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CAPA

Difícil? Muito! Impossível? De jeito
nenhum... Com essa postura em mente, a
equipe da Visão Prev conseguiu,
novamente, superar seu desempenho na
percepção dos participantes. Na Pesquisa
de Satisfação,…

ENTREVISTA

Leia, nesse bate-papo com o presidente
Marcelo Pezzutto, como foi o ano de 2019
para a Visão Prev e as expectativas para
2020.

SEU PLANO

Com a reforma da Previdência, fique atento
para aproveitar ainda mais as vantagens do
seu plano na Visão Prev!

GESTÃO

Acompanhe as mudanças feitas na Política
de Investimentos dos perfis para este ano,
visando reduzir o nível de risco.

SAIBA MAIS

Entenda como é calculado e distribuído o
superavit dos planos Visão Multi, Visão
Telefônica e Telefônica BD.

RELACIONAMENTO

Visão Prev contata os participantes BPD
para informar sobre sua situação e seus
direitos no plano.

COMPORTAMENTO

Dimas Moura, criador do canal Mais 50 do
YouTube, explica como se preparar para
viver uma aposentadoria sensacional.

TRIBUTAÇÃO

Veja como declarar seu plano de
previdência no Ajuste Anual de IR para
garantir a correção dos dados.

COM A PALAVRA

Conheça a aposentada Marisa Fiori que
nunca teve receio de mudar para
conquistar novos sonhos.

CURTAS SEU PATRIMÔNIO

http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/satisfacao-dos-participantes-atinge-95081
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/leia-nesse-bate-papo-com-o-presidente-marcelo-pezzutto-como-foi-o-ano-de-2019-para-a-visao-prev-e-as-expectativas-para-2020
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/com-a-reforma-da-previdencia-fique-atento-para-aproveitar-ainda-mais-as-vantagens-do-seu-plano-na-visao-prev
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/acompanhe-as-mudancas-feitas-na-politica-de-investimentos-dos-perfis-para-este-ano-visando-reduzir-o-nivel-de-risco
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/entenda-como-e-calculado-e-distribuido-o-superavit-dos-planos-visao-multi-visao-telefonica-e-telefonica-bd
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/visao-prev-contata-os-participantes-bpd-para-informar-sobre-sua-situacao-e-seus-direitos-no-plano
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/dimas-moura-criador-do-canal-mais-50-do-youtube-explica-como-se-preparar-para-viver-uma-aposentadoria-sensacional
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/veja-como-declarar-seu-plano-de-previdencia-no-ajuste-anual-de-ir-para-garantir-a-correcao-dos-dados
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/veja-como-declarar-seu-plano-de-previdencia-no-ajuste-anual-de-ir-para-garantir-a-correcao-dos-dados1
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/nossa-homenageada-no-dia-do-aposentado-a-eleicao-da-visao-prev-para-o-conselho-deliberativo-da-abrapp-e-o-e-bom-ter-visao
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/edicao/83/seu-patrimonio


Nossa homenageada no Dia do
Aposentado, a eleição da Visão Prev para
o Conselho Deliberativo da Abrapp e o “É
bom ter visão”.

Desempenho dos Investimentos



SATISFAÇÃO DOS PARTICIPANTES ATINGE 95,08%!

Além de alcançar essa marca histórica, a equipe da Visão Prev tem ainda muito mais a

comemorar com os resultados da última edição da Pesquisa de Satisfação, promovida de 3 a

14 de dezembro do ano passado. Quer um exemplo? Além desse elevado índice geral de

satisfação, obtido pela soma das notas 7 a 10 nas avaliações, o total de notas 10 representou

34,97% dos resultados (9,01 pontos percentuais a mais do que em 2018), indicando que os

participantes estão realmente satisfeitos com a Visão Prev!

         Foram recebidas mais de 1.400 respostas anônimas e espontâneas de participantes

ativos, assistidos, BPDs e autopatrocinados dos quatro planos administrados pela entidade.

Dos 33 aspectos analisados, mais da metade teve aprovação superior a 90% e treze

apresentaram índice de satisfação entre 80% e 90%.

         “Estamos chegando muito próximos da qualidade máxima na percepção dos

participantes. Esses resultados nos trazem o grande desafio de manter ou, se possível,

incrementar ainda mais os resultados, trabalhando na melhoria contínua de nossas ações e

identificando novas oportunidades para surpreender positivamente nossos participantes”,

comenta Marcelo Pezzutto, presidente da Visão Prev.

SATISFAÇÃO GERAL COM A VISÃO PREV (2019)



A EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE SATISFAÇÃO GERAL

AS 10 MAIORES MÉDIAS

95,24% > Facilidade para encontrar e usar o simulador de empréstimos      

95,22% > Prazo para a liberação do crédito                                            

95,08% > Satisfação geral com a Visão Prev                                            

93,99% > Confiança nas informações passadas pela Visão Prev          

93,86% > Confiança nas empresas do Grupo Telefônica patrocinadoras dos planos

92,65% > Perfis de Investimentos  

92,52% > Confiança nos dirigentes da Visão Prev

92,31% > Site

92,22% > Atendimento

91,70% > Gestão dos investimentos

MAIS PERTO DO “PLANO PERFEITO”

Na pergunta “Indique a distância entre seu plano na Visão Prev para o que você considera um plano de previdência perfeito”, o índice que

aponta a proximidade continua em evolução:



CONFIRA, A SEGUIR, OUTRAS NOTAS DA PESQUISA:

REGULAMENTO E REGRAS DO PLANO

CONFIANÇA NOS DIRIGENTES DA VISÃO PREV



CONFIANÇA NAS EMPRESAS DO GRUPO TELEFÔNICA PATROCINADORAS
DOS PLANOS

CONFIANÇA NAS INFORMAÇÕES PASSADAS PELA VISÃO PREV

* item avaliado a partir de 2016

PERFIS DE INVESTIMENTOS*



* item avaliado a partir de 2016

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS*

* item avaliado a partir de 2016

GESTÃO DOS INVESTIMENTOS*



FORMAS DE COMUNICAÇÃO

SITE

MIRANTE ONLINE



APLICATIVO

FACEBOOK

RELATÓRIO ONLINE



E-MAIL

SMS

PORTAL VISÃO EDUCA



EVENTOS VISÃO MAIS PERTO

NOVO BOLETIM DE INVESTIMENTOS (LANÇADO EM AGOSTO DE 2019)

ATENDIMENTO



CAPACIDADE DE ESCLARECER DÚVIDAS POR TELEFONE

CAPACIDADE DE ESCLARECER DÚVIDAS POR E-MAIL

CAPACIDADE DE ESCLARECER DÚVIDAS PELO ATENDIMENTO PESSOAL



CAPACIDADE DE ESCLARECER DÚVIDAS POR WHATSAPP

CAPACIDADE DE ESCLARECER DÚVIDAS PELO CHAT ONLINE

CAPACIDADE DE ESCLARECER DÚVIDAS NOS PLANTÕES DE DÚVIDAS



FORMATO E REGRAS DO PROGRAMA DE EMPRÉSTIMO

TAXAS DE EMPRÉSTIMOS

FACILIDADE PARA ENCONTRAR E USAR O SIMULADOR DE EMPRÉSTIMOS



PRAZO PARA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO

VALEU!

A Visão Prev agradece a todos os participantes pelo reconhecimento de seu empenho em melhorar continuamente suas entregas. O

próximo Mirante trará uma matéria abordando os principais comentários recebidos na Pesquisa de Satisfação e os planos de ação para

contemplar as sugestões. J



PLANO DE VOO BEM AJUSTADO
GARANTE UM ANO EXCELENTE
         Se fosse comparado a uma viagem de avião, o ano de 2019 para a Visão Prev seria

aquele voo que enfrentou bem os sobressaltos do percurso e terminou em uma bela

paisagem, com um pouso tranquilo e seguro. Não que fossem poucos os desafios em um

cenário de dificuldades na aprovação da reforma da Previdência e de guerra comercial entre

Estados Unidos e China. Isso para ficar apenas em dois exemplos...

         À frente dessa aeronave, juntamente com uma equipe de 45 profissionais comprometidos

com a melhoria contínua de suas atividades, está Marcelo Pezzutto, presidente da Visão Prev.

“Foi um ano duro, mas que terminou realmente muito bem. Tivemos ótimos resultados de

processos que vêm sendo implementados há vários anos”, comenta. Acompanhe a análise de

2019 e as perspectivas para 2020 nessa entrevista de Marcelo Pezzutto para o Mirante:

Marcelo Pezzutto

COMO VOCÊ CLASSIFICARIA O ANO DE 2019?

Foi um período difícil, mas conseguimos nos posicionar de forma positiva, com boas entregas ao longo do ano. Esse esforço foi reconhecido por

nossos próprios participantes como demonstrou nossa Pesquisa de Satisfação anual. Atingimos um índice de satisfação geral de 95,08% que é

extremamente alto, sobretudo quando analisamos o crescimento das notas 10 recebidas nos diferentes quesitos, o que indica que os

participantes têm uma avaliação realmente muito elevada do nosso trabalho (clique aqui para conhecer os resultados da pesquisa).

Ao mesmo tempo que isso nos traz uma grande alegria, também aumenta nossa responsabilidade e autocobrança porque atingimos um patamar

difícil de superar. Mas continuaremos nos empenhando para assegurar entregas cada vez melhores aos nossos participantes.

COMO FOI O RESULTADO DAS CARTEIRAS NO ANO?

Em 2019, conseguimos utilizar de forma muito adequada a estrutura de investimentos já implantada há alguns anos. Nossa renda fixa estava

muito bem posicionada nos títulos mais longos e, com a redução dos juros, apresentou um ótimo desempenho em todas as carteiras. Soubemos

também aproveitar as oportunidades em renda variável e terminamos o ano com as seguintes rentabilidades:

 Rentabilidade no ano % acima do CDI

Perfil Super Conservador 6,01% 100,7%

Perfil Conservador 13,02% 218,1%

Perfil Moderado 20,20% 338,3%

Perfil Agressivo 25,94% 434,6%

Perfil Agressivo RF LP 29,13% 488,0%

Plano PreVisão 9,78% 163,8%

Plano Telefônica BD 8,46% 141,7%

O cenário em 2020 será bastante diferente e, por isso, já prevemos alterações em nossa Política de Investimentos para ajustar nossas carteiras

a esse novo momento, de taxas de juros mais baixas, com títulos mais curtos de menor volatilidade (clique aqui para saber mais). Além desses

ajustes para enfrentar a mudança de cenário, estamos avaliando a possibilidade de oferecer aos participantes formas diferenciadas de investir

seus recursos na Visão Prev.
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A VISÃO PREV TAMBÉM VEM SE DESTACANDO PELAS INICIATIVAS DIGITAIS,
COMO ESSE ASPECTO AVANÇOU NO ANO PASSADO?

As inovações tecnológicas têm evolução constante e precisamos estar sempre ligados nas novidades. Em 2019, demos alguns saltos

importantes nesse sentido, com a implantação do atendimento por WhatsApp, a publicação do novo site da Visão Prev (com a área aberta e a

área restrita totalmente reformuladas, mais fáceis de navegar e responsivas a qualquer tipo de tela) e a ampliação das funcionalidades em nosso

aplicativo, incluindo alterações cadastrais, votação durante as eleições para os Conselhos e realização de Contribuições Esporádicas (é possível

até mesmo copiar o código de barras do boleto e colar diretamente no app do seu banco para pagamento). Em 2020, vamos incluir no aplicativo

a alteração de beneficiários e solicitação de benefício.

Também melhoramos o atendimento telefônico (clique aqui para saber mais), implantamos o recadastramento por reconhecimento facial e

lançamos uma nova versão de nosso Boletim de Investimentos que divulga a rentabilidade do mês com vídeos, gráficos, análises de mercado e

podcasts (clique aqui para acessar).

Nosso foco é atender todos os públicos, conforme suas características e necessidades, com opções variadas, que facilitem a vida dos

participantes e tornem nosso relacionamento sempre melhor.

QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, REALIZADO EM
MAIO?

O primeiro destaque de nosso Planejamento Estratégico é que foi o terceiro ciclo em que

envolvemos os colaborados em nossas análises. Além de enriquecer as discussões, essa

participação incentiva maior compromisso com as decisões tomadas e maior conhecimento

sobre os focos da entidade para os próximos anos.

Em geral, avaliamos nosso caminho para os três próximos anos, mas, em 2019, fomos

estimulados pelo Conselho Deliberativo a elaborar um planejamento estratégico com prazo

mais longo. Muitas das decisões e sugestões propostas ainda estão em estudo de viabilidade,

mas partimos do fato de que este é um momento fundamental para nosso crescimento,

impulsionado, entre outros fatores, pela reforma da Previdência. Os brasileiros precisam

despertar para a importância da previdência complementar nesse novo cenário e para a

necessidade de planejar adequadamente a chegada da aposentadoria, sob risco de enfrentar

problemas sérios no futuro.

Por isso, estamos finalizando as análises para a criação de um plano aberto aos familiares de

nossos participantes e acompanhando a situação do mercado para avaliar eventuais

oportunidades no processo de consolidação e fusão de planos que vem ocorrendo, com

entidades menores repassando a gestão de seus planos a entidades maiores.

PARA 2020, QUAIS SÃO OS MAIORES FOCOS DA VISÃO PREV?

Vamos, com certeza, dar sequência às nossas iniciativas digitais e cuidar com muita atenção da rentabilidade das carteiras no novo cenário de

juros mais baixos, como já comentei. Iremos também incrementar nossas ações de educação financeira e previdenciária, justamente em função

do momento econômico e da necessidade de programar melhor a aposentadoria, que exigem mais conhecimento e protagonismo dos

participantes.

Além disso, queremos conhecer ainda melhor nossos participantes, para que possamos desenvolver um relacionamento sob medida para suas

características e demandas, em termos de comunicação e atendimento. Isso desde sua adesão ao plano.

Sabemos que previdência complementar é um assunto que parece distante e complexo, inclusive em função das regras que regem o setor, mas

precisamos nos empenhar ao máximo para que nossos participantes queiram e possam se informar melhor e, assim, aproveitar bem as

vantagens que nossos planos lhes oferecem.

../../../../noticia/melhor-tambempelotelefone
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COM A REFORMA DA PREVIDÊNCIA,
SEU BENEFÍCIO AQUI VALE AINDA MAIS!

         Depois de muitos anos de idas e vindas, o governo finalmente promulgou a reforma da Previdência, em novembro do ano passado. O

objetivo da medida, segundo o Executivo, foi reduzir o deficit nas contas da Previdência Social, com economia estimada de cerca de R$ 800

bilhões em dez anos.

         As regras ficaram mais rígidas, estabelecendo prazos mais longos para acessar os benefícios e reduzindo os valores recebidos. Antes, por

exemplo, não havia idade mínima para aposentadoria pelo INSS e, agora, quem entra no mercado de trabalho não se aposenta antes dos 62

anos (mulheres) e dos 65 anos (homens) e o tempo mínimo de contribuição será de 15 anos (mulheres) e 20 anos (homens).

         Diante do novo cenário, os benefícios da Visão Prev farão uma diferença ainda maior na sua vida, mesmo para quem se encaixa nas regras

de transição (clique aqui para conhecê-las). Veja, a seguir, as facilidades e a flexibilidade dos planos da Visão Prev em relação às novas regras

da Previdência Social.

IDADE MÍNIMA PARA O BENEFÍCIO

No INSS antes        

=> Não havia idade mínima

=> Era necessária a aplicação obrigatória do fator previdenciário (clique aqui para ver a

tabela) se a aposentadoria fosse por tempo de contribuição e opcional se fosse

pela regra de pontos.

No INSS agora   

=> Homens - 65 anos, com tempo mínimo de contribuição*  de 20 anos

=> Mulheres - 62 anos, com tempo mínimo de contribuição*  de 15 anos

Nos planos Visão Multi e Visão Telefônica

=> 50 anos, para homens e mulheres, com tempo mínimo de contribuição para o plano de

5 anos

No plano Telefônica BD*

=> 57 anos, para homens e mulheres, com tempo mínimo de contribuição para o plano de

10 anos

*  Para quem começou a trabalhar antes da reforma: são 15 anos, para homens e mulheres

* É preciso estar aposentado pelo INSS

1

1

2

1

2 
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APOSENTADORIA NORMAL

No INSS antes        

=> Média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, limitado ao teto

que, em dezembro de 2019, era de R$ 5.839,45.

No INSS agora        

=> Média de 100% do histórico de contribuições, limitado ao teto que, em dezembro de 2019, era de R$ 5.839,45.

=> Ao atingir o tempo mínimo de contribuição (20 anos para homens e 15 anos para mulheres), os trabalhadores terão direito a 60% do valor

do benefício integral, com o percentual subindo 2 pontos para cada ano a mais de contribuição.

Nos planos Visão Multi e Visão Telefônica

Transformação do saldo de conta total do participante em renda mensal. Há duas formas de pagamento que podem ser alteradas duas vezes

por ano (em junho e dezembro): percentual do saldo (de 0% a 2%), até esgotamento dos recursos, ou por prazo determinado (de 5 a 30 anos).

No plano Telefônica BD

         90% x SRB*  – BPP (Benefício Previdencial Padrão)*

* Salário Real de Benefício (média dos últimos 36 salários)

*  Unidade de Referência do Plano Telefônica BD. Atualmente, o valor é de R$ 4.400. Se a conta acima for negativa, o participante receberá

um benefício mínimo (10% x SRB).

1 2

1 

2

NA PRÁTICA...

Veja quanto receberia uma pessoa que se aposenta aos 65 anos, com salário de R$ 10 mil e 29 anos de contribuição.



Pelo INSS

Média Salarial: R$ 5.839,45 (com contribuição sempre pelo teto)

% do Benefício pela nova regra: 78%

Cálculo do Benefício: R$ 5.839,45 x 78% = R$ 4.554,77

A correção é definida pelo governo ano a ano

 

Nos planos Visão Multi e Visão Telefônica

Reserva acumulada na Visão Prev: R$ 1.000.000, rentabilizadapelo retorno dos investimentos

 Por percentual do Saldo Por prazo determinado

Escolha do participante 0,6% 20 anos

Valor do benefício R$ 6.000 R$ 5.639

 

No plano Telefônica BD

SRB = R$ 10.000 (para simplificar, média dos últimos 36 salários igual ao último salário)

BPP = R$ 4.400

Cálculo do benefício: 90% x R$ 10.000 – R$ 4.400 = R$ 4.600

A correção é anual pelo INPC acumulado

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

No INSS antes        

=> Média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, sem utilização do

fator previdenciário, limitado ao teto que, em dezembro de 2019, era de R$ 5.839,45.

No INSS agora        

Passou a ser chamada de Aposentadoria por Incapacidade Permanente

=> O benefício será de 60% + 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos. Ou seja, para chegar a 100%, são necessários 40 anos de

contribuição.

=> Somente em casos de invalidez decorrente de acidente de trabalho, doenças profissionais ou do trabalho, o cálculo do benefício

permanece como era anteriormente.

Nos planos Visão Multi e Visão Telefônica

O valor é o mesmo da Aposentadoria normal, sendo que, para participantes ativos e autopatrocinados, ao saldo acumulado é acrescido o Saldo

de Conta Projetado, em que se paga a projeção de seu patrimônio no plano até os 60 anos.

No plano Telefônica BD

O valor é o mesmo da Aposentadoria normal.

NA PRÁTICA...

Por contemplar regras e realidades muito diversas, seria inadequada uma comparação de valor de benefício no caso de

Aposentadoria por Invalidez, mas é possível solicitar um cálculo específico para você, no seu plano, pelos canais de atendimento

da Visão Prev.



PENSÃO POR MORTE

No INSS antes        

=> Para dependentes de segurados da Previdência, como filhos menores de 21 anos e cônjuges (clique aqui para ver a regra).

=> 100% do benefício recebido pelo participante em vida, independentemente do número de dependentes.

 No INSS agora        

=> Para dependentes de segurados da Previdência, como filhos menores de 21 anos e cônjuges (clique aqui para ver a regra).

=> Para pensões com valores acima de um salário mínimo, o benefício corresponderá a 60% do valor recebido pelo participante em vida,

sendo acrescido 10% para cada dependente adicional, até o limite de 100%. Ou seja, se houver apenas uma viúva, ela receberá 60% do
valor, desde que cumpridas as novas regras que limitam o acúmulo de benefícios. 

 Nos planos Visão Multi, Visão Telefônica e PreVisão

=> O valor é o mesmo da Aposentadoria normal, sendo que, para os beneficiários legais de participantes ativos e autopatrocinados, ao saldo

acumulado é acrescido o Saldo de Conta Projetado , em que se paga a projeção de seu patrimônio no plano até os 60 anos.

=> São considerados beneficiários legais:

o cônjuge
o/a companheiro/a, desde que tenham o reconhecimento da condição de dependente pelo Regime Geral de Previdência Social
os filhos e os enteados de até 21 anos incompletos
os filhos e enteados solteiros, maiores de 21 anos de idade e menores de 24 anos, desde que sejam estudantes em curso superior oficialmente reconhecido

Nos planos Visão Telefônica e Visão Multi, na ausência de beneficiários legais, os indicados ou herdeiros/espólio recebem, em parcela única, o

saldo de conta rateado em partes iguais entre todos.

No plano PreVisão, os beneficiários indicados sobrepõem os beneficiários legais caso a indicação tenha sido formalizada no período de

02.12.2014 e 06.06.2017 e se o participante não tiver feito qualquer alteração de indicação de beneficiário posteriormente. Nesse caso, a

Pensão por Morte será rateada, considerando os percentuais que o participante informou para os beneficiários. Caso não haja percentual

informado, o benefício será dividido em partes iguais.

No plano Telefônica BD

O valor é o mesmo da Aposentadoria normal, pago aos beneficiários de forma vitalícia ou enquanto durar sua condição. A pensão é calculada

considerando, como na nova regra do INSS, uma cota familiar e tantas cotas individuais quantos forem os beneficiários, até o máximo de 5.

https://www.inss.gov.br/orientacoes/dependentes/
https://www.inss.gov.br/orientacoes/dependentes/


MUDANÇAS NA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA
2020
         Todos os anos, a Visão Prev revê a Política de Investimentos de seus planos e perfis. Por quê? Essa necessidade está diretamente ligada

às movimentações no cenário econômico-financeiro, tanto no Brasil como no exterior, que podem ter impacto sobre o comportamento e o

desempenho das carteiras.

         Os ajustes respondem a dois pilares fundamentais da previdência complementar: preservação dos recursos investidos e visão de longo

prazo. Juntos, esses pilares oferecem parâmetros para que os investimentos não estejam excessivamente expostos a riscos e tenham sempre

sua análise voltada não apenas para eventuais perigos e oportunidades momentâneos, mas também para perspectivas mais alongadas.

         Partindo desses pressupostos e considerando o cenário dos últimos anos, com reduções significativas nas taxas de juros, a Política de

Investimentos para 2020 teve alguns ajustes de rota, aprovados pelo Conselho Deliberativo. O principal objetivo é reduzir o risco nos perfis.

Acompanhe:

PERFIL SUPERCONSERVADOR

Em função das características de liquidez de sua carteira, esse perfil não teve nenhuma

alteração.

 

PERFIL CONSERVADOR

Como era =>  90% de títulos de renda fixa com vencimento de até 5 anos e 10% vinculados ao

CDI

Como será => 65% de títulos de renda fixa com vencimento de até 5 anos e 35% vinculados ao

CDI

 

PERFIL MODERADO

Não será feita nenhuma mudança na composição da renda variável, multimercado e

investimentos no exterior. Já a parcela em renda fixa teve a seguinte modificação:

Como era -> 65% de títulos com vencimento em até 5 anos, 20% de títulos com vencimento

acima de 5 anos e 15% vinculados ao CDI

Como será -> 55% de títulos com vencimento em até 5 anos, 15% de títulos com vencimento

acima de 5 anos e 30% vinculados ao CDI

Outra novidade é que a área de Investimentos da Visão Prev, juntamente com o Comitê de

Investimentos, buscará identificar boas opções também em Private Equity e Fundos de

Investimentos Imobiliários. A alocação máxima nesses dois segmentos, prevista na Política

para 2020, será de 3% do patrimônio total do perfil.



PERFIL AGRESSIVO

Assim como no perfil Moderado, não haverá nenhuma mudança na composição da renda variável, multimercado e investimentos no exterior. Já

a parcela em renda fixa teve a seguinte modificação:

Como era => 30% de títulos com vencimento em até 5 anos, 55% de títulos com vencimento acima de 5 anos e 15% vinculados ao CDI

Como será => 25% de títulos com vencimento em até 5 anos, 50% de títulos com vencimento acima de 5 anos e 25% vinculados ao CDI

Também para esse perfil, foram aprovados investimentos em Private Equity e Fundos de Investimentos Imobiliários, com alocação máxima nos

dois segmentos de 5% do patrimônio total do perfil.

PERFIL AGRESSIVO RENDA FIXA LONGO PRAZO

Como era => 95% de títulos de renda fixa com vencimento acima de 5 anos e 5% vinculados ao CDI

Como será => 65% de títulos de renda fixa com vencimento acima de 5 anos e 35% vinculados ao CDI

ATENÇÃO!
Mesmo com as alterações propostas, continuará havendo risco nos perfis de investimentos conforme os ativos de cada carteira. Portanto,

em situações críticas, poderão ocorrer resultados negativos.

A escolha do perfil é sempre definida pelo participante, de acordo com suas características e necessidades, podendo ser revista nos meses

de junho e dezembro.

Quer mais detalhes sobre as mudanças nas alocações?  Então, clique aqui.

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

https://www.visaoprev.com.br/atendimento-e-comunicacao/noticias/noticias/363-politica-de-investimentos-2020
https://www.visaoprev.com.br/investimentos/politica-de-investimentos/politicas-por-planos


ENTENDA O QUE É SUPERAVIT

Os planos de previdência podem gerar superavit em seus resultados. Existem regras específicas para apurar e distribuir os valores excedentes,

caso eles sejam apurados. Como participante, é importante compreender o funcionamento desse processo. Veja:

 

O que é superavit?

De forma bem genérica, superavit é a diferença, para mais, entre uma receita e uma despesa. Na previdência complementar, a apuração do

superavit ocorre de maneira diferente para os planos BD (de Benefício Definido como o Telefônica BD) e CD (de Contribuição Definida como o

Visão Telefônica e o Visão Multi).

 

Então, o que é superavit em um plano BD?

Vale primeiro lembrar que, nos planos de Benefício Definido (caso do Telefônica BD), o valor dos benefícios (de aposentadoria por idade, tempo

de serviço ou invalidez, por exemplo) é calculado através de uma fórmula no início de sua concessão. Uma vez definido, esse valor será fixo e

vitalício, sendo reajustado anualmente pelo INPC. O mesmo vale para as pensões aos beneficiários legais, no caso de falecimento do

participante, que são pagas de forma vitalícia ou enquanto durar sua condição.

Para determinar qual o total de recursos necessários para todos esses pagamentos, anualmente é feita a chamada avaliação atuarial que analisa

os dados de cada participante (como idade, sexo e salário) e de seus beneficiários. Ao final de todos os anos, o balanço do plano indica se

houve equilíbrio, falta (deficit) ou sobra (superavit) de caixa, comparando os recursos previstos versus os recursos efetivamente usados para o

pagamento dos benefícios.

E em um plano CD?

Vale também lembrar que, nos planos Contribuição Definida (caso do Visão Telefônica e do

Visão Multi), o valor dos benefícios (como aposentadoria normal e por invalidez) é resultado

do saldo total de conta no momento da concessão. O mesmo vale para as pensões por morte,

quando o patrimônio é distribuído entre os beneficiários até seu esgotamento.

Acontece que esses dois planos oferecem, aos participantes ativos e autopatrocinados, o

Saldo de Conta Projetado que funciona como uma espécie de seguro para os casos de

invalidez ou morte (chamados de benefícios de risco), em que se paga um valor adicional ao

saldo de conta acumulado do participante, considerando a data da ocorrência da invalidez ou

morte até a idade de 60 anos.

Para determinar qual o total de recursos necessários para a cobertura desses benefícios de

risco, anualmente é feita a avaliação atuarial que analisa os dados de cada participante (como

idade, sexo e salário) e, com base em hipóteses atuariais e financeiras, consegue calcular o

valor necessário para provisão desses dois benefícios, caso venham a ocorrer. Ao final de

todos os anos, o balanço do plano indica se houve equilíbrio, falta (deficit) ou sobra (superavit)

de caixa, comparando os recursos previstos versus os recursos efetivamente usados para o

pagamento de pensões por morte ou aposentadorias por invalidez de ativos e

autopatrocinados.



E o que acontece com o superavit gerado?

Por lei, as entidades têm até três anos para fazer a distribuição obrigatória do superavit aos participantes e o processo precisa ser aprovado

pelo Conselho Deliberativo.

 

E como é calculado o valor individual do superavit?

Nos planos Visão Telefônica e Visão Multi , somente têm direito ao superavit os participantes ativos e autopatrocinados com menos de 60 anos,

na data de fechamento do balanço (31 de dezembro de cada ano). Esse direito segue a proporção do valor que foi determinado para o

pagamento dos benefícios de risco a cada participante, na avaliação atuarial, conforme a probabilidade de ocorrência de um desses eventos.

Ou seja, se o total destinado à cobertura de riscos no plano foi de R$ 500.000,00 para 2018 e a avaliação de João determinou seu valor

proporcional como sendo de R$ 500, o de Ana foi de R$ 300 e o de Antonio foi de R$ 800, no momento da distribuição do superavit, eles

receberão valores também proporcionais a essa participação.

No plano Telefônica BD, a definição do valor individual do superavit depende das características do participante (como idade, sexo, salário e

benefício) e dos beneficiários, se houver, bem como das hipóteses atuariais e financeiras e do valor total do superavit a distribuir. A parcela do

superavit que cabe a cada um é, portanto, calculada proporcionalmente à sua participação na composição do total da reserva de Benefício

Definido, calculada atuarialmente.

 

Como é distribuído o superavit?

Pela legislação, o superavit deve ser distribuído aos participantes da seguinte forma:

Para ativos e autopatrocinados (no Visão Multi, Visão Telefônica e Telefônica BD): o valor       individual do superavit é usado para abatimento de suas

contribuições mensais.

Para assistidos e pensionistas (somente no Telefônica BD): o valor individual do superavit        é usado para pagamento de uma renda adicional temporária

por, no mínimo, 36 meses.



ALÔ, ALÔ, BPDS
         Os participantes BPDs (sigla de Benefício Proporcional Diferido) são aqueles que trabalharam em uma das patrocinadoras e aderiram a um

plano administrado pela Visão Prev. Em algum momento, eles se desligaram da empresa e resolveram continuar no plano, sem fazer

contribuições, até cumprirem os requisitos para receber sua aposentadoria.

         Alguns desses participantes, porém, perdem contato com a entidade, deixando, por exemplo, de atualizar seus dados cadastrais. Com isso,

não recebem informações sobre mudanças nas regras do plano, comunicados sobre novidades no atendimento e convites para iniciativas da

Visão Prev. E mais: muitos já estão aptos à aposentadoria pela entidade e nem sabem disso.

         Para se aproximar desses participantes e avisá-los sobre sua situação e seus direitos no plano, a Visão Prev realizou um trabalho de

contato com cerca de 750 BPDs, por telefone, e-mail, SMS, correspondência e WhatsApp. Vale destacar que essa não é uma obrigação da

entidade, mas uma deliberação no sentido de conscientizar os participantes a aproveitar seu plano da melhor maneira possível.

         Eles foram, então, informados sobre suas opções - como fazer Aportes, aumentando o valor de sua aposentadoria futura, alterar o perfil de

investimentos, adequando-o às suas características e momento de vida, ou até mesmo avisar sobre sua elegibilidade à aposentadoria. O

trabalho trouxe ótimos resultados – entre eles, possibilitar que dois beneficiários iniciassem o recebimento de suas pensões, benefício que eles

sequer sabiam ter, após o falecimento do participante que não havia orientado sua família sobre seus direitos no plano.

Edson Bianchi Baylo

“Eu me aposentei pelo INSS em 2015, mas

continuo trabalhando na área de

telecomunicações. Com o contato da Visão

Prev, descobri que já tinha direito ao

benefício pela entidade e podia receber meu

saldo em pagamento único. Tive apoio pleno

da equipe, com todas as orientações para

que eu fizesse uma escolha consciente. O

processo foi bem transparente, simples e

digital, sem burocracia nenhuma.” 

Renata Aparecida Felonta

Para ser bem sincera, eu esqueci do plano,

tanto que estranhei quando a Visão Prev

entrou em contato comigo por

correspondência e depois por telefone.

Pensei que fosse alguma confusão ou até um

golpe. Na verdade, foi uma grata surpresa,

pois pude acessar meus recursos no plano,

dos quais nem lembrava mais. Achei uma

iniciativa louvável da entidade.” 

Vanderci da Silva

“Não esperava por isso. De repente, recebo

uma ligação, falando que eu tinha dinheiro na

Visão Prev e já podia receber meu benefício

em um só pagamento. Como fui esportista,

comecei a trabalhar formalmente mais tarde.

Cursei Engenharia Civil e Agrimensura e aos

45 anos entrei na Telefônica, onde fiquei por

uns cinco anos. Pelo INSS, terei que me

aposentar por idade, mais tarde. A Visão Prev

está de parabéns por essa ação.” 

SEUS DADOS ESTÃO ATUALIZADOS?
Todos os participantes devem manter seus dados cadastrais corretos junto à Visão Prev.

Se você conhece algum participante BPD, divulgue essa informação para garantir que eles também estejam sempre em contato com a

entidade.



COMO SE PREPARAR PARA
APROVEITAR A APOSENTADORIA
         Dimas Moura trabalhou em empresas como Bradesco, NCR, AT&T, Compaq, HP e Unisys,

onde atuou como executivo de Marketing na área de TI. Ainda na ativa, ele fez o que,

infelizmente, poucas pessoas fazem: soube se preparar bem para a aposentadoria, tanto do

ponto de vista financeiro como psicológico. Aos 59 anos, Dimas resolveu se desligar do

mundo corporativo e seguir seu projeto de vida. Três anos depois, ele vem não apenas

realizando seus sonhos, mas também ajudando outras pessoas a seguir seu exemplo e

conquistar uma aposentadoria plena de propósito e significado. Foi sobre essa experiência

que ele falou no último encontro “Visão Mais Perto”, em dezembro do ano passado. Confira, a

seguir, alguns dos destaques de sua apresentação:

Dimas Moura

FALTA CLAREZA

“A menos que algo terrível aconteça, todos os profissionais um dia irão se aposentar. Com o aumento da longevidade, ao contrário do passado

em que era sinônimo de fim da vida, hoje a aposentadoria é um período que oferece uma série de oportunidades e novas experiências. O

problema é que as pessoas não se preparam adequadamente e, no dia em que saem da ativa, parecem pegas de surpresa, sem saber o que

fazer. Por isso, acabei me dedicando à sensibilização para esse novo momento, pois não há prazer maior do que ter liberdade financeira e

tempo para realizar seus sonhos. Todo mundo merece ter esse prazer, mas ele depende muito de planejamento e boas escolhas que devem

começar cedo.”

INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

“Não há nada mais gostoso do que ter liberdade financeira na aposentadoria: fazer o que se quer na hora em que se quer. É essencial, portanto,

aprender sobre educação financeira. Dinheiro não aceita desaforo: temos que conhecer e acompanhar de perto nossos investimentos. As

pessoas que têm plano de previdência complementar oferecido por suas empresas são privilegiadas. Eu, por exemplo, devo grande parte do

meu sossego às duas previdências que tenho de companhias em que trabalhei. Mas é fundamental saber aproveitar essa vantagem: na ativa,

contribuindo ao máximo e entendendo bem as regras e benefícios, e, na aposentadoria, usando os recursos com sensatez, sem desperdício. Ao

longo da vida, perdemos milhares de reais por escolhas malfeitas, por decisões erradas, e com dinheiro não se brinca.”

 

APERTAR OS CINTOS

“Ao contrário do que se pensa, gasta-se muito na aposentadoria com itens como saúde, entre outros. É, então, necessário cortar custos

supérfluos e luxos que não agregam nada e acabam aos poucos com nosso dinheiro. Esse ajuste de estilo de vida permite uma existência com

qualidade, mesmo que mais simples, mas com muito mais sentido. Semanalmente, acompanho meu orçamento e o resultado dos meus

investimentos para que eu possa seguir em frente com segurança e independência. Já é difícil para nossos filhos viverem em um mundo de

queda do emprego formal e maior rotatividade no mercado de trabalho, imagine colocarmos o peso de nosso sustento sobre eles? Quem não

se planeja nem controla os gastos, infelizmente, corre esse risco.”

 

VIVER INTENSAMENTE

“Sempre quis fazer algo relevante para o futuro. Como eu gosto de projetos sociais, minha intenção era dar a volta ao mundo, oferecendo

mentoria profissional para jovens carentes, com os conhecimentos que adquiri em um curso nos Estados Unidos, mas minha esposa teve

depressão e eu precisei adiar esse sonho. Um dia, em uma palestra sobre longevidade na Câmara Americana de Comércio, em São Paulo, eu

me dei conta de que o envelhecimento costuma ser abordado de forma negativa, a partir do que se perde e não do que se ganha. Por isso,

resolvi criar um blog e um canal no YouTube sobre esse tema, o Mais 50, dedicados a quem busca conteúdo relevante para uma vida

com mais qualidade, intensidade e felicidade. Além disso, desenvolvo um trabalho social com jovens, em Cotia (SP).”

https://mais50x.com/dimas-moura/
https://www.youtube.com/channel/UCgnObbnVxy-2cBddpT6V1VQ


MELHORES CIDADES PARA APOSENTADOS

“A partir da ideia de mostrar coisas boas para se fazer na vida depois dos 50 anos, comecei a estudar sobre o assunto e participei de um evento

nos Estados Unidos, no qual foram apresentadas as 36 melhores cidade do mundo para se viver após a aposentadoria. Eu quis ver e entender

esses locais de perto (quais são seus diferenciais? o que oferecem?) e, em dois anos de projeto, fui para 18 dessas cidades, nas quais

americanos e europeus aposentados vivem com cerca de 1.500 dólares por mês. Vi que são lugares com boa infraestrutura em que se leva

sobretudo uma existência simples e conectada com a natureza e as pessoas, longe dos apelos do consumo.”

PELO MUNDO, COM SIMPLICIDADE

“Tenho viajado muito, mas sempre de forma simples. Fico sobretudo em hostels que são pousadas em que se compartilha a experiência do

turismo de modo mais coletivo, desde as acomodações até as refeições. O resultado é que, além de nos divertirmos muito, conhecemos

pessoas de diversos lugares e idades (em geral, mais jovens) e gastamos infinitamente menos.”

SEMPRE ATIVO

“Quando chegamos a essa idade, não podemos simplesmente viver por viver. Temos que saborear a vida com atenção e propósito. O que você

quer deixar como legado de sua passagem nesse mundo? O que você está fazendo para o seu bem-estar e de outras pessoas? Mesmo parando

de trabalhar, você tem que continuar com uma vida ativa para que seu cérebro e seu corpo se mantenham ativos e você possa fazer a diferença

naquilo que gosta.”

OS PERENNIALS

“O termo perennial é usado para identificar pessoas que não se definem por sua idade cronológica. É um mindset, ou seja, uma forma de pensar

e agir. São pessoas que gostam de colaborar, estão preocupadas em ter objetivos, se arriscam em experimentar novas possibilidades e querem

viver com intensidade. Não é só o meu mundo que importa, mas o nosso mundo. Por isso, a ideia é cooperar e compartilhar conhecimentos de

forma ampla. E a internet é uma grande aliada nesse sentido, com a formação de grupos de interesse para viver e trocar experiências em

conjunto. Tenho diversos exemplos nesse sentido que apresento no meu canal.”



ATRIBUTOS ESSENCIAIS

“Você não nasce perennial, você se torna perennial, mantendo uma atitude que visa

transformar o mundo em um lugar melhor para todos. E a aposentadoria é um excelente

momento para exercitar esse mindset. Ou seja, é vital desenvolver atributos como:

Ser curioso e observador

Ter paixão pelo que faz

Ser flexível

Importar-se com os outros

Ser resiliente

Ser generoso

Ter abertura para o que é novo

Ser proativo

Ser perennial não é uma questão de idade. Portanto, há perennials bem jovens e mais velhos.

É um exercício, uma forma de estar no mundo que, eu garanto, vale muito a pena!”

https://www.youtube.com/watch?v=kgeIzKxmzqo


AS INFORMAÇÕES DO SEU PLANO PARA A RECEITA

No ano passado, a malha fina da Receita Federal reteve mais de 700 mil Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda. Isso representa

uma elevação de cerca de 11,5% no comparativo com 2018, sobretudo em função do cruzamento mais eficiente de informações gerado pela

digitalização dos processos. Os problemas podem ter várias causas, entre elas, inconsistências nos dados apresentados por diferentes fontes.

Para que isso não aconteça em relação ao seu plano de previdência, fique atento ao modo correto de declarar suas informações.

INFORMES

 A Visão Prev emite dois tipos de documentos, com informações que também são encaminhadas à Receita Federal: os Informes de
Rendimentos (para quem retirou recursos da entidade em 2019, na forma de renda mensal ou como resgate, ao deixar a patrocinadora) e os

Informes de Contribuições  (para quem realizou aportes ou contribuições diretas à entidade em 2019).

Os participantes ativos (empregados de uma das patrocinadoras) recebem seu Informe de Rendimentos da empresa e nele consta, entre outros

dados, o valor das contribuições feitas à Visão Prev abatidas mensalmente do salário. Esse Informe também é emitido pela patrocinadora para

pessoas que se tornaram participantes BPDs, autopatrocinados ou assistidos ao longo de 2019, sendo relativo aos meses em que eram seus

colaboradores. Veja:



PARA PARTICIPANTES ATIVOS DURANTE TODO O ANO

Informe de Rendimentos , indicando os valores das contribuições mensais descontadas em folha de pagamento, emitido pela patrocinadora (a

empresa do Grupo na qual trabalha)

+

Informe de Contribuições , para quem fez Contribuições Esporádicas ou Aportes diretamente para a Visão Prev em 2019 (via boleto), emitido

pela entidade e disponível na área restrita do site, em Página inicial > Informe de Contribuições, a partir de 1º de março.

  

PARA PARTICIPANTES ATIVOS DURANTE PARTE DO ANO

(ou seja, que se tornaram BPDs, autopatrocinados ou assistidos ao longo de 2019)

Informe de Rendimentos , indicando os valores das contribuições mensais descontadas em folha de pagamento, emitido pela patrocinadora (a

empresa do Grupo na qual trabalhou), até o mês em que esteve na ativa.

+

Informe de Contribuições , para os BPDs e autopatrocinados que fizeram Contribuições Esporádicas ou Aportes diretamente para a Visão Prev

em 2019 (via boleto), emitido pela entidade e disponível na área restrita do site, em Página inicial > Informe de Contribuições, a partir de 1º de

março. No caso de quem se tornou assistido, ver explicação abaixo.

 

PARA ASSISTIDOS E QUEM RESGATOU RECURSOS DO PLANO

Informe de Rendimentos , emitido pela entidade e disponível na área restrita do site, em Página inicial > Informe de Rendimentos , a partir de 1º

de março. 

Se o assistido tiver realizado Aportes em 2019, essa informação constará em seu Informe, no campo 3.3.

 

PARA AUTOPATROCINADOS

Informe de Contribuições , com as contribuições mensais e, se for o caso, as Contribuições Esporádicas ou Aportes, emitido pela entidade e

disponível na área restrita do site, em Página inicial > Informe de Contribuições, a partir de 1º de março.



A QUESTÃO DO SUPERAVIT

Os participantes que eram ativos ou autopatrocinados dos planos Visão Telefônica, TGestiona e VivoPrev em 31/12/2016 tiveram direito à

distribuição do superavit apurado no plano Visão Telefônica, em maio de 2019. O superavit é um excedente dos valores destinados à cobertura

de invalidez e morte e a parcela relativa a cada participante foi calculada de forma proporcional à sua participação na composição do total da

reserva para esses benefícios.

De acordo com a legislação, a distribuição desse excedente aos participantes só pode ser feita na forma de abatimento das contribuições

normais (Básica e Adicional) descontadas em folha de pagamento, até o esgotamento do saldo individual de superavit. Saiba mais na matéria

“Entenda o que é superavit” (clique aqui).

Os cerca de 6.300 participantes com direito ao superavit puderam optar por suspender suas contribuições até esgotar o montante ou mantê-las

e aumentar ainda mais seu patrimônio no plano. Essa decisão gera diferentes implicações na Declaração de Ajuste de IR, como foi explicado na

época e vale a pena retomar:

 

> Quem resolveu manter as contribuições pode utilizar normalmente o benefício fiscal (saiba mais abaixo).

> Quem optou por suspender as contribuições deve se lembrar que as contribuições feitas utilizando o superavit não podem ser usadas no

cálculo do benefício fiscal, pois não são consideradas pela Receita como contribuições feitas diretamente pelo participante no período.

 

Veja as respostas às principais dúvidas sobre o superavit na hora de fazer a Declaração:

 

Com que tabela foi tributado o total pago de superavit aos desligados?

O valor foi tributado de acordo com o regime pelo qual o participante optou no momento de sua adesão ao plano. Para quem está na Tabela

Progressiva, a tributação foi de 15% na fonte, com ajuste na Declaração. Para quem está na Tabela Regressiva, a alíquota utilizada foi de 35%,

exclusiva na fonte – ou seja, sem ajuste na Declaração.

 

 

Como declarar esses valores? São rendimentos tributáveis?

Os participantes que foram tributados pela Tabela Progressiva devem declarar o valor recebido como rendimento tributável, enquanto os

participantes da Tabela Regressiva terão de lançar como rendimento sujeito à tributação exclusiva. A Visão Prev irá disponibilizar, no início de

março, o Informe de Rendimentos com os valores e campos corretos para declaração.

 

Por que só se deve declarar o valor líquido recebido na Tabela Regressiva? Há possibilidade de restituição?

A Tabela Regressiva é considerada definitiva e exclusiva. Isso significa que a tributação é recolhida exclusivamente na fonte e não há

possibilidade de ajuste na Declaração. Por isso, só é necessário declarar os valores líquidos recebidos como benefício, resgate ou saque

adicional, por exemplo, não sendo exigido declarar o imposto recolhido na fonte.

O abono anual, pago aos assistidos, é o único pagamento na Tabela Regressiva que exige a declaração do valor líquido e do imposto recolhido

na fonte.

 

Importante:

Siga sempre as informações que constam em seu Informe de Rendimentos e de Contribuições. Se tiver alguma dúvida, contate a Visão Prev

para evitar erros em sua Declaração.
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O INCENTIVO FISCAL

Quem usa o modelo completo para a Declaração pode deduzir as contribuições e aportes

feitos à Visão Prev no ajuste anual do IR (somente os realizados pelo participante e não pela

patrocinadora). A dedução é limitada a 12% do total dos rendimentos tributáveis como salário

ou pró-labore, ganhos com aluguéis e pensão judicial.

Se, ao preencher as informações, você perceber que não usou o benefício ao máximo,
comece agora mesmo a programar suas contribuições de 2020 para utilizar melhor esse
incentivo! Assim, você consegue diminuir o imposto a ser pago ou aumentar a restituição, além

de incrementar sua reserva para a aposentadoria.



Marisa, com a pequena Maria Luísa, sua neta.

TRÊS CARREIRAS E MUITAS
REALIZAÇÕES!
Marisa Fiori nunca teve receio de mudar. Formada em Nutrição e atuando na área, resolveu

realizar um sonho de criança: trabalhar na Telefônica. Aposentada, prestou concurso e, hoje, é

funcionária de um programa municipal de saúde, em São Bernardo do Campo.

O COMEÇO
"Meu primeiro emprego foi, aos 16 anos, na fábrica de colchões Trorion, em Diadema no ABCD
paulista. Entrei como auxiliar administrativa e foi durante meus onze anos nessa empresa que me
formei em Nutrição. Lá, tive a oportunidade de trabalhar na área, cheguei a ser supervisora do
restaurante. Quando nasceu meu primeiro filho, parei um tempo, mas, poucos meses depois, já
estava recolocada como nutricionista.”

A REALIZAÇÃO DE UM SONHO
“Em 1988, entrei na Telefônica. Era um grande sonho meu: desde criança, passava em frente à
sede em Santo André e dizia que um dia iria trabalhar lá. Foram 20 anos no Grupo, comecei como
atendente de serviços e meu último cargo foi de coordenadora de atendimento, em São Paulo.
Ainda na Telefônica, fiz um MBA, na USP, em Gestão Estratégica e Empresarial. Foi uma grande
conquista, porque era muito corrido conciliar trabalho, família e estudos.”  

 

A TERCEIRA CARREIRA, APÓS A APOSENTADORIA
“Quando, em 2008, eu me aposentei, pensei que não fosse trabalhar mais. Meu pai, na época,
adoeceu e eu queria muito cuidar dele. Foi nesse período que me tornei voluntária no Hospital
Mário Covas, no ABC paulista, em um trabalho ligado à Pastoral da Saúde. Incentivada por um
padre da Pastoral, decidi prestar concurso na área de saúde da Prefeitura de São Bernardo do
Campo. E passei! Então, em 2010, aos 50 anos, comecei uma nova carreira, dentro do Programa
de Saúde da Família.”

...e com seu esposo, Inejário Regis de Andrade.

EXPERIÊNCIA ÚNICA
“Foi um novo desafio que me enriquece bastante até hoje, principalmente pelo envolvimento que tenho com as famílias, fazendo visitas domiciliares e
identificando as suas necessidades em saúde. É um dia a dia intenso e acabamos nos tornando parte dessas famílias, sobretudo pela confiança que
depositam em nosso trabalho. Com certeza, é uma experiência única, que nunca imaginei que poderia ter, muito diferente da minha formação e
trajetória profissional. Digo que sou privilegiada, não sei por quantos anos ainda vou continuar, estou com 60 anos, mas me sinto lisonjeada por
desenvolver esse trabalho.”

APOIO DA FAMÍLIA

“Sempre tive muito apoio da minha família. Sou casada há 36 anos, tenho dois filhos, Ângelo, de 34 anos, tradutor, e Bárbara, de 28 anos,

administradora de empresas, e uma netinha, Maria Luísa, de três anos. Somos muito felizes e unidos, meu marido, Inejário, e eu gostamos de

viajar e não renunciamos às férias e ao lazer, pois é importante para fortalecermos nosso relacionamento.”

UM BENEFÍCIO E TANTO
“Felizmente, temos também tranquilidade financeira. Sou assistida do plano da Visão Prev que considero um benefício essencial, inclusive

sempre orientei meus filhos a terem um plano de previdência porque eu vejo o quanto é fundamental. Faz toda diferença nessa etapa da vida!”



“FELIZMENTE, TEMOS TRANQUILIDADE FINANCEIRA.
SOU ASSISTIDA DO PLANO DA VISÃO PREV QUE É UM
BENEFÍCIO ESSENCIAL. POR ISSO, SEMPRE ORIENTEI

MEUS FILHOS A TEREM UM PLANO DE PREVIDÊNCIA.”

Sempre é tempo

Marisa Fiori é um bom exemplo de que é possível iniciar uma nova atividade profissional após a aposentadoria. Clique aqui e leia a

matéria do Mirante com o consultor Rafael D’Andrea sobre como se preparar para uma nova carreira.

FALE COM O MIRANTE! VOCÊ PODE SUGERIR SUA PARTICIPAÇÃO OU
DE UM COLEGA NESTA SEÇÃO PELO E-MAIL

COMUNICACAO@VISAOPREV.COM.BR.
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Alegria no dia do evento: Paulina Pantalião (diretora de Previdência da Visão Prev), Jacqueline Botelho (neta da homenageada), Edmeia Botelho (homenageada) e Dinaelle Melo (analista

de Relacionamento da Visão Prev).

UMA APOSENTADA NOTA 10!

Simpatia, força de vontade e resiliência. Essas são algumas das características mais marcantes da aposentada Edmeia dos Santos Botelho.
Entrevistada na edição 81 do Mirante (clique aqui para acessar a matéria), ela contou como decidiu, após os 60 anos de idade, ingressar na

faculdade pela primeira vez, tornando-se um exemplo para seus familiares e todos os que a conhecem. Por esse motivo, Edmeia foi escolhida
para receber, em nome dos assistidos da Visão Prev, a homenagem feita durante a cerimônia promovida pela Associação Brasileira das

Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) em comemoração ao Dia do Aposentado, em 23 de janeiro.

         O que ela achou desse reconhecimento? “Ser convidada para representar os assistidos da Visão Prev, essa entidade tão fundamental em

nossas vidas, foi um presente enorme. Eu me senti muito honrada e feliz por lembrarem de nós nesse evento que reúne aposentados de todo o

Brasil. Isso demonstra que não fomos esquecidos e que também não devemos nos esquecer de nós mesmos e continuar buscando nossos

objetivos e sonhos!”

VISÃO PREV NO CONSELHO DA ABRAPP

Em dezembro, as associadas da Abrapp elegeram a nova Diretoria e as entidades que

formarão seus Conselhos Deliberativo e Fiscal. Para o Conselho Deliberativo, foram escolhidas

as 25 mais votadas e outras cinco foram confirmadas para compor o Conselho Fiscal da

Associação. “Essas entidades tiveram o mérito reconhecido por seus pares”, destacou

Reginaldo Camilo, presidente da Comissão Eleitoral.

 A Visão Prev foi eleita, pela primeira vez, para ocupar o Conselho Deliberativo da Abrapp, no

mandato 2020/2022. “A Associação possui um papel muito importante na defesa dos direitos

e na apresentação das propostas das entidades junto ao governo e à sociedade em geral.

Juntas, temos maior possibilidade de mobilização para os assuntos de interesse do setor”,

avalia o presidente da Visão Prev, Marcelo Pezzutto. “Como o Conselho Deliberativo define

todas as diretrizes estratégicas da Abrapp, nossa participação permitirá conhecer e discutir os

temas e caminhos a serem seguidos pelo sistema.”
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VOCÊ JÁ ACESSOU O “É BOM TER VISÃO”?

O portal Visão Educa conta com uma área exclusivamente dedicada à preparação para a aposentadoria: “ 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), mas o conteúdo

disponível é útil para todas as faixas etárias.

O objetivo é ajudar as pessoas a refletir e se organizar para usufruir a aposentadoria de modo consciente, tranquilo e saudável. A Visão Prev

desenvolveu inclusive um treinamento online para quem quer se planejar bem para essa fase. Vale a pena conferir! Clique aqui.

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