Desde a época da ativa, já conseguia conciliar duas

atividades profissionais, estudo e família. Não me vejo parada, quero continuar dando aulas até

os 75 anos, talvez num ritmo mais tranquilo. Hoje, leciono em três faculdades - Unip, Campos

Salles e Universidade São Judas Tadeu - disciplinas voltadas para os cursos de Administração,

Logística e Secretariado.

FAMÍLIA E SEGURANÇA

Apesar da vida atribulada, encontro tempo para curtir minhas duas netas: Luiza, de 4 anos, e

Marina, de 3 meses. Eu me programei para ter um “final de semana” de quatro dias. Assim,

aproveito ao máximo para ficar com a minha família, ler, ir ao cinema, ao teatro e encontrar

amigos. Hoje, faço o que eu gosto, tenho tranquilidade financeira e um plano de previdência

complementar, o Visão Telefônica, que me dá bastante segurança. Não preciso me preocupar

com o futuro, quer coisa melhor?

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
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NOVOS PARCEIROS ENTRAM PARA O “CLUBE”

Mais duas empresas fecharam parcerias para oferecer benefícios e descontos aos participantes do Clube de Vantagens da Visão Prev. São elas:

MOVIDA 

locadora de veículos que atua nas principais cidades do país e da América Latina, com reservas online, via telefone e lojas físicas.

LAB DO VALOR 

oferece cursos sobre finanças pessoais e gestão financeira em plataforma online, com videoaulas, além de atendimento presencial. Sua

abordagem abrange aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais.

Para saber mais detalhes sobre essas e outras parcerias, clique aqui.

VÍDEO EXPLICA O PROGRAMA DE
EMPRÉSTIMOS

Já está no ar um novo vídeo no canal da Visão Prev no YouTube. Dessa vez, o tema é o

programa de empréstimos disponível para participantes ativos e assistidos. De forma

simples e didática, o vídeo apresenta as regras gerais e de elegibilidade para contratar

um empréstimo, como é realizada a cobrança de juros, exemplos de cálculos, simulações

e o passo a passo para fazer um pedido. Clique aqui para assistir.

Imagem: IStock

http://clubevisaoprev.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=QIbbJYyYz7I&t=110s


HOMENAGEM NO DIA DO APOSENTADO

Cerca de 60 aposentados de entidades ligadas à Abrapp (Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar)

participaram da comemoração do Dia do Aposentado (24 de janeiro), na sede da Amcham/Câmara Americana do Comércio, em São Paulo. Entre

eles, estava Antonio Carneiro Aragão, escolhido pela Visão Prev para representar todos os seus assistidos na celebração. “Fiquei muito feliz

quando me ligaram para fazer o convite”, conta Aragão que era um dos homenageados mais animados do evento.

Nascido no Ceará, ele começou a trabalhar aos 15 anos como Professor no Maranhão, para onde se mudou com a família quando tinha cinco

anos. “Vim para São Paulo em 1976 e logo consegui emprego como técnico em edificações, minha formação na época. Cursei, então,

Administração de Empresas e entrei na Telesp em 1984. Atuei na área comercial da companhia, na Diretoria de Rede, e fiz diversas

especializações e até MBA para me aperfeiçoar sempre mais, pois adorava meu trabalho”, lembra.

Desde que se aposentou, em abril de 2008, Aragão fez uma série de cursos para seu “desenvolvimento e crescimento pessoal” (até

Gastronomia está nessa lista!) e oferece, voluntariamente, apresentações sobre vocação profissional para jovens de escolas públicas, além de

palestras vocacionais e de cidadania em hospitais e outros locais. “Vivo hoje com tranquilidade graças ao meu plano na Visão Prev. Se fosse só

pelo INSS, teria dificuldades. De fato, contribuir com a previdência complementar é o passo mais importante que uma pessoa pode dar. Os

colaboradores do Grupo têm de valorizar muito esse benefício”, aconselha Aragão.
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