
CAPA

Tem sido complicado. Não há quem negue
as dificuldades experimentadas nesse
período de isolamento social, somadas à
insegurança em relação à pandemia do
novo coronavírus. Mas, como sempre, é…

SEU PLANO

Troca de perfil, em junho, exige reflexão
ainda mais profunda em um contexto de
incertezas econômicas.

PLANEJAMENTO

Estudo elaborado pela área de
Investimentos revela os riscos das
mudanças frequentes de perfil.

SEU PLANO

Perspectiva de longo prazo é essencial na
reflexão dos ativos e autopatrocinados
sobre a alteração de contribuição, em
junho.

SEU PLANO

Os assistidos dos planos Visão Multi e
Visão Telefônica podem, também em
junho, reavaliar a forma de recebimento de
sua renda mensal.

ENTREVISTA

Marcelo Pezzutto, presidente da Visão
Prev, fala sobre como a entidade está
respondendo ao teste de estresse trazido
pela pandemia de covid-19.

ESTRATÉGIA

Conheça, em primeira mão, alguns
detalhes do plano de previdência que a
Visão Prev preparou para os seus
familiares!

CADASTRO

Veja como manter seus dados de contato
atualizados para garantir a comunicação da
Visão Prev com você.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

O consultor Ricardo Fairbanks explica
como retomar o controle das finanças em
momentos de crise.

SAIBA MAIS

Fato ou Fake? A Visão Prev esclarece
dúvidas e afirmações equivocadas ou

QUALIDADE DE VIDA

Sua imunidade pode ser reforçada se você
incluir os alimentos certos em suas

RELACIONAMENTO

A Visão Prev agora está também no
Instagram, abrindo mais uma plataforma de
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verdadeiras em suas páginas nas redes
sociais.

refeições. Quanto mais cor em seu prato,
melhor!

interação com os participantes!

SEU PATRIMÔNIO

Desempenho dos Investimentos



O QUE APRENDI COM A QUARENTENA...

“Já passei por muitos problemas na vida, mas a maioria deles nunca aconteceu.”

Esta frase atribuída ao escritor norte-americano Mark Twain explica, em poucas palavras, como funciona a ansiedade. A pandemia de

coronavírus e o afastamento social necessário para a redução dos índices de contágio têm feito muitas pessoas conviverem com esse

sentimento de apreensão exagerada em relação ao futuro.

Se o confinamento traz vários desafios, ele pode trazer também bons ensinamentos. Com cerca de um terço da população mundial em

quarentena, esse momento único na história da humanidade – pelo menos, em suas proporções – foi transformado por muitas pessoas na

possibilidade de exercitar mais sua empatia, melhorar o relacionamento com amigos e parentes próximos ou distantes e desenvolver novas

habilidades. Tudo depende, em grande parte, de nosso próprio olhar e da vontade de transformar uma situação complexa na oportunidade de

sair dela melhor do que se entrou.

O Mirante conversou com participantes e colaboradores da Visão Prev para saber como estão vivenciando essa experiência e encontrou muitas

histórias bonitas e inspiradoras. Conheça quatro delas a seguir (e veja, no final da matéria, um quadro com dicas para aproveitar melhor esse

momento):

“Confesso que a primeira semana me deixou tensa com a perspectiva de não ver meus filhos e

netos. Resolvi, então, mudar minha postura. Se você só ficar conectado a coisas negativas, não

olha pela janela. Meu marido e eu somos aposentados pela Visão Prev, fizemos um bom

planejamento e felizmente contamos com essa tranquilidade.

Moro em um lugar afastado, em São Paulo, o que facilita o isolamento, pois temos uma boa

infraestrutura próxima, não há aglomerações e compramos diversos itens dos próprios

produtores. Devemos também nos cuidar espiritualmente e buscar coisas essenciais para a

vida, uma vez que é inegável, sobretudo depois disso tudo, que somos muito frágeis.

Converso diariamente com meus filhos e netos pelo WhatsApp ou FaceTime. Também falo

sempre com minhas amigas, inclusive uma que mora fora do Brasil, e realmente acho que

precisamos ser muito gratos à tecnologia. Imagine uma quarentena sem esses recursos

maravilhosos que nos aproximam tanto? Nunca estivemos tão longe e tão perto.

Quando me aposentei, decidi me reciclar e, atualmente, estou na área de confeitaria e

panificação, uma das minhas paixões (clique aqui para conhecer). No ano passado, dei aulas

de culinária para pessoas de baixa renda na promoção social de Barueri, foi um trabalho lindo

e que pretendo retomar após a quarentena. Procuro sempre me reciclar e aprender coisas

novas. Gosto muito de ler e estudar, estou fazendo uma pós-graduação em nutrição e saúde

online e buscando me aprimorar na minha área. Agora mais do que nunca!”

Jacinta de Melo Garcia, assistida do plano Visão Telefônica

Jacinta de Melo Garcia

https://www.instagram.com/simples_assim_confeitaria/?hl=pt-br


Gustavo Silva

“No começo, foi bem estranho, porque nunca pensei que pudesse viver uma pandemia. Minha

mãe trabalha em um posto de saúde e precisou continuar indo todos os dias. Fiquei em casa

com minhas duas irmãs e estamos conseguindo lidar bem com o confinamento.

Como moro longe do escritório, levo mais de três horas por dia para ir e voltar. Com o home

office, tenho procurado usar esse tempo que ficaria no transporte para exercitar a criatividade

e escrever, um hobby antigo de que gostava muito e que venho retomando, com histórias e

textos aleatórios. Isso tem me deixado feliz, assim como a continuidade de meus estudos de

inglês pela internet e os canais de divulgação científica que venho seguindo para adquirir

novos conhecimentos.

Na Visão Prev, as pessoas estão bem motivadas, até porque a entidade tem dado o suporte

necessário para conseguirmos manter nosso ritmo de trabalho de forma muito positiva. O

Comitê de Clima vem promovendo atividades para nos manter próximos e o apoio da liderança

tem sido um diferencial.

Estou realmente impressionado com a capacidade de superação do ser humano. Tenho visto

pessoas tentando compartilhar atitudes mais solidárias e ficando mais unidas, apesar da

distância. A humanidade já passou por muitas situações complicadas. Vamos conseguir vencer

essa dificuldade e, quem sabe, deixar um mundo melhor para as gerações futuras.”

Gustavo Silva, analista de Relacionamento da Visão Prev

“É um grande momento de reflexão, estamos aprendendo a conviver de uma nova forma com

nossos parentes, amigos e, sobretudo, com nós mesmos! Estávamos sempre em movimento,

cheios de compromissos, vivíamos sob o mesmo teto, mas não convivíamos plenamente. É

uma oportunidade para que possamos olhar melhor para o nosso interior, porque estamos

preocupados demais com as coisas materiais, o dinheiro, o consumo...

Para mim, a maior dificuldade foi justamente desacelerar, porque, de repente, nos vimos

impedidos de fazer o que estávamos acostumados. Tenho 60 anos e moro com minha mãe, de

78, em Santos (SP). Ficamos incomodados em continuar na cidade e resolvemos vir para a

fazenda que ela tem em Extrema (MG). Estamos aqui nós dois e meu irmão que é especial.

Minha filha vive em Londres e não consegue voltar em função do cancelamento dos voos e

meu filho mora com a mãe. Sinto, porém, que estamos todos mais próximos. Parece uma

contradição, mas é verdade!

É como se o medo tivesse dissolvido nossas diferenças. Quem não se falava voltou a se falar.

Tenho conversado direto com os amigos. Estamos apreensivos com o aspecto econômico, mas

sempre pondero que nada justifica a perda de vidas.

Mudamos até nosso olhar em relação à fazenda: não dávamos muito valor a ela que acabou

nos servindo como um ótimo abrigo. Comecei a ver que é uma alternativa, dá para plantar,

viver da terra, estar em harmonia com a natureza. Essa situação me fez entender, de verdade,

que a vida é frágil e precisamos realmente aproveitar cada dia, procurando ser mais solidários

e atentos uns aos outros.”

Fábio Ventura Ayres, assistido do plano Visão Telefônica

Fábio Ventura Ayres



Fernanda Gomes de Souza

“Como sou do Rio de Janeiro e trabalho em São Paulo, fiquei muito assustada por não estar

perto de meus familiares. Quando a Visão Prev nos colocou em home office, decidi vir para o

Rio e, para não ficar ansiosa na quarentena, preenchi minha agenda com várias atividades,

pois ‘ganhei’ o tempo que usava para chegar ao escritório.

Já fiz diversos cursos gratuitos – inclusive da Universidade de Harvard - e até alguns que

estavam mais baratos por conta da crise. Foi o caso de um avançado de Excel com aulas

individuais por um preço excelente. Sigo também um curso diário de yoga e dança e pretendo

continuar com essa prática depois, pois gostei muito. Tenho procurado ainda aprimorar meu

inglês: estudo todos os dias e me obriguei a, pelo menos uma vez por semana, ver um

conteúdo sem legendas.

Além desse lado do aprendizado, falo bastante com meus amigos e percebo as pessoas mais

próximas e preocupadas umas com as outras. Quando tem live ou algo assim, nós nos

reunimos, fazemos vídeos, chamadas em grupo, cantamos juntos, jogamos stop... tudo online.

No trabalho, eu me sinto até mais produtiva. A equipe da Visão Prev é superdedicada, tem se

esforçado muito e deixaram tudo perfeito para termos as melhores condições para

desenvolver nossas atividades. Tem sido uma experiência muito boa!

Acho que um ensinamento que levo dessa situação é que devemos ter mais consciência do

que fazemos, aproveitar as pequenas coisas da vida, ser mais calmos e valorizar cada segundo

com as pessoas que amamos.”

Fernanda Gomes de Souza, analista de Tesouraria da Visão Prev

O QUE FAZER?

✓ Mais de 2.500 museus e galerias do mundo permitem visitas gratuitas online, com links pelo Google Arts and Culture, incluindo, por

exemplo, o Metropolitan, de Nova York, a Galeria Uffizi, de Florença, e a National Gallery, de Londres. Clique aqui para saber mais.

✓ O Instituto de Longevidade Mongeral Aegon disponibiliza gratuitamente mais de 300 cursos online. Os temas abrangem saúde física e

mental, gestão financeira, informática, inglês e comunicação oral, entre outros. Clique aqui para acessar.

✓ Diversas instituições, no Brasil e no mundo, estão oferecendo cursos online gratuitos nas mais variadas áreas. Clique aqui e aqui para

saber mais.

✓ A Amazon possui uma grande lista de e-books que podem ser baixados de graça. São inúmeros títulos e você pode utilizar seu tempo

para atualizar suas leituras, conhecer novos autores e estudar. Clique aqui para acessar.

✓ Exercícios físicos são também uma boa fonte de disposição, alívio do tédio e redução da ansiedade. É possível encontrar no Instagram ou

no YouTube perfis de academia, lives e IGTVs que ajudam a movimentar o corpo. Além disso, vários aplicativos oferecem, gratuitamente,

treinos prontos sem necessidade de aparelhos, trabalhando grupos musculares específicos e utilizando objetos do dia a dia para a

realização dos movimentos. Alguns exemplos são Nike Training Club, 8Fit, Treino em Casa e BTFit, tanto para celulares com sistema Android

quanto para iPhone. Mas lembre-se: é essencial respeitar suas limitações para evitar exageros.

✓ Além de ser uma necessidade, em tempos de restaurantes fechados, cozinhar pode se tornar uma atividade prazerosa. Vários sites podem

ajudar os iniciantes - e também os mais experientes! - a comer melhor e de forma mais saudável. Dois bons exemplos são as páginas de Ana

Maria Braga (clique aqui) e o Panelinha, da Rita Lobo (clique aqui) que inclusive abriu a seção “Papo na Cozinha”, em seu canal no YouTube

(clique aqui), na qual conversa com diversas personalidades – como o psicanalista Christian Dunker, a Monja Coen e o escritor Milton

Hatoum - sobre os impactos e implicações da quarentena.

https://artsandculture.google.com/partner?hl=en
https://institutomongeralaegon.org/longevidade-e-trabalho/oportunidades/cursos-online-qualificacao-coronavirus
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https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2020/03/coronavirus-confira-lista-de-cursos-online-e-gratuitos-para-fazer-durante-quarentena.html
https://www.amazon.com.br/gp/b/?ie=UTF8&node=6311441011
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TROCA DE PERFIL EXIGE AINDA MAIS ATENÇÃO

Circunstâncias atípicas exigem respostas “fora da caixa”, como explica Marcelo Pezzutto em entrevista ao Mirante (clique aqui para ler). E, com

certeza, a crise trazida pela pandemia do novo coronavírus (covid-19) se enquadra bem nessa definição!

Para enfrentá-la, a Visão Prev teve que flexibilizar algumas regras dos planos, aumentando a autonomia de seus participantes para avaliar as

consequências da crise em suas vidas e decidir a alternativa mais adequada para o seu caso. Um bom exemplo foi a criação de uma janela

suplementar, além das três previstas em Regulamento , para ser usada exclusivamente entre os meses de março e maio, conforme explicado em

comunicados e no programa Me Conta Mais (clique aqui para lembrar).

Vale sempre destacar que a Visão Prev não recomenda trocas frequentes de perfil. Isso porque as revisões devem atender a motivações

relacionadas ao momento de vida, planejamento financeiro e nível de risco que cada participante tolera para seus investimentos.

Como de 1º a 30 junho estará aberto mais um período de troca, é bom refletir sobre quatro aspectos essenciais:

1. Não existe perfil certo ou errado, melhor ou pior. Você deve fazer uma autoavaliação sobre, entre outros aspectos, o nível de risco que está

disposto a assumir para seus investimentos, tendo consciência de que essa decisão terá efeito sobre a rentabilidade da carteira.

Para auxiliar nessa análise, a Visão Prev disponibiliza dentro da ferramenta de alteração de perfil, na área restrita do site, um Teste de Perfil de
Investidor que sinaliza a opção mais adequada a partir das respostas dadas a 6 perguntas.

2. Os assistidos também podem escolher livremente entre as cinco opções oferecidas. Mas, de forma geral, para quem está aposentado, pode

não ser aconselhável expor seu patrimônio a grandes flutuações de rentabilidade, pois os resultados negativos podem impactar seu benefício

mensal. A decisão, no entanto, é sempre individual e responde às características e necessidades de cada participante.

3. As carteiras dos perfis seguem à risca as diretrizes de suas respectivas Políticas de Investimentos que, é bom lembrar, já haviam tido seu risco

reduzido para 2020, considerando as quedas significativas nas taxas de juros dos últimos anos (clique aqui para ler matéria a respeito no

Mirante 83). O time de Investimentos, apoiado pelo Comitê de Investimentos e o Conselho Deliberativo, acompanha continuamente o trabalho

dos gestores contratados, avaliando os mercados e as oportunidades que possam otimizar a alocação dos recursos, tendo sempre como baliza

a perspectiva de longo prazo.

4. Em momentos de grande estresse, como o atual, é importante ter metas claras e seguir um planejamento para seus investimentos, já que

surgem, o tempo todo, teorias e previsões variadas que podem parecer corretas e definitivas, apesar de serem incertas. É necessário, então,

evitar que suas escolhas sejam influenciadas por conjecturas ou ações impulsivas. O mercado ainda está muito volátil e qualquer mudança pode

ter impactos consideráveis.

COMO QUISER!

A alteração de perfil pode ser feita tanto pelo site quanto pelo aplicativo da Visão Prev.

../../../../noticia/um-grande-teste-para-nossa-governanca-e-transparencia
https://www.visaoprev.com.br/atendimento-e-comunicacao/noticias/noticias/372-informacoes-sobre-o-cenario-atual-no-me-conta-mais-5
https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/teste-perfil
../../../../noticia/acompanhe-as-mudancas-feitas-na-politica-de-investimentos-dos-perfis-para-este-ano-visando-reduzir-o-nivel-de-risco


PERFIL DE INVESTIMENTOS: É BOM EVITAR O
EXCESSO DE ALTERAÇÕES

Os participantes e assistidos dos planos Visão Multi e Visão Telefônica podem rever sua escolha de perfil de investimentos até três vezes por

ano. As trocas devem envolver uma reflexão profunda sobre seu momento de vida e a opção que mais se ajusta a sua realidade atual e

perspectivas futuras. Afinal, as carteiras dos perfis são diferentes – justamente para atender à diversidade de participantes dos planos – e,

portanto, oferecem riscos e potenciais de rentabilidades também distintos.

As mudanças não devem ocorrer por impulso. Elas têm que responder a necessidades ligadas ao seu momento de vida, planejamento

financeiro, tolerância a riscos e oscilações dos investimentos. Para demonstrar o valor dessas recomendações na prática, a área de

Investimentos da Visão Prev realizou um estudo estatístico sobre os resultados das últimas migrações. Acompanhe as conclusões desse

trabalho:

 

COMO FOI FEITO O ESTUDO

Foi analisado o período de dezembro de 2015 a março de 2020, que abrange, portanto, oito campanhas de migração, além dos meses com

escolhas avulsas dos participantes.

Considerando o número de perfis e a opção de mudança até três vezes por ano, pode-se prever, aproximadamente, 244 milhões de

combinações possíveis, concluindo-se, assim, que cada participante tem diversas maneiras de efetuar a composição de sua reserva.

O estudo avaliou as combinações, observando apenas os meses de campanha (cerca de 2 milhões de possibilidades), além dos casos reais de

migrações, sem identificação dos participantes.

O total de participantes da amostra foi de 18.976, sendo que 8.336 fizeram ao menos uma migração no período. O estudo foi, então, focado

nesse grupo. Veja, a seguir, o gráfico com os resultados alcançados e a análise desses números.



AS RENTABILIDADES OBTIDAS NO ESTUDO

VEJA QUE:

> Cerca de 80% dos participantes (6.651 dos 8.336) que migraram alguma vez de perfil no período tiveram desempenho pior do que a média.

Desses, 10% obtiveram retornos inferiores ao do perfil com menor rentabilidade.

> O pior caso observado na prática alterou 7 vezes o perfil em 12 oportunidades.

> A rentabilidade média dos que mais mudaram de perfil foi inferior à do perfil Conservador no período.

> Apenas 20% conseguiram melhores resultados que a média.

O GRÁFICO EM DETALHES

1. Nas colunas coloridas, ao centro, estão as rentabilidades reais dos cinco perfis no período

analisado: Super Conservador, Conservador, Moderado, Agressivo, Agressivo Renda Fixa

Longo Prazo. A primeira coluna azul, ao lado do perfil Agressivo RF LP, indica o rendimento da

média das combinações possíveis e é seguida pelas colunas que apresentam desempenhos

superiores a essa média. As colunas do lado esquerdo (em cinza escuro) demonstram as

performances inferiores a essa média.

2. A rentabilidade média das combinações possíveis é de 72,55%.

Conclusão: Com exceção do Super Conservador e do Conservador, que têm como

característica a minimização da oscilação nos resultados (em maior ou menor grau), os demais

perfis - Moderado, Agressivo e Agressivo RF LP - alcançaram retornos superiores a essa

média.



3. Em uma simulação hipotética, a pior combinação - isto é, o caso de um participante que, equivocadamente, em todas as campanhas,

escolhesse o perfil que, no semestre seguinte, apresentaria a pior performance – teria um resultado de 16,32%. Comparativamente, o perfil com

a menor rentabilidade no período atingiu rendimento 2,7 vezes melhor (44,04%).

Já a melhor combinação - isto é, o caso de um participante que conseguisse prever, em todas as campanhas, o perfil que, no semestre seguinte,

apresentaria a melhor performance – teria um retorno de 146,61%. Comparativamente, o perfil com o melhor desempenho no período obteve

73% desse índice (retorno de 106,41%).

Conclusão: Nas simulações hipotéticas, a perda com as migrações constantes teria sido maior do que os ganhos.

4. Analisando os casos reais, 63% dos participantes teriam rentabilidade 1,24 vez melhor se não tivessem migrado. Enquanto isso, 37% dos

participantes teriam desempenho inferior, em 0,87 vez, se não tivessem migrado.

Conclusão: Tendo casos reais como base, houve mais perdas do que ganhos nas migrações.

5. O perfil com menor retorno no período foi o Super Conservador (44,04%). Entre os participantes que migraram, 653 tiveram rendimento

inferior a ele, com média de 38,74%. O pior caso real foi o de um participante que migrou 7 vezes (de 12 possíveis) e obteve somente 21,15%.

Já o perfil com melhor desempenho no período foi o Agressivo RF LP (106,41%). Entre os participantes que migraram, apenas 6 tiveram retorno

superior a ele, com média de 112,20%. O melhor caso real foi o de um participante que migrou apenas uma vez e alcançou rentabilidade de

120,91%.

Conclusão: A mudança contínua pode levar o participante a uma performance inferior ao pior rendimento entre os perfis.

 

6. O estudo indicou que 80% dos participantes que migraram alcançaram retorno inferior à média dos perfis (72,79%). Os participantes que mais

migraram (11 ou 12 vezes) atingiram resultado médio de 50,29%, enquanto os participantes que menos migraram (1 vez) tiveram rentabilidade

média de 63,89%.

Conclusão: Novamente, confirma-se que a alteração reiterada de perfil não gera resultados superiores.

7. Caso os participantes tivessem olhado pelo “retrovisor” – ou seja, aqueles que, no momento da migração, optassem pelo perfil de melhor

desempenho no semestre anterior – teriam obtido retorno de 52,46%. No entanto, se tivessem migrado para o perfil com o pior resultado no

semestre anterior, atingiriam rendimento de 85,54%.

Conclusão: Os investimentos em previdência têm horizonte de longo prazo, tanto para quem está em fase de acumulação como para quem já

se aposentou e está recebendo seus recursos. E, por ser de longo prazo, as perspectivas e necessidades de cada participante variam

significativamente.

Dessa forma, disponibilizar cinco perfis com características e riscos diferentes é uma maneira de a Visão Prev compreender o longo ciclo de sua

relação com os participantes e dar suporte para que possam se adaptar às suas realidades que mudam significativamente durante a vida. Mas

as trocas devem ser realizadas com bastante critério.

A rentabilidade passada, definitivamente, não garante rentabilidade futura. O estudo aqui apresentado revela que a troca de perfil não é um

jogo. É preciso considerar outras variáveis na hora de (re)avaliar sua escolha e compreender as características das opções oferecidas, a

composição de suas carteiras e níveis de risco assumidos. Além disso, é necessário refletir sobre seu contexto pessoal: momento de vida,

objetivos e prazo de acumulação, entre outros. Também deve-se analisar o cenário econômico e fatores que podem influenciá-lo. Por fim, é

indispensável considerar o conforto que se tem em momentos de volatilidade, isto é, se você “perde o sono” em situações de rentabilidade

negativa. Pense nisso antes de se decidir no próximo período de migração para tomar uma decisão consciente!



COM O LONGO PRAZO SEMPRE NO RADAR

Sem dúvida, o momento atual atrai a atenção de todos para o curto prazo e as implicações da crise ocasionada pela pandemia do novo

coronavírus (covid-19). Mas, enquanto essa reflexão acontece, não se deve deixar de lado uma análise igualmente valiosa a respeito do futuro.

A perspectiva de poupar com vistas à independência financeira na aposentadoria precisa ser sempre considerada. Em junho, os participantes

ativos e autopatrocinados dos planos Visão Multi e Visão Telefônica podem redefinir os percentuais de suas contribuições mensais, com as

seguintes alternativas:

PLANO VISÃO TELEFÔNICA

• 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 mais de 50 anos 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.

Faça suas contas e avalie a possibilidade de aumentar seu percentual de contribuição para ampliar ainda mais sua reserva previdenciária! Para

entender como suas contribuições impactam seu patrimônio no plano, utilize o Simulador para Ativos disponível no site da Visão Prev (clique

aqui).

E não se esqueça de que os participantes de planos de previdência complementar que fazem a Declaração de Ajuste Anual de Imposto de

Renda pelo modelo completo podem usar o benefício fiscal que permite deduzir suas contribuições, até 12% da renda bruta anual, da base de

cálculo do IR. Veja, pelo Simulador de Incentivo Fiscal da Visão Prev (clique aqui), se você está aproveitando bem esse benefício. Sua

Declaração de IR 2019/2020 é uma boa referência para essa análise.

 

COMO QUISER!

A alteração pode ser feita tanto pelo site quanto pelo aplicativo da

Visão Prev.

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


A possibilidade de suspensão, a qualquer momento, das contribuições mensais também está prevista nos Regulamentos dos planos Visão

Multi e Visão Telefônica, lembrando que a solicitação de retomada só pode ser feita nos meses de junho e dezembro. A suspensão não se

aplica às contribuições destinadas ao custeio das despesas administrativas e cobertura dos benefícios de Aposentadoria por Invalidez e

Pensão por Morte, quando devidas.



OPÇÃO DE RENDA PODE SER ALTERADA EM JUNHO

Além da possibilidade extra de troca de perfil (clique aqui para ler matéria nesta edição), a Visão Prev também pensou em seus assistidos diante

das incertezas causadas pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). Por isso, criou uma janela suplementar para alteração de renda, que se

somou às duas previstas em Regulamento , para ser utilizada a critério de cada um, exclusivamente nos meses de abril e maio, conforme

explicado em comunicados e no programa Me Conta Mais (clique aqui para lembrar).

De 1º a 30 de junho, os aposentados e pensionistas dos planos Visão Multi e Visão Telefônica, que utilizaram ou não a janela suplementar,

poderão rever sua escolha, a partir das seguintes opções:

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

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

As regras permitem trocar de uma opção para a outra ou modificar os parâmetros da escolha atual, reduzindo ou aumentando o prazo ou o

percentual de recebimento. Também é possível alterar a periodicidade de reajuste do benefício – de mensal para anual ou vice-versa. No

reajuste mensal, o valor é recalculado a cada pagamento, segundo o retorno do perfil escolhido. No anual, o cálculo é feito sobre a rentabilidade

acumulada nos doze meses anteriores.

Em sua avaliação, os assistidos devem considerar o fato de que quanto maior seu benefício no plano, mais rapidamente o saldo será esgotado.

Uma boa dica é usar o Simulador para Assistidos, disponível no site da Visão Prev (clique aqui), para compreender, na prática, os reflexos das

diferentes opções de renda sobre a duração do patrimônio no plano.

COMO QUISER!

A alteração de renda pode ser feita tanto pelo site quanto pelo aplicativo da Visão Prev.

13º ANTECIPADO

Outra flexibilização oferecida pela Visão Prev aos assistidos dos planos Visão Multi e Visão Telefônica foi o recebimento, antecipado nos

meses de abril ou maio, de 85% do valor líquido de seu 13º salário/abono anual. Quem escolheu essa opção receberá o restante devido em

dezembro, após o cálculo do valor final, considerando o adiantamento feito, bem como a atualização do benefício e o desconto do Imposto

de Renda.

No dia 30 de junho, a Visão Prev pagará, juntamente com a renda do mês, a antecipação de 50% do abono anual, conforme determinado em

Regulamento, para os assistidos do plano Telefônica BD e os do plano Visão Telefônica (oriundos dos planos TCP Prev, CelPrev, VivoPrev e

TCO Prev) que não optaram pelo adiantamento disponibilizado.

../../../../noticia/troca-de-perfil-exige-ainda-mais-atencao
https://www.visaoprev.com.br/atendimento-e-comunicacao/noticias/noticias/377-informacoes-sobre-o-cenario-atual-no-me-conta-mais-5
https://www.visaoprev.com.br/simulador-assistidos


“UM GRANDE TESTE PARA NOSSA GOVERNANÇA E
TRANSPARÊNCIA”

De uma semana para a outra, o mundo do trabalho foi impactado de modo extraordinário pela pandemia do novo coronavírus (covid-19). As

mudanças exigidas para lidar com as novas necessidades, que surgiam e se alteravam todos os dias, envolveram uma série de fatores. Desde

questões tecnológicas e de comunicação entre as pessoas até a forma como se planejava e executava cada atividade.

Apesar de estarem escritos no passado, os verbos do primeiro parágrafo continuam válidos no presente. Mesmo tendo reduzido seu nível de

urgência, os desafios seguem sendo grandes e demandam uma boa dose de profissionalismo, ponderação, olhar sistêmico e quebra de

paradigmas.

Na Visão Prev, é claro, não tem sido diferente. As experiências e dificuldades geradas pela covid-19 não têm precedentes. Assim como os

aprendizados e as conquistas que a pandemia vem trazendo. Nesta entrevista ao Mirante, o presidente da Visão Prev, Marcelo Pezzutto, faz um

primeiro balanço desse cenário que mostra, de maneira muito satisfatória, o valor das estruturas de governança, da transparência e, sobretudo,

do compromisso de conselheiros, gestores e profissionais da entidade para manter a Visão Prev totalmente funcional e ainda mais perto de

você.

VAMOS COMEÇAR PELO HOME OFFICE, COMO ESTÁ SENDO ESSA EXPERIÊNCIA?

Apesar de não termos anteriormente o trabalho formal de home office, já havíamos feito algumas simulações dentro de nosso Plano de

Continuidade de Negócios (PCN). Para isso, enviávamos mensagens para grupos de colaboradores à noite, comunicando que, no dia seguinte,

eles não poderiam ir ao escritório e teriam que desenvolver suas atividades em casa, acessando remotamente nossa rede. A ideia era avaliar

nossa capacidade de resposta em uma simulação de emergência. Por isso, já tínhamos 100% de nossos colaboradores utilizando notebooks e

com acesso a celulares corporativos.

De repente, o teste se tornou realidade com um prazo de implementação e duração bastante complexos. Isso ajudou a experimentarmos e

validarmos o trabalho individual nesse formato, porém a grande dificuldade foi aprender a operarmos, juntos, à distância.

COMO ASSIM?

O distanciamento social gerou uma situação atípica para fazer as pessoas se “encontrarem”

virtualmente para trocar ideias e dar sequência a processos ou à tomada de decisões. Essas

decisões eram constantes e tinham que acontecer de modo ágil e, ao mesmo tempo, muito

cauteloso, reunindo não apenas os times da Visão Prev, mas também os conselheiros e

membros de nosso Comitê de Investimentos.

Felizmente, o aprendizado foi rápido e muito positivo. Já realizamos três reuniões remotas do

Conselho Deliberativo (uma ordinária e duas extraordinárias) e quatro do Comitê de

Investimentos. Temos também encontros diários da Diretoria para avaliarmos o que está

acontecendo e o que devemos fazer.

Dessa forma, pudemos analisar e receber o aval necessário para as diversas decisões

emergenciais que precisamos tomar, todas comunicadas pelo programa Me Conta Mais, criado

para essa finalidade (clique aqui). Algumas delas, inclusive, envolveram a quebra de

paradigmas.

VOCÊ PODE CITAR UM EXEMPLO?

Sim, e ele vem logo da primeira iniciativa que tomamos: a possibilidade de uma troca

extraordinária de perfil de investimentos. Essa opção respondeu a pedidos dos próprios

participantes e confesso que resistimos a oferecê-la, uma vez que não recomendamos a

mudança constante de perfil. Mas, diante de uma conjuntura tão inusitada, tivemos que refletir

e nos posicionar de modo diferente, fornecendo, é claro, todos os avisos e explicações para

ajudar as pessoas a evitar decisões precipitadas.

Marcelo Pezzutto

https://www.visaoprev.com.br/atendimento-e-comunicacao/noticias/noticias/368-menu-me-conta-mais


COMO A ENTIDADE CONSEGUIU AGIR TÃO RAPIDAMENTE?

Em primeiro lugar, porque contamos com canais eficientes de contato com os participantes e estamos, de fato, prontos para ouvi-los e entender

as suas solicitações, além de termos um bom relacionamento com a associação de participante AVISÃO que contribui diversas vezes, fazendo

chegar até nós algumas demandas e necessidades.

Em segundo lugar, porque tivemos apoio total dos conselheiros na análise e avaliação das propostas. E, finalmente, mas não menos importante,

porque nosso time se empenhou para agilizar os processos exigidos para cada medida adotada. Além do perfil de investimentos,

desenvolvemos ações ligadas aos empréstimos, ao adiantamento do 13º e à alteração de renda dos assistidos.

O PROJETO ENTIDADE DIGITAL FOI RELEVANTE NESSE SENTIDO?

Totalmente! Dispor de meios eletrônicos facilita muito a interação com os participantes e a efetivação de suas escolhas. No entanto, temos que

nos reinventar a todo momento e se precisarmos de uma ação urgente, sem tempo para o desenvolvimento de um sistema digital que a

suporte, voltamos até mesmo a usar o papel. E isso ocorreu na opção de suspensão das parcelas de empréstimos e na antecipação do 13º.

Devemos estar abertos para agir da melhor forma conforme as condições se apresentam.

E mais: temos um público bem diversificado na Visão Prev e precisamos oferecer alternativas para que as pessoas possam avaliar e escolher de

acordo com sua realidade, respeitando todos e cada um. Por isso, também nos propusemos a avaliar e contribuir para a solução de questões

específicas.

TEM SE FALADO BASTANTE EM EMPATIA NESSE MOMENTO, ESSE TAMBÉM FOI UM FOCO DA VISÃO
PREV?

Com certeza. Falamos recentemente, em uma reunião, que não há nada melhor na vida, em qualquer contexto, do que sermos capazes de sentir

a dor e a dificuldade do outro. Sem preconceitos (no sentido de conceitos prévios) ou discursos prontos, realmente abertos a ouvir e entender.

Afinal, não adianta, em um cenário como este, termos uma ideia brilhante, realizar um grande trabalho operacional para colocá-la em prática e

ela não ter serventia real para o participante.

Isso aconteceu muito durante as lives no Facebook (clique aqui para saber mais), por exemplo. Uma das apresentações durou mais de três

horas e outra quase duas horas, com centenas de pessoas ao vivo e milhares de visualizações posteriores. Os participantes estavam

preocupados, tinham perguntas, queriam interagir conosco, ser ouvidos e nós fizemos isso com total atenção e cuidado.

E o mesmo acontece internamente: procuramos estar atentos aos nossos colaboradores, pois não é uma situação fácil para ninguém. Tomamos

algumas medidas para ajudá-los nesse momento, tais como manter um canal aberto com os gestores, criar um grupo de WhatsApp com todos,

trocar os vales-refeição por vales-alimentação, para uso em supermercados, e promover um happy hour virtual para que pudéssemos nos

“encontrar” de maneira mais descontraída e leve. Isso sem falar em todo o suporte necessário para a continuidade de suas atividades que têm

assegurado o funcionamento completo da Visão Prev, sem atraso ou comprometimento de nenhuma entrega.

../../../../noticia/juntos-tambem-pelo-instagram


EM RELAÇÃO AOS PROCESSOS, A ÚNICA ATIVIDADE DESCONTINUADA FOI O ATENDIMENTO
PRESENCIAL?

Sim, isso ocorreu por conta da necessidade de isolamento social. Todo o resto continua igual: do pagamento de benefícios às obrigações junto

aos órgãos de fiscalização, passando pelo recebimento das contribuições e realização de auditorias, sem nenhum atraso. Nosso processo de

governança segue robusto, com as reuniões de Diretoria, do Comitê de Investimentos e do Conselho Deliberativo, entre outras atividades.

Passamos bem, até agora, pelo grande teste de estresse trazido pela pandemia.

E EM RELAÇÃO AOS INVESTIMENTOS, O QUE TEM SIDO FEITO?

No final de 2019, fizemos algumas mudanças na Política de Investimentos dos planos para 2020. O objetivo foi reduzir riscos, em função

sobretudo das quedas das taxas de juros, para que as carteiras não estivessem excessivamente expostas. Essa atenção contínua aos recursos

dos participantes e à preservação do capital investido na Visão Prev fez com que, felizmente, conseguíssemos minimizar os efeitos drásticos da

crise sobre nossos portfólios.

Seguimos acompanhando diariamente todas as movimentações nos diferentes mercados para identificar oportunidades de maximização dos

resultados, com cautela e perspectiva de longo prazo.

A COMUNICAÇÃO TEM SIDO UMA ALIADA IMPORTANTE?

Essencial, eu diria. Em meio a todos os desafios e dificuldades, agimos de maneira transparente e assertiva, mostrando, explicando, ouvindo,

respondendo, criando novos canais como o Me Conta Mais e o perfil no Instagram... enfim, abrimos ainda mais nossas portas e compartilhamos,

de forma direta e verdadeira, o que estávamos fazendo, como e por quê. Acredito que, em contextos como o que estamos vivendo, essa

postura é indispensável para nos mantermos unidos e alinhados em torno do mesmo objetivo que é contribuir para a tranquilidade de nossos

participantes em todos os momentos. E essa meta é totalmente compartilhada pela Diretoria, os Conselhos e todo o time da Visão Prev.

QUAIS SÃO, POR ENQUANTO, AS MAIORES LIÇÕES DESSA CRISE?

Tem sido muito bom confirmarmos a qualidade de nossa estrutura de governança, de nossas iniciativas digitais, de nossa comunicação, de

nosso relacionamento com os participantes e dos profissionais que temos conosco. É realmente uma crise profunda e complexa, mas essa

certeza nos deixa mais tranquilos e confiantes no futuro.

E PARA OS PARTICIPANTES, QUAIS PODERIAM SER BONS APRENDIZADOS?

O primeiro deles - e que não deve ser esquecido de jeito nenhum! - é que risco e retorno andam juntos. Ou seja, as pessoas que investem em

ativos com mais risco (e que, portanto, tendem a oferecer melhores rentabilidades no longo prazo) têm que conseguir conviver com as

oscilações nos resultados.

Passamos, agora, por uma crise profunda que demonstrou esse conceito na prática após um cenário que havia levado muita gente a incluir mais

risco em seus investimentos. Esses eventos acontecem e é fundamental entender isso para avaliar o risco que se quer ou se pode correr.

O segundo aprendizado é que a previdência complementar tem uma perspectiva de longo prazo. É claro que observamos as questões

conjunturais e reagimos a elas, quando preciso, mas não podemos ficar a reboque do curto prazo. Por isso, o segundo aprendizado está

relacionado ao primeiro, eles caminham lado a lado e devem ser observados em conjunto.



PROTEÇÃO TAMBÉM PARA SUA FAMÍLIA

Após aprovação do Conselho Deliberativo, foi encaminhado à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), no dia 22 de

abril, o Regulamento do plano que a Visão Prev desenvolveu para os seus familiares. Isso mesmo: a entidade está bem perto de atender aos

pedidos dos participantes e concretizar essa iniciativa!

Enquanto a Previc faz as análises necessárias para a aprovação, as equipes da Visão Prev estão finalizando os procedimentos operacionais

exigidos para o lançamento e implantação do novo plano. A resposta da Superintendência é esperada para o mês de junho.

Mas que tal já conhecer um pouco do novo plano? O Mirante libera, em primeira mão, alguns detalhes de seu funcionamento:

PARA QUEM?

O plano será oferecido a dependentes até o 3º grau dos participantes e assistidos, o que inclui o próprio participante, cônjuge, pais, filhos,

irmãos, avós, netos, tios, sobrinhos, bisavós e bisnetos.

QUE TIPO DE PLANO É?

É um plano de Contribuição Definida (CD), assim como o Visão Multi, Visão Telefônica e PreVisão. Em um plano CD, o saldo acumulado depende

de três variáveis: o valor das contribuições, o tempo de vinculação ao plano e a rentabilidade obtida com a aplicação dos recursos. Cada

participante tem uma conta individual, o que permite acompanhar seu saldo e fazer, de acordo com o Regulamento, as contribuições que

desejar.

COMO SERÃO AS CONTRIBUIÇÕES?

Haverá dois tipos de contribuição, feitas pelo participante:

• Contribuição Básica, mensal, no valor mínimo de R$ 100,00 que pode ser alterado em junho e dezembro

• Contribuição Esporádica, facultativa, no valor mínimo de R$ 100,00

Se necessário, o plano prevê a possibilidade de suspensão das contribuições, conforme as condições descritas no Regulamento.

E OS INVESTIMENTOS?

Os recursos serão aplicados conforme o perfil de investimentos escolhido pelo participante.

QUAIS OS BENEFÍCIOS PREVISTOS?

Benefício de Renda Mensal

Para participantes com mais 50 anos de idade e, pelo menos, 5 anos de filiação ao plano:

- Por percentual do saldo, variando de 0% a 2%

- Por prazo determinado, entre 5 e 40 anos

Benefício Temporário

Opcional, para participantes ativos maiores de 18 anos, pelo prazo mínimo de 24 meses e máximo de 60 meses:

- Até 50% do saldo, quando atingir 5 anos de acumulação

- Até 70% do saldo, quando atingir 10 anos de acumulação



O participante poderá também realizar o resgate parcial de até 20% do valor de suas contribuições, a cada 2 anos, desde que obedecido o

prazo de carência de, no mínimo, 36 meses contados a partir de sua inscrição no plano.

 

Quer saber mais? Pode ficar tranquilo: assim que a Previc liberar o

novo plano, ele será comunicado em detalhes para que você

possa compartilhar com seus familiares as vantagens de contar

com a Visão Prev!



SEUS DADOS DE CONTATO ESTÃO ATUALIZADOS?

A pandemia do novo coronavírus (covid-19) deixou ainda mais clara a importância de manter seus dados em dia junto à Visão Prev. Em

momentos assim, ter o canal de comunicação aberto e funcionando corretamente é indispensável para que você entenda o que está sendo

feito, possa se tranquilizar e tomar suas decisões a partir de informações confiáveis.

Que tal, então, checar se está tudo certo com seu cadastro pelo site ou no aplicativo da entidade? Acompanhe esse passo a passo para

assegurar a correção de seus dados.

As informações de contato utilizadas pela Visão Prev são:

• E-mail (pessoal e comercial) – você pode escolher seu e-mail principal de acesso

• Endereço

• Telefone (celular, residencial e comercial)

PELO SITE

1. Acesse a área restrita aos participantes (clique aqui), digitando seu CPF e senha nos campos indicados.

2. No menu do lado esquerdo, entre em Meu Cadastro > Dados Pessoais.

https://www.visaoprev.com.br/
https://visaoprev.participante.com.br/estrutura#!/login


 

3. Nessa tela, você pode consultar seus dados de contato e, se preciso, atualizar as informações, inclusive sua foto (um item a mais de

segurança).

PELO APLICATIVO

1. Caso não tenha o aplicativo em seu celular, é só fazer o download na App Store (sistema iOS) ou Google Play (sistema Android).

2. Com o aplicativo instalado, faça login com seu CPF e a mesma senha do site.

3. No menu lateral, clique em Meu Cadastro*.



 * Há uma pequena variação nas telas/navegação do Android e do IOS.

4. Entre, então, em Contatos e confira se seus dados estão completos e corretos.

 

5. Se necessário, escolha o dado que deve atualizar e salve as alterações.



E AGORA? É POSSÍVEL CORTAR DESPESAS?

Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostrou que o percentual de famílias com dívidas no

país atingiu, em março, o patamar recorde de 66,2%, enquanto a fatia de famílias inadimplentes alcançou a marca de 25,3% no mesmo mês. Ou

seja, um em cada quatro grupos familiares está com contas ou prestações atrasadas.

Mais do que uma questão relacionada à atual crise, esses números dizem bastante sobre a gestão financeira do brasileiro que aparece, em

levantamentos internacionais, como um dos povos que menos poupa no mundo, considerando todas as classes sociais. Para falar sobre

possíveis saídas diante do desequilíbrio financeiro, o Mirante conversou com o administrador Ricardo Fairbanks, da consultoria Dinheiro em

Foco (clique aqui para conhecer seu canal no YouTube) e autor do livro “O Ciclo da Cigarra Milionária”. Vale a pena acompanhar suas dicas:

O QUE OS DADOS DE ENDIVIDAMENTO DIZEM SOBRE A GESTÃO FINANCEIRA DO BRASILEIRO?

Na realidade, nós temos um problema crônico de organização financeira. As pessoas não costumam ter nenhum tipo de planejamento de

gastos, não fazem a conciliação bancária das suas contas e, assim, não sabem como usam seu dinheiro.

A atual situação reforça a importância de se ter uma reserva de segurança que permita ficar, pelo menos, seis meses sem renda (isso, sem falar

nas reservas para o longo prazo que têm o objetivo de garantir uma aposentadoria tranquila). A instabilidade econômica em nosso país contribui

para esse quadro, mas os hábitos de consumo excessivo do brasileiro são muito prejudiciais, gerando problemas constantes, mesmo entre

aqueles que ganham bem.

EXISTE, ENTÃO, UM DESCONTROLE NOS GASTOS, DE FORMA
GERAL?

Sem dúvida e é preciso aprender, de uma vez por todas, a fazer uma boa programação

financeira: no que vou gastar e por que vou gastar. As despesas devem fazer sentido,

isoladamente e no todo. Como esse acompanhamento é negligenciado, as pessoas têm mais

dificuldade para entender seus gastos e realizar os ajustes necessários, se a situação

demandar.

COMO UMA PESSOA PODE TER UM RETRATO FIEL DE SUAS
FINANÇAS?

Primeiro, ela tem que fazer a conciliação bancária – ou seja, olhar despesa por despesa,

classificando-as em categorias: moradia, impostos, educação, transporte, alimentação, lazer

etc. O objetivo não é ter 40 indicadores, é ver para onde vai o dinheiro, acompanhar a

volatilidade dos gastos e identificar o que fazer para conseguir cortar e poupar. Isso só é

possível – e sempre é possível! – quando se entende a relação entre receita e despesas.

Não existe fórmula mágica, tem que sentar, fazer contas, classificar, interpretar e, finalmente,

reduzir o que não for necessário para ter um orçamento equilibrado que lhe permita investir –

primeiro para a reserva de segurança e depois para o longo prazo. Outro aviso importante:

essas contas devem ser revistas mensalmente a fim de corrigir eventuais desvios de rota e

retomar o planejamento. É chato? Com certeza, mas não tem outro jeito!

Ricardo Fairbanks

https://www.youtube.com/channel/UCn2HmcKDdogB97bTIyPA5MQ


POR QUE NÃO HÁ UMA RECOMENDAÇÃO PADRÃO EM RELAÇÃO AOS CORTES?

Porque temos que considerar, entre outros fatores, o momento de vida de cada um. Para um jovem de 20 anos que mora com os pais, a situação

é uma. Para um casal com dois filhos, é outra. Para alguém próximo à aposentadoria ou já aposentado, é outra ainda. São prioridades e

capacidades de poupança muito diferentes.

Podemos dizer, de modo geral, que o ideal para formar a reserva de segurança é investir, em média, 15% do que se ganha (se puder mais,

melhor ainda!). Atingido o objetivo de poupar o equivalente a seis meses de renda, pode-se partir para o longo prazo.

Em relação aos gastos, posso garantir que quem faz a conciliação bancária de maneira atenta é capaz de observar os exageros e identificar as

oportunidades de cortes. Para uns, fará sentido reduzir os jantares; para outros, as viagens; para outros, será preciso repensar, por exemplo, o

bairro onde moram ou o carro que têm. Realmente, cada caso é um caso!

O grande objetivo é a pessoa analisar como está vivendo e se está indo em direção a suas metas ou se afastando delas. Dependendo da

eficiência de seu planejamento, você pode ter um ganho substancial na sua qualidade de vida futura.

É COMO EM UMA DIETA: NÃO ADIANTA CORTAR TUDO, É UM PROCESSO DE REEDUCAÇÃO?

Exatamente! Não adianta perder 20 quilos e dizer: agora que atingi minha meta, já posso voltar para a lanchonete. Na realidade, essa

reeducação financeira, assim como a alimentar, deve ser incorporada ao dia a dia.

O interessante é que, quando começam a ver os resultados (o que normalmente ocorre a partir do terceiro ano, pois antes disso o montante

economizado parece pequeno), as pessoas se animam e seguem adiante com mais firmeza. A sensação de segurança é maior e traz um grande

bem-estar.

 

E QUEM ESTÁ COM DÍVIDAS, O QUE DEVE FAZER AGORA?

A primeira coisa é reorganizar o orçamento e quitar as dívidas. Não adianta ter dinheiro investido e pagar juros altos em cheque especial, cartão

de crédito ou financiamentos. Se não for possível quitar, é fundamental avaliar cada dívida e trocar as mais caras por mais baratas ou renegociar

com os credores. As dívidas não podem ser ignoradas ou ficar soltas, pois vão crescer exponencialmente e será ainda mais difícil retomar o

controle.

O importante é saber que, independentemente do tamanho do problema financeiro, ele tem solução. É preciso consolidar as informações,

discutir com os credores, se for o caso, e fazer um planejamento que terá que ser seguido à risca. A parte boa disso é que vemos, em nossa

consultoria, que aqueles que passam por esses processos tendem a se tornar ótimos investidores porque se acostumam à restrição

orçamentária e não querem repetir essa experiência.

SITUAÇÕES DE CRISE SÃO UMA BOA HORA PARA UMA “FAXINA” FINANCEIRA?

São uma ótima hora! Às vezes, as pessoas empurram com a barriga decisões desagradáveis e, nesses momentos, são forçadas a agir. Não

adianta falar mal do governo, do vizinho, do cunhado, é necessário tomar atitudes concretas. Mas repito: a primeira coisa para dar uma guinada

financeira é ter total entendimento da sua realidade e das escolhas a fazer. É como um doente: se não se conscientizar do seu problema e

tomar os remédios indicados, além de não melhorar, seu quadro vai piorar.

O controle das finanças mostra seu valor sobretudo quando nos vemos frente a cenários adversos como o atual. Sei que quem fez e seguiu um

bom planejamento, constituindo sua reserva de segurança, pode não estar rindo à toa, mas está mais tranquilo para esperar a retomada. Porque

ela virá, com certeza!



FATO OU FAKE?

Será que você conhece bem as regras do seu plano? Para testar seus conhecimentos, vale conferir a série “Fato ou Fake” que a Visão Prev está

divulgando tanto no Instagram quanto no Facebook. A ideia é compartilhar informações sobre a entidade e os planos, de forma lúdica e

objetiva, esclarecendo dúvidas e afirmações equivocadas ou verdadeiras.

Confira alguns dos temas já publicados e acompanhe os próximos, toda quarta-feira, nas páginas da Visão Prev nas redes sociais. Você vai

sempre encontrar novidades por lá!

Não! Você pode manter seu plano e seguir construindo seu patrimônio com a Visão Prev.

De fato, não há obrigatoriedade em declarar seu saldo total na Visão Prev como “Bens e Direitos”, pois a reserva do plano de benefício de

previdência complementar fechada pode ser considerada impenhorável (em razão de sua característica de “verba alimentar”).



Não! O pagamento é feito em partes iguais, conforme o número de beneficiários legais e, na falta destes, de beneficiários indicados.

Sim! Assistidos e BPDs (Benefício Proporcional Diferido), assim como ativos e autopatrocinados, podem realizar Aportes ao plano e aumentar

seu patrimônio. Basta entrar na área restrita do site ou no aplicativo da Visão Prev e clicar em “Aporte”. Lá, é possível escolher o valor (que, para

os assistidos, é a partir de um salário mínimo), a data de vencimento e gerar o boleto. O processo é muito simples e prático!

Não! Todos os participantes podem fazer contribuições ao plano, a qualquer tempo. Para ativos e autopatrocinados, ela é chamada de

Contribuição Esporádica. Nesse caso, o próprio participante define o valor e a frequência da contribuição que pode ser realizada por meio de

boleto. A geração do boleto é feita pelo site ou no aplicativo da Visão Prev, assim também como os Aportes (as contribuições de assistidos e

BPDs). Aumento do patrimônio e benefício fiscal estão entre as vantagens dessa decisão. 



Sim! Você pode realizar uma Portabilidade para a Visão Prev, lembrando que, para isso, os recursos devem ser provenientes de outra entidade

fechada ou de um plano PGBL de entidades abertas. Nessa transação, não há incidência de Imposto de Renda.

Por mais longe que pareça, pensar no pós-carreira é fundamental em qualquer faixa etária. E quanto antes você começar a planejá-lo, mais será

beneficiado por um fator muito importante: o tempo! Acesse o site da Visão Prev e faça uma simulação.

Tem alguma dúvida ou quer checar uma informação? Então, mande para a seção “Fato ou Fake” pelo

Instagram ou pelo Facebook.

https://www.visaoprev.com.br/


O QUE COMER PARA AUMENTAR SUA IMUNIDADE

Como formar exércitos sem soldados, armas, munição, uniformes... enfim, sem todo o arsenal necessário para enfrentar invasores? Pois o

mesmo acontece com o seu sistema imunológico. Ele tem que estar bem preparado para defender seu organismo contra qualquer tipo de

ataque – desde uma bactéria que entra por um pequeno corte até o perigoso coronavírus.

É esse sistema - composto por um conjunto complexo de células, tecidos e órgãos - que, entre outros fatores, determina se uma pessoa vai ou

não desenvolver uma doença, bem como sua gravidade e duração. Se estiver debilitado, a capacidade de defesa diminui, aumentando a

exposição a agressões.

E a alimentação é uma chave essencial para garantir a qualidade e a harmonia de seu funcionamento. Para entender como isso é possível, o

Mirante entrevistou a nutricionista funcional Marina Gorga. Aprenda, então, a rechear o prato com elementos fundamentais para fortalecer seu

exército de defesa!

COMEÇANDO DO BÁSICO, O QUE É O SISTEMA IMUNOLÓGICO?

É um conjunto de elementos que interagem entre si como um sistema de defesa que protege nosso organismo contra diversas doenças, ativado

quando micro-organismos penetram no corpo ou quando ocorre a transformação maligna de algumas células. Sua função é vital no combate a

infecções ou ao desenvolvimento de células atípicas (tumores).

COMO ELE FUNCIONA?

Quando não reconhece alguma estrutura, nosso organismo recruta diversos nutrientes para criar e/ou deslocar as células de defesa para o

órgão afetado, a fim de combater aquilo que é visto como invasor. Pode ser uma bactéria, um vírus, fungos ou até mesmo células malformadas

no processo fisiológico de divisão celular.

DE MODO GERAL, O QUE PODE REDUZIR NOSSA IMUNIDADE?

Falta de sono, excesso de estresse ou de atividade física, má hidratação, falta de nutrientes

específicos, alterações na microbiota (micro-organismos) e na integridade da parede do

intestino, agrotóxicos e aditivos alimentares, consumo de bebida alcoólica, uso de drogas e

tabagismo.

O CORPO EMITE ALERTAS QUANDO NOSSA IMUNIDADE ESTÁ
BAIXA?

Sim, com certeza. A importância de conhecermos nosso corpo se faz presente nesses

momentos, pois os sinais são extremamente inespecíficos - para uns, pode ser herpes ou

sinusite e para outros, candidíase ou doenças periodontais.

É preciso entender que saúde não é ausência de enfermidades e sim o bem-estar físico e

mental. Acordar descansado, sentir-se bem, energizado e saciado, com boa concentração e

atenção, sem dores articulares ou musculares... esses são alguns dos sinais de que tudo vai

bem.

QUAIS OS PRINCIPAIS ELEMENTOS RESPONSÁVEIS PELA
IMUNIDADE E QUE PODEM SER AVALIADOS EM EXAMES
LABORATORIAIS?

Sempre considero a clínica soberana – ou seja, a interação com o paciente é muito reveladora,

mas os exames laboratoriais nos guiam bem. Alguns mais precisamente como o Hemograma,

principalmente a Série Branca, os marcadores inflamatórios, como Homocisteína, PcR e Ácido

Úrico, e os nutrientes essenciais, como a ferritina, vitamina A, vitamina D e zinco.

Marina Gorga



NO QUE DIZ RESPEITO À ALIMENTAÇÃO, QUE ELEMENTOS DEVEM ESTAR EM NOSSAS REFEIÇÕES
DIÁRIAS?

É fundamental variar os nutrientes e consumir o máximo de alimentos in natura que pudermos. Por isso, nós, nutricionistas, insistimos tanto para

que as pessoas consumam pratos bem coloridos. Cada cor corresponde a um nutriente e o excesso dos mesmos elementos pode ser ruim,

sobrecarregar órgãos e até causar deficiências, por competição de absorção. Em linhas gerais, os nutrientes mais relacionados à imunidade, de

modo direto, são as vitaminas A, C, D e E, o zinco, a glutationa e o magnésio.

As quantidades variam de pessoa para pessoa. Existe uma média de consumo diário estabelecida para cada elemento, mas, na prática, é pouco

aplicável, pois depende de onde a pessoa mora, o quanto está exposta a esses nutrientes ou o quanto eles são recrutados para outros fins.

 

EM QUE ALIMENTOS, ELES SÃO ENCONTRADOS?

• Glutationa – abacate ou avocado, brócolis, repolho, melancia e canela.

• Magnésio – vegetais verde-escuros (como couve, agrião, rúcula e espinafre) e chocolate amargo.

• Vitamina A – alimentos alaranjados como cenoura, abóbora e mamão.

• Vitamina C – pimentão amarelo e frutas cítricas, principalmente acerola e limão.

• Vitamina D – gema de ovo, bife de fígado, atum, sardinha e, sobretudo, exposição ao sol.

• Vitamina E – sementes e óleos como de girassol e gergelim.

• Zinco – carnes (bovina, de peixes e aves), feijão, sementes e castanhas diversas.

Mas precisamos também de:

• Ferro - carnes e vegetais verde-escuros, beterraba e grãos integrais.

• Ômega 3 e ácidos graxos insaturados  - peixes de águas profundas, como salmão e sardinha, sementes de chia, de linhaça e nozes.

• Prebióticos – alho, cebola, alho-poró, aspargo, banana, maçã, leguminosas, grãos, cevada, aveia, linhaça, farelo de trigo e farinhas integrais.

• Probióticos - iogurtes, leite fermentado, kefir e kombucha.

Assim como é bom consumir gengibre – no chá, na salada, em sucos ou na composição de pratos, pois ele possui propriedades anti-

inflamatórias e antioxidantes. Isso vale também para a cúrcuma ou açafrão-da-terra. Além disso, outros chás são muito recomendados como os

de equinácea, alho, alecrim, limão e chá verde.

DE MANEIRA CONTRÁRIA, EXISTEM ALIMENTOS QUE PREJUDICAM NOSSA IMUNIDADE?

Sim. Os alimentos que nos causam alergia devem ser evitados, pois exigem de nosso corpo a geração de células de defesa que poderiam estar

trabalhando a nosso favor em outros processos. O mesmo vale para alimentos inflamatórios como açúcar, farinhas brancas, refinados, corantes,

adoçantes artificiais e industrializados de modo geral que pioram a flora intestinal e causam maior exacerbação das células de defesa. Outro

aspecto prejudicial é o jejum forçado: ficar sem comer ou comer muito pouco por muito tempo gera estresse no organismo, elevando os níveis

de colesterol e consequentemente causando imunossupressão. A gordura não prejudica a imunidade, desde que não seja trans, bem como o

sal que, por outro lado, pode alterar a pressão arterial.



 

É NECESSÁRIO SUPLEMENTAR A DIETA? POR QUÊ?

Sim. Muitas vezes, não conseguimos atingir bons níveis de alguns nutrientes. Seja por não estarmos expostos a eles (como, por exemplo, no

consumo de alimentos cultivados em solos pobres), por preferências alimentares ou, no caso conhecido da vitamina D, por não ficarmos muito

tempo ao ar livre. Há pacientes que precisam de suplementações por recrutarem vários nutrientes para outras finalidades – é o caso de atletas,

fumantes ou pessoas com doenças autoimunes.

A suplementação tem que ser específica para cada indivíduo a partir da análise profissional de um médico ou nutricionista. É bom ressaltar que,

por conterem fórmulas fixas, os suplementos genéricos não são a solução ideal, pois podem fornecer muito de um elemento que a pessoa já

tem em excesso ou pouco de algo que precisa mais ou, ainda pior, apresentar nutrientes concorrentes associados.

E O INTESTINO? QUAL SEU PAPEL NESSE QUADRO TODO?

O intestino é nossa “comissão de frente” para a absorção de nutrientes e, portanto, para a nutrição do organismo, além de ser o “porta-voz” das

inflamações, recrutando o sistema imunológico assim que entra em contato com alimentos ou substâncias desconhecidas. Ele deve estar, então,

sempre íntegro e recheado de boas bactérias - por isso, faz-se importante a ingestão de alimentos prebióticos, como as fibras solúveis e

insolúveis (verduras, legumes, frutas e aveia) que irão alimentar as boas bactérias, de alimentos probióticos, como os fermentados (iogurte, kefir,

kombucha, picles e chucrute, entre outros) que irão aumentar a quantidade de boas bactérias, e de alimentos que diminuam as bactérias ruins

ou possíveis patógenos intestinais, como alho, alecrim e óleo de coco que têm potencial fungicida.

Com todos esses cuidados, você estará fortalecendo seu sistema imunológico e garantindo um organismo preparado para lidar melhor com os

riscos cotidianos que enfrentamos.



JUNTOS TAMBÉM PELO INSTAGRAM! ;-)

Lançado em outubro de 2010, o Instagram era voltado inicialmente apenas à publicação de fotos que deveriam ser feitas pelo próprio aplicativo

e compartilhadas em até 24 horas (vem daí seu nome que é a junção de “instant camera” e “telegram”). Com a evolução de suas

funcionalidades, a rede social ultrapassou a marca de 1 bilhão de usuários ativos mensais em todo o mundo, com o Brasil em terceiro lugar no

ranking, atrás dos Estados Unidos e da Índia.

A Visão Prev também aderiu ao Instagram e entrou na rede em março, o que acabou se configurando como um momento muito oportuno, dada

a necessidade de intensificar a troca de informações, em função da pandemia do novo coronavírus (covid-19). “A entrada no Instagram já estava

no planejamento da entidade para 2020. Como parte do nosso DNA, buscamos sempre as melhores formas de acompanhar nossos

participantes onde eles estiverem”, explica Carla Tassini, coordenadora de Relacionamento e Comunicação. “Coincidentemente, o lançamento

se tornou ainda mais relevante e especial. Com ele, ampliamos nossa voz e ouvidos junto aos participantes em meio à crise, contando com mais

uma opção para levar informações periódicas e receber feedback.”

Dessa forma, a Visão Prev está mais conectada com seu público-alvo, seguindo os princípios do projeto Entidade Digital que busca a inovação

constante, utilizando recursos e ferramentas modernos para agilizar a comunicação e fortalecer vínculos. Além de tratar das iniciativas da

entidade, dúvidas e regras dos planos, o perfil no Instagram aborda assuntos relativos à previdência complementar, somando-se aos demais

canais disponíveis.

O perfil é aberto, permitindo que outras pessoas (inclusive familiares dos participantes) possam saber mais sobre os temas divulgados. E você?

Já está seguindo a Visão Prev no Instagram ? A equipe da entidade espera você por lá também! #tamojunto

AO VIVO COM VOCÊ!

A Visão Prev vem explorando diferentes meios para estar ao lado dos participantes,

informando sobre os assuntos do momento e esclarecendo suas dúvidas. Nos últimos

tempos, uma ferramenta muito utilizada têm sido as lives pelo Facebook e YouTube. Essas

transmissões ao vivo permitem interagir com o público, uma vez que suas perguntas

podem ser respondidas na hora pelo apresentador.

No dia 27 de março, o presidente da Visão Prev, Marcelo Pezzutto, juntamente com o

diretor de Investimentos Gustavo Araujo, falou sobre o cenário e as medidas tomadas para

enfrentar a crise. No dia 8 de abril, Marcelo e a diretora de Previdência, Paulina Pantalião,

abordaram as ações extraordinárias adotadas pela entidade. E, no dia 16 de abril, Vitor

Pirani, analista sênior de Relacionamento, explicou aos participantes como declarar o plano

da Visão Prev no Imposto de Renda, com orientações sobre o Informe de Rendimentos.

Fique ligado!

> Todas as lives estão disponíveis pelo Facebook (clique aqui) e no canal da entidade no

YouTube (clique aqui).

https://www.instagram.com/visaoprev/
https://www.facebook.com/visaoprevprevidencia/
https://www.youtube.com/channel/UCbGcqfN8-hFx5cW-FKGgfiw
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