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A ESCOLHA DE SEU PERFIL E AS PERSPECTIVAS
ECONÔMICAS

Em junho, os participantes podem alterar seu perfil de investimentos. Nesse momento, costumam surgir questionamentos sobre a melhor opção

a escolher e é sempre importante indicar que não existe “a” melhor opção. A Visão Prev oferece cinco alternativas de perfis (com investimentos

de diferentes tipos e riscos) justamente para atender à diversidade de participantes que têm momentos de vida, características, necessidades e

comportamentos variados.

De qualquer maneira, além dos fatores individuais, o cenário também pode influenciar as decisões dos participantes – ou seja, as perspectivas

de mudanças mais ou menos acentuadas na economia podem levar as pessoas a refletir sobre suas escolhas. Por isso, a equipe da Área de

Investimentos preparou uma análise dos perfis em função dos cenários que se apresentam. Vale destacar que se trata de possibilidades de

reações dos mercados e, portanto, não de certezas. Afinal, não é possível fazer previsões ou indicações, visto que a economia de um país está

sujeita a uma enorme variedade de fatores internos e externos que influenciam seus movimentos e dinâmicas.

O CENÁRIO ECONÔMICO
O ano de 2018 se apresenta como um período de grande incerteza apesar de seu início promissor. No Brasil, sem dúvida, o aspecto mais

relevante é a eleição presidencial. Normalmente, o mercado financeiro costuma ter comportamento favorável quando há a perspectiva de

eleição de um candidato do espectro de centro-direita com viés reformista. Entretanto, isso isoladamente não basta. A eleição de uma base

aliada representativa no Congresso também tem peso para que eventuais reformas sejam aprovadas.

No cenário externo, existe o temor de que o Banco Central Norte-Americano eleve a taxa de juros mais agressivamente. A restrição de liquidez

também seria seguida pelo Banco Central Europeu. Nesse ambiente, os investidores internacionais se tornam mais seletivos e avessos ao risco,

ficando, portanto, menos dispostos a investir em países emergentes que têm importantes agendas à frente.

Sendo assim, cada participante deve considerar cuidadosamente a escolha do seu perfil de investimentos. Momentos de maiores incertezas

tendem a elevar os prêmios de risco no mercado, o que causa a redução dos preços dos ativos, gerando potenciais ganhos futuros maiores para

quem tem mais “sangue frio”. Por isso, o participante deve conhecer o seu apetite a risco, seu momento de vida (período de acumulação ou

retirada) e estar ciente de que dificilmente os resultados alcançados em 2016 e 2017 irão se repetir em 2018, apesar do começo de ano positivo.

O COMPORTAMENTO DOS INVESTIMENTOS

O mercado financeiro costuma se comportar com correlações bem estabelecidas no longo prazo. Por exemplo: a redução da taxa básica de

juros, a taxa Selic, tende a favorecer a valorização da bolsa de valores. Da mesma forma, os títulos de renda fixa prefixados (LTNs e NTN-Fs) e as

NTN-Bs com vencimento até cinco anos costumam se valorizar nesse cenário. Porém, o que pode acontecer com os títulos com vencimentos

mais longos do que cinco anos? O comportamento desses títulos está mais relacionado a dois fatores: a conjuntura das contas públicas do país

no longo prazo (por isso, é relevante conhecer o plano econômico dos candidatos à Presidência da República) e as expectativas para a

economia global, o que também afeta o valor do dólar.

É seguro que, mesmo quando se tenta criar uma análise isolada da variação de preço de cada um desses ativos e a consequência no preço do

ativo subjacente, não se pode excluir eventuais influências, por exemplo, do cenário externo no comportamento da bolsa brasileira e do dólar.

Ou seja, as correlações não são fixas, especialmente no curto prazo. No entanto, costumam persistir no longo prazo.

Vejamos os possíveis impactos das perspectivas de cenário sobre os cinco perfis:



PERFIL SUPER CONSERVADOR

Esse perfil possui títulos pós-fixados de curto prazo. Por isso, sua rentabilidade está atrelada ao comportamento do CDI que reflete a trajetória

da taxa Selic definida pelo Banco Central aproximadamente a cada 40-45 dias. O Super Conservador tem um grande desafio no ano de 2018,

pois a expectativa de inflação baixa deve levar a autoridade monetária a manter a taxa Selic em patamares historicamente reduzidos. Espera-se,

portanto, que a rentabilidade desse perfil, ao contrário dos anos anteriores, seja inferior a 10%. Seu principal aspecto positivo é a baixa

volatilidade. Ou seja, é uma alternativa com patamar de risco reduzido que se ajusta bem a participantes com pouca tolerância a flutuações nas

rentabilidades.

PERFIL CONSERVADOR

Essa opção tem grande concentração de NTN-Bs com vencimentos até cinco anos. As NTN-Bs rendem uma taxa prefixada mais a inflação do

período. O perfil Conservador mostra boa rentabilidade quando o Banco Central está reduzindo a taxa básica de juros e a inflação do período

não está tão baixa. Por outro lado, ele tem rentabilidade inferior quando o Banco Central eleva a taxa básica de juros com inflação relativamente

controlada. Seu nível de risco é baixo, mas, por ter alocações em ativos financeiros de prazos mais longos, pode apresentar maior volatilidade

nos resultados.

PERFIL MODERADO

O Moderado possui maior diversificação, inclusive na parcela de renda fixa. Além dos títulos com vencimentos inferiores a cinco anos, já

aparecem títulos mais longos (com vencimentos acima de 5 anos) e uma parcela de investimentos em ações. A complexidade para estimar a

rentabilidade desse perfil é maior, pois ele é impactado por um número mais diversificado de fatores. São eles, entre outros: a taxa Selic, a

inflação corrente e a perspectiva de inflação para prazos mais dilatados, o comportamento das contas públicas no longo prazo (e aqui entra a

expectativa de eleição de um candidato reformista ou não) e o panorama para a economia global.

Além das classes de ativos citadas acima, o perfil também aplica, em menor medida, em fundos multimercados (que podem investir em diversas

classes de ativos dentro e fora do Brasil) e fundos de investimentos no exterior. Ou seja, o perfil Moderado também busca gerar maiores

retornos com exposição à bolsa e instrumentos de renda fixa no exterior e à variação da taxa de câmbio.

Embora seja difícil fazer o prognóstico de rentabilidade desse perfil, em linhas gerais, pode-se esperar uma boa performance quando o Banco

Central está reduzindo a taxa Selic, as contas públicas apresentam boas perspectivas (forte conexão com um candidato favorável às reformas) e

o cenário internacional não indica uma redução significativa de crescimento das principais economias.

A teoria econômica afirma que a diversificação dos investimentos reduz o risco do portfólio, pois, na ocorrência de um cenário adverso, parte

dos resultados negativos tende a ser compensada por resultados positivos em outros ativos. Entretanto, é importante ressaltar que o perfil

Moderado possui patamar intermediário de risco e, apesar da diversificação, se houver a materialização de um cenário negativo, as

possibilidades de perdas são maiores do que no perfil Conservador.

PERFIL AGRESSIVO

Esse perfil conta com os mesmos ativos que o Moderado, porém em diferentes proporções. O Agressivo tem maior exposição ao risco, pois

possui mais títulos de renda fixa com vencimentos maiores do que cinco anos. Apresenta também maior exposição à bolsa brasileira, fundos

multimercados, fundos no exterior e oscilação cambial. Isso quer dizer que os resultados obtidos no perfil Moderado tendem a ser

potencializados no perfil Agressivo. Essa afirmação vale tanto para rentabilidades positivas como para rentabilidades negativas. Por isso, essa

alternativa tem patamar elevado de risco.

PERFIL AGRESSIVO RENDA FIXA LONGO PRAZO

Nessa carteira, grande parte de seu portfólio é composto por títulos de renda fixa com vencimentos superiores a cinco anos. Conforme descrito

anteriormente, os títulos com vencimentos mais longos reagem à dinâmica das contas públicas brasileiras e à perspectiva do cenário

internacional. O grau de incerteza fica maior em anos eleitorais, nos quais é difícil projetar uma candidatura vitoriosa. Adicionalmente, deve-se

considerar o panorama para o crescimento global que também impacta o comportamento desses títulos.

O perfil Agressivo Renda Fixa Longo Prazo é a opção com o maior nível de risco da Visão Prev.
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PREVISÃO: 3 ANOS NA ROTA CERTA

Passados três anos de sua criação, o PreVisão vem entregando o que prometeu: a garantia de um benefício corrigido anualmente acima da

inflação, sem sobressaltos nos resultados. A duração média dos títulos adquiridos, em 2015, era de 9,5 anos e o cálculo atuarial apontou para o

último pagamento em agosto de 2048. Além disso, foi criada uma reserva de liquidez equivalente a 8,5% do patrimônio do plano com o objetivo

de pagar benefícios e pensões e conceder empréstimos. Os papéis foram comprados a uma taxa média de 6,11% ao ano. No entanto,

considerando a reserva de liquidez, com uma premissa de remuneração do caixa a uma taxa real de 3% anuais, a taxa média do plano foi fixada

em 5,81% ao ano + a variação do IPCA.  

Conforme previsto no Regulamento do PreVisão, a cada três anos, a Visão Prev tem o compromisso de analisar sua rentabilidade e avaliar a

hipótese de distribuição dos retornos acima do benchmark (5,81% ao ano acima da inflação) aos participantes. A primeira avaliação trienal mostra

que o benchmark foi atingido com êxito e houve ainda ganho de 1,08% acima da meta. Veja:

Retornos 2015* 2016 2017 Acumulado

Plano PreVisão 13,65% 13,58% 9,05% 40,77%

Retorno real do plano (inflação
descontada)

4,85% 6,56% 6,11% 18,55%

Juros real do benchmark 4,82% 5,81% 5,81% 17,35%

Alfa (x bench 5,81%) 0,03% 0,75% 0,30% 1,08%

* Período de 27/02/2015 a 31/12/2015

Vale lembrar que, para a construção do plano, foram utilizadas premissas atuariais e financeiras com as condições de mercado da época (2015).

Montou-se, então, uma carteira de investimentos composta por títulos públicos e uma parcela de caixa para garantir a liquidez. Foi definida uma

premissa de rentabilidade do caixa com uma taxa real de 3% anuais, considerada conservadora para o longo prazo, em um cenário de taxa

básica de juros a 14,25% ao ano naquele momento. Entretanto, em função dos recentes cortes da taxa básica de juros (que está hoje em 6,75%

anuais), os estudos apontam a possibilidade de não obtenção do retorno real previsto de 3% ao ano.

Por essa razão, a Visão Prev, com aprovação do Conselho Deliberativo, decidiu por cautela não realizar a distribuição do resultado acima da

meta nesse primeiro triênio, como uma forma de garantir o compromisso de ter a taxa média real de 5,81% anuais acima da inflação ao longo da

existência do PreVisão. No segundo triênio (portanto, em 2021), será feito novo estudo para avaliar as condições obtidas até aquele período.

UM PLANO INOVADOR

Atendendo aos pedidos dos próprios assistidos que queriam contar com um plano que

assegurasse estabilidade em seus benefícios, sem oscilação nos resultados (e, portanto, em

suas rendas mensais), a Visão Prev criou o plano PreVisão. O próprio nome já deixava clara a

proposta: oferecer previsibilidade na programação do orçamento dos aposentados e

beneficiários.

Em março de 2015, 452 assistidos direcionaram seus recursos total ou parcialmente para o

novo plano, que atingiu então um patrimônio de cerca de R$ 340 milhões. O PreVisão foi

pensado com uma série de inovações (desenvolvidas com a participação dos próprios

assistidos por meio de focus groups) como o fato de ser um plano de Contribuição Definida

(CD) com títulos marcados na curva – modelo que considera a rentabilidade contratada no

momento da compra do título. Para que a rentabilidade seja previsível, os títulos têm que ser

levados até o vencimento. Ou seja, não há a possibilidade de venda dos papéis, a não ser em

situações muito específicas.



Para que os gestores pudessem ter o controle de caixa necessário para gerir um plano com essas características, o PreVisão foi fechado para

novas migrações e a flexibilidade disponível nos outros planos CD da Visão Prev (alteração de tipo de renda e perfil, por exemplo) não estão

disponíveis para o PreVisão. No momento inicial, foram oferecidas a possibilidade de migração parcial com o mínimo de 50% da reserva do

participante e uma janela de até seis anos com a opção de variar o benefício ou até zerá-lo.



MELHOR CONTROLE DE GASTOS
A gestão cuidadosa das despesas da Visão Prev possibilitou a diminuição da taxa de administração utilizada pela entidade para a cobertura de

seus gastos. Aprovada pelo Conselho Deliberativo, em sua última reunião, a nova taxa teve uma redução significativa. Confira:

A taxa de administração – que antes era um percentual único para todos os participantes – é cobrada, desde 2015, de acordo com a faixa de

Saldo de Conta Individual (para os planos de Contribuição Definida/CD). No plano Visão Multi, ela é paga por todos os participantes e, nos

demais planos, pelos autopatrocinados e BPDs, além das patrocinadoras.

É IMPORTANTE RESSALTAR QUE NA TAXA ATUAL:
Houve diminuição do percentual cobrado em três faixas.

Na primeira faixa, houve um pequeno aumento em função da ampliação de seu valor máximo (de R$ 7.200 para 10.000). Para todos os participantes que

antes estavam na faixa 2 e agora estão na 1 (ou seja, que têm reserva entre R$ 7.200 e R$ 10.000), a mudança foi vantajosa, pois o valor pago é menor. Na

última faixa, apesar de não ter havido redução, desde 2015, não ocorre atualização no valor cobrado.

A redução da taxa administrativa é resultado de uma série de esforços que vêm sendo implementados por toda a equipe da Visão Prev. Os

principais destaques são:

O programa “Entidade Digital” que, com a digitalização de processos e documentos, além de garantir maior comodidade e segurança aos participantes, vem

reduzindo os arquivos físicos da entidade, o que torna as consultas mais rápidas e baratas.

Avaliação contínua dos fornecedores e revisão contratual, buscando melhorar a qualidade e reduzir custos. Esse trabalho também vem garantindo

adequações contratuais que oferecem maior respaldo jurídico e maior alinhamento com as políticas da patrocinadora. Um exemplo foi a internalização dos

processos de contabilidade, antes terceirizados, que resultou no aprimoramento das atividades. Outro exemplo vem da substituição do fornecedor do plano

de saúde dos colaboradores da Visão Prev para o mesmo da patrocinadora, com ganho financeiro significativo e equivalência dos serviços prestados.

Mudança para a sede própria que, por ter sido adquirida em um momento de queda de preços no mercado imobiliário, gerou ganhos financeiros

significativos, uma vez que o valor da compra, comparado ao aluguel mensal, representa uma rentabilidade muito superior frente aos investimentos

disponíveis no mercado.

Ampliação do relacionamento com a Vivo, por meio da utilização de novos serviços, com maior qualidade e segurança.

Alteração da forma de acompanhamento e gestão do passivo judicial, internalizando a gestão dos processos e reduzindo, por acordo, temas já julgados.



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL MELHORA USO DO SITE

Em junho do ano passado, o site da Visão Prev começou a operar com base no processamento de linguagem natural, utilizando inteligência

artificial em seu funcionamento. A vantagem? Entender melhor as consultas feitas pelos usuários e intensificar a entrega de respostas

adequadas às necessidades dos participantes, aprimorando, assim, o resultado das buscas, de forma mais eficiente e rápida através do site.

O grande símbolo dessa evolução foi a assistente virtual Íris que representa esse diálogo online mais produtivo. E, de fato, neste primeiro ano,

as melhorias já foram significativas. Desde a implantação da inteligência artificial até abril deste ano, houve mais de 8.486 acessos no campo de

busca, sendo muito positivo o índice de usuários que encontram o que procuram:

Como a tecnologia usada consegue compreender a linguagem humana, ela procura o

significado contextual das buscas dos usuários, em vez de se basear apenas em palavras-

chave. Com isso, permite agilizar a solução das dúvidas para quem prefere resolver tudo pela

internet, sem acionar outros canais como e-mail ou telefone. Na ferramenta disponível no Fale

Conosco (para envio de mensagens à Visão Prev), ao digitar suas perguntas e analisar as

sugestões de respostas dadas pelo site, em média 42% das pessoas acabaram não enviando

e-mails por terem encontrado o que desejavam.

Outra novidade implantada é que, após lerem as explicações sugeridas, os participantes

podem classificar se o texto foi útil ou não (o índice médio de satisfação é de 67%). E aí entra

mais uma vantagem: a ferramenta é uma via de mão dupla que possibilita aprimorar o próprio

conteúdo do site. Sempre que uma pergunta não é bem avaliada, a equipe de Comunicação e

Relacionamento revê o texto disponível. Além disso, novas respostas são continuamente

cadastradas para aperfeiçoar o índice de respostas encontradas no site.

“O aumento no fluxo de acessos no mês de março (devido ao Informe de Rendimentos para o Imposto de Renda) e nos meses de junho e

dezembro (período de troca de perfil, de percentual de contribuição e tipo de renda) revela que os participantes têm utilizado cada vez mais o

site como fonte de informações para sanar suas dúvidas sobre nossos processos”, avalia Carla Tassini, coordenadora da área de

Relacionamento e Comunicação. “Estamos satisfeitos com os resultados que obtivemos nesse primeiro ano para tornar a ferramenta mais útil e

proativa, mas continuamos trabalhando para entregar um site cada dia melhor para nossos participantes.”



VOCÊ PODE REALIZAR UMA PESQUISA UTILIZANDO A INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL DO NOSSO SITE ATRAVÉS DO CAMPO DE BUSCA, DISPONÍVEL NA

HOME, OU EM ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO > CANAIS DE
ATENDIMENTO. CLIQUE AQUI PARA ACESSAR.

https://www.visaoprev.com.br/atendimento-e-comunicacao/canais-de-atendimento


PESQUISA DE SATISFAÇÃO: A ANÁLISE DOS TEMAS
MAIS ABORDADOS NOS COMENTÁRIOS

Desde 2008, a Pesquisa de Satisfação feita pela Visão Prev é um importante instrumento para ouvir os participantes sobre diversos aspectos

como o formato dos planos, confiança, rentabilidade e gestão, comunicação, atendimento e seu programa de empréstimos (para ativos e

assistidos). Ela é, portanto, uma fonte de informações valiosas para o desenvolvimento de iniciativas que atendam às demandas dos

participantes e se soma a outros canais continuamente disponíveis para o registro de suas opiniões.

Além das perguntas objetivas (confira os resultados aqui), no final da Pesquisa, há um espaço para sugestões, elogios e críticas que permitem

conhecer a percepção dos participantes sobre questões mais pontuais. Na última edição, foram recebidos 363 comentários, sendo 177

sugestões, 116 elogios e 70 críticas. Por tipo de participante, a distribuição dos comentários foi a seguinte:

../../../../noticia/participantes-muito-satisfeitos


Todos os comentários são divididos por tema e analisados. A Diretoria relacionada a cada assunto abordado é envolvida para avaliar a

necessidade ou viabilidade de realizar alguma ação a respeito. Não importa a decisão tomada, a Visão Prev sempre procura dar retorno sobre as

observações recebidas, seja através do Mirante (como é o caso desta matéria!) ou em outros canais, via comunicados ou divulgações

específicas no site.

Acompanhe, a seguir, quais foram os temas mais registrados nos comentários da última pesquisa e o entendimento dos especialistas da Visão

Prev sobre cada um deles:

INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTOS
TIPOS DE OBSERVAÇÃO:

Pedidos de mais instruções, orientações e recomendações de perfis, auxílio no planejamento financeiro, dúvidas de onde encontrar os dados de

investimentos, demandas de mais divulgação sobre taxas e investimentos e ligações ativas da Central para explicação dos perfis.

AVALIAÇÃO:

A Visão Prev não deve recomendar a escolha de perfis, pois essa é uma decisão que cabe a cada participante, considerando seu momento de

vida, apetite a risco etc. Da mesma forma, a entidade não pode fazer comparações específicas com instituições financeiras, apenas apresentar

análises em relação ao mercado de forma genérica. O que a Visão Prev pode e procura fazer ao máximo é informar seus participantes sobre as

opções disponíveis: suas características e diferenças. Para isso, disponibiliza diversos materiais informativos e ferramentas, via site, que visam

contribuir para a compreensão das variáveis envolvidas na escolha do perfil, tais como:

Teste de perfil do investidor

Lâmina de informações essenciais

Boletim mensal de investimentos

Simuladores

Histórico de rentabilidades

Política de Investimentos

Informativo Mirante

São promovidas também palestras e Plantões de Dúvidas e é possível agendar atendimentos individuais para tratar de questões específicas.

Além disso, a Visão Prev busca sempre novas formas e canais para manter seus participantes bem informados sobre investimentos e temas de

educação financeira e previdenciária (clique aqui para acessar o portal Visão Educa).

http://visaoeduca.com.br/


PALESTRAS E PLANTÕES DE DÚVIDAS
TIPOS DE OBSERVAÇÃO:

Solicitações de que sejam desenvolvidas ações em outros escritórios das patrocinadoras na capital e demais cidades e estados e também de

que haja disponibilização das palestras em vídeo.

AVALIAÇÃO:

Os Plantões de Dúvidas fora da capital começaram a ser feitos no final do ano passado, com a possibilidade de expansão para outros estados,

desde que haja um quórum mínimo. A entidade está inclusive aberta à análise de sugestões dos próprios participantes (através do e-mail:

comunicacao@visaoprev.com.br). Além disso, podem ser agendados atendimentos por vídeo via whatsapp (clique aqui).

Quanto às palestras, já foram realizadas algumas fora de São Paulo (também com possibilidade de novas indicações de participantes, desde que

haja quórum) e atualmente as apresentações estão sendo feitas no Auditório da Telefônica na rua Martiniano de Carvalho. Sempre que possível,

elas são gravadas e divulgadas no site da entidade, mas a liberação da filmagem depende da autorização de cada palestrante. Quando

permitido, a Visão Prev compartilha o conteúdo abordado, ampliando ao máximo seu alcance.

MELHORIAS NA COMUNICAÇÃO
TIPOS DE OBSERVAÇÃO:

Manifestações indicando a necessidade de maior clareza e objetividade na comunicação e disponibilização de novos canais.

AVALIAÇÃO:

A Visão Prev vem trabalhando, ano após ano, para diversificar seus canais de comunicação, tornar sua linguagem menos técnica, segmentar a

comunicação de acordo com seus públicos e cumprir a meta de informar de maneira clara e direta. Porém, as sugestões de novas

oportunidades de melhoria são sempre bem-vindas, pois estimulam a entidade a ser cada vez mais assertiva em suas mensagens e

comunicados. Clique aqui para saber mais sobre as ações de comunicação e atendimento.

DISPONIBILIDADE DE MULTIPERFIL
TIPOS DE OBSERVAÇÃO:

Demandas em relação à implantação de multiperfil – ou seja, permitir que o saldo seja aplicado em mais de um perfil de investimentos.

AVALIAÇÃO: 

Como essa sugestão foi recebida em outras edições da Pesquisa de Satisfação, a Visão Prev já realizou diversas análises e até alguns focus

groups com participantes sobre o tema. A conclusão é que a avaliação do custo x benefício desse tipo de operacionalização é bastante

desfavorável, o que inviabiliza a sua implementação.

MAIS JANELAS PARA ALTERAÇÃO DE PERFIL
TIPOS DE OBSERVAÇÃO:

Sugestões de que haja mais períodos para mudança de perfil durante o ano.

AVALIAÇÃO:

Até 2016, a Visão Prev oferecia apenas duas janelas de alteração em meses fixos. A partir de pedidos dos próprios participantes, a entidade

ampliou a flexibilidade de escolha, com a possibilidade de uma terceira troca anual, conforme definição de cada participante. Os especialistas

da Visão Prev entendem, porém, que dispor de mais períodos para mudança pode ser prejudicial, pois estudos indicam que alterações

constantes de opção em busca de “oportunidades” costumam gerar mais perdas do que ganhos (esse estudo foi apresentado na edição 52 do

Mirante). Ou seja, a decisão de manter três janelas de troca por ano visa proteger o patrimônio dos participantes.

http://agendamento.visaoprev.com.br/
http://www.relatorioanualvisaoprev.com.br/2017/home/


CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS
TIPOS DE OBSERVAÇÃO:

Comentários e dúvidas sobre o formato das análises de crédito, as taxas utilizadas e os critérios de elegibilidade.

AVALIAÇÃO:

A Visão Prev possui regras claras para a concessão de empréstimos (veja aqui). Algumas delas - como as normas de elegibilidade ao programa

e a consulta aos órgãos de proteção ao crédito - têm como principal objetivo a proteção do patrimônio dos próprios participantes (tanto dos que

solicitam empréstimo como dos demais), criando barreiras para a inadimplência.

Outro ponto que merece destaque é que as taxas cobradas, além de servir para rentabilizar os planos, apresentam valores muito competitivos

em relação ao mercado, uma vez que a Visão Prev é uma entidade sem fins lucrativos. Clique aqui para acompanhar uma comparação das taxas

praticadas.

VALE REFORÇAR QUE, COMO ACONTECE TODOS OS ANOS, AS OPORTUNIDADES DE MELHORIA
IDENTIFICADAS NOS COMENTÁRIOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO 2017 JÁ ESTÃO SE

TRANSFORMANDO EM PLANOS DE AÇÃO PARA TODA A ENTIDADE. PORTANTO, CONTINUE
COMPARTILHANDO SUA OPINIÃO COM A VISÃO PREV!

https://www.visaoprev.com.br/para-voce/emprestimo/emprestimo-regulamento
https://www.visaoprev.com.br/para-voce/emprestimo/emprestimo-regulamento


Imagem: IStock

JUNTOS, SEM CONFLITOS FINANCEIROS?

Um levantamento feito recentemente em todas as capitais pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de

Dirigentes Lojistas (CNDL) apontou que 48% dos entrevistados que vivem com um companheiro ou companheira já brigaram por causa de

dinheiro, sendo que em 9% dos casos isso ocorre com regularidade. Os principais motivos das disputas entre os casais são o fato de o

companheiro gastar além das condições financeiras (46%), discordâncias sobre as prioridades de gastos (32%), atraso no pagamento de contas

(28%) e rigidez do companheiro no controle dos gastos (21%).

De fato, todos conhecem casais que discutem com frequência por questões financeiras. Mas essa situação é incontornável? O Mirante

conversou com o consultor financeiro Jaques Cohen, do Lab do Valor (que tem parceria com o Clube da Vantagens da Visão Prev), sobre o

tema. Segundo Jaques, é possível, sim, harmonizar as diferenças com autoconhecimento, diálogo construtivo, respeito à individualidade e

clareza no compartilhamento de objetivos.

DINHEIRO É MESMO UMA CAUSA FREQUENTE DE PROBLEMAS ENTRE
CASAIS? POR QUÊ?

Faço planejamento financeiro individual e para casais. Sim, os conflitos existem, mas é importante dizer que o dinheiro não é somente uma

causa de conflitos. Ele é também um instrumento que revela a existência de outras questões. Ou seja, o casal tem divergências em relação a

outros temas porque, quando falamos de dinheiro, não estamos falando somente de dinheiro, estamos abordando desejos, limitações,

expectativas... Por mais que sejam parecidas, não existem duas pessoas iguais em tudo, sempre há diferenças. Então, quando pensamos no que

fazer com o dinheiro, essas diferenças podem aflorar.

ISSO ACONTECE APENAS COM CASAIS “CASADOS” OU JÁ NO NAMORO
APARECEM OS PRIMEIROS SINAIS DE POSSÍVEIS CONFLITOS FUTUROS?
COMO IDENTIFICÁ-LOS?

Os conflitos relativos ao dinheiro e às divergências que se revelam através do dinheiro já podem ser observados antes. Na verdade, é bom

registrar que eles sempre vão acontecer, em maior ou menor grau. É impossível que haja um relacionamento 100% harmônico. Mas como é uma

questão que tem a ver com reconhecer o desejo do outro e com a capacidade de dialogar, ela vai aparecer logo no namoro. Acredito que todo

casal que já planejou e fez uma viagem junto sabe quanto essas diferenças podem despontar desde cedo. A dificuldade de comunicação não

surge do nada, porém é claro que, quando o casal coabita e junta as contas, isso fica mais complicado.

É FATO QUE AS MULHERES SÃO MAIS
CONSUMISTAS E OS HOMENS, MAIS
POUPADORES OU ISSO É APENAS UM
ESTEREÓTIPO?

Entre os especialistas em educação financeira, a percepção é que as mulheres gastam mais

com coisas pequenas como cosméticos, sapatos e roupas e os homens com coisas maiores

como carros, motos ou casas. No final das contas, os dois podem ser igualmente consumistas,

mas o objeto de consumo é diferente. No entanto, essa é uma visão genérica e não uma

verdade absoluta. Senão, caímos em estereótipos muito complicados.

Imagem: IStock

https://www.spcbrasil.org.br/imprensa/noticia/4429
https://www.labdovalor.com.br/


 ESSA “REALIDADE” VEM MUDANDO? DE QUE FORMA?

Com certeza. Estamos vivendo uma revisão de papéis com a qual os dois gêneros ainda estão tentando lidar. As mulheres, por exemplo, vêm

conquistando uma independência e um poder que dão conta dos aspectos financeiros, mas isso não cobre tudo, pois ainda é preciso ter

alguém para compartilhar a vida... ou não? E os homens estão tendo dificuldade para se relacionar com mulheres que ganham mais do que eles,

pois muitas vezes se sentem inferiorizados em meio a uma cultura que ainda os coloca como provedores.

HÁ ALGUMA DIFERENÇA EFETIVA ENTRE HOMENS E MULHERES EM
RELAÇÃO ÀS QUESTÕES FINANCEIRAS?

Uma pesquisa divulgada em março pelo aplicativo de finanças pessoais GuiaBolso mostrou que as mulheres investem 29% menos que os

homens, em média, quando se compara as mesmas faixas de salário. Mas sabemos que isso tende a mudar e, aliás, já vem mudando como

mostra a própria pesquisa: a proporção de mulheres investidoras com conta ativa no Tesouro Direto, por exemplo, passou de 13,51% para

30,43% entre 2002 e 2017. Outros levantamentos mostram também que as mulheres, tanto no Brasil quanto em outros países, costumam ser

mais conservadoras na hora de investir.

QUAIS COSTUMAM SER OS MAIORES PONTOS DE
CONFLITO? COMO É POSSÍVEL REDUZIR OU
ELIMINAR ESSES PROBLEMAS?

Em geral, o principal costuma ser o que fazer com o dinheiro – ou seja, para onde direcioná-lo.

E lidar com isso passa muito pelo diálogo. Mas antes da comunicação, uma questão essencial

é o autoconhecimento porque, para conversar com seu parceiro ou parceira, você precisa

saber primeiro o que você quer. O problema é que, muitas vezes, a gente não sabe o que

deseja de fato. Portanto, o primeiro passo é esse momento de reflexão sobre os próprios

desejos: o que eu tenho vontade de fazer ou ter. Aí é possível partir para uma conversa ou

negociação mais consciente.

Outro aspecto importante é que, na hora da conversa, é necessário estar efetivamente

disposto a ouvir o que o outro quer e se mover a partir da vontade de chegar a um ponto

comum. Até porque, muitas vezes, não temos ideia do que está se passando do outro lado: se

nos propomos a entender de verdade, às vezes descobrimos coisas que não são óbvias sobre

o desejo do outro. Por que essa viagem? Ou esse carro? Ou uma casa nesse local? Vejo isso

nos meus atendimentos: há casos em que as pessoas estão juntas há anos, mas não

compreendem os desejos um do outro em profundidade e com generosidade.

Mais um ponto de atenção muito delicado são as dívidas em segredo. O ideal é que essas

questões sejam tratadas às claras pelo casal para que a realidade e as possíveis soluções

possam ser discutidas e compartilhadas. Caso contrário, a tendência é ampliar ainda mais o

problema. Imagem: Jaques Cohen

Por fim, é válido lembrar que, quando falamos de um casal, estamos falando de três entes: o casal e dois indivíduos. Então, é vital também

atentar para essas individualidades, para que os projetos e sonhos de cada um não se apaguem. Claro que são questões que dizem respeito à

dinâmica de cada casal, mas pode ser muito bom refletir sobre esses temas.

QUAIS AS MAIORES OPORTUNIDADES DE APRENDIZADO COM AS
DIFERENÇAS NO CASAL?

Acredito que quando se tem esse tipo de conversa, com esse nível de entendimento, se extrapola o financeiro. As pessoas começam a se

conhecer melhor para negociar seus desejos e expectativas de modo mais positivo. Os ganhos, é claro, se refletem na gestão das finanças e

vão muito além delas. Quando se pensa no planejamento da aposentadoria, por exemplo, a construção dessa harmonia é ainda mais

indispensável, pois as decisões podem passar por aspectos como: continuar ou não trabalhando, iniciar uma segunda carreira, abrir um novo

negócio, mudar de cidade, viajar, fazer cursos, começar outra formação acadêmica... São muitas possibilidades que devem ser avaliadas de

forma ampla pelos três entes: o casal e cada indivíduo.

 

https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/mulheres-investem-29-menos-que-homens-mostra-guiabolso/


Imagem: IStock

E NO DIA A DIA, QUAIS AS DICAS PARA GERIR O ORÇAMENTO DE FORMA
HARMÔNICA?

Algumas dicas interessantes podem ser:

Estabelecer metas comuns;

Dividir a participação no pagamento das contas conforme o salário de cada um – ou seja, quem ganha mais paga mais;

Deixar um espaço para as particularidades individuais, sem que seja necessário compartilhar absolutamente tudo;

Avaliar o que tem a ver com o casal sem seguir modelos alheios – isso vale, por exemplo, para ter ou não conta bancária e cartões de

crédito conjuntos;

Quem tem mais dificuldade de gerenciamento minucioso pode ficar com os gastos fixos como aluguel, mensalidades escolares etc. Quem

gere custos de forma mais eficiente deve cuidar dos gastos variáveis, pois pode encontrar oportunidades de economia;

Fazer o orçamento doméstico em conjunto periodicamente para que ambos entendam o que está acontecendo com o dinheiro: onde

sobra, onde falta e onde investir, se for o caso;

Viver mais de acordo com o que o casal acredita, seus valores e desejos, sem se prender a “fórmulas ideais” de casal ou família.



Imagem: IStock

SEU PLANEJAMENTO BEM FEITO COM A AJUDA DOS
SIMULADORES

Quer programar as contribuições para o seu plano a fim de atingir suas metas para a aposentadoria? É simples: basta usar os Simuladores

disponibilizados pela Visão Prev que permitem aos participantes ativos e autopatrocinados entender melhor o efeito dos aumentos ou reduções

nas suas contribuições sobre seu saldo lá na frente. Lembre-se que de 1º a 30 de junho você pode rever seu percentual e, portanto, essa é uma

boa hora para fazer algumas simulações e acertar seu planejamento.

 

No Simulador da área aberta, após assinalar qual é o seu plano (Visão Multi ou Visão Telefônica), é preciso preencher seus dados pessoais:

idade, tempo de contribuição, salário de participação, saldo de participante e saldo de patrocinadora (você pode acessar essas informações na

área fechada do site, com seu login e senha).

A cada nova etapa, o próprio Simulador vai indicando o que deve ser preenchido: percentual de contribuição (os percentuais atuais ou os que

você quer simular para entender a mudança nos resultados finais), rentabilidade anual real estimada (expectativa de rendimento acima da

inflação que pode variar de 1% até 6,5%, a taxa sugerida é 3% ao ano) e crescimento salarial anual real (de 0% a 3%).

Com essas informações e a idade em que você planeja se aposentar, a ferramenta mostra qual será seu saldo no momento da aposentadoria.

Aí, é só preencher se você quer ou não o saque à vista (de até 30% do saldo), o tipo de renda (Prazo definido, de 5 anos a 30 anos, ou

Percentual de saldo, 0% a 2%), a forma de reajuste do benefício (mensal ou anual) e pronto: o Simulador projeta seu benefício e saldo ao longo

do tempo.

Você pode fazer quantas simulações desejar para entender exatamente o funcionamento e impacto de cada variável: com vários percentuais de

contribuição, com contribuições adicionais e suplementares (conforme seu plano), aposentando-se mais cedo ou mais tarde, com tipos

diferentes de renda, por prazos mais longos ou curtos... Além disso, o incentivo fiscal é outra variável importante que deve ser bem aproveitada,

pois representa a possibilidade de abater suas contribuições e aportes do Imposto de Renda, até o limite de 12% de sua renda bruta anual

tributável (para quem faz a Declaração completa).

O Simulador da área fechada (acesso com seu login e senha) possui apresentação gráfica diferenciada e oferece a vantagem de, ao ser

carregado, já inserir todos os seus dados (como data de nascimento, salário e saldo atual), facilitando a simulação. Escolha o que mais lhe

agrada – ou use os dois! – e faça seus cálculos para utilizar seu plano da melhor forma possível e conseguir realizar seus planos na prática!

https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/simulador-ativos


DE MÃE PARA FILHO, O CUIDADO COM A
PREVIDÊNCIA!

Fátima Lombardi praticamente cresceu dentro da Telefônica, onde entrou prestes a completar 16 anos. Da empresa, levou lições para a vida

toda e um benefício essencial: o plano Visão Telefônica. Ela também soube ensinar o valor da previdência a seu filho Thiago, colaborador da

companhia que é participante ativo da Visão Prev.

30 ANOS NA EMPRESA

“Entrei na Telefônica com pouco menos de 16 anos, como aprendiz num setor com tantos jovens que era conhecido como ‘creche’, e saí 30

anos depois como secretária da Vice-Presidência. Sou muito grata à companhia. Nesse período, cresci, amadureci e tive meus filhos: Rafael (35

anos), Thiago (32) e Arnaldo (24). O Rafael trabalhou na Telefônica e o Thiago é hoje gerente de Políticas e Infraestrutura de Crédito e Cobrança

na empresa.”

O PLANO DE PREVIDÊNCIA

“Eu aderi ao plano bem jovem, quando tinha 17 anos. A maioria das pessoas que conhecia também aderiu, pois vimos que era algo bom para a

nossa aposentadoria. Mesmo não sendo um assunto muito comentado naquela época, no lançamento do plano, foi tudo bem explicado e

despertou meu interesse... Procurei sempre contribuir com um percentual alto para ter direito a um bom benefício no futuro que... chegou!”

SÓ COM O INSS, NÃO DÁ!

“Participar do plano foi a melhor decisão que tomei e, hoje, colho os frutos! Se não fosse o Visão Telefônica, eu teria uma vida muito diferente. O

INSS mal dá para pagar o meu condomínio.”

EXEMPLO DE FAMÍLIA

“O maior incentivo que tive para entrar no plano veio do meu pai. Ele se aposentou cedo, por conta de complicações causadas por uma

diabetes grave, e passou por várias dificuldades tendo que viver somente com o INSS. Quando a Telefônica ofereceu o plano, ele me incentivou

muito a aderir. Lembro que ele disse que, quando eu me aposentasse, talvez a situação estivesse pior ainda. E realmente ele tinha razão! Por

isso, também encorajei meus filhos a participarem do plano de previdência. Mas nem precisei falar muito, pois eles são testemunha da

importância do Visão Telefônica na minha vida.”

“QUEM PENSA QUE É CEDO ESTÁ BEM ENGANADO: TUDO PASSA MUITO RAPIDAMENTE E, NUM
PISCAR DE OLHOS, A APOSENTADORIA CHEGA!”



CONSELHO PARA OS JOVENS

“Ninguém sabe o dia de amanhã. A gente precisa ter equilíbrio financeiro. Eu mesma demorei muito para aprender a não misturar questões

emocionais com financeiras: gastar porque está triste, nervosa, ansiosa, feliz... A gente tem que respeitar o nosso dinheiro porque ele é fruto do

nosso trabalho. Precisamos cuidar do que entra e do que sai, sem consumir por impulso.”

NUM PISCAR DE OLHOS

“Todo mundo deve aproveitar a oportunidade de aderir ao plano, pois é preciso ter um porto seguro para a velhice. E quem acha que é cedo

para pensar nisso está bem enganado: tudo passa muito rapidamente e, num piscar de olhos, a aposentadoria chega. E é maravilhoso viver

essa fase com alegria e tranquilidade!”

AUTOCONHECIMENTO

“Desde 2015, quando conheci meu atual companheiro, Egídio, estou muito focada na minha espiritualidade. Fazemos meditação, cursos e

retiros. Estivemos juntos na Índia, numa viagem transformadora para mim. Hoje, meu maior objetivo é o autoconhecimento.”

TAMBÉM PARA A PRÓXIMA
GERAÇÃO

“Minha mãe realmente me incentivou muito a aderir ao plano. Acho um benefício fundamental

e vejo, na prática, a diferença que faz na vida dela. Contribuo com o percentual máximo, pois

quero ter essa independência no futuro, sem precisar da ajuda de ninguém para viver em paz.

E se não tiver o plano de previdência complementar, sei que isso será difícil. Já fiz também um

plano para o meu filho Lucca, de um ano e quatro meses, para que ele possa ter recursos

acumulados lá na frente.” Thiago Lombardi Rodrigues

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


EM JUNHO, VOCÊ PODE ALTERAR...
seu perfil de investimentos (para ativos, autopatrocinados, assistidos e BPDs)

seu percentual de contribuição (para ativos e autopatrocinados)

sua opção de recebimento de renda (para assistidos)

Essa flexibilidade está disponível para quem é participante dos planos Visão Telefônica e

Visão Multi. Dessa forma, é possível adequar as principais variáveis dos planos à sua realidade.

As alterações podem ser feitas, de 1º a 30 de junho, diretamente no site da Visão Prev. Para

saber mais, confira as perguntas e respostas sobre as três possiblidades de escolha na edição

70 do Mirante (clique aqui para acessar). Leia também a respeito da possível influência dos

cenários econômicos sobre os cinco perfis na matéria “A escolha de seu perfil e as

perspectivas econômicas”, disponível nesta edição.

ANTECIPAÇÃO DO ABONO

No dia 29 de junho, os assistidos dos planos Visão Telefônica (oriundos do TCP Prev, CelPrev e VivoPrev), TCO Prev e Telefônica BD receberão

a 1ª parcela (50%) do abono anual, juntamente com o benefício do mês. A 2ª parcela será paga em dezembro, com retenção de IR sobre o valor

total.

VISÃO PREV TEM NOVO PRESIDENTE

No dia 10 de maio, Marcelo Domingos Pezzutto assumiu a Presidência da Visão Prev,

substituindo Paula Bragança França Mansur que retornou à Telefônica Vivo após dois anos à

frente da gestão da entidade. Diretor executivo da Visão Prev desde 2010, Marcelo está no

Grupo Telefônica há 18 anos, tendo ocupado posições executivas em Recursos Humanos e

Controle de Gestão. Antes da Telefônica, trabalhou na empresa de telecomunicações de

Ribeirão Preto (Ceterp), adquirida pelo Grupo em dezembro de 1999. “A Visão Prev possui,

atualmente, uma ótima avaliação de seus participantes”, comenta. “Nosso desafio é melhorar

ainda mais o ótimo trabalho que já vem sendo feito por toda a equipe para buscar sempre

novas formas de ampliar esta satisfação.”

../../../../edicao/70
../../../../preview/noticia/a-escolha-de-seu-perfil-e-as-perspectivas-economicas
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