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PREVIDENTE AQUI E AGORA!
Gabriel Leite Nifoci contradiz totalmente a ideia de que “os jovens só pensam no presente”. Ele

está muito atento à responsabilidade que tem sobre o seu próprio futuro.

LOGO NO COMEÇO

“Entrei na Telefônica, em 2015, como estagiário quando estava concluindo o curso de

Marketing, na Universidade de São Paulo (USP), e fui efetivado no ano seguinte como analista

júnior. De cara, tive interesse pelo plano de previdência complementar da empresa, o Visão

Multi. Achei que seria um ótimo investimento para o meu futuro, pois me ajudaria a garantir

uma aposentadoria tranquila. Com tudo o que está acontecendo com a previdência social, as

discussões sobre as reformas e, principalmente, a certeza de que a conta não vai fechar para

as próximas gerações, ter um plano hoje é uma necessidade.”

COMO O PAI

“Sou jovem, tenho 24 anos, mas meu pai sempre me ensinou que era preciso poupar para o

amanhã. Ele ainda não é aposentado e contribui para um plano próprio, além de ter feito

planos privados para minha mãe e minha irmã. Bom exemplo não me falta e esse incentivo é

fundamental.”

Crédito: Arquivo Pessoal

"MINHA AVÓ É UM EXEMPLO PARA MIM: ELA SE APOSENTOU HÁ MAIS DEZ ANOS E, DESDE ENTÃO, FAZ
UMA VIAGEM POR ANO PARA O EXTERIOR. QUER COISA MELHOR? ELA SOUBE SE RESGUARDAR

QUANDO ESTAVA NA ATIVA."

AS PRÓXIMAS FÉRIAS

 “Os meus amigos mais próximos não têm essa preocupação com o que vai acontecer quando a velhice chegar. Gastam muito com viagens,

festas, compras... mas acredito que estou certo em abrir mão de algumas coisas e planejar tudo na ponta do lápis. Não deixo de me divertir ou

de viajar ( já estou, por exemplo, pesquisando as ofertas de passagens e hotéis para as minhas férias no final do ano), porém quero ter o melhor

custo/benefício. Venho guardando dinheiro desde o início do ano para as férias. Assim, quando retornar, não terei dívidas e nem dependerei de

um salário futuro.”

O PRESENTE

“Ainda moro com meus pais, não tenho filhos, nem tampouco minha própria família, não pago financiamento de carro, apartamento... Sem

dúvida, esse é o melhor momento para poupar! Hoje, tenho um salário bom e consigo poupar bastante. Na última campanha da Visão Prev,

aumentei meu percentual de contribuição para o máximo da Básica e da Adicional.”

UMA GRANDE FORÇA DA EMPRESA

 “Quero aproveitar todas as grandes vantagens que o Visão Multi oferece. Daqui a dois anos, vou passar a receber a contrapartida integral da

Telefônica, por enquanto, recebo 50%, o que já é um incentivo significativo. Poucas empresas no Brasil oferecem planos de previdência, vejo

isso em conversas com amigos, e valorizo muito esse benefício.”

LÁ NA FRENTE

"Sei que tenho que curtir a vida também, que preciso viver o presente e encarar o futuro de maneira equilibrada, mas acho que venho

conseguindo fazer isso. Espero que bem lá na frente, eu possa ter segurança financeira, residência própria, meu carro, minha família e não ter

sobressaltos. Minha avó é um exemplo para mim: ela se aposentou há mais dez anos e, desde então, faz uma viagem por ano para o exterior.

Quer coisa melhor? Ela soube se resguardar quando estava na ativa."

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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NOVAS REGRAS PARA BOLETOS TÊM IMPACTO NOS
PRAZOS DOS PROCESSOS

Cumprindo a norma do Banco Central que determina o fim da geração de boletos simples, a Visão Prev passou a emitir somente boletos

registrados. A mudança tem impacto sobre a data de disponibilização do documento que não é mais automática no mesmo dia do pedido,

devido ao processo de registro junto ao banco.

Os boletos estão agora disponíveis para download no site (na mesma página em que a solicitação foi feita) com os seguintes prazos:

Pedidos até as 17h: liberados em 2 dias úteis

Pedidos feitos após as 17h: liberados em 3 dias úteis

Você precisa, portanto, ficar atento a esses prazos para se programar corretamente e evitar multas ou erros na hora de planejar suas

contribuições ou pagamento de empréstimos. Veja:

1 - PARA APROVEITAR O BENEFÍCIO FISCAL

Muitos participantes fazem seus cálculos e realizam aportes extras no final de dezembro para usar a dedução máxima de suas contribuições no

ano para a previdência complementar (no modelo completo de declaração de Imposto de Renda, com limite de 12% da renda bruta anual). Em

2017, com os novos prazos para emissão e os feriados de Natal,  os boletos devem ser solicitados até o dia 20 de dezembro e pagos até o dia
28 de dezembro para que as contribuições sejam consideradas neste ano fiscal. Caso contrário, haverá o risco de reconhecimento da

contribuição apenas em 2018.

 

2 - PARA QUITAR OU PAGAR EMPRÉSTIMOS

Para que haja a quitação total de um contrato de empréstimo dentro de um referido mês (novembro, por exemplo), é preciso fazer o pagamento

do boleto até o dia 10 do mesmo mês. Por conta dos novos prazos de geração dos boletos, o participante deve verificar a antecedência

necessária na solicitação para que o documento esteja disponível a tempo de ser pago até o dia 10. Essa antecedência varia conforme os

feriados e finais de semana de cada mês. Se o boleto for pago após o dia 10, ocorrerá a amortização parcial do empréstimo e a quitação total

será depois do desconto em folha (ativo e assistido) ou do pagamento da parcela do mês (para os participantes autopatrocinados, BPDs ou

aguardando opção).

 

3 - PARA FAZER A CONTRIBUIÇÃO (AUTOPATROCINADOS)

O vencimento dos boletos de contribuição mensal dos autopatrocinados ocorre todo dia 8 (ou no dia útil seguinte). Se for necessária, pode ser

gerada a 2ª via na área restrita do site (acesso com seu login e senha), mas é preciso levar em conta os novos prazos de emissão. Caso não faça

o pagamento antes do vencimento, o participante deve solicitar via Central de Atendimento a emissão de 2ª via (com juros e multa diária). A

contribuição não liquidada no mês será somada ao pagamento do próximo mês, com juros de 1% e multa de 2%.



Marcelo, Mário, Guilherme e Paula: uma Visão Prev cada vez melhor. Crédito: Eduardo de Sousa.

UMA DIRETORIA COMPROMETIDA COM A MELHORIA
CONTÍNUA.

A Diretoria da Visão Prev passou, neste ano, por algumas mudanças com o objetivo de entregar melhoras significativas para os participantes.

“Nossos líderes precisam estar alinhados com nossas metas e princípios organizacionais a fim de contribuir com suas experiências, capacidades

e conhecimentos na gestão de suas equipes. Definimos cuidadosamente a estrutura e a composição de cada Diretoria e passamos a contar com

profissionais que trazem vivências diferentes e complementares fundamentais para o sucesso de nossas atividades. Agora, estamos com o time

completo”, explica Paula Mansur, presidente da Visão Prev desde abril do ano passado.

Segundo Paula, muitas iniciativas já foram colocadas em prática, visando facilitar processos, simplificar o relacionamento e o entendimento com

os participantes, trazer inovação e melhorar resultados. “Mas ainda há muito a fazer - ações relativas à rentabilidade, processos, comunicação,

qualidade, incorporação de planos e desburocratização, entre outros. Para isso, cada área deve assumir o protagonismo dessas mudanças”,

reforça. Conheça, a seguir, as três Diretorias, seus líderes e as oportunidades e desafios que têm pela frente.

DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA

DIRETOR

Com 50 anos, Marcelo Domingos Pezzutto é formado em Ciências Econômicas com mestrado em Gestão Administrativa. Está no grupo

Telefônica desde de 2000, onde ocupou posições executivas em Recursos Humanos e Controle de Gestão até chegar à Visão Prev em maio de

2010. Antes da Telefônica, trabalhou na empresa de telecomunicações de Ribeirão Preto (Ceterp), adquirida pelo grupo em dezembro de 1999.

O QUE FAZ
É responsável pelo processo de arrecadação, ou seja, recebimento das contribuições dos participantes ativos e autopatrocinados e alocação dos valores nas

respectivas contas individuais.

Gera a folha mensal de pagamento de benefícios para mais de 6 mil participantes.

Acompanha os processos de novas adesões, portabilidades (de entrada e saída) e resgates.

Cuida da comunicação e do atendimento aos participantes.

Acompanha os cálculos atuariais dos planos

DESAFIOS

Aprimorar continuamente a qualidade na prestação dos serviços aos participantes, relativos ao pagamento dos benefícios, cadastro,  

comunicados, acesso ao site e atendimento na Central, entre outros.

METAS

Revisão completa do cadastro da Visão Prev, simplificação e desburocratização dos processos (alguns exemplos são a recente liberação de

envio de documentos por WhatsApp, remodelagem da área aberta do site, processos mais interativos no site e no app), maior proximidade com

os participantes, com mais eventos presenciais em São Paulo e fora da capital.



DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

DIRETOR

Com 40 anos, Mário Lopes é formado em Ciências Econômicas com mestrado em Economia e Finanças. Começou sua carreira no banco BBA

Creditanstalt, atuou na Tesouraria dos bancos JP Morgan, Safra e BNP Paribas e foi sócio- gestor na Vinci Partners, responsável pelas

estratégias de Renda Fixa Juros para os fundos multimercados da Vinci Securitas. Entrou na Visão Prev em março deste ano.

O QUE FAZ
Efetua análises quantitativas e qualitativas para realizar a gestão dos gestores de investimentos;

Acompanha e analisa o comportamento do mercado e indicadores econômicos para orientar e subsidiar as decisões de investimentos;

Desenvolve estudos e projetos para nortear as decisões do Comitê de Investimentos e do Conselho Deliberativo sobre a Política de Investimentos da

entidade;

Cuida do cumprimento das estratégias de investimentos discutidas e aprovadas pelo Comitê de Investimentos e o Conselho Deliberativo;

Faz a seleção de gestores de investimentos, custodiante e agente fiduciário;

Oferece aos participantes informações, de forma clara e transparente, sobre seus investimentos, histórico de resultados, composição das

carteiras e nível de risco de cada perfil;

Responde por todas as movimentações financeiras da entidade, inclusive as necessárias para balancear os perfis de acordo com a Política de Investimentos

e para a efetivação de migrações feitas pelos participantes;

É responsável pelos empréstimos da entidade aos participantes, oferecendo taxas de juros mais convidativas do que as concedidas por instituições

financeiras;

É responsável pela gestão da área de Tesouraria da entidade.

DESAFIOS

O desafio para 2018 é definir novas estratégias de investimento, buscando rentabilidade, tendo em vista o novo cenário econômico, com baixa

taxa de juros.

METAS

Estruturar opções que contribuam para o melhor planejamento da aposentadoria dos participantes, com alternativas ainda mais eficientes de

alocação dos recursos. 

 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

DIRETOR

Com 40 anos, Guilherme Bittencourt Ramos de Oliveira  é formado em Engenharia Civil e Administração de Empresas com pós-graduação em

Administração. Iniciou sua carreira na Level 3 Communications (telecomunicações) e entrou no grupo Telefônica em abril de 2005, onde passou

por diversas áreas como Controle de Gestão, Planejamento Comercial Pymes (B2B), Planejamento de Redes e Finanças. Está na Visão Prev

desde julho deste ano.

O QUE FAZ
Oferece suporte administrativo para toda a entidade;

Na área financeira, cuida do controle de gestão e do cumprimento das   normas contábeis, tributárias e legislação vigente, além de cumprir com as

exigências dos órgãos fiscalizadores e reguladores, antecipando-se a eventuais riscos;

Em Recursos Humanos, elabora o plano de cargos e remuneração, treinamentos e desenvolvimento dos profissionais da Visão Prev, criando estrutura para

ter as pessoas certas nas posições corretas;

Em TI, fornece infraestrutura para suportar todos os processos e impulsionar as atividades da Visão Prev, de modo eficiente e seguro;

Na área administrativa, atende às demandas gerais, sempre provendo bem-estar aos colaboradores e participantes (como na recente mudança para a nova

sede)

Em Qualidade, procura identificar oportunidades em todos os processos para melhorar a experiência na visão do participante

DESAFIOS

Garantir a gestão eficiente dos recursos humanos, tecnológicos e financeiros com transparência, solidez e seriedade.

METAS

Melhorias e upgrades nos diversos processos, tais como a migração do Data Center para assegurar ainda mais tecnologia e segurança nas

informações, manter a certificação ISO 9001 e evoluir a gestão de riscos da entidade.
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SUA APOSENTADORIA BEM PLANEJADA E BEM
GERIDA

A especialista Maria Inês Travaglini  não pensa duas vezes para fazer sua primeira declaração antes mesmo do começo da entrevista:

“Deveríamos discutir nas escolas, desde cedo, como planejar nossas vidas para termos um envelhecimento saudável e feliz. Se falássemos

desse tema desde pequenos, evitaríamos grandes confusões e desilusões na fase adulta.”

Com 30 anos de experiência em Recursos Humanos, desenvolvendo projetos de preparação para a aposentadoria, orientação profissional,

recrutamento e seleção, planos de previdência, seguro e programas de qualidade de vida, Maria Inês já foi testemunha dessa realidade em

incontáveis situações. Ela compartilhou um pouco de seu conhecimento teórico e prático nesse bate-papo com o Mirante. Aproveite:

O BRASILEIRO COSTUMA SE PREPARAR PARA A APOSENTADORIA?

Em geral, não. As pesquisas indicam que mais de 60% dos brasileiros não se planejam adequadamente. O hábito de construir um patrimônio

financeiro a partir dos primeiros anos da vida profissional ainda não faz parte da nossa cultura. A maioria dos pré-aposentados e aposentados,

mesmo tendo equacionado de alguma forma a questão financeira, não se preocupou com outros fatores igualmente importantes.

QUE FATORES SÃO ESSES?

A preparação para a aposentadoria ou para a transição de carreira envolve três aspectos básicos: financeiro, emocional e físico. Do ponto de

vista financeiro, ter um fundo de previdência e participar da formação de sua poupança previdenciária de forma ativa e consistente é essencial.

Além disso, cerca de dez anos antes da aposentadoria, o profissional deve começar a refletir sobre as atividades que desejará ou precisará

desenvolver para que ele possa, antecipadamente, buscar a capacitação apropriada. Um curso? Um mestrado? Uma nova faculdade para iniciar

uma segunda carreira?

Finalmente, os cuidados com a saúde física também são fundamentais, à medida que patologias crônicas, resultantes de poucos cuidados

preventivos, podem reduzir muito as possibilidades de uma aposentadoria saudável e produtiva. Portanto, atividades físicas, alimentação

equilibrada e consultas médicas periódicas formam um tripé indispensável.

QUANDO ESSA PREPARAÇÃO DEVE COMEÇAR?

Agora, já, o mais cedo possível! Todo planejamento pode exigir mudanças de rota conforme as necessidades e possibilidades de cada

momento e, portanto, quanto mais cedo se começa, maiores as chances e condições de entender as diferentes fases.

Planejar o fim da carreira é tão importante quanto os primeiros passos de uma escolha profissional. É um evento totalmente previsível em nossas

vidas e, por isso, pode ser bem organizado.



Maria Inês Travaglini - Crédito: Arquivo Pessoal

QUAIS OS MAIORES ERROS NESSE
PLANEJAMENTO?

Quanto maior o sentimento de perda, maior a dificuldade de adaptação. Pessoas

excessivamente ligadas ao emprego, com baixa valorização do lazer, poucas metas individuais

e escassa rede social tendem a experimentar mais tensão, relutância, senso de fracasso, de

perda irreparável e infelicidade.

Um equívoco frequente é o medo, sobretudo não pensar e não dividir com a família a

preocupação com esse momento de decisão. Outro receio é não se considerar capaz de

começar uma nova atividade profissional. E, por fim, um problema relacionado à questão

financeira é achar que é possível “dar algum jeito” ou confiar na providência em vez de pensar

na previdência!

E QUAIS OS MAIORES ACERTOS?

São vários:

Planejar a aposentadoria e estabelecer metas gera mais otimismo em relação às expectativas de futuro.

Ter uma boa base familiar e amigos, dentro e fora da empresa.

Reconhecer, aproveitar e aprimorar suas potencialidades.

Definir que atividades você gostaria de desempenhar após a aposentadoria: uma nova carreira profissional ou um novo emprego (se você quiser ou

precisar), hobbies ou trabalhos voluntários.

Cercear o consumo desnecessário e ter disciplina para priorizar o que é importante em termos de saúde física, mental e financeira.

Fazer checagens periódicas de seu patrimônio para se certificar das próprias reservas.

Refletir sempre sobre como se reinventar caso seja necessário.

Conhecer todos os ganhos que se tem na aposentadoria e procurar aproveitá-los. 

O QUE DEVE PENSAR QUEM ESTÁ LONGE DA APOSENTADORIA?

Não importa qual seja a sua faixa etária atual: jovem, meia-idade ou idoso. Sua idade é um estado de sua mente e seus interesses devem

sempre estar voltados para o futuro, para frente, para o amanhã!

Todas as pessoas fazem aniversário todos os anos. Ou seja, o envelhecimento cronológico é um fato inexorável. Entretanto, um futuro feliz está

diretamente relacionado ao bom uso da passagem do tempo, a fazer bons plantios para garantir boas colheitas.

E QUEM ESTÁ SE
APROXIMANDO?

Caso ainda não tenha pensado nesse assunto, encare-o de frente,

entenda qual é a sua situação em todos os sentidos e procure

oportunidades de otimizar e potencializar os aspectos positivos.

Reflita sobre a importância de estar preparado (e capacitado) para

entrar nessa nova etapa a fim de minimizar riscos de frustração,

isolamento e tristeza. Elabore um projeto bem estruturado e voltado a

novas descobertas, satisfação e felicidade!

Pense que uma segunda carreira é hoje um caminho de realização e

felicidade que vem sendo seguido por muitos aposentados, numa

tendência mundial crescente, em razão do aumento da longevidade.

Vale destacar que o empreendedorismo é sempre uma possibilidade

tentadora, mas que deve ser avaliada com muito critério por conta dos

riscos envolvidos. Uma opção interessante pode ser a transmissão e

compartilhamento de seus conhecimentos e experiência via ensino,

palestras, consultoria ou coaching, por exemplo.

QUAIS SUAS DICAS PARA OS QUE JÁ ESTÃO APOSENTADOS?

O bom da vida é que, mesmo que não possamos mudar o que ficou para trás, temos sempre a oportunidade de escrever uma nova história.

Nunca é tarde para recomeçar, se redescobrir e ir atrás daquilo que lhe faz bem. Algumas dicas importantes são:

Valorize sua experiência, mas nunca ache que sabe tudo. Sempre há algo em que você pode se especializar e pontos a melhorar.

Não pense nas dificuldades, entenda que tentar é a melhor maneira. Nunca deixe de   aperfeiçoar seus conhecimentos.

Não tenha medo do novo. Informe-se, aposte em seus gostos, faça diferente e invista em atividades que lhe agradam.

Cultive as velhas amizades e procure também fazer novos amigos.

Mantenha uma boa rotina de atividades físicas, mesmo que leves, e uma alimentação saudável e balanceada.

Se não quiser ou não precisar voltar ao mercado de trabalho, procure mesmo assim fazer com que seu tempo seja proveitoso. Faça cursos, invista em

programas culturais ou de voluntariado.

Assim, essa pode ser uma das melhores fases de sua vida! Aproveite!
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VAGAS ABERTAS PARA A EXPERIÊNCIA

Um estudo da Price Waterhouse Coopers e da Fundação Getúlio Vargas (FGV) estima que, em

2040, 57% da força de trabalho brasileira será composta por profissionais com mais de 45

anos. Algumas empresas já estão anunciando oportunidades específicas para profissionais

acima dessa faixa etária. Entre elas, está a Gol Linhas Aéreas que lançou, neste ano, a

“Experiência na Bagagem” - iniciativa que faz parte de seu programa de inclusão “Gol para

Todos” e visa atrair talentos acima dos 50 anos que, segundo a empresa, apresentam muitas

vezes comprometimento, dedicação e engajamento superior à média.

Enquanto isso, 10% do quadro de funcionários da Pizza Hut São Paulo já é composto por

participantes do “Projeto Atividade”, criado em 2003, que oferece recolocação profissional

para pessoas com mais de 60 anos. Em abril deste ano, o Sebrae anunciou a abertura de 221

vagas para aposentados em seu programa “Senior Orientador” que auxilia micro e pequenos

empresários na tomada de crédito. Visando estimular a empregabilidade dessa faixa da

população, uma experiência que ganhou espaço na mídia é a Maturi Jobs, plataforma de

empregos voltada exclusivamente para pessoas mais velhas (clique aqui para conhecer).

https://www.maturijobs.com/
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COMO FUNCIONA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

No plano Visão Multi, todos os participantes pagam uma taxa de administração que é

descontada diretamente de seu saldo na Visão Prev. Essa taxa cobre todas as despesas

relativas à gestão do plano, desde custos administrativos até a contratação de atuários e

auditores, por exemplo. Em 2015, foi alterado o critério de cobrança com o objetivo de

assegurar maior equilíbrio entre o valor pago e o patrimônio do participante. O custeio

administrativo – que antes tinha um valor fixo único para todos – agora varia de acordo com o

saldo no plano.

O cálculo é revisto anualmente e aprovado pelo Conselho Deliberativo. O valor definido é

dividido em 12 parcelas fixas mensais, com vigência de abril a março do ano seguinte

UMA VANTAGEM CONSIDERÁVEL

Por se tratar de uma entidade sem fins lucrativos, as taxas cobradas pela Visão Prev são bem

menores do que as praticadas pelo mercado financeiro que variam entre 1% e 4%. Além disso,

sobre cada nova contribuição feita na previdência aberta (planos oferecidos por bancos e

corretoras), incide a chamada “taxa de carregamento” que é, em média, de 3%, podendo

chegar a 5%. Na Visão Prev, essa cobrança não ocorre.

A DIFERENÇA NA PRÁTICA

Veja, no exemplo abaixo, a comparação com as taxas máximas (em percentuais anuais) de

cada cenário: 

NOS OUTROS PLANOS

Os participantes autopatrocinados e BPDs dos planos Visão Telefônica, Telefônica BD e TCOPrev também pagam a taxa administrativa,

seguindo os mesmos critérios (e a mesma tabela) do Visão Multi.



ÉTICA: UM ASSUNTO QUE DIZ RESPEITO A TODOS NÓS.
“É comum que se pense que a ética é uma grande tabela de condutas humanas, com duas colunas de ‘pode’ e ‘não pode’, ‘justo’ ou ‘injusto’,

‘certo’ ou ‘errado’... Mas não é bem isso, pois essa tabela não nos bastaria. A cada momento de nossas vidas, temos que enfrentar situações

inéditas e assim a ética passa a ser um debate necessário sobre o que queremos respeitar e os princípios que devem nortear nossa

convivência.” Essa provocação sobre soluções simples e prontas para se abordar um tema tão complexo - e necessário! - faz parte de um dos

muitos vídeos do professor Clóvis de Barros Filho  disponíveis na internet (clique aqui para assistir).

Doutor e livre-docente pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (USP), palestrante há doze anos no mundo

corporativo, consultor e escritor, Clóvis é uma referência quando se busca entender os princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou

orientam o comportamento humano. Foi sobre esse movimento constante de aprimoramento e readaptação ao mundo que o professor Clóvis

falou ao Mirante, na entrevista a seguir. Acompanhe:

 

O QUE É ÉTICA?

Ética deriva de ethos, palavra grega que está relacionada ao comportamento, ao costume, à

ação humana. Ética é um tipo de comportamento. A reflexão sobre o comportamento surge

quando surge o próprio registro narrativo.

 

EXISTEM DIFERENTES VERSÕES DO QUE SEJA ÉTICA?

Se houvesse só uma, não haveria ética. É da própria característica do termo não ser definitivo.

A graça da ética não está no fim dela, está no começo. Chegar a um consenso moral é

certamente uma grande satisfação, mas como professor minha principal preocupação é fazer

com que as pessoas saibam jogar o jogo, além de ensiná-las qual resultado é mais certo.

 

SE O CONCEITO DE ÉTICA ESTÁ RELACIONADO ÀS SOCIEDADES
HUMANAS, É POSSÍVEL DIZER QUE A ÉTICA PODE MUDAR EM
DIFERENTES ÉPOCAS?

Não só cada época será caracterizada por um conjunto de valores dominantes como cada

grupo social em cada época pode ser associado a uma infinidade de princípios e valores.

Ética, portanto, nunca será a mesma. Nem na história nem em qualquer momento

contemporâneo.
Clovis de Barros Filho (Imagem da Internet)

MAS HÁ PRINCÍPIOS COMUNS A TODAS AS SOCIEDADES?

Os princípios são os mesmos para todos. Agora quais terão mais valor aqui e ali, isso depende de cada agrupamento humano e também de

cada pessoa dentro dele. Como valores universais, há dois que se destacam: liberdade e felicidade. Sem um deles, a ética é impossível.

 

COMO A QUESTÃO ÉTICA SE APRESENTA NO AMBIENTE DE TRABALHO?

Há dois escopos do conceito. Em primeiro lugar, ética no trabalho remete a compliance. Estar de acordo com as regras e regulamentações

definidas externamente, as quais todos devem seguir, a princípio sem questionamento. Por outro lado, ética no trabalho significa o que sempre

defendo na minha palestra: a inteligência coletiva a serviço da convivência. Nesse sentido, ética é pensar, discutir e definir quais

comportamentos, valores e objetivos serão entendidos pelo grupo como importantes e dignos de dispêndio de energia. 

 

E DE QUE FORMA ELA ESTÁ PRESENTE NA VIDA COTIDIANA?

A cada decisão tomada. Ética é comportamento. É escolher cada ação conforme valores hierarquizados pelo pensamento. Cada decisão tomada

é uma decisão ética, para o bem e para o mal.

"NO BRASIL E NO MUNDO, EM QUALQUER ÉPOCA, SER ÉTICO É FAZER
ESCOLHAS. É PRIVILEGIAR UNS VALORES E NÃO OUTROS."

https://www.youtube.com/watch?v=EVixxe2fTyI


COMO ÉTICA E CIDADANIA SE RELACIONAM?

Cidadania é o entendimento de que cada membro da sociedade tem direitos e também deveres. É um conceito bastante antigo e poderíamos

dizer que se fundamenta a partir de uma ética na qual a relação do homem com o todo social é entendida como das coisas mais importantes e

merecedoras de cuidado.

 

POR QUE ESSE TEMA ESTÁ TÃO EM ALTA HOJE EM DIA?

Sempre esteve. E acredito que sempre estará. A história da filosofia tem quebra-paus épicos a respeito da melhor vida a ser vivida. Hoje a

celeuma fica bastante acalorada porque não são apenas senhorzinhos falando de suas torres, a ética (e seus conflitos) estão todos os dias nas

capas de jornal. E é bom que a sociedade continue se preocupando coletivamente em entender afinal qual o melhor comportamento, qual a

melhor atitude, de políticos, de juízes, de jornalistas, de gestores, de cidadãos comuns. Só aviso que a discussão nunca acaba, mas que isso não

sirva de desestímulo. Pelo contrário, estimula um constante aprimoramento e readaptação às transformações do mundo.

 

NO BRASIL DE HOJE, O QUE É SER ÉTICO?

No Brasil e no mundo, em qualquer época, ser ético é fazer escolhas. É privilegiar uns valores e não outros. 

Clóvis de Barros Filho (Imagem da Internet)

ALGUNS ANALISTAS DIZEM QUE O BRASIL NÃO VIVE HOJE UMA
CRISE SOMENTE POLÍTICA OU ECONÔMICA, MAS SIM UMA CRISE

ÉTICA. O SENHOR CONCORDA COM ESSA VISÃO?

Sim e não. Se entendermos crise ética como “falta de”, há um erro. Ética nunca falta, porque

ela não é uma coisa que temos mais ou menos. Ladrões têm a sua ética. Só que ela não é

compatível com a propriedade privada. Mas não deixa de ser uma ética específica. Santos

também têm a sua ética. Então, quando falamos em crise ética, só podemos nos referir a um

exacerbado choque entre visões de mundo conflitantes, entre valores conflitantes. O que do

ponto de vista moral é a mais absoluta normalidade.

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE ÉTICA E MORAL?

Ética vem do grego, moral vem do latim. Ambas significando a mesma coisa, costumes,

hábitos, comportamentos. Mas, para fins didáticos, podemos dizer que moral é a nossa

capacidade de deliberar sobre a vida. Ética é a capacidade de escolher entre valores

diferentes e adotar, a partir deles, um conjunto coerente de comportamentos, visando à melhor

forma de viver.



Imagem (Getty Images)

FIQUE ATENTO AO RECADASTRAMENTO.

A partir deste ano, outubro será o mês de recadastramento obrigatório dos assistidos por invalidez e pensionistas por morte de todos os planos,

além dos assistidos do plano Telefônica BD. O processo será totalmente online, o que vai facilitar a atualização dos dados, com mais agilidade.

POR QUE FAZER O RECADASTRAMENTO?

O recadastramento anual atende a uma exigência legal que determina que os sistemas de informação das entidades de previdência

complementar devem ser confiáveis e atualizados. Evita-se assim, por exemplo, o recebimento indevido de benefícios. Por isso, a legislação

prevê a suspensão dos pagamentos se o participante não realizar o processo dentro do prazo definido.

O QUE MUDOU?

O processo será online e, portanto, muito mais rápido e prático. Além disso, antes, os assistidos e pensionistas tinham que apresentar

documentos de comprovação de vida ou de benefício no INSS para confirmar sua elegibilidade e continuar recebendo a renda mensal na Visão

Prev. A partir deste ano, essas confirmações serão feitas por outras ferramentas e o envio de documentação só será solicitado em casos

específicos.

COMO SERÁ O PROCESSO?

O assistido receberá um link por e-mail com um formulário pré-preenchido com seus dados. Será preciso apenas validar o que estiver correto ou

alterar o que for necessário. São informações como estado civil, nome do/a cônjuge, dependentes no Imposto de Renda, ocupação profissional,

endereço, e-mail pessoal, telefone residencial e celular.

ISSO VALE PARA TODOS OS PARTICIPANTES!

No caso dos assistidos e pensionistas, a atualização cadastral está ligada à correção e

preservação dos pagamentos mensais. Mas manter os dados em dia é essencial para

todos. Assim, você garante o recebimento de informações importantes sobre a Visão

Prev e seus processos (como mudanças em seu plano, benefícios, escolhas que precisam

ser feitas ou confirmadas), convites para eventos, dicas etc.

Imagem (Getty Images)

SEUS DADOS ESTÃO OK?

Verifique agora mesmo no site www.visaoprev.com.br > Área do Participante (com seu login e senha) > Cadastro > Dados Pessoais.

http://www.visaoprev.com.br


QUER SABER MAIS SOBRE SEU PERFIL?

As lâminas com as informações essenciais sobre os perfis de investimento, disponíveis na área

aberta do site da Visão Prev, estão muito mais completas. Desde agosto, elas têm novo

formato e são atualizadas mensalmente. 

Além dos dados sobre alocação, volatilidade, tipos de investimentos e benchmarks, as novas

lâminas destacam o público-alvo e objetivos dos perfis e apresentam a composição detalhada

das carteiras, nível de risco e histórico de rentabilidade. O objetivo é facilitar o

acompanhamento de seus investimentos para que você faça as melhores escolhas de acordo

com suas características e necessidades. Clique aqui e confira! 

ROTA:

www.visaoprev.com.br > Investimentos > Conheça seus Investimentos > Lâmina de

Investimentos

Visite o site - clubevisaoprev.com.br

CLUBE DE VANTAGENS CADA VEZ MELHOR!

O Clube de Vantagens da Visão Prev foi criado para que os participantes tenham acesso a produtos e serviços diversificados, com preços e

condições especiais. As duas novidades mais recentes são:

First in Care - empresa especializada em atendimento domiciliar, com serviços de cuidadores de idosos, adultos, gestantes, pacientes pós-cirúrgicos e

portadores de deficiência, entre outros.

MR Beauty Store - loja online de produtos de beleza, com centenas de opções nacionais e importadas, parcelamento em 3 vezes sem juros e entregas

super-rápidas.

Clique aqui e conheça todas as opções e benefícios para você e seus familiares!

ENVIO DE DOCUMENTOS POR WHATSAPP

Mais simples e prático. É assim que a Visão Prev quer que seja seu relacionamento com os

participantes. Em julho, a entidade inovou mais uma vez em seu projeto “Entidade Digital”, com

a divulgação de um número de WhatsApp exclusivo para envio de documentação. Basta

digitalizar ou fotografar os documentos e encaminhar para a Visão Prev. Assim mesmo: vapt-

vupt! A resposta (se está tudo ok ou não com a documentação) também é enviada por

WhatsApp.

O NÚMERO É 11 97270-0345

https://www.visaoprev.com.br/investimentos/conheca-seus-investimentos/composicao-dos-investimentos-planos-cd-4
http://www.visaoprev.com.br
http://clubevisaoprev.com.br/


MAIS UMA PALESTRA DO VISÃO MAIS PERTO
“Projetos de Vida no Cenário da Maturidade” foi o tema da palestra realizada, no dia 21 de setembro, em São Paulo, pelo Visão Mais Perto,

iniciativa que promove encontros sobre assuntos complementares à atuação da Visão Prev a fim de auxiliar no planejamento dos vários

momentos da sua vida.

A seleção dos temas tem como base as enquetes feitas periodicamente no site da entidade (áreas aberta e fechada). A apresentação foi

realizada pela antropóloga Mirian Goldenberg, colunista do jornal Folha de S. Paulo e autora de diversos livros - entre eles, Corpo,
envelhecimento e felicidade, A bela velhice, Velho é Lindo! e Coroas.

AGUARDE! NA PRÓXIMA EDIÇÃO DO MIRANTE, VOCÊ VAI CONFERIR MAIS DETALHES SOBRE O
CONTEÚDO ABORDADO POR MIRIAN GOLDENBERG.
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