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A PHP Error was encountered
Severity: Warning

Message: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Filename: views/edicao.php

Line Number: 19
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CAPA

Com uma economia muito instável, taxas
de juros baixas e incontáveis desafios nos
cenários interno e externo, obter bons
resultados no mercado financeiro
demanda, mais do que nunca, atenção
contínua…

SEU PLANO

Em junho, é possível mudar o perfil de
investimentos, a contribuição mensal e a
forma de recebimento de benefício nos
planos Visão Telefônica e Visão Multi.

SAÚDE

A doutora Mirian Corradi, do Hospital Sírio
Libanês, explica a importância da
vacinação na idade adulta.

PLANEJAMENTO

Se você é participante ativo, entenda como
usar o incentivo fiscal para “financiar” suas
contribuições para o plano.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Confira as dicas do educador financeiro
William Ribeiro, do canal Dinheiro Com
Você no YouTube, e cuide bem dos seus
recursos.

SAIBA MAIS

Veja como funciona a tributação dos
benefícios pagos mensalmente pela Visão
Prev.

CURTAS

Mais palestras pelo Brasil, eleições para os
Conselhos da Visão Prev, primeira parcela
do abono e distribuição de superavit.

COM A PALAVRA

Já de olho no futuro, Mariana Lopes
Fernandes, de 23 anos, aderiu ao plano
Visão Multi em janeiro deste ano.

SEU PATRIMÔNIO

Desempenho dos Investimentos



AVALIAÇÃO CONSTANTE DOS INVESTIMENTOS

Procure entender o noticiário de economia e finanças, os podcasts, análises, balanços, índices, tendências e cenários. Do Brasil e do mundo. É

realmente um trabalho que precisa de dedicação e expertise para se escolher as melhores opções de investimento. Mas essas opções não são

fixas, já que, com a volatilidade dos mercados, o que é bom hoje, amanhã pode não ser recomendado.

Para acompanhar de perto esses movimentos, a Visão Prev faz a gestão do patrimônio dos participantes de forma criteriosa e profissional, com

parâmetros claros de atuação e flexibilidade na tomada de decisão. Confira, a seguir, como funciona esse processo dinâmico de gestão:

 

A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

Tudo começa com esse documento elaborado pela Diretoria de Investimentos e aprovado pelo Conselho Deliberativo. A Política estabelece as

diretrizes de gestão dos recursos de cada plano, seguindo as determinações legais e os objetivos e premissas específicos (clique aqui e confira

a Política de seu plano). Dando transparência à estratégia de alocação, ela determina em que segmentos os recursos podem ser aplicados

(como renda fixa, renda variável, investimentos estruturados e no exterior) e os percentuais permitidos para cada opção, entre outros dados. Seu

conteúdo é revisto anualmente ou quando necessário, sempre com aprovação do Conselho Deliberativo caso haja alguma proposta de

alteração.

 

O COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Desde 2010, a Visão Prev possui um Comitê de Investimentos, antecipando-se à legislação que só estabeleceu essa exigência em 2018. Seus

membros precisam ter experiência mínima de três anos na área financeira ou de investimentos e possuir certificação que comprove sua

expertise. Liderado pelo presidente da Visão Prev e formado por representantes das patrocinadoras, dos participantes e um especialista

independente, o atual Conselho conta com os seguintes membros:

NOME CARGO

Marcelo Domingos Pezzutto Presidente do Comitê (Presidente da Visão Prev)

Luis Carlos da Costa Plaster Representante da patrocinadora (Diretor de Relações com Investidores da Telefônica)

Luiz Carlos Moreira Lima Membro independente (Sócio-fundador e diretor executivo da Berkana Patrimônio)

Manoel Carlos Carreiro do

Rego

Representante dos participantes (membro do Grupo Econômico-Financeiro da AVISÃO – Associação dos Participantes dos Planos da Visão

Prev)

TODOS OS DIAS

A Visão Prev não possui gestão própria dos ativos financeiros. Os investimentos são, portanto, administrados por gestores externos,

contratados após rigorosos processos de seleção. A entidade monitora diariamente o trabalho desses parceiros, visando assegurar o

cumprimento da Política e as premissas de risco definidas para as alocações.

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


 

UMA VEZ POR SEMANA

A equipe técnica de Investimentos e Riscos Financeiros reúne-se, semanalmente, com o diretor da área, Gustavo de Castro Araujo, e o

presidente da entidade, Marcelo Pezzutto, com o objetivo de direcionar e alinhar temas estratégicos para a gestão. Vale destacar que Gustavo é

também o Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ) que, com o apoio do Comitê de Investimentos e do Conselho

Deliberativo, responde pelas definições táticas de alocação.

 

TODO MÊS

O Comitê de Investimentos reúne-se mensalmente, ou sempre que preciso, com a participação da equipe de Investimentos e Riscos Financeiros

da Visão Prev para a discussão de temas técnicos. Nesses encontros, são avaliados os cenários econômicos, as alocações dos ativos, os

desempenhos das carteiras e eventuais necessidades ou oportunidades de alteração no posicionamento. A ideia é assegurar uma gestão ágil e

proativa frente aos movimentos do mercado.

 

A CADA TRIMESTRE

Em meio aos demais temas relativos à gestão da Visão Prev, nas reuniões trimestrais dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, também são

analisados os resultados dos investimentos e o posicionamento para o próximo período.

 

ANUALMENTE

No final do ano ou quando necessário, o Conselho Deliberativo discute e determina sobre a manutenção da Política de Investimentos para o

próximo período ou eventuais alterações com o intuito de ajustar as premissas de gestão.

 

COMO VOCÊ É INFORMADO

Diariamente, são divulgados para os participantes os resultados das alocações dos recursos nos perfis de investimentos dos planos Visão Multi

e Visão Telefônica e do plano PreVisão (clique aqui). Esses resultados são apurados pela área de Investimentos através do cálculo prévio das

cotas e suas respectivas variações e atualizados na área aberta do site. As cotas oficiais são calculadas pelo prestador de serviços ISP e

validadas e aprovadas pela área de Investimentos, sendo divulgadas na área restrita do site.

https://www.visaoprev.com.br/investimentos/rentabilidade-novo-menu/rentabilidade


A reunião do Comitê de Investimentos, no dia 30 de abril, teve a participação de Luiz Lima (membro independente do Comitê), Marcio Santiago
(analista de Investimentos), Alex da Silva (analista de Investimentos), Guilherme Bittencourt (diretor de Administração e Controle), Gustavo
Araujo (diretor de Investimentos), Marcelo Pezzutto (presidente da Visão Prev e do Comitê), Gisele Ribeiro (analista de Investimentos), Luis
Plaster (representante da patrocinadora no Comitê), Manoel Carlos do Rego (representante da AVISÃO no Comitê) e Nathália Conte (então

consultora de Riscos).

POR DENTRO DO COMITÊ

 

 

Manoel Carlos Carreiro do Rego  é o representante da AVISÃO no Comitê de
Investimentos. “Ali, verifico in loco o cuidado que a Visão Prev tem com a
gestão dos nossos recursos, em uma iniciativa de transparência que ainda é
rara no país”, destaca Manoel que tem formação na área, trabalhou na
Telefônica de 1978 a 2009, está aposentado desde 2011, é administrador de
clubes de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
e tem Certificação pela Abrapp/ICSS, com foco na área de Investimentos.
Confira, a seguir, sua entrevista sobre a importância do Comitê.

Qual é o papel do Comitê?

O Comitê avalia continuamente os investimentos que estão nas carteiras. Analisamos a performance dos ativos e as alternativas existentes no

mercado, buscando sempre as melhores práticas e os melhores resultados, a partir da relação risco x retorno definida nas Políticas de cada

plano. Nós nos reunimos uma vez por mês no mínimo, mas é muito comum fazermos reuniões não presenciais, com trocas de documentos e

informações.

Frequento vários eventos de grandes empresas e entidades e vejo que a maioria sequer possui Comitê de Investimentos e, quando tem, é

composto por dois ou três membros da própria Diretoria. A Visão Prev é realmente benchmark por criar um Comitê plural, formado por

especialistas certificados, com diferentes olhares, abordagens e conhecimentos.

 

Por que é bom ter um representante dos participantes?

A presença de um representante da AVISÃO tranquiliza todos os participantes, principalmente os assistidos, pois estamos envolvidos nesse

órgão tão importante para a gestão de nossos recursos, atestando assim, a qualidade das análises e acompanhamentos realizados, participando

das decisões adotadas e prestando satisfação de toda condução dos processos. A começar pelo trabalho feito pela equipe da Visão Prev que é

um pessoal muito competente e dedicado.

 

A tomada de decisões é ágil?

Nossa economia apresenta momentos com oscilações muito bruscas como na greve dos caminhoneiros e no caso da JBS. Essas situações

exigem avaliações precisas e decisões que, para serem adequadas, devem ser feitas por quem realmente entende e acompanha, com

constância, as diferentes alternativas. Se não, as perdas são certas e profundas. Nesses momentos, tenho visto, de modo ainda mais claro, a

agilidade e expertise da Visão Prev para fazer os melhores movimentos. Mesmo com todos os solavancos, tivemos perdas muito menores do

que a média do mercado e a recuperação foi muito adequada.



À SUA ESCOLHA EM JUNHO

De 1º a 30 de junho, os participantes dos planos Visão Telefônica e Visão Multi têm a opção de alterar suas escolhas relativas a perfil de

investimentos, contribuição mensal (para ativos e autopatrocinados) ou forma de recebimento de benefício (para aposentados e pensionistas).

Há muito que considerar nessa hora para que as mudanças reflitam suas características e necessidades individuais, aproveitando a flexibilidade

que os planos oferecem.

 

PERFIL DE INVESTIMENTOS

Os participantes ativos, assistidos, autopatrocinados e BPDs (Benefício Proporcional Diferido) podem escolher entre os cinco perfis de

investimentos criados para a gestão de seus recursos na Visão Prev. Eles apresentam diferentes perspectivas de risco e retorno conforme os

ativos que compõem suas carteiras: Super Conservador, Conservador, Moderado, Agressivo e Agressivo Renda Fixa Longo Prazo. A definição

do perfil é totalmente pessoal e pode ser alterada nos meses de junho e dezembro, e mais uma vez durante o ano, se o participante desejar,

não sendo, porém, recomendada a troca constante de carteira.

Como essa decisão deve estar alinhada com o estilo, momento de vida e objetivos de cada participante, a Visão Prev disponibiliza uma série de

informações e ferramentas para ajudar na realização de escolhas conscientes. 

Clique aqui para ver todos os materiais divulgados na aba “Investimentos” do site

Clique aqui para fazer o Teste de Perfil de Investidor

Clique aqui para conferir as respostas para as perguntas mais frequentes sobre a escolha de perfil

https://www.visaoprev.com.br/
https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/teste-perfil
../../../../noticia/para-escolher-seu-perfil-de-investimento


CONTRIBUIÇÃO MENSAL

Os participantes ativos e autopatrocinados podem redefinir os percentuais mensais de contribuições que direcionam aos planos, conforme

suas regras, da seguinte forma:

Plano Visão Telefônica
Contribuição Básica*: opcional e em percentual inteiro, de 0% a 8% do Salário de Participação, descontada em folha, com contrapartida de 100% da

patrocinadora.

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

* Para quem era elegível à aposentadoria no momento da incorporação dos planos (tinha 50 anos ou mais e, no mínimo, 5 anos de serviço
creditado), foram mantidas a Contribuição Básica (até 2%) e a Adicional (até 7%).

Plano Visão Multi
Básica: obrigatória e em percentual inteiro, de 0% a 2% do Salário de Participação, descontada em folha, com contrapartida da patrocinadora proporcional

ao tempo de empresa.

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

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

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

Clique aqui e utilize o Simulador para Ativos para entender o impacto da alteração de suas contribuições sobre seu saldo futuro.

Clique aqui e saiba mais sobre a alteração de contribuição.

 

RENDA MENSAL

Os assistidos podem trocar a forma de recebimento de seu benefício entre as duas alternativas disponíveis ou alterar os parâmetros em sua

opção atual, reduzindo ou aumentando o prazo ou o percentual de recebimento, por exemplo.

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

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

Clique aqui e utilize o Simulador para Assistidos para avaliar o impacto de sua opção sobre a duração de seu saldo no plano.

Clique aqui e saiba mais sobre a alteração de renda mensal.

Lembre-se que essas alterações podem ser feitas também pelo aplicativo da Visão Prev. Clique aqui e veja como.

https://www.visaoprev.com.br/images/ParametrosContribuicoes/URP.pdf
https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/simulador-ativos
../../../../noticia/percentual-de-contribuicao-quanto-maior-melhor
https://www.visaoprev.com.br/simulador-assistidos
../../../../noticia/sua-renda-mensal-pode-ser-revista
../../../../noticia/app-da-visao-prev-agora-permite-movimentacoes


SUAS VACINAS ESTÃO EM DIA?

Já se vão 221 anos desde que o termo “vacina” foi usado pela primeira vez em uma pesquisa feita pelo médico e cientista inglês Edward Jenner.

Era 1798 e Jenner resolveu realizar alguns experimentos a partir de histórias que diziam que os trabalhadores da zona rural não contraíam

varíola porque já haviam sido infectados pela varíola bovina, de menor impacto no organismo humano. Jenner refletiu, então, sobre a

possibilidade de que esse contato pudesse ser a chave para a proteção contra a doença e decidiu introduzir os dois vírus (primeiro o da varíola

bovina e, após um intervalo, o outro) em um garoto de oito anos que sobreviveu sem nenhuma sequela. Jenner descobriu, assim, que os

rumores sobre os camponeses tinham, de fato, uma base científica. A palavra vacina deriva justamente de Variolae vaccinae, nome científico

dado à varíola bovina.

A partir dessa primeira descoberta, vêm sendo continuamente desenvolvidas novas formas de imunização ativa (quando o próprio corpo produz

os anticorpos por meio da vacinação) para as mais diversas doenças. Importantíssimas na primeira infância, as vacinas devem estar presentes

nas diferentes fases da vida.

Longe do que pensa a maioria das pessoas, portanto, o calendário de vacinação não termina na adolescência como explica, na entrevista a

seguir, a doutora Mirian de Freitas Dal Ben Corradi , médica do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Sírio Libanês e

conselheira internacional da Society of Healthcare Epidemiology of America (Sociedade Americana de Epidemiologia Hospitalar). Confira:

 

Como funcionam as vacinas?

Existem basicamente dois tipos de vacinas: com o microrganismo vivo (mas enfraquecido, atenuado ou inativo) ou com um componente do

microrganismo. Quando a vacina é administrada, as células do nosso sistema imunológico têm contato com esse microrganismo, provocando

uma reação que estimula a produção de anticorpos. Por isso, a vacina é considerada uma imunização ativa. Se formos expostos àquele

microrganismo, posteriormente, nosso corpo já terá aprendido a se defender e produzirá uma resposta imunológica rápida e eficiente. Ou seja,

mesmo que adquira a doença, ela se dará de forma bem mais leve.

Existem vacinas contra vírus e bactérias?

Sim, os microrganismos combatidos podem ser vírus ou bactérias. No caso dos vírus, temos,

por exemplo, a tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola), a da gripe e da febre

amarela. E temos as vacinas direcionadas contra bactérias como a da meningite, da

coqueluche e da difteria. 

 

Por que está ocorrendo um movimento antivacinal em alguns países?

Esse movimento surgiu em 1998 quando o médico e pesquisador inglês Andrew Wakefield

publicou um artigo na revista científica Lancet, uma das mais renomadas do mundo,

correlacionando a vacina tríplice viral com o autismo. Posteriormente, foi descoberto que seus

dados haviam sido forjados e que, na verdade, ele tinha interesses secundários porque

pretendia patentear uma nova vacina. Embora a própria revista tenha se retratado, o estrago

foi grande e, até hoje, esse “estudo” é usado como argumentação contra as vacinas.

O movimento antivacinal prega a suposta necessidade de deixar a criança adquirir sua

imunidade “naturalmente”. Os resultados dessa postura podem ser desastrosos. Os casos de

sarampo registrados no mundo, por exemplo, tiveram alta de 300% em 2019, segundo a

Organização Mundial de Saúde. Nos três primeiros meses do ano, já foram reportados 112.163

casos da doença em 170 países.

Na foto: Dra. Mirian de Freitas Dal Ben Corradi



O movimento antivacinal é forte no Brasil?

Ele é identificável, mas não é muito forte. No Brasil, também houve aumento de casos de sarampo, porém as ocorrências se deram mais por

falhas na cobertura vacinal e por questões específicas como na divisa com a Venezuela, na região Norte, por conta da imigração daquele país.

Qual é, na sua visão, o papel da vacinação para a saúde da população?

Sem sombra de dúvida, as vacinas foram as estratégias de saúde pública mais eficazes da história da humanidade. Foram as que mais

reduziram a mortalidade e a morbidade das doenças. Isso é inegável e há uma infinidade de dados que comprovam essa constatação.

Pessoas nascidas a partir de 1990, por exemplo, podem nunca ter tido contato com indivíduos com sarampo, rubéola e poliomielite. Isso porque

as constantes ações de vacinação foram capazes de controlar ou eliminar essas doenças em nosso país. No entanto, falhas na cobertura das

campanhas ou a expansão do movimento antivacinal podem colocar em risco a erradicação ou redução significativa de muitas moléstias graves.

 

Como uma doença entra no calendário vacinal público?

O programa de imunização no Brasil avalia continuamente as doenças que causam mais morbimortalidade (sobretudo na população infantil)

versus a comprovação de eficácia da vacina. A partir dessa análise, são escolhidas as vacinas que entram no calendário oficial do sistema

público. Além disso, as vacinações podem ser feitas em clínicas e laboratórios particulares.

Um bom exemplo é a HPV, uma infecção sexualmente transmissível associada ao câncer de colo de útero, pênis, cabeça e pescoço. Os Estados

Unidos e Inglaterra reduziram a incidência de câncer de pescoço através da vacinação, sendo que 70% dos cânceres de orofaringe foram

relacionados ao HPV.

Nos postos de saúde, a vacinação contra o HPV é oferecida gratuitamente para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, visto que

idealmente ela deve ser administrada antes do início da atividade sexual. Mas existem opções em clínicas particulares para mulheres até 45

anos e homens até 26 anos.

 

Vacinação não é, portanto, coisa de criança?

De jeito nenhum. É coisa de bebê, de criança, de adolescente, de adulto e de idoso... Dependendo das doenças e das vacinas, há imunizações

e reforços para serem feitos em todas as faixas etárias.

Associar vacinação somente com os primeiros anos de vida é um erro muito perigoso. Depois de certo tempo, a quantidade de anticorpos para

algumas doenças vai diminuindo e, por isso, precisamos dos reforços. A quantidade de doses e o período de imunização variam conforme o

vírus ou a bactéria. Portanto, é fundamental ficar sempre atento ao calendário vacinal.

Além disso, há algumas doenças mais específicas e frequentes em adultos e idosos para as quais existem vacinas também. Este é, por exemplo,

o caso da pneumonia e do herpes zóster.

É bom lembrar que as vacinas contra tétano, difteria e coqueluche exigem reforço a cada dez anos. A vacina contra a gripe é anual e a faixa

etária acima de 65 anos é considerada de risco para influenza grave. Então é preciso pensar em vacina durante toda a vida, fazendo sempre os

acompanhamentos necessários.

O CALENDÁRIO PARA ADULTOS (A PARTIR DE 20 ANOS)



Vacina Dosagem/intervalos

Febre amarela 1 dose*

Hepatite B 3 doses (a segunda após 1 mês e a terceira após 6 meses)

Hepatite A 2 doses (a segunda após 6 meses)*

Herpes zóster 1 dose (recomendada a partir dos 50 anos)

HPV 3 doses (o intervalo varia conforme a vacina). Pode ser administrada até os 45 anos para mulheres e até os 26 anos para homens

Influenza (gripe) 1 dose anual

Meningite ACWY e B
1 ou mais doses (ACWY) e 2 doses (B), recomendadas em situações que justifiquem como presença de comorbidades e risco

epidemiológico, entre outras

Pneumonia
1 dose (recomendada a partir dos 60 anos ou para quem apresenta a doença com frequência, tem imunossupressão ou não tem

baço)

Tríplice bacteriana (difteria, tétano e

coqueluche)
1 dose a cada 10 anos**

Tríplice viral (sarampo, caxumba e

rubéola)
2 doses (a segunda após 6 meses)* São necessárias as duas doses, caso não tenha tomado na infância ou adolescência

Varicela (catapora) 2 doses (a segunda após 1 mês)* São necessárias as duas doses, caso não tenha tomado na infância ou adolescência

* Somente até os 60 anos. Após essa faixa etária, apenas em situações que justifiquem como presença de comorbidades e risco epidemiológico,
entre outras

** No serviço público, costuma ser oferecida a Dupla Bacteriana para adultos (difteria e tétano)

 

IMPORTANTE:
Fale sempre com seu médico para avaliar seu caso e necessidades específicas de imunização.

Gestantes, em especial, não devem tomar nenhuma vacina sem antes conversar com seu ginecologista/obstetra.

Consulte o calendário de vacinação de seu estado/município para checar as vacinas oferecidas gratuitamente.

Quer saber mais? Então clique aqui e acesse o site da Sociedade Brasileira de Imunização (Sbim). Lá você
encontra calendários específicos para cada faixa etária.

https://sbim.org.br/calendarios-de-vacinacao


O INCENTIVO FISCAL PODE “FINANCIAR” SUAS
CONTRIBUIÇÕES

Quem investe em previdência complementar conta com o incentivo fiscal concedido pelo governo que permite deduzir todas as contribuições e

aportes, até o limite de 12% da renda bruta, da base de cálculo do Imposto de Renda na Declaração de Ajuste Anual, pelo modelo completo.

Dessa forma, pode-se reduzir o imposto a ser pago ou aumentar as possibilidades de restituição.

No caso dos ativos, é possível pagar menos IR diretamente sobre seu salário mensal, uma vez que o desconto das contribuições é feito em folha

e, portanto, a patrocinadora tem acesso a todos os cálculos necessários para aplicar o incentivo fiscal no mês a mês.

Dessa forma, o benefício do governo acaba “financiando” suas contribuições mensais, como fica claro nos exemplos abaixo. Se o participante

começa a fazer sua dedução no limite de 12% logo no começo do ano (para quem utiliza a Declaração completa, é sempre bom lembrar), ele

paga menos IR mensalmente e aumenta seu saldo de conta na Visão Prev. Além disso, os recursos já começam a usufruir a boa rentabilidade

que vem sendo apresentada pelos perfis de investimentos (clique aqui e confira os materiais divulgados na aba “Investimentos” do site).

 

No Exemplo 1, a pessoa paga R$ 365,12 de Imposto de Renda mensalmente. Nesse caso, o

profissional não faz contribuição previdenciária e, portanto,   não utiliza o incentivo fiscal. 

No Exemplo 2, o profissional é participante da Visão Prev e faz as Contribuições Básica e Adicional

máximas permitidas pelo plano (Visão Multi). Ele paga R$ 328,51 de IR, beneficiando-se do incentivo

fiscal.

No Exemplo 3, além das Contribuições Básica e Adicional máximas, o participante faz uma

Contribuição Suplementar de 8% para chegar o mais próximo do limite da vantagem fiscal permitida.

Ele se beneficia mais ainda do incentivo, pagando R$ 238,51 de IR. 

Ou seja, 22,5% do valor direcionado para as contribuições, nos Exemplos 2 e 3, foi “financiado”
pelo incentivo fiscal.

 Em comparação com o Exemplo 1.

 Economia rentabilizada em uma estimativa de 6,45% ao ano.

 Saldo projetado considerando a rentabilidade do perfil Super Conservador dos últimos 12 meses (6,45%).

(1)

(2)

(3)

https://www.visaoprev.com.br


Utilize o Simulador de Incentivo Fiscal para saber como usar esse benefício da melhor forma (clique aqui e
acesse).

Aproveite essa oportunidade para, se for o caso, aumentar suas contribuições mensais, de 1º a 30 de junho
(clique aqui para saber mais).

https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/simulador-incentivo-fiscal
../../../../noticia/a-sua-escolha-em-junho


SEU DINHEIRO PRECISA SER BEM CUIDADO

O Brasil encerrou o primeiro trimestre deste ano com aproximadamente 62,7 milhões de pessoas inscritas em cadastros de inadimplentes e que,

portanto, enfrentam dificuldades para ter acesso a crédito, seja por meio de compras a prazo, financiamentos ou empréstimos. O dado

representa mais de 40% da população brasileira adulta e foi divulgado, em abril, pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e

pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

Com ou sem crise econômica, o indicador revela uma realidade dura de encarar, mas que precisa ser enfrentada sob o risco de prejudicar o

presente e também o futuro de muita gente: a educação financeira do brasileiro deixa bastante a desejar. Esse foi um dos aspectos abordados

por William Ribeiro, criador do canal Dinheiro Com Você , em sua palestra para o programa “Visão Mais Perto”, no dia 20 de março, em São

Paulo. “Educação financeira tem muito mais a ver com comportamento do que com matemática”, garante.

“Quando decidi abandonar minha carreira anterior, como engenheiro e empresário, para atuar como educador financeiro, vários amigos me

disseram que não valia a pena, que eu estava abraçando uma causa perdida. Mas segui em frente mesmo assim e sou muito feliz no que faço.

Acredito na frase que dizia o homem mais rico da Babilônia: a prosperidade de uma nação depende da prosperidade financeira de seus

indivíduos.” Confira algumas reflexões e dicas importantes que William compartilhou no encontro, sempre de forma descontraída e com uma

boa dose de humor:

 

Nós precisamos falar de dinheiro

“Esse é um tabu imenso no Brasil. Existe muito preconceito em torno do dinheiro, como se fosse algo errado, um pecado. É como se cuidar do

seu dinheiro, pensar nele, fizesse de você uma pessoa gananciosa. Essa postura tem um pouco a ver com religião.

Mas você trabalha ou trabalhou uma boa parte da sua vida e precisa cuidar bem do fruto do seu suor. Isso não é um erro. Ouço muita gente

dizer ‘eu não falo de dinheiro porque eu não tenho’. Oras, você não tem dinheiro justamente porque não fala sobre ele, não se informa, não

pensa a respeito, não procura entender seus hábitos e padrões em relação a ele. É o contrário!”

Memória inflacionária

“Outra coisa que prejudica bastante é o nosso passado de inflação nas alturas. Já se foram

mais de 20 anos desde que o Brasil saiu desse cenário de hiperinflação, mas o comportamento

do brasileiro ainda não mudou muito. Ou seja, mantivemos aquela cultura de ‘entrou dinheiro?

corre pra gastar’. Por quê? Porque era assim mesmo. De um dia para o outro, o dinheiro perdia

muito valor. Mas é necessário alterar esse esquema mental porque a realidade é outra. As

pessoas precisam urgentemente aprender a fazer orçamento doméstico, planejar as compras e

poupar.”

 

Poupar para quê?

“Para o que você quiser: a aposentadoria, uma viagem, a casa própria, um curso de

especialização, um negócio... Quando você poupa e investe, o dinheiro gera dinheiro. Ou seja,

é um passo adiante. Primeiro, você trabalha para ganhar dinheiro para viver e fazer suas

coisas. Economizando e investindo uma parte disso, os recursos ‘trabalham’ para você.

Precisamos construir essa cultura no Brasil: de colocar o dinheiro para trabalhar para nós. Isso

não é pecado, é planejamento financeiro. O dinheiro pode não ser o veículo da sua vida, mas é

a gasolina. É você que define a direção para onde vai, mas sem gasolina não chega a lugar

nenhum.”

Na foto: William Ribeiro



Quem gosta de economizar?

“Ninguém. As pessoas gostam mesmo é de gastar. Só que esse é um dos pilares mais relevantes da boa gestão financeira! Não importa

somente o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Não adianta você ter um megassalário e torrar tudo, comendo em restaurante caro,

trocando de carro e celular toda hora e por aí vai. E olha que tem muita gente que faz isso! E tem também muita gente que ganha pouco e

consegue economizar. Por isso, sempre digo que é uma questão de comportamento, de querer poupar. É em cima dessa postura que

construímos o nosso patrimônio (a não ser, é claro, quem já herdou tudo...).

Gosto daquela frase que afirma que “o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo patrão”. Se você se guiar por ele, está perdido, sempre

vai faltar, não interessa quanto você ganhe!”

 

Mas como economizar?

“É preciso seguir três dicas básicas: faça (e cumpra!) um orçamento doméstico, viva de acordo com as suas possibilidades e tome cuidado com o

seu cérebro. Aí as pessoas perguntam: qual é a melhor forma de fazer orçamento? A que mais se ajusta a você – pode ser por aplicativo de

celular, planilha Excel, caderneta de papel... Tem opções para todos os tipos e gostos, o que importa é você pesquisar, achar a que é boa para

você, acompanhar de perto seus gastos, identificar os furos no orçamento e os desperdícios. Ou seja, usar o orçamento para compreender o seu

comportamento e perceber o que precisa melhorar. O próprio orçamento já ajuda a cumprir a segunda dica e não se endividar para viver em um

patamar que não é o seu e do qual você vai acabar sendo escravo.

A terceira dica é engraçada porque gostamos de achar que somos racionais nas nossas escolhas e que, no que diz respeito ao consumo,

compramos apenas o que precisamos. Mas não é bem assim. Se o cara está bravo, ele compra alguma coisa para esquecer da raiva. Se está

feliz, compra porque, afinal, ele merece... Desculpa para comprar é o que não falta!”

 

Tenha um bom colchão

“O colchão financeiro deveria ser o primeiro objetivo de todo mundo e poucas pessoas têm o seu. É uma reserva equivalente a, por exemplo,

seis meses de salário que deve ficar investida para aquelas dores de barriga que a vida nos manda. Vejo muita gente entrando em um

financiamento de casa própria de 30 anos e não tem colchão financeiro mínimo para uma emergência.” 



 

Qual é o melhor investimento?

“Não existe ‘o’ melhor investimento. Isso depende de cada pessoa, de suas características, vontades, medos, o quanto ela suporta ou não os

riscos de cada alternativa. Então, o importante é procurar se conhecer e saber o básico sobre as opções existentes. Entender um pouco o que é

liquidez, risco e retorno, por exemplo, é um bom começo. A liquidez é a rapidez com que você converte um investimento em dinheiro vivo. O

risco, como o nome já diz, é a probabilidade de você perder dinheiro (e já adianto que não existe um investimento 100% seguro, nem a

poupança porque se ela render pouco, você perde para a inflação). Em geral (atenção, em geral), quanto maior o risco de um investimento, maior

a sua perspectiva de retorno que é a rentabilidade que ele oferece em um determinado período.

Meus conselhos são: 1. Invista sempre somente naquilo que você conhece (e procure entender um pouco de investimentos, por favor!) e 2. Não

siga todas as recomendações do gerente do seu banco que pode ser uma pessoa muito legal, mas que tem metas a cumprir e que, por mais

que goste de você (ou diga que goste), no fim do mês, ele precisa do salário.”

 

Cuidado!

“Fuja – mesmo! – daqueles investimentos que prometem multiplicar seu dinheiro do dia para a noite. Não existe milagre no mercado financeiro.

Acho o Brasil muito permissivo, pois essas pessoas deveriam ser presas por mexerem com a esperança alheia e, às vezes, com a poupança de

uma vida inteira. Portanto, não se deixe enganar. Se não quiser ou não puder aprender o suficiente para gerir seu próprio patrimônio, procure

um agente autônomo ou uma boa corretora. Mas procure se informar ao máximo sobre sua reputação.

Entre as piores opções de investimento que temos, estão os títulos de capitalização, a poupança e os CDBs dos grandes bancos que costumam

pagar muito pouco. E, entre as melhores, estão o Tesouro Direto, a Bolsa de Valores, os fundos imobiliários e imóveis. Mas, repito: para ser

realmente uma boa opção, o investimento precisa ser bem analisado e estar alinhado com suas expectativas e características. E, no caso de

vocês, com certeza, a Visão Prev é uma excelente alternativa!”

 

Equilíbrio é tudo

“É essencial fazer a diferença entre lidar bem com dinheiro e ser sovina. Você não precisa se tornar uma daquelas pessoas que conta quantos

pedaços de pizza cada um comeu na hora que vem a conta na pizzaria. Tem gente que economiza demais, pensa que vai viver para sempre e

nunca gasta. E tem gente que não economiza nada, pensa só no dia de hoje e gasta tudo. O equilíbrio é o segredo para muita coisa na vida e

também para uma boa gestão financeira.”



COMO FUNCIONA A TRIBUTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS

A forma como seu benefício é (ou será) tributado – ou seja, como se dá a cobrança de Imposto de Renda no momento da aposentadoria - é

definida assim que você entra no plano.  Veja a seguir as respostas para as perguntas mais comuns sobre esse tema recebidas pela Central de

Atendimento ou nos Plantões de Dúvidas feitos pela equipe da Visão Prev:

 

Quais os tipos de tributação?

Existem dois regimes de tributação: pela Tabela Progressiva ou pela Tabela Regressiva.

 

Quando o participante faz essa escolha?

De acordo com a legislação, a opção pelo regime tributário é feita até o último dia útil do mês seguinte à entrada do participante no plano. Caso

a opção não seja manifestada, automaticamente, ficará valendo o regime progressivo de tributação.

 

É possível alterar o regime de tributação?

A escolha pelo regime de tributação não pode ser alterada. As únicas exceções ocorrem quando há troca de plano no caso de Portabilidade,

migração entre planos ou incorporação de planos. Isso porque, nessas situações, há mudança em relação ao CNPB do plano original do

participante.

 

Qual é a diferença entre os dois modelos?

A tributação progressiva segue a mesma tabela de alíquotas de Imposto de Renda usada para os salários. Nos planos de previdência

complementar, os valores são tributados no pagamento do benefício mensal, conforme a Tabela Progressiva de IR vigente. Veja, abaixo a tabela

atual:

Base de Cálculo Alíquota Parcela a Deduzir do IR

Até R$ 1.903,98 Isento R$ 0,00

De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 7,5% R$ 142,80

De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 15% R$ 354,80

De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 22,5% R$ 636,13

Acima de R$ 4.664,68 27,5% R$ 869,36



Dedução por dependente: R$ 189,59

 

No caso de Resgate (quando o participante sai da empresa patrocinadora e opta por resgatar suas contribuições no plano), o recolhimento é de

15% na fonte, independentemente do valor, com compensação na Declaração de Ajuste Anual do IR. Ou seja, se o total resgatado for tributável

pela alíquota de 27,5%, a diferença entre os 15% retidos no ato do Resgate e os 27,5% devidos será paga no momento da Declaração de Ajuste

Anual do ano fiscal de referência do pagamento.

Na tributação regressiva, a renda recebida a título de benefício ou no Resgate de valores acumulados está sujeita à incidência de Imposto de

Renda retido na fonte de forma definitiva, exclusiva e sem deduções sobre o valor total (ou seja, não há, por exemplo, dedução por dependente

nem ajuste na Declaração Anual).

Essa tabela foi criada pelo governo para incentivar os investimentos em previdência complementar de longo prazo. Por isso, a alíquota de IR

começa mais alta (35% para contribuições com menos de dois anos) e vai caindo à medida que os recursos permanecem investidos, até atingir

10%, para mais de dez anos.

Período Alíquota

Até 2 anos 35%

de 2 a 4 anos 30%

de 4 a 6 anos 25%

de 6 a 8 anos 20%

de 8 a 10 anos 15%

Mais de 10 anos 10%

Importante: O tempo se refere ao período de cada contribuição e não de vinculação ao plano. No pagamento da renda mensal, são sempre

utilizadas as contribuições mais antigas e, portanto, com alíquotas menores.



 

Em que situação o participante ou assistido deve ficar mais atento ao seu regime de tributação?

No que diz respeito à tributação, é essencial refletir sobre duas questões no momento de receber o benefício: qual o valor de renda necessário

e como pagar menos IR. Na Tabela Progressiva , existe a possibilidade de solicitar a renda mensal dentro da faixa de isenção, não havendo

assim retenção de imposto mensal. Na definição de rendas maiores, é bom analisar o valor de benefício x a alíquota de incidência de IR.

Na Tabela Regressiva , o participante deve avaliar a divisão do seu saldo entre as alíquotas, definir o valor necessário a fim de pagar menos

imposto e, se possível, esperar que as retiradas só sejam feitas sobre o saldo na menor alíquota. É bom destacar que, mesmo que você tenha

aderido ao plano há mais de dez anos, isso não significa que todo o seu saldo já esteja na alíquota de 10%, pois a referência é o período de

cada contribuição.

Um participante pode, por exemplo, ter R$ 240 mil de saldo no plano na hora da aposentadoria, sendo que:

R$ 100 mil estão na alíquota de 10%

R$ 80 mil estão na alíquota de 15%

R$ 60 mil estão na alíquota de 20%

Nesse caso, o ideal seria optar por um benefício que utilizasse apenas a parte do saldo com alíquota de 10%, para que o restante dos recursos

chegue às alíquotas menores. Além de prolongar a duração do patrimônio no plano, o saldo remanescente continua sendo corrigido conforme a

rentabilidade dos investimentos.

Outro ponto a ressaltar é que os planos Visão Multi e Visão Telefônica oferecem a opção de aposentadoria com benefício zero, ou seja, é

permitido se aposentar sem realizar retiradas mensais. Para os participantes que estão na Tabela Regressiva, essa estratégia pode ser

interessante para esperar que as contribuições “envelheçam”. Para os que estão na Tabela Progressiva, a opção também pode ser vantajosa

para deixar o saldo rentabilizando por mais tempo antes de iniciar as retiradas.

Merece também atenção a questão do saque de até 30% do saldo (nos planos Visão Telefônica e Multi). Se houver intenção de realizar o saque,

vale lembrar que o valor não precisa ser sacado de uma vez só. Pode-se, assim, programar retiradas em percentuais menores até alcançar os

30%, de acordo com a necessidade, o que permite reduzir a incidência de IR.



OS CURTAS DESTA EDIÇÃO

EM PORTO ALEGRE E BRASÍLIA

O time da Visão Prev esteve na capital gaúcha e em Brasília nos dias 26 de abril e 21 de maio, respectivamente. Com palestras sobre os planos

Visão Telefônica e Visão Multi e Plantões de Dúvidas para os participantes de todos os planos, a entidade avança em seu objetivo de estar mais

perto dos participantes, ampliando o conhecimento sobre o funcionamento dos planos. Os encontros foram abertos também a participantes de

municípios próximos às duas capitais.

Na foto: Participantes no encontro promovido em Porto

Alegre.

 

“No encontro, acabei vendo que eu tinha dúvidas que nem sabia que tinha. A
apresentação destacou aspectos para os quais eu precisava ficar mais atento
como a atualização da lista de beneficiários para evitar problemas futuros. As
orientações recebidas e a troca de experiências entre os participantes foram

excelentes. Confio bastante na Visão Prev, até porque sua comunicação é
muito boa e transparente, mas essa aproximação aumenta ainda mais nossa

tranquilidade.”

Antônio José Coronet, assistido do plano Visão Telefônica.

NESTE ANO, TEM ELEIÇÃO NA VISÃO PREV

 

 

 

Em outubro, você poderá escolher seus representantes no Conselho Deliberativo e no

Conselho Fiscal. Clique aqui e leia, na última edição do Mirante, a entrevista de Emilio José

Fezzi, conselheiro deliberativo eleito pelos participantes, sobre como a representatividade

nesses dois órgãos contribui para a transparência e a governança da Visão Prev. Em breve,

serão divulgados todos os detalhes do processo eleitoral.

PRIMEIRA PARCELA DO ABONO

../../../../noticia/a-importancia-da-representatividade-nos-conselhos


 

 

A Visão Prev irá pagar, no dia 28 de junho, juntamente com o benefício do mês, a antecipação

de 50% do abono anual para os assistidos dos planos Telefônica BD e Visão Telefônica

(oriundos dos planos TCP Prev, CelPrev, VivoPrev e TCO Prev). O pagamento da segunda

parcela é feito em dezembro, quando ocorre a retenção de Imposto de Renda sobre o valor

total do abono.

DISTRIBUIÇÃO DE SUPERAVIT

 

 

Os participantes que eram ativos ou autopatrocinados dos planos Visão Telefônica, TGestiona

e VivoPrev em 31 de dezembro de 2016 têm direito a uma parcela do superavit apurado,

naquela data, por esses planos. Os valores variam individualmente e o acesso à distribuição do

excedente depende da situação atual do participante no plano, conforme determina a

legislação. Todos estão sendo informados, caso a caso, por comunicados enviados pela Visão

Prev.



DE OLHO NO AMANHÃ!

Na foto: Mariana Lopes Fernandes

Com apenas 23 anos, Mariana Lopes Fernandes não tem ideia do que pretende fazer quando

se aposentar. Mas já está de olho no amanhã. Prova disso é que aderiu ao plano Visão Multi

em janeiro deste ano.

 

O primeiro emprego

“Eu estava começando a faculdade de Marketing quando entrei, em 2014, na área de

Comunicação da Atento Brasil, prestando serviço para o Grupo Telefônica. Foi meu primeiro

emprego! Surgiu, então, uma oportunidade, em março de 2017, de me internalizar e fui

efetivada no cargo de analista de vendas júnior da Telefônica Brasil. A função não tinha muita

relação com a minha formação, porém era um segmento em que eu já estava atuando e vi que

seria uma oportunidade de ingressar em uma grande multinacional e tentar posteriormente me

colocar na minha área. Atualmente, sou analista de vendas pleno.”

Um descuido

“No dia do programa de integração, um representante da Visão Prev falou sobre a entidade, as vantagens e o funcionamento do plano, o Visão

Multi. Fiquei muito interessada, mas, por um descuido, acabei perdendo o formulário. O tempo foi passando e eu fui postergando minha

adesão.”

 

Incentivo essencial  

“Praticamente toda a minha família trabalhou na Telefônica. Meu pai foi da época da Telesp e minha mãe, que se desligou em 2011, ficou dez

anos na empresa. Um dia, estava com a minha madrinha, que também é funcionária do Grupo, voltando para casa. Conversa vai e conversa vem

dentro carro, quando surgiu o assunto da Visão Prev. Ela falou muito da importância de ter o plano, que eu não deveria esperar mais, que na

casa dela todos contribuíam, que era superfácil fazer a adesão pelo site. Ou seja, foi mais um incentivo.”

“NÃO SEI O QUE FAREI NA APOSENTADORIA, MAS O PLANO ME DÁ
MAIS SEGURANÇA PARA ESSE FUTURO DISTANTE QUE UM DIA

CHEGARÁ.”

Sábia decisão

“Meus pais também viviam me cobrando, diziam que era um ótimo benefício e que eu não deveria deixar passar tanto tempo. Mas eu sempre

acabava esquecendo e ficava para o dia seguinte. Até que, com tantos conselhos, inclusive de colegas da empresa, resolvi entrar no plano. Fiz a

adesão em janeiro, com a ajuda de uma amiga que é participante há muitos anos. Ela me estimulou bastante, esclareceu algumas dúvidas que

eu tinha sobre a questão tributária e me auxiliou no passo a passo pelo site.”

 

Ainda longe do amanhã

“Sou muito jovem e, sendo bem sincera, o futuro pós-carreira ainda me parece remoto. Não tenho planos do que vou fazer quando me

aposentar. Mas uma coisa é certa: com todas as mudanças que estão previstas na reforma da Previdência e o tanto que se comenta que um dia,

não tão distante, as contas não vão fechar, é impossível não se preocupar em ter uma boa reserva e fazer um investimento seguro. Acredito que

o plano de previdência será o meu caminho alternativo ao INSS.”

 

Satisfação e segurança

“Estou bem feliz com a minha decisão. A Visão Prev valoriza muito a comunicação, leio os informativos para acompanhar o que está

acontecendo com a entidade, com os meus investimentos e sobre o assunto de forma geral. Nunca me sinto desinformada. É, sem dúvida, uma

relação bem transparente. Tenho certeza de que foi uma escolha que terá um impacto bastante positivo nesse futuro ainda tão longe, mas que

um dia chegará.”



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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