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ESTRUTURADOS PARA ENFRENTAR A TEMPESTADE

Tudo certo para a entrevista marcada com Marcelo Pezzutto, no dia 13 de junho, para falar sobre seus projetos e diretrizes como novo

presidente da Visão Prev. Entre sua posse, em 10 de maio, e a data do encontro, porém, mais uma tempestade atingiu a economia brasileira,

potencializada por acontecimentos vindos também do mercado externo. A pedido do próprio Marcelo, a entrevista passou a girar em torno do

atual momento e como a Visão Prev está apta a enfrentá-lo.

Com 13 anos de experiência na entidade (desde 2010 como seu diretor e nos cinco anos anteriores como membro do Conselho Fiscal), ele

conhece bem o impacto que esse tipo de situação pode ter sobre os participantes. Ele estava na Visão Prev em 2013, um dos anos mais difíceis

na história da entidade que trouxe fortes efeitos negativos sobre a rentabilidade de todos os perfis. É justamente a essa experiência e ao

profissionalismo e expertise que a entidade tem somado à sua gestão que Marcelo atribuiu a segurança da Visão Prev para atravessar a crise

atual. Vamos à entrevista:



O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM A ECONOMIA DESDE MAIO?

Temos explicações para essa situação tanto no cenário interno quanto externo. É uma somatória muito adversa de fatores. Lá fora, houve o

aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e seus impactos em todos os mercados, sobretudo os emergentes como é o nosso caso, e a

grande valorização do dólar, entre outros aspectos. No Brasil, não foram feitas as reformas previstas (como a da previdência e o ajuste fiscal),

ocorreu a greve dos caminhoneiros em maio (com consequências sobre a Bolsa de Valores, a inflação e o crescimento do país) e vivemos a

aproximação das eleições com um quadro bastante conturbado.

ESSA SITUAÇÃO ERA ESPERADA?

Já prevíamos claramente que este seria um ano muito volátil, com grande oscilação nos resultados dos investimentos. Desde janeiro,

sinalizávamos em nossos comunicados que teríamos em 2018 um ano desafiador para a previdência porque a taxa de juros está num patamar

muito baixo (o menor nível histórico da taxa básica de juros do país, a Selic). O que isso significa? Com uma taxa em torno de 6,5%, como

atualmente, e uma inflação de cerca de 4%, como esperado para 2018, temos uma taxa de juros real, acima da inflação, de 2,5%. Esse nível de

ganho real para quem tem uma memória recente das taxas de juros na casa de 14% anuais (mesmo com a inflação mais elevada) é percebido de

uma forma muito ruim, pois oferece pouca possibilidade de prêmio para os investidores.

A novidade foi que a greve dos caminhoneiros e as questões do mercado internacional anteciparam as oscilações mais fortes, previstas de

maneira mais acentuada para o segundo semestre, por conta das eleições.

HÁ PERSPECTIVA DE MELHORA?

Tudo depende do que vai acontecer daqui em diante, sobretudo em relação às eleições. O cenário que estamos desenhando, juntamente com a

consultoria externa que nos apoia e nossos parceiros na gestão dos recursos, é de grande turbulência. E deve permanecer dessa forma, pelo

menos, até outubro. Anos eleitorais costumam ser assim e 2018 vem sendo pior, pois não se consegue identificar quem são os candidatos com

chances efetivas de ganhar e o significado de suas possíveis linhas de governo. Somando essa situação ao quadro internacional, parece que

não teremos notícias muito tranquilizadoras. Mas é a perspectiva que temos pela frente e não há como fugir dessa realidade. Tenho dito que a

única certeza é que temos muitas incertezas à vista.

E O QUE A VISÃO PREV TEM FEITO PARA LIDAR COM ESSE CENÁRIO?

Na verdade, nossa movimentação começou há muito tempo, sobretudo depois de nossa experiência em 2013, quando todos os perfis tiveram

performance negativa, sendo que o perfil Conservador, por exemplo, atingiu um resultado de -10,75%. Desde então, adotamos uma série de

medidas que nos prepararam para as turbulências. Entre elas, estão:

1. O lançamento do perfil Super Conservador que sempre vai acompanhar o desempenho do CDI. Ele oferece uma rentabilidade menor, mas nunca será

negativo em um mês. Assim, evitamos que pessoas com aversão a risco estejam expostas a oscilações e perdas.

2. A criação do plano PreVisão, para os assistidos, que é marcado na curva e oferece previsibilidade nos resultados. O mercado pode balançar quanto quiser

que esse perfil segue estável.

3. A terceirização de toda a gestão dos investimentos em parceria com as maiores instituições financeiras e assets do país, tendo nosso acompanhamento

contínuo. Assim, utilizamos, nesses momentos turbulentos, a expertise desses gestores.

4. A inclusão de um representante dos participantes e um profissional de mercado em nosso Comitê de Investimentos que existe desde 2010, aumentando sua

pluralidade e eficiência.

5. A revisão e calibragem da composição de todos os perfis para que os investimentos estejam mais alinhados com a proposta de cada carteira. Os riscos hoje

são muito diferentes nas cinco opções. A premissa do Conservador, por exemplo, é (como seu nome já indica) conservar, no ano, o patrimônio do

participante, protegendo-o contra as perdas inflacionárias, mas, além de conservar, temos também obtido historicamente bons ganhos reais para esse perfil.

6. A obtenção e manutenção da certificação ISO para os processos de investimento (e toda a entidade), o que assegura a qualidade de nossos controles.

7. A diversificação do risco dos perfis Moderado e Agressivo com investimentos em renda variável no exterior e fundos multimercado, visando ampliar suas

possibilidades de ganho.

ESPECIFICAMENTE PARA ESSE MOMENTO ESTÁ
SENDO TOMADA ALGUMA MEDIDA?

Fazemos análises constantes de avaliação do mercado, rodando modelos de testes de

estresse para verificar como poderíamos nos reposicionar em função da ocorrência de riscos

ainda maiores. Além disso, como já disse, acompanhamos continuamente o posicionamento

das carteiras em comparação com as referências de mercado, bem como as decisões e o

desempenho de nossos gestores, inclusive destituindo aqueles com baixa performance ou

com estratégia inadequada às nossas premissas.

Como é possível perceber, já adotamos muitos procedimentos para lidar com momentos

conturbados como o atual, mas é importante deixar claro que existem mudanças que a Visão

Prev não fará.



COMO ASSIM? QUE TIPO DE MUDANÇA A VISÃO PREV NÃO FARÁ?

Nós não podemos e não devemos, neste momento, fazer alterações bruscas na política de investimento dos perfis. Ou seja, não vamos, por

exemplo, transformar o perfil Agressivo em Moderado ou Conservador porque alguns participantes não estão confortáveis com sua volatilidade.

Afinal, essa é a premissa do perfil Agressivo: correr mais risco em busca de maiores oportunidades de ganho.

Nossos perfis têm que entregar o que prometem. Se fizéssemos esse tipo de alteração, não estaríamos atendendo os participantes que

escolheram o perfil exatamente em função de sua proposta.

Além disso, acreditamos na consistência das políticas de investimento de cada perfil, temos um Comitê de Investimentos formado por

profissionais experientes, contratamos consultorias e gestores com elevada expertise e não vamos realizar perdas, alterando

desnecessariamente nossas posições. O importante nessas horas é, se preciso, modular a exposição de cada perfil dentro de suas

características e das bandas definidas para cada mercado.

Temos cinco perfis de investimentos justamente para atender quem consegue e quem não consegue dormir nesses momentos de maior

turbulência. E o participante tem que se conhecer e entender qual é o seu apetite ao risco, sem basear suas escolhas na rentabilidade passada

dos perfis.

COMO, ENTÃO, O PARTICIPANTE DEVE SE COMPORTAR?

É essencial que todos façam o teste de perfil de investidor e avaliem o seu apetite ao risco. Quem perde o sono se a sua rentabilidade fica

negativa tem que estar em perfis com riscos menores. Quem quer resultados mais robustos tem que querer – e suportar! – correr riscos

maiores.

É a hora de ficarmos muito atentos às descrições dos perfis para verificar se estamos efetivamente na opção mais adequada. A questão é:

estamos escolhendo o perfil por suas premissas e metas ou pelas rentabilidades passadas? Neste último caso, sim, temos um problema grave!

Se um participante olhou o desempenho do perfil Agressivo em março e, ao ver 5,33% de resultado acumulado em 2018, resolveu fazer a troca

e agora, diante do resultado negativo, ele quer sair, estamos frente a um típico caso de escolha equivocada.

Não é à toa que qualquer produto financeiro, até mesmo um fundo bem simples de renda fixa, apresenta sempre o aviso de que rentabilidade

passada não é garantia de rentabilidade futura. Esse cuidado deve ser ainda maior no caso dos assistidos, por conta de já estarem recebendo o

benefício e as rentabilidades negativas podem ter impacto direto sobre o seu pagamento.
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EXISTE, ENTÃO, O PERFIL IDEAL?
Sim, mas só o participante pode saber essa resposta. A Visão Prev não tem condições de fazer

essa avaliação e não pode indicar opções. Podemos, sim, informar da melhor maneira possível

e, para isso, colocamos à sua disposição, na área aberta do nosso site, uma série de

conteúdos como o teste de perfil de investidor, as lâminas dos perfis, as rentabilidades diárias,

as matérias do informativo Mirante, além dos boletins mensais de investimentos, das palestras

com especialistas e da nossa equipe de atendimento que está sempre a postos para

esclarecer suas dúvidas. Afinal, estamos juntos nessa jornada!



POR FALAR EM ESTARMOS JUNTOS, À PARTE AS QUESTÕES ESPECÍFICAS
DESSE MOMENTO, COMO ESTÁ SENDO O DESAFIO DE ASSUMIR A
LIDERANÇA DA ENTIDADE?

Independentemente da situação que estamos vivendo, o principal desafio que temos na Visão Prev é a rentabilidade dos investimentos.

Lidamos com o futuro dos nossos participantes (e o nosso próprio, pois também somos participantes) e temos plena consciência da

responsabilidade que isso nos traz. Posso garantir que assumimos essa atribuição com muito profissionalismo e satisfação.

Além de toda a transparência, segurança e governança que são pontos intrínsecos à nossa administração, outro pilar de nossa atuação é

facilitar o relacionamento do participante com a Visão Prev. Nosso atendimento precisa ser eficiente, rápido e correto. Para isso, temos realizado

e daremos continuidade a diversas iniciativas que têm como base o uso da tecnologia, dentro do projeto Entidade Digital. Isso passa pelo

lançamento de novas ferramentas e pelo aperfeiçoamento dos canais que já possuímos como site, aplicativo, WhatsApp e outros.

A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR JÁ FAZIA PARTE DO SEU UNIVERSO DE
INTERESSES ANTES DA VISÃO PREV?

Sim. A partir do momento em que pude participar de um plano de previdência, eu aproveitei essa oportunidade, pois é um benefício no qual eu

acredito genuinamente. Sou diretor da Visão Prev desde 2010 e antes disso, nos cinco anos anteriores, eu já fazia parte do Conselho Fiscal (um

mandato de três anos como eleito, ou seja, eu quis participar da entidade, e depois como indicado pela patrocinadora), justamente por acreditar

e acompanhar essa questão.

Para mim, os exemplos que temos dos nossos assistidos – sempre retratados na seção “Com a Palavra” do Mirante (clique aqui) – nos ajudam a

entender, na prática, o valor da previdência completar. Os depoimentos desses aposentados demonstram como o fato de contar com o

benefício da Visão Prev lhes permite ter uma aposentadoria com qualidade de vida, sonhos realizados, viagens... Ou seja, na medida das suas

expectativas. Eu, particularmente, tenho vontade de um futuro assim e acho que todos deveríamos ter. E mais do que ter vontade: devemos nos

planejar para isso!
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O QUE FALTA PARA O BRASILEIRO TER ESSA PERCEPÇÃO?

Falta sobretudo uma visão de longo prazo. Eu, por exemplo, sou de uma geração que viveu um processo de hiperinflação. Quando isso ocorre,

as pessoas perdem a perspectiva de futuro, é difícil planejar qualquer coisa. As novas gerações, por sua vez, são mais imediatistas nos seus

projetos e demandas.

Esse excesso de foco no curto prazo se reflete em aspectos concretos como o nível de endividamento do brasileiro e a falta de planejamento

para a aposentadoria. Mas isso precisa mudar e logo, pois a pressão sobre o sistema público será cada vez maior, em função do aumento da

longevidade e da queda da natalidade, reduzindo benefícios e dificultando o acesso ao INSS. É mais do que hora de despertar para essa

questão. Nós, da Visão Prev, estamos aqui para ajudar nossos participantes nesse sentido.

../../../../preview/noticia/com-a-palavra
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UM MIRANTE SOB MEDIDA PARA VOCÊ

Desde que se tornou um informativo online, o Mirante vem agregando novidades para que seu conteúdo seja cada vez mais útil, dinâmico e

interessante. São infográficos, ilustrações, textos mais objetivos, visual mais atrativo, links complementares para sites externos, novos temas e

reportagens mais abrangentes.

E a Visão Prev quer melhorar ainda mais sua experiência de leitura, com matérias e assuntos sob medida para seus leitores. Nada melhor, então,

do que conhecer sua opinião!

Para isso, no início e no final de cada matéria, aparece a seguinte mensagem:

Ao atribuir sua nota, as estrelas são imediatamente preenchidas em amarelo:

Se você clicar em “Próxima notícia” ou “Notícia anterior” sem avaliar a matéria que acabou de ler, surge o pop-up abaixo, incentivando sua

participação:



Ao voltar a uma matéria que tenha avaliado, você poderá ver a nota média atribuída pelos leitores. Ela é indicada pelo número de estrelas

preenchidas em verde. No exemplo abaixo, a matéria recebeu uma nota próxima de 4,5.

Participe! Avalie as matérias do Mirante e ajude a Visão Prev a fazer um informativo melhor a cada edição!
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SEU NÚMERO DE DEPENDENTES ESTÁ CORRETO?
Vai até 31 de agosto o prazo para recadastramento do número de dependentes de Imposto de Renda para quem é assistido dos planos Visão

Telefônica, Visão Multi, PreVisão ou TCO Prev, optante pela tabela de tributação progressiva, que não possui moléstia grave e não realizou

recadastramento em 2017.

Se você se enquadra na descrição acima, fique atento porque esse procedimento é muito importante! O objetivo é atualizar seu cadastro, pois é

de sua responsabilidade manter a Visão Prev informada em relação ao número de dependentes que você declara à Receita Federal para evitar

discrepância nos dados.

COMO?

O recadastramento é bem simples e rápido. A Visão Prev enviou um link com senha para o e-mail dos assistidos que devem realizar o processo,

solicitando a atualização de seus dados cadastrais, inclusive a quantidade de dependentes de Imposto de Renda.

Quem não fizer o recadastramento até o dia 31 de agosto terá o número de dependentes de IR zerado nos registros da entidade (nessa

situação, o abatimento de dependentes poderá ser feito na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda para quem faz a Declaração

completa).

Para atualizar a informação após esse prazo ou se não tiver recebido o link por e-mail, será necessário acessar a área restrita do site da Visão

Prev (com seu login e senha) e entrar em: Cadastro > Dados Pessoais.

POR QUE ESSE NÚMERO É IMPORTANTE?

A Receita Federal permite o abatimento de um valor fixo para cada dependente no cálculo de incidência de IR sobre o pagamento feito

mensalmente ao assistido. Em 2018, esse valor é de R$ 189,59 por mês. Veja os exemplos abaixo:

UM ASSISTIDO QUE TEM BENEFÍCIO DE R$ 3.000,00 E POSSUI 2 DEPENDENTES DE IR INFORMADOS
À VISÃO PREV:

R$ 3.000,00 – (2 x R$ 189,59 = R$ 379,18) = R$ 2.620,82 para base de cálculo

Considerando a tabela de IR progressivo de 2018, ele se enquadrará na segunda faixa:

REGIME DE TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVO

BASE DE CÁLCULO ANUAL EM R$ ALÍQUOTA % PARCELA A DEDUZIR DO IMPOSTO EM R$

Até R$ 1.903,98 ISENTO R$ 0,00

De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 7,50% R$ 142,80

De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 15,00% R$ 354,80

De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 22,50% R$ 636,13

Acima de R$ 4.664,68 27,50% R$ 869,36



R$ 2.620,82 x 7,50% = R$ 196,56 – R$ 142,80 (dedução da tabela) = R$ 53,76 (desconto de IR).

Sendo assim, ele receberá um benefício líquido de R$ 2.946,24 (R$ 3.000,00 – R$ 53,76).

UM ASSISTIDO QUE TEM BENEFÍCIO DE R$ 3.000,00 E NÃO POSSUI DEPENDENTES INFORMADOS À
VISÃO PREV:

R$ 3.000,00 para base de cálculo

Considerando a tabela de IR progressivo de 2018 (acima), ele se enquadrará na faixa 3.

R$ 3.000,00 x 15% = R$ 450,00 – R$ 354,80 (dedução da tabela) = R$ 95,20 (desconto de IR)

Sendo assim, ele receberá um benefício líquido de R$ 2.904,80 (R$ 3.000,00 – R$ 95,20).

FIQUE ATENTO, PORTANTO, PARA INFORMAR ADEQUADAMENTE À
VISÃO PREV E MANTER A DEDUÇÃO CORRETA DE DEPENDENTES NO

CÁLCULO DE SEU BENEFÍCIO.



Foto: IStock

MUDANÇA NA REGRA SOBRE BENEFICIÁRIOS

SOMENTE PARA ASSISTIDOS DO PLANO PREVISÃO

Desde junho de 2017, a regra dos planos da Visão Prev prevê que os beneficiários legais têm prioridade sobre os beneficiários indicados para

o recebimento de Pensão por Morte, no falecimento do participante. Exclusivamente para os assistidos do plano PreVisão, foi aprovada, em maio

deste ano, pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) a flexibilização dessa regra.

A exceção contempla os assistidos que fizeram indicação de beneficiários entre 2 de dezembro de 2014 e 6 de junho de 2017 e, após esse

período, não alteraram sua escolha - ou seja, não solicitaram inclusão ou exclusão de indicados. Nesse caso – e somente nesse caso – irão

prevalecer as indicações sobre os beneficiários legais.

O quadro abaixo resume a questão e as regras de enquadramento para cada situação:

REGRAS DE ENQUADRAMENTO

01 02 03

HOUVE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO ENTRE
02/12/14 E 06/06/17?

Sim Sim Não

HOUVE ALGUMA ALTERAÇÃO APÓS ESSE
PERÍODO?

Não Sim Não

REGRA EM QUE ESTÁ ENQUADRADO/TRATATIVA
Beneficiários indicados sobrepõem

os legais

Beneficiários legais sobrepõem os

indicados

Beneficiários legais sobrepõem os

indicados

Vale destacar que os assistidos do plano PreVisão podem excluir ou incluir beneficiários indicados a qualquer momento, conforme sua vontade.

Mas, ao fazê-lo, serão automaticamente enquadrados na regra atual que, como explicado, prioriza os beneficiários legais sobre os indicados.

Trata-se, portanto, de uma decisão pessoal que deve refletir os planos e desejos de cada pessoa.

 

IMPORTANTE:
Seus beneficiários legais não precisam ser avisados, pois são definidos por lei. Já os beneficiários indicados (sobretudo no caso em que eles têm

prevalência) devem ser informados para que conheçam seus direitos junto à Visão Prev.

Clique aqui e veja matéria sobre o novo procedimento para escolher ou alterar online seus beneficiários indicados.

../../../../preview/noticia/passo-a-passo
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BENEFICIÁRIO LEGAL, BENEFICIÁRIO INDICADO OU
DEPENDENTE?

Esses termos ainda geram questionamentos junto à Central de Atendimento da Visão Prev. Mas eles precisam ser bem entendidos, pois se

referem às pessoas que terão direito ao patrimônio do participante no plano, no caso de seu falecimento. Confira, a seguir, as explicações para

as principais dúvidas sobre o assunto recebidas pela Central:

O QUE SÃO BENEFICIÁRIOS?

Os beneficiários são as pessoas que irão receber a Pensão por Morte do participante, após o seu falecimento, seja na forma de renda (para

beneficiários legais) ou de pagamento único (para beneficiários indicados).

QUEM SÃO OS BENEFICIÁRIOS LEGAIS DO PARTICIPANTE?

São considerados beneficiários legais:

1. Os filhos e enteados de até 21 anos;

2. O cônjuge, o/a companheiro/a, desde que tenha o reconhecimento da condição de dependente pelo Regime Geral de Previdência Social;

3. Os filhos e enteados solteiros, maiores de 21 anos e menores de 24 anos, desde que estudantes em curso superior oficialmente reconhecido;

4. Os filhos e enteados inválidos, sem limite de idade. 

QUEM SÃO OS BENEFICIÁRIOS INDICADOS DO PARTICIPANTE?

Qualquer pessoa indicada pelo participante, diretamente no site da Visão Prev, para receber a Pensão por Morte na ausência dos beneficiários

legais (clique aqui e veja matéria sobre o novo procedimento para escolher ou alterar online seus beneficiários indicados).

Se você não possui beneficiários legais, é recomendável que faça suas indicações para que prevaleça sua vontade. Caso contrário, o processo

de pagamento de sua pensão seguirá para espólio. 

QUEM SÃO OS DEPENDENTES?

Os dependentes são as pessoas assim declaradas pelo contribuinte à Receita Federal no momento da Declaração de Imposto de Renda, sendo

que este parâmetro é utilizado para dedução da base de cálculo do IR a pagar ou restituir. Os dependentes de IR são:         

O/a companheiro/a com quem o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, ou cônjuge;

Os filhos ou enteados com até 21 anos de idade, ou, em qualquer idade, quando incapacitados física ou mentalmente para o trabalho;

Os filhos ou enteados, se ainda estiverem cursando ensino superior ou escola técnica de segundo grau, até 24 anos de idade;

Os filhos, netos ou bisnetos, sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte detenha a guarda judicial, até 21 anos, ou em qualquer idade, quando

incapacitados física ou mentalmente para o trabalho;

Os filhos, netos ou bisnetos, sem arrimo dos pais, com 21 a 24 anos, se ainda estiverem cursando ensino superior ou escola técnica de segundo grau, desde

que o contribuinte tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos;

Os pais, avós e bisavós que, no ano anterior, tenham recebido rendimentos, tributáveis ou não, até R$ 22.847,76;

Os menores pobres até 21 anos que o contribuinte crie e eduque e de quem detenha a guarda judicial;

As pessoas absolutamente incapazes, das quais o contribuinte seja tutor ou curador.
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QUEM TEM PRIORIDADE PARA
RECEBER O BENEFÍCIO NO

FALECIMENTO DO PARTICIPANTE?
Os beneficiários legais sempre terão prioridade no pagamento do benefício. Somente na sua

ausência, valem os beneficiários indicados. Caso você não tenha beneficiários legais e não

faça nenhuma indicação, o processo de pagamento de sua pensão irá para espólio e receberá

o devido tratamento judicial.

           

ATENÇÃO:

Se você é assistido do PreVisão, lembre-se que seu plano tem regras específicas sobre a

prioridade dos beneficiários. Clique aqui para ler matéria a respeito.

POSSO DEFINIR PERCENTUAIS DE PAGAMENTO PARA OS BENEFICIÁRIOS
LEGAIS OU INDICADOS?

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

ONDE POSSO CHECAR ESSAS INFORMAÇÕES?

Você pode conferir esses dados na área fechada do site (acesso com seu login e senha):

BENEFICIÁRIOS INDICADOS:

Cadastro > Beneficiário.

DEPENDENTES DE IR: 

Cadastro > Dados pessoais (utilizado para os assistidos, no cálculo do benefício, é preciso apenas o número de dependentes, sem necessidade

de informar nomes ou outros dados).

No plano Telefônica BD, em caso de falecimento do participante, o benefício será pago aos beneficiários legais*. Na ausência de beneficiários

legais, o pecúlio por morte será pago aos beneficiários indicados do participante.

*São considerados beneficiários legais para o Telefônica BD: os filhos e os enteados de até 22 (vinte e dois) anos incompletos, o cônjuge, o (a) companheiro(a),
desde que tenham o reconhecimento da condição de dependente pelo Regime Geral de Previdência Social, o filho e o enteado solteiros, maiores de 21 (vinte e

um) anos de idade e menores de 25 (vinte e cinco) anos, desde que estudantes em curso superior oficialmente reconhecido, o inválido, sem limite de idade, e pai
e mãe sem recursos.
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BENEFICIÁRIOS INDICADOS: PROCESSO AGORA É
100% ONLINE

Mais um processo acaba de passar pelo projeto Entidade Digital, eliminando a necessidade de impressão e envio de documentação! Como

todos os procedimentos que foram digitalizados, o objetivo é um só: simplificar e agilizar o seu relacionamento com a Visão Prev, economizando

tempo e recursos.

Desde o início de julho, a inclusão, exclusão ou alteração de informações de beneficiários indicados pode ser realizada totalmente online pelo

site. Vale lembrar que os beneficiários indicados são as pessoas, definidas pelo próprio participante, para receber o benefício no caso de seu

falecimento se não houver beneficiários legais*.

O caminho continua o mesmo: o acesso é feito pela área restrita do site da Visão Prev (com seu login e senha), entrando em Cadastro >

Beneficiários. Que tal aproveitar e conferir se sua lista de beneficiários indicados está atualizada? Veja, a seguir, o passo a passo com as

principais telas para cada procedimento:

PARA INCLUIR UM BENEFICIÁRIO
1 - Clique no botão “Incluir Beneficiário”.

2 - Insira as informações solicitadas (lembrando: não é necessário que o beneficiário indicado tenha parentesco com o participante, pode ser

qualquer pessoa à sua escolha). Ao final, clique em “Concluir”.



3 - A seguir, pressione o botão “Gravar Dados”. 

4 - Na próxima tela, aparecerá a mensagem sobre o envio de um link (token) ao seu e-mail cadastrado na Visão Prev para confirmar a inclusão.

IMPORTANTE:
A inclusão só será efetivada após a validação desse link (token).

O link (token) tem validade de dois dias. Depois deste prazo, você não conseguirá mais utilizá-lo, tendo que acessar novamente a página de Beneficiários e

clicar em “Re-enviar token”.

Mantenha seu e-mail sempre atualizado.



PARA ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES DE UM
BENEFICIÁRIO

1 - Selecione o nome do beneficiário em sua lista e clique no botão “Editar Dados”.

2 - Altere as informações que deseja e, ao final, clique em “Concluir”.

3 - A seguir, pressione o botão “Gravar Dados”.



4 - Na próxima tela, aparecerá uma mensagem sobre o envio de um link (token) ao seu e-mail cadastrado na Visão Prev para confirmar a

alteração.

IMPORTANTE:
A alteração só será efetivada após a validação desse link (token).

O link (token) tem validade de dois dias. Depois deste prazo, você não conseguirá mais utilizá-lo, tendo que acessar novamente a página de Beneficiários e

clicar em “Re-enviar token”.

Mantenha seu e-mail sempre atualizado.

PARA EXCLUIR UM BENEFICIÁRIO
1 - Selecione o nome do beneficiário que deseja retirar de sua lista e clique no botão “Excluir Beneficiário”.

2 - Tecle “Sim” na tela de confirmação.

3 - A seguir, pressione o botão “Gravar Dados”.



4 - Na próxima tela, aparecerá uma mensagem sobre o envio de um link (token) ao seu e-mail cadastrado na Visão Prev para confirmar a

exclusão.

IMPORTANTE: 
A exclusão só será efetivada após a validação desse link (token).

O link (token) tem validade de dois dias. Depois deste prazo, você não conseguirá mais utilizá-lo, tendo que acessar novamente a página de Beneficiários e

clicar em “Re-enviar token”.

Mantenha seu e-mail sempre atualizado.

ATENÇÃO:

Se você indicou um ou mais beneficiários no processo anterior sem enviar o formulário para a Visão Prev, suas indicações ainda não foram

concluídas. Aproveite agora que o procedimento é 100% online e faça a atualização da sua lista de beneficiários conforme explicado acima!

*Se você é assistido do plano PreVisão, veja aqui matéria sobre as regras específicas de seu plano a respeito dos beneficiários.

Se você é participante do plano Telefônica BD, clique aqui para saber mais sobre esse tema e atenção para o aviso no final da matéria.
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PARA VIVER BEM POR MUITOS E MUITOS ANOS

“Precisamos adequar e harmonizar três pilares fundamentais: o comportamento humano, a qualidade de vida e o bem-estar físico, mental e

espiritual. A busca desse equilíbrio deve começar desde que somos jovens para assegurar nossa felicidade de forma mais ampla e duradoura.”

Essa foi a primeira das muitas mensagens que o doutor Antônio Sproesser apresentou em sua palestra para os participantes da Visão Prev, no

dia 28 de junho, no programa Visão Mais Perto.

Clínico geral, médico de família e especialista em qualidade de vida há 40 anos, com experiência em hospitais no Brasil, Estados Unidos, Itália e

Alemanha, o doutor Sproesser apresenta o quadro “Você e o Doutor” do programa Hoje em Dia, da TV Record, que ajuda a esclarecer

diagnósticos e temas médicos, e é autor dos livros Viver Bem Com Qualidade e Pergunte ao Doutor. Unindo seu conhecimento e capacidade

como comunicador, ele prendeu a atenção da plateia com bom humor, informações e dicas valiosas em sua palestra “Saúde na Terceira Idade”.

Confira os principais aspectos destacados pelo doutor Sproesser:

IDADE CRONOLÓGICA E IDADE BIOLÓGICA

“Vejo, no meu consultório, jovens de 30 anos deprimidos, que não fazem exercícios, se alimentam mal, com estresse em nível elevadíssimo,

alguns já obesos ou com o corpo em total desequilíbrio... e também vejo pessoas com 75 anos ou mais que cuidam do corpo, da alimentação e

da mente, se divertem, têm amigos... Nesses casos, quem é velho? Do ponto de vista cronológico – ou seja, do número de anos no RG, é o

segundo grupo. Mas, do ponto de vista biológico – ou seja, do funcionamento do seu organismo (que é o que realmente conta!), é o primeiro. Se

não se cuidarem, esses jovens não vão chegar muito longe e podem estar entre as vítimas das duas doenças que mais matam hoje no planeta:

os problemas cardiovasculares e os acidentes vasculares cerebrais (AVCs). Nossos hábitos de vida estão levando ao aumento dessas

ocorrências.”

OBESIDADE

“Longe de ser uma questão estética, a obesidade já é considerada uma epidemia, com mais de 1,6 bilhão de adultos obesos no mundo. No

Brasil, 50,5% da população está acima do peso adequado. O fast-food é o mal do século e está diretamente relacionado a esses números e às

suas consequências: aumento da gordura visceral, predisposição a diabetes tipo II, hipertensão arterial, vício (sim esse tipo de comida vicia!) e

falsa nutrição ou desnutrição – ou seja, come-se muito e mal. Juntos, o sedentarismo e a nutrição inapropriada aumentam em 54% o risco de

morte por infarto e AVC. Mas não se pode minimizar o problema, pois, em alguns casos, a compulsão alimentar é tão forte que se torna

necessária a ajuda de medicamentos e de psicoterapia para enfrentar o distúrbio.”

HÁBITOS DE VIDA

 

“Obesidade, depressão e estresse são três grandes fatores de risco associados a nossos

hábitos e estilo de vida. Podemos, portanto, reverter esses processos, com nossas próprias

atitudes, tais como cuidar da alimentação, não fumar, não usar drogas, beber com moderação

e fazer atividade física. Quanto mais cedo desenvolvermos bons hábitos, melhor!”
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ALIMENTAÇÃO

“A comida é o nosso principal combustível. Por isso, precisamos manter uma alimentação diversificada e balanceada. É importante incluir

alimentos funcionais em nossa dieta, pois, além de suas funções nutricionais, eles oferecem benefícios adicionais à saúde, podendo reduzir o

risco de algumas doenças crônicas degenerativas. A lista de alimentos funcionais abrange, por exemplo, proteína de soja, fibras, linhaça, alho,

flavonoides do chá e do chocolate, nozes e polifenóis da uva (recomenda-se duas taças de vinho tinto por dia para homens e uma para

mulheres), café e azeite de oliva extravirgem.”

SAÚDE MENTAL

“Também é preciso cuidar da mente. Isso passa, entre outros aspectos, por ter um bom sono (dormir bem é indispensável para viver bem) e

saber gerenciar o estresse. Um pouco de estresse nos ajuda a sobreviver e nos manter alertas. O ruim é quando ele se torna incontrolável,

gerando mudanças de comportamento, dificuldade de concentração e raciocínio, alterações psicossomáticas até chegar à chamada fase de

exaustão com tensão muscular, dores constantes de cabeça, no pescoço e nas costas, esgotamento físico e emocional. Já tive de afastar

diversos profissionais do trabalho por atingirem essa fase de estresse. São aquelas pessoas que não conseguem relaxar, nem nas férias, não

convivem bem em família e com os amigos. Isso deve ser evitado de todas as formas, pois, como dizia George Bernard Shaw, as pessoas que
não conseguem mudar a sua mente não conseguem mudar nada.”

ATIVIDADE FÍSICA

“Movimentar o corpo é essencial. Escolha o que lhe dá prazer: caminhar, pedalar, dançar, praticar um esporte, musculação, ioga, pilates... Está

provado que a atividade física reduz o risco de doenças cardiovasculares, previne a osteoporose e o Alzheimer, estabiliza o humor, melhora o

sexo e a qualidade de vida, regulariza o sono, diminui o número de internações hospitalares, aumenta a tolerabilidade emocional, reduz as faltas

no trabalho e amortece os efeitos do estresse, entre outras vantagens. Ou seja, é um santo remédio, fácil, barato e acessível. A recomendação

geral é que todas as pessoas, entre 18 e 65 anos, mantenham uma atividade física aeróbica da seguinte forma:

Moderada – caminhar 30 minutos 5 dias por semana

Forte – trotar 20 minutos 3 dias por semana (no mínimo)

Combinada – alternar moderada (30 minutos/2 dias) com forte (20 minutos/2 dias)

Além disso, também deve-se realizar atividades que mantenham ou aumentem a força e a resistência muscular, no mínimo, duas vezes por

semana.”

OUTRAS RECOMENDAÇÕES

“Uma atitude positiva diante da vida também faz uma grande diferença para o envelhecimento

saudável. Por isso, de forma geral, algumas dicas importantes são:

Estude e cresça

Seja e esteja disponível

Saia da sua zona de conforto

Tenha sempre esperança

Seja amoroso e paciente

Desenvolva qualidades

Tenha disposição

Saiba ouvir”
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ESFORÇO MUITO BEM RECOMPENSADO!
Pedro Fernando da Silva sempre teve convicção de que, um dia, o “sacrifício” de poupar para a aposentadoria valeria a pena. E como valeu!

UM GRANDE DESAFIO

“Nasci em Canguçu, no Rio Grande do Sul, e, depois de me formar eletrotécnico em Pelotas, tomei uma decisão que mudou minha vida. Com

apenas 19 anos, vim sozinho para São Paulo com o objetivo de trabalhar na Telesp. Alguns amigos de Pelotas já estavam na empresa, mas foi

um desafio deixar minha cidade, onde conhecia praticamente todo mundo. As pessoas falavam para eu tomar muito cuidado em São Paulo, que

era um lugar perigoso demais, com um trânsito caótico... Fizeram uma pressão grande para que eu desistisse.”

OS PRIMEIROS ANOS

“Mas eu não cedi e, em agosto de 1978, entrei na Engenharia de Desenvolvimento da Telesp no cargo de auxiliar técnico de Engenharia. Os

dois primeiros anos foram difíceis, com a família toda no Sul. Minha intenção era ganhar algum dinheiro por aqui e voltar, queria fazer curso

superior, tentar abrir um negócio por lá. Mas acabei me enraizando em São Paulo.”

TOTALMENTE ADAPTADO

“A cidade aos poucos foi me conquistando, comprei apartamento, fiz curso superior em Comunicação Empresarial, me casei...aliás bem jovem,

com apenas 23 anos. Sentia bastante falta da família, pois a minha era muito presente e as portas dos amigos, vizinhos e parentes estavam

sempre abertas. Então, logo vieram os filhos, Vinicius, de 37 anos, Gabriela, de 29 anos, Rafaela, de 27 anos, e Daniela, de 26 anos, todos

nascidos em São Paulo. Estou com Dalva, minha esposa, há mais de 30 anos, somos uma família muito unida, nos encontramos sempre, filhos e

netos (Beatriz e João Vítor), principalmente nos almoços dos finais de semana.”

“SÓ TENHO ELOGIOS À VISÃO PREV! HOJE, TENHO A VIDA DE
APOSENTADO QUE TODOS DEVERIAM BUSCAR.”



UM INVESTIMENTO SAGRADO

“Foram 34 anos na mesma companhia e na mesma área, meu último cargo antes de me

aposentar foi como coordenador especialista de Telecomunicações. Felizmente, tive a grande

sorte de ter sido firme em optar pela previdência complementar oferecida pela companhia.

Alguns colegas me diziam para eu fazer a minha própria poupança: 'Olha, vai comer um tanto

do seu salário!'. Não desisti, tinha certeza de que era um investimento que iria garantir meu

futuro e fechei os ouvidos para o que falavam. O plano de previdência era sagrado para mim...

não media esforços para contribuir.”

PREOCUPAÇÃO DOS COLEGAS

“Quando esses colegas começaram a ficar mais perto de se aposentar, começaram a se

preocupar. Na época que a Visão Prev passou a administrar os planos, a entidade deu uma

oportunidade para os que não eram participantes. Alguns decidiram entrar, pagaram muito,

pelos anos que não contribuíram, e foi quando viram como era importante ter uma previdência.

Outros ainda estão na ativa, pois não têm condições de se manter só com o INSS. Por isso só

tenho elogios à Visão Prev! Hoje, tenho a vida de aposentado que todos deveriam buscar e

sempre sonhei.”

VIDA DE APOSENTADO
“Vou à academia de segunda a quinta-feira e, desde 2015, participo de corridas de rua aos

domingos. Já estive em duas edições da São Silvestre! Outra paixão é o tênis que pratico há

38 anos: jogo aos sábados e domingos e realmente gosto muito desse esporte. A distância da

família por anos e anos está sendo compensada: vou a Pelotas com frequência e é uma

grande alegria desfrutar a companhia do meu pai que está com 94 anos. Viajamos, eu e minha

esposa, pelo Brasil uma vez por ano e também realizamos o sonho de ir para o exterior. Gosto

bastante de cozinhar e ainda quero fazer um curso de gastronomia. Hoje, faço alguns

trabalhos sociais e quero ampliar essas atividades com meu conhecimento em eletricidade e

executar pequenas instalações e consertos em residências de pessoas que não têm poder

aquisitivo para pagar um profissional. Trabalhei muito e, agora, posso realizar tudo isso porque

fiz o 'sacrifício' quando estava na ativa de poupar para o futuro.”

FALE COM O MIRANTE!

Você pode sugerir sua participação ou de um colega nesta seção pelo e-mail comunicacao@visaoprev.com.br.

mailto:comunicacao@visaoprev.com.br
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