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VOCÊ ESTÁ PREPARADO PARA A APOSENTADORIA?

É claro que não existe regra nem receita para a felicidade. Cada um descobre o melhor caminho para procurar – e, de preferência, encontrar! – o

que lhe faz feliz. Mas, quando o assunto é aposentadoria, surgem muitas dúvidas sobre as melhores decisões a tomar nessa fase da vida. Para

Cecília Shibuya, uma referência em programas de preparação para a aposentadoria e pós-carreira (clique aqui), é essencial evitar ficar parado.

“As pessoas mal aguentam um mês de férias sem fazer nada, que dirá ter isso como perspectiva para o longo prazo. Não podemos esquecer

que a expectativa de vida aumentou muito e, portanto, é preciso ter um bom plano para esse momento”. Acompanhe suas dicas e reflexões

nessa entrevista exclusiva para o Mirante:

POR QUE SE FALA TANTO DE PÓS-CARREIRA HOJE EM DIA?

A primeira coisa a se considerar é que, nas últimas décadas, os brasileiros ganharam muito tempo de vida após a aposentadoria. Uma pessoa

que chega aos 60 anos tem mais de 20, 30 anos pela frente e não sabe o que fazer com esse tempo. Isso é terrível! É comum ouvirmos amigos

e parentes dizerem “eu não quero depender de ninguém na velhice”, mas essa liberdade exige planejamento. Não é algo dado, é algo

conquistado.

O QUE PRECISA SER CONSIDERADO NESSA PREPARAÇÃO?
Temos os aspectos de saúde, emocionais e financeiros. E todos devem começar a ser cuidados desde cedo. Em relação à saúde, temos que agir na
prevenção de doenças e no fortalecimento de nosso corpo para chegar bem à idade mais avançada. Isso envolve exames periódicos, atividades físicas
regulares (academia, caminhada, ioga, tênis, hidroginástica... tem que escolher algo que lhe agrade, se não o compromisso não durará), alimentação
balanceada, ingestão constante de água e um sono reparador. Dessa forma, já estamos cuidando bem da parte orgânica.

E OS OUTROS DOIS ASPECTOS?
O lado emocional abrange uma verdade que nem sempre é agradável de constatar: as pessoas não cultivam relacionamentos. E isso não tem nada a
ver com o número de “amigos” que se tem no Facebook ou no Instagram. Nem de convidados para o almoço de família aos domingos ou de colegas
de trabalho que você encontra diariamente, por questões profissionais. Falo de relações reais, com as quais podemos contar para compartilhar
medos, dúvidas, alegrias, problemas. Sem elas, a aposentadoria pode ser um momento de solidão e ansiedade. Infelizmente, vemos muito essa
realidade no dia a dia de nossa consultoria. É possível, porém, reverter esse quadro, mesmo para os mais tímidos ou reservados. Não é uma questão
de quantidade, mas de qualidade.
Por fim, o aspecto financeiro é essencial. Se vivemos mais, precisamos de mais dinheiro para viver. Ou seja, temos que saber economizar e investir
bem o que poupamos. E mesmo para quem consegue essa tranquilidade financeira, ter uma atividade após a aposentadoria é indispensável.

https://www.shibuyapratica.com.br/


POR QUE É IMPORTANTE CONTINUAR ATIVO?

Porque, como eu disse, temos muitos anos pela frente depois da aposentadoria. Sobretudo para
pessoas que cuidaram de suas carreiras, tiveram desafios e sucessos profissionais marcantes, é
muito difícil viver sem projetos e propósitos. Podemos aprender e nos desafiar em qualquer idade.
Gosta de cozinhar? Faça um curso de gastronomia e crie jantares sob encomenda nas casas de
amigos ou de amigos de amigos, criando uma rede que se expande. Esse é um exemplo real muito
interessante de como um hobby pode se tornar uma fonte de prazer e dinheiro. Aliás, nessa fase
da vida, se possível, as escolhas devem estar diretamente relacionadas ao prazer e à busca da
felicidade. Pode-se também continuar na mesma área de trabalho, é claro, oferecendo sua
expertise em consultorias, palestras ou em atividades de voluntariado. Mas tudo isso envolve
muita reflexão para encontrar as melhores escolhas.

QUE TIPO DE REFLEXÃO?

É preciso entender que, ao se aposentar, você perde o “sobrenome” da empresa e tudo o que vem
com ele. Portanto, esse momento precisa ser muito bem programado. Ele deve começar com a
seguinte pergunta: O que eu gostaria de fazer se não fosse .... (sua profissão)? A resposta pode
conter mais de uma opção e, a partir de outras perguntas e respostas, a lista diminui
naturalmente. São questões do tipo: O que preciso aprender para isso? Como tenho que me
capacitar? Qual é o networking que tenho que desenvolver? Que competências e características
são necessárias? Vou precisar investir nessa nova atividade? Tenho esse dinheiro ou quero dispor
dele, mesmo sendo um risco? O que não quero ou não posso fazer?

Cecilia Shibuya

ENTÃO, É NECESSÁRIO TER OS PÉS
NO CHÃO PARA IDENTIFICAR A

MELHOR OPÇÃO?

É fundamental, pois temos que entender nossos pontos fortes e fracos e
a realidade de cada possível alternativa de nossa lista! Já ouvi pessoas
dizendo que adorariam abrir um pequeno restaurante ou uma pousada e,
ao colocarmos essas questões, responderem que não querem trabalhar
nos finais de semana ou acordar cedo ou dormir tarde ou lidar com
subordinados ou ter contato com muitas pessoas... ou seja, uma coisa é
um sonho vago e outra é um planejamento efetivo. Com as respostas a
essas questões práticas, podemos direcionar nossos esforços, tendo
claro o que queremos e o que não queremos.
Na aposentadoria, temos a possibilidade de fazer algo de que realmente
gostamos, sem, por exemplo, as pressões que sofremos de nossos pais
ao escolher a primeira profissão ou de ter que sustentar uma família,
com filhos pequenos. É interessante, porém, notar que os jovens hoje
têm uma cabeça bem diferente.

EM QUE SENTIDO OS JOVENS HOJE PENSAM
DIFERENTE?
Eles dão mais valor aos seus propósitos. Antes focávamos muito na carreira e nas conquistas
financeiras. Queríamos família, carro, casa e segurança. De maneira geral, vejo que os jovens se
interessam mais em ter projetos de vida, deixando, por exemplo, de comprar um apartamento
para investir em um curso de formação no exterior ou em um ano sabático, viajando para adquirir
novas experiências. Acredito que tudo isso vai torná-los mais flexíveis do que os adultos que estão
mais próximos da aposentadoria. Mas esses jovens precisarão aprender a cuidar bem de seus
recursos, pois muito provavelmente terão menos proteção social na velhice. Basta ver a proposta
de reforma da previdência que está sendo discutida. Equilíbrio, portanto, é sinônimo de sabedoria.
Em qualquer idade!



ATENDIMENTO TAMBÉM VIA WHATSAPP

Com mais de 1,5 bilhão de usuários ativos em 180 países, o WhatsApp é hoje o aplicativo de mensagens mais utilizado no mundo. Somente no

Brasil, 120 milhões de pessoas não abrem mão da ferramenta em seu cotidiano. De acordo com dados da última edição da pesquisa “Panorama

Mobile Time/Opinion Box: Mensageria no Brasil”, divulgada em setembro do ano passado, o WhatsApp está instalado em 97% dos smartphones

do país, sendo que 92% dos usuários acessam a ferramenta todos os dias.

 

O WhatsApp da Visão Prev, lançado em julho de 2017 apenas para o recebimento de

documentos, é agora também uma ferramenta de atendimento. Em janeiro, o canal passou a

ser usado como mais um meio de contato com a entidade, para esclarecer dúvidas ou fazer

solicitações com mais facilidade e agilidade.

É possível obter simulações, consultar saldos e extratos e pedir esclarecimentos sobre temas

como empréstimos, investimentos, benefícios e opções após o desligamento, entre outros. O

serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

“Usei a ferramenta para checar o andamento de um pedido e a resposta foi rápida e eficiente.
É uma opção muito boa, pois não precisamos acessar o site, ligar ou lembrar senhas... Ficou
bem mais simples e ganhamos velocidade nos retornos.” Sandra Aparecida Santos do
Amaral, aposentada do plano Visão Telefônica

Sandra Aparecida Santos do Amaral



Roberto Thomaz Oliveira

“Gostei demais dessa novidade. Eu não tenho prática com computador e o acesso pelo
WhatsApp é uma mão na roda. Até divulguei para os meus amigos que também são
aposentados da Visão Prev, porque realmente ajuda quem é mais velho e não é muito ligado
em informática. O WhatsApp, todo mundo usa!”  Roberto Thomaz Oliveira , aposentado do

plano Visão Telefônica



APLICATIVO EM CONSTANTE EVOLUÇÃO
Em dezembro, o aplicativo da Visão Prev deixou de ser apenas uma fonte de informações sobre seu plano para se tornar também uma

ferramenta transacional que permite a alteração de parâmetros. Ou seja, além de possibilitar o acompanhamento de dados sobre saldo, valor da

renda mensal (para os assistidos), desempenho dos investimentos e empréstimos, o app passou a realizar movimentações. 

Para isso, foram incorporadas novas funcionalidades que garantem agilidade e segurança para a alteração de perfil de investimentos,

percentual de contribuição e tipo e valor do benefício. Essas mudanças podem ser feitas duas vezes por ano (em junho e dezembro) e, no caso

de perfil, há ainda mais uma possibilidade de troca anual que também está disponível pelo aplicativo.

As novidades não param por aí! Ainda neste ano, o app irá ganhar mais funcionalidades. Entre as inovações programadas, estão atualização de

cadastro, indicação de beneficiários, eleição para os Conselhos Deliberativo e Fiscal, solicitação de resgate, pedido de aposentadoria e geração

de boleto de contribuição esporádica e de aporte. E você? Já tem o aplicativo da Visão Prev no seu celular?

 

 

Renato da Cunha

 “Baixei o aplicativo assim que foi lançado e logo comecei a usar. Ele facilita muito a interação
com a entidade, ainda mais agora que podemos também mudar de perfil. Hoje em dia, nossa
vida está muito ligada ao uso dos aplicativos e é ótimo a Visão Prev seguir de perto essa
tendência. Demonstra sintonia com as nossas necessidades.” Renato da Cunha, aposentado

do plano Visão Telefônica

 “Meu dia a dia é bastante corrido e o aplicativo agiliza o contato com a Visão Prev. Ele é muito intuitivo, simples de usar e agrega um aspecto
que considero fundamental: a confidencialidade. Não é preciso ligar e falar com alguém, pois muitas vezes temos pessoas à nossa volta e
queremos privacidade para tratar de assuntos particulares.” Cintia Silva Carneiro, participante ativa do plano Visão Multi

Para baixar o aplicativo, é só entrar na App Store (sistema iOS) ou no Google

Play (sistema Android), buscar “Visão Prev” com a lupa e fazer o download gratuito.

Depois da instalação, o acesso é feito com o mesmo login e senha usados para entrar na

área restrita do site da Visão Prev.

Importante:

1 - Digite corretamente o nome da Visão Prev para encontrar o aplicativo.

2 - Caso não lembre sua senha, você precisa criar uma nova, utilizando o botão “Esqueci

minha senha” no site da entidade (o app não possui essa função).



A IMPORTÂNCIA DA REPRESENTATIVIDADE NOS
CONSELHOS

O Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal da Visão Prev dispõem de um terço de suas vagas para os representantes eleitos pelos

participantes. São, portanto, duas posições para conselheiro deliberativo e uma para conselheiro fiscal. Essa representatividade contribui com a

transparência e a governança da entidade, como explica, na entrevista a seguir, Emilio José Fezzi, participante assistido do plano Visão

Telefônica e atual membro do Conselho Deliberativo em seu último mandato (o Regulamento só permite uma reeleição):

 

QUANDO O SENHOR COMEÇOU A SE INTERESSAR PELA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR?

 

Eu tinha apenas 27 anos quando participei do lançamento da Fundação Sistel de Seguridade Social que deu origem à Visão Prev. Era
recém-formado, trabalhava na área de contabilidade e pude estudar e analisar de perto o tema, entendendo as vantagens de participar de
um plano fechado de previdência. Isso foi em 1977, quando ainda se falava muito pouco sobre esse assunto. Naquela ocasião, vários
colegas não aderiram ao plano e, depois, se arrependeram bastante porque é realmente um ótimo investimento para o futuro. É um
benefício excelente não apenas do ponto de vista previdenciário, mas também como uma proteção para a família em caso de falecimento do
participante.

 

 

QUAL É SUA EXPERIÊNCIA EM CONSELHOS DE ENTIDADES DE
PREVIDÊNCIA?

Tenho cerca de 20 anos de experiência como membro de Conselhos de entidades fechadas

de previdência complementar. Na Fundação Sistel, fui indicado pela patrocinadora como

conselheiro fiscal de janeiro a dezembro de 1999 e como conselheiro deliberativo de janeiro

de 2000 a novembro de 2002. Na Visão Prev, fui eleito pelos participantes para o Conselho

Fiscal de maio de 2006 a maio de 2011 e para o Conselho Deliberativo desde abril de 2014.

Além disso, fui membro de Conselhos de diversas empresas.

O QUE FAZ O CONSELHO DELIBERATIVO?

As competências são bastante abrangentes. Para começar, cabe ao Conselho Deliberativo

nomear os membros da Diretoria Executiva e da auditoria. Ele é responsável pela análise e

aprovação da estrutura organizacional e funcional da entidade, dos cálculos atuariais revistos

anualmente, da Política de Investimentos dos planos, das demonstrações contábeis, de

adesão de novas patrocinadoras e de alterações nos Regulamentos (essas adaptações visam

aperfeiçoar e modernizar as regras dos planos). Além disso, os conselheiros deliberativos

determinam inspeções, auditorias e ações corretivas, quando necessárias.

Emilio José Fezzi



E O CONSELHO FISCAL?

Apesar de ser uma lista mais enxuta de atribuições, o Conselho Fiscal também tem grande responsabilidade. Seus membros respondem

pelo exame das demonstrações financeiras, dos livros e documentos contábeis e fiscais e emitem pareceres para o Conselho Deliberativo

sobre as demonstrações financeiras, avaliando se há ou não ressalvas sobre as prestações de contas e as operações da entidade. 

POR QUE A REPRESENTATIVIDADE NESSES ÓRGÃOS É RELEVANTE?

Porque a presença dos participantes eleitos contribui com a governança das entidades. São cargos de grande importância que exigem

conhecimento e preparo para acompanhar de perto as discussões e decisões do sistema. Penso que os participantes deveriam aproveitar

melhor essa oportunidade, seja como candidatos, desde que reúnam as exigências necessárias, ou por meio de seu voto consciente,

conhecendo os candidatos e escolhendo as opções que lhe pareçam mais adequadas.

A gestão de uma entidade de previdência complementar é extremamente complexa, no que diz respeito aos investimentos e à segurança de

seus processos. No caso da Visão Prev, ela é muito bem-feita, com transparência, ética e profissionalismo. Mas, de qualquer forma, temos que

acompanhar esse trabalho, observando, opinando e colaborando a partir do olhar dos participantes e assistidos. Existem decisões tomadas nos

Conselhos que podem afetar sensivelmente o presente e o futuro tanto das pessoas que ainda vão se aposentar quanto dos aposentados. 

FIQUE DE OLHO! NESTE ANO, HAVERÁ ELEIÇÕES PARA OS CONSELHOS DA VISÃO PREV. EM
BREVE, VOCÊ SERÁ INFORMADO SOBRE AS REGRAS E PRAZOS PARA INSCRIÇÃO DAS

CANDIDATURAS E VOTAÇÃO.



COMO SERÁ O PLANO DE CUSTEIO
EM 2019

 

O Conselho Deliberativo da Visão Prev aprovou, em sua primeira reunião do ano, no dia 21 de

março, os Planos de Custeio que irão vigorar de abril de 2019 a março de 2020. Por

determinação legal, as entidades fechadas de previdência complementar (como a Visão Prev)

devem rever anualmente o Plano de Custeio de seus planos de benefícios, a partir de um

processo de avaliação atuarial, realizado por especialistas contratados. 

Essa avaliação monitora a saúde financeira de cada plano e determina qual é a necessidade

de recursos para assegurar o pagamento dos benefícios previstos nos respectivos

Regulamentos e das despesas administrativas. A análise leva em conta fatores biométricos,

demográficos, econômicos e financeiros. Veja, abaixo, como funciona o custeio dos planos:

TELEFÔNICA BD

A partir do resultado de uma avaliação atuarial, os valores de custeio para os benefícios previstos no Regulamento são definidos para o ano

seguinte e as despesas administrativas são cobertas pelo Fundo Administrativo*.

VISÃO TELEFÔNICA E VISÃO MULTI

O custeio é basicamente composto pelos benefícios de risco, com valor determinado pela Avaliação Atuarial (e totalmente assumido pelas

patrocinadoras e autopatrocinados) e pelo custeio administrativo que será detalhado a seguir.

VISÃO TELEFÔNICA – CUSTEIO ADMINISTRATIVO

No caso das despesas administrativas*, o custeio é feito com a utilização do Fundo Administrativo (para ativos e assistidos) e diretamente pelos

autopatrocinados, BPDs (Benefício Proporcional Diferido) e AOPs (Aguardando Opção), considerando uma tabela calculada em função do saldo

de conta do participante, conforme abaixo (para abril de 2019 a março de 2020):

Faixa de saldo Cobrança anual (valor pago pelos autopatrocinados, BPDs e AOPs)

Até R$ 10.000,00 R$ 78,00 distribuídos em 12 parcelas mensais

De R$ 10.000,01 a R$ 50.000,00 0,95% aplicado sobre o saldo de 31/12/2018 distribuídos em 12 parcelas mensais

De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 0,75% aplicado sobre o saldo de 31/12/2018 distribuídos em 12 parcelas mensais

De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 0,50% aplicado sobre o saldo de 31/12/2018 distribuídos em 12 parcelas mensais

De R$ 500.000,01 a R$ 1.250.000,00 0,20% aplicado sobre o saldo de 31/12/2018 distribuídos em 12 parcelas mensais

Acima de R$ 1.250.000,00 R$ 2.500,00 distribuídos em 12 parcelas mensais

VISÃO MULTI – CUSTEIO ADMINISTRATIVO

O custeio das despesas administrativas é feito por todos os participantes do plano, considerando uma tabela definida em função do saldo de

conta do participante, conforme abaixo (para abril de 2019 a março de 2020):



Faixa de saldo Cobrança anual(valor pago por todos os participantes)

Até R$ 10.000,00 R$ 60,00 distribuídos em 12 parcelas mensais

De R$ 10.000,01 a R$ 50.000,00 0,75% aplicado sobre o saldo de 31/12/2018 distribuídos em 12 parcelas mensais

De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 0,50% aplicado sobre o saldo de 31/12/2018 distribuídos em 12 parcelas mensais

De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 0,30% aplicado sobre o saldo de 31/12/2018 distribuídos em 12 parcelas mensais

De R$ 500.000,01 a R$ 1.250.000,00 0,15% aplicado sobre o saldo de 31/12/2018 distribuídos em 12 parcelas mensais

Acima de R$ 1.250.000,00 R$ 2.000,00 distribuídos em 12 parcelas mensais

Vale lembrar que, além das informações mencionadas anteriormente, os participantes dos planos Visão Telefônica e Visão Multi também fazem

contribuições que, juntamente com a contrapartida da empresa, comporão o saldo de conta individual.

*Por serem mais antigos e, portanto, terem mais recursos acumulados em caixa (no chamado Fundo Administrativo), três planos cobrem os

custos administrativos, utilizando o saldo desse Fundo, da seguinte forma: Visão Telefônica (para ativos e assistidos), PreVisão (para assistidos) e

Telefônica BD (para todos os participantes).



DE MALAS PRONTAS!

São José do Rio Preto (no dia 27 de fevereiro) e Belo Horizonte (no dia 29 de março) foram as duas primeiras cidades a receber a equipe da

Visão Prev em 2019 para palestras sobre os planos Visão Telefônica e Visão Multi, com Plantões de Dúvidas abertos a todos os participantes

dos municípios e respectivas regiões.

“É difícil termos disponibilidade para ir até São Paulo e, portanto, a vinda da equipe de
atendimento foi muito boa. Gostei da palestra, que foi bem didática e de fácil entendimento, e
aproveitei para atualizar minha lista de beneficiários. Além disso, pude relembrar algumas
regras do plano, o que é sempre muito útil.” Renato Lopes , autopatrocinado do plano Visão

Telefônica, morador de São José do Rio Preto.

NÃO SE ESQUEÇA DA DECLARAÇÃO

O prazo de envio da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda à Receita Federal vai

até 30 de abril. Quem se atrasa pode passar por diversos transtornos. Segundo a Agência

Brasil, órgão de notícias do governo federal, a consequência imediata é que a inscrição no

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) adquire o status de pendente de regularização e, com isso,

a vida financeira do contribuinte se complica, já que o documento é necessário para várias

atividades. Quem deixa de declarar também fica sujeito ao pagamento de multa. A taxa é de 1%

ao mês ou fração sobre o valor do imposto a ser pago, mas não pode ultrapassar 20% do

imposto devido. Se o correspondente a 1% do imposto devido for menor que R$ 165,74, o

contribuinte deverá pagar esse valor mínimo. A regra também se aplica a quem não possui

imposto devido.

Confira as respostas para as principais dúvidas sobre como e onde declarar os dados relativos ao

seu plano de previdência na edição 77 do Mirante (clique aqui para acessar).

ACOMPANHAMENTO DA ENTIDADE

Até 30 de abril, a Visão Prev irá divulgar seu Relatório Anual 2018. Publicado em uma plataforma interativa, ele apresenta as principais ações da

entidade voltadas à gestão do patrimônio dos participantes, bem como à melhoria contínua de suas atividades e processos. Com navegação

simples e intuitiva, o Relatório é dividido em áreas e tópicos específicos, disponibilizando links para aprofundar ainda mais os conteúdos de seu

interesse.

../../../../noticia/voce-tem-duvidas-em-relacao-ao-imposto-de-renda


William Ribeiro

VISÃO MAIS PERTO JÁ
COMEÇOU

Finanças pessoais, empreendedorismo,

como ganhar, economizar e investir dinheiro

foram alguns dos temas abordados pelo

educador financeiro William Ribeiro, criador

do canal Dinheiro Com Você no YouTube, na

primeira palestra do ano do programa “Visão

Mais Perto”, no dia 20 de março na sede da

entidade. Com quase 89 mil inscritos em seu

canal, William trata do assunto de forma

descontraída e garante: “educação financeira

tem muito mais a ver com comportamento do

que com matemática”. Na próxima edição do

Mirante, você vai saber mais sobre as

análises e dicas desse especialista.



VOCÊ PODE REFORÇAR SEU PATRIMÔNIO NO PLANO

Já está aposentado? É BPD? Ativo? Autopatrocinado?

Não importa qual seja sua condição de participante na Visão Prev, sempre é possível dar uma força extra para o crescimento do seu patrimônio

no plano. Para isso, existem as Contribuições Esporádicas (para ativos e autopatrocinados) e os Aportes (para os assistidos e BPDs).

Esses recursos também passam, assim, a contar com uma gestão altamente capacitada para lidar com a complexidade crescente do mercado

financeiro (clique aqui e acompanhe a performance dos planos e perfis). Veja como funcionam as Contribuições Esporádicas e os Aportes e

acompanhe a opinião de quem vem incrementando seus investimentos na Visão Prev:

AS CONTRIBUIÇÕES ESPORÁDICAS

(para participantes ativos e autopatrocinados)

Essas contribuições podem ser feitas com a frequência e o valor que o participante quiser (quantias acima de R$ 50 mil devem ter sua origem

justificada), por meio do pagamento de boleto gerado diretamente na área restrita do site da Visão Prev.

Basta entrar em: Saldo > Ver contribuições > Ações > Contribuição Extraordinária . O boleto fica disponível na hora e, caso não seja pago, será

anulado no dia posterior à data de vencimento escolhida, sem qualquer cobrança.

As Contribuições Esporádicas são incorporadas ao patrimônio do participante no plano, aumentando assim seu saldo na hora da aposentadoria.

OS APORTES

(para participantes assistidos e BPDs)

Os Aportes também podem ser feitos com a frequência e o valor que o participante desejar (para os assistidos, deve ser acima de um salário

mínimo), sendo que quantias superiores a R$ 50 mil precisam ter sua origem justificada. A entrada dos recursos se dá por meio de pagamento

do boleto gerado diretamente na área restrita do site da Visao Prev.  

> Para os assistidos, basta entrar em: Benefício > Ações > Aporte de assistido .

> Para os BPDs, a rota é: Saldo > Ver contribuições > Ações > Contribuição   Extraordinária.

O boleto fica disponível na hora e, caso não seja pago, será anulado no dia posterior à data de vencimento escolhida, sem qualquer cobrança.

Para os BPDs, o aporte fará parte do patrimônio que será usado no cálculo de sua renda na aposentadoria, após atingir as condições de

elegibilidade.

Para os assistidos que recebem por percentual do saldo, o impacto ocorre já no mês seguinte ao aporte, uma vez que o valor do benefício é

calculado sobre o patrimônio disponível (que passa a ser maior). Quem recebe por tempo determinado só terá a atualização no próximo

recálculo anual ou na campanha de alteração de renda. Se for na campanha, o valor muda apenas se for solicitado pelo participante. Se não,

será recalculado o prazo de recebimento.

https://www.visaoprev.com.br/images/documentos/relatorios/Relatorios_do_participante/BoletimMensalInvestimentos.pdf


Douglas Alexandre Silva

“Trabalhei por dez anos no Grupo Telefônica
e quando saí, em 2014, optei por continuar
como autopatrocinado porque a gestão do
plano é muito profissional e obtém bons
retornos financeiros. Resolvi também
incrementar minha participação com
Contribuições Esporádicas anuais. Isso me
permite aumentar meu patrimônio na Visão
Prev e aproveitar o benefício fiscal. Viver no
Brasil exige um bom planejamento de longo
prazo, inclusive em relação à tributação.”
Douglas Alexandre Silva, autopatrocinado

do plano Visão Telefônica

Rones Alves Machado Portela

“Comecei a fazer Contribuições Esporádicas
há cerca de dois anos. Eu tenho PGBL em
bancos, mas decidi centralizar meus
investimentos em previdência na Visão Prev
para ter um saldo maior na hora de calcular o
benefício. Também pesou nessa definição a
segurança da entidade e as rentabilidades
superiores ao mercado, além de não ter que
pagar taxa de administração e de
carregamento. Estou realmente muito
satisfeito.” Rones Alves Machado Portela ,

participante ativo do plano Visão Telefônica

Celso Dias de Oliveira

 “Eu me aposentei em setembro do ano
passado depois de quase 31 anos no Grupo
Telefônica. Quando ativo, fazia Contribuições
Esporádicas sempre que podia, sobretudo no
final do ano. Tenho o plano há muito tempo e
sei que ele é administrado de forma bastante
competente e confiável, com seriedade e
ótimos rendimentos. Agora, como
aposentado, vejo que realmente acertei ao
aumentar meu patrimônio na Visão Prev.”
Celso Dias de Oliveira , assistido do plano

Visão Telefônica

EM 2018...
405 PARTICIPANTES ATIVOS OU AUTOPATROCINADOS FIZERAM CONTRIBUIÇÕES ESPORÁDICAS

230 PARTICIPANTES ASSISTIDOS OU BPDS FIZERAM APORTES

O VALOR TOTAL DE RECURSOS INCORPORADOS AOS PLANOS ULTRAPASSOU A MARCA DE R$ 8,1 MILHÕES

UMA SUPERVANTAGEM

Com o incentivo fiscal do governo, os investimentos feitos em previdência complementar podem ser deduzidos da base de cálculo de seu

Imposto de Renda, até o limite de 12% do total de rendimentos tributáveis no ano, para quem utiliza o modelo completo na Declaração de Ajuste

Anual do IR. Isso pode diminuir o imposto a ser pago ou aumentar a restituição, dependendo de cada caso.



O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE
EMPRÉSTIMOS DA VISÃO PREV

Ninguém está livre de ter uma despesa inesperada em algum momento da vida. Ou de precisar investir um recurso extra para uma reforma ou

um curso de aperfeiçoamento profissional. Nessas situações, pode ser uma boa ideia conhecer as regras do Programa de Empréstimos

oferecido pela Visão Prev. Veja a seguir:

QUEM PODE USAR O PROGRAMA?

O Programa está disponível apenas para participantes ativos e assistidos, pois sua condição permite o desconto das parcelas diretamente em

folha (para os ativos, em seu salário na patrocinadora, e para os assistidos, em seu benefício mensal). É exigido também um ano de vinculação

ininterrupta ao plano. A solicitação deve ser feita online na área restrita do site da Visão Prev.

QUAIS OS LIMITES DE CRÉDITO?

Para os participantes ativos, o limite é o menor valor entre 8 vezes o salário nominal ou 75% da reserva resgatável, excluindo os débitos como

IRRF e considerando a margem consignável de 20% do salário nominal.

Para os assistidos dos planos Visão Telefônica, Visão Multi e PreVisão, o limite é o menor valor entre 8 vezes o benefício mensal ou 75% da

reserva resgatável, excluindo os débitos como IRRF e considerando a margem consignável de 20% do benefício.

Para os assistidos do plano Telefônica BD, o limite é 8 vezes o benefício mensal, considerando a margem consignável de 20% do benefício.

É permitido ter até 4 contratos de empréstimos simultâneos, com intervalo mínimo de 6 meses entre eles. Participantes inadimplentes ou com o

contrato de trabalho suspenso não podem solicitar empréstimo.

Em caso de saque adicional para os assistidos com empréstimos ativos, o mesmo percentual do saque será amortizado do saldo devedor.  

COMO SÃO FEITOS OS CRÉDITOS?

Os créditos são realizados duas vezes por semana, às terças e sextas-feiras, conforme calendário publicado no site da Visão Prev (clique aqui).

Os pedidos feitos às quartas e quintas-feiras são creditados na terça-feira seguinte. Nos demais dias (sexta, sábado, domingo, segunda e terça),

o crédito ocorre na sexta-feira posterior.

As solicitações não são garantia de concessão do empréstimo, pois dependem de análise de crédito.

COMO É A ANÁLISE PARA CONCESSÃO DO CRÉDITO?

Para os participantes ativos, a análise consiste em consulta do CPF nos órgãos de proteção ao crédito e confirmação junto às patrocinadoras da

margem consignável disponível para desconto em folha.

Para os assistidos, é avaliado se a solicitação do empréstimo condiz com a evolução do pagamento do benefício nos seguintes aspectos:

O prazo do recebimento estimado do último benefício deverá ser, no mínimo, 6 meses maior do que o prazo de pagamento da última parcela do

empréstimo solicitado.

A parcela de empréstimo não pode comprometer a margem consignável mensal do participante, considerando não apenas o valor do benefício

no momento da concessão, mas também sua estimativa durante todo o período de vigência do contrato de empréstimo.

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


POR QUE O PRAZO PODE AUMENTAR OU DIMINUIR PARA OS CONTRATOS PÓS-FIXADOS?

Isso acontece somente nos empréstimos concedidos até 20 de janeiro de 2017, quando as taxas de juros utilizadas eram pós-fixadas (agora, as

taxas são prefixadas). A modalidade pós-fixada acarretava alterações dos valores de amortização dos empréstimos conforme a oscilação do

INPC, o que podia impactar o prazo de pagamento. No momento da contratação do empréstimo, a parcela era fixada com a taxa do INPC

vigente e, como há variação mensal desse indicador (para mais ou para menos), os juros automaticamente variavam e, por consequência,

também o valor amortizado, ocasionando mudança no prazo de contratação que poderia aumentar ou diminuir.

QUAL O IMPACTO DE UMA AMORTIZAÇÃO NO CONTRATO?

Nos contratos prefixados, haverá recálculo do valor da parcela no mês posterior ao mês da amortização, ou seja, o prazo de contratação

permanece o mesmo e o valor da parcela diminui. Nos contratos pós-fixados, pode ocorrer diminuição no prazo de contratação, contudo isso irá

depender da variação do INPC até a liquidação total do empréstimo.

HÁ DESCONTO PARA QUITAÇÕES ANTECIPADAS?

Não, pois o saldo devedor é atualizado diariamente pela taxa de juros contratada. Sendo assim, a quitação ocorre com o valor do saldo vigente

e o participante deixa de pagar os juros das parcelas futuras.

ANTES DE PEDIR UM EMPRÉSTIMO...

Confira essas 4 dicas do diretor de Investimentos da Visão Prev, Gustavo de Castro Araujo :

1- Em princípio, empréstimos não devem ser contraídos para cobrir “buracos” no orçamento mensal. É importante que o participante esteja

sempre atento às suas receitas e gastos, fazendo um controle sistemático para adequar seu orçamento e seu planejamento financeiro.

2- O empréstimo deve ser uma alternativa para um investimento específico (como a reforma de um apartamento) ou eventos não planejados que

gerem descontrole pontual (como gastos inesperados com saúde). Seu valor precisa ser imediatamente incorporado ao planejamento financeiro,

de tal forma que ele considere as parcelas a pagar.

3- Antes de mais nada, o participante deve avaliar sua situação financeira atual para identificar de que modo o empréstimo se encaixa nela,

lembrando que, ao contrair uma dívida, uma parte de sua renda futura será comprometida até que o valor seja quitado. É necessário também

analisar as alternativas disponíveis (especialmente em relação ao custo com o pagamento de juros, impostos e outras taxas) e o prazo de

quitação que melhor se ajuste à sua realidade.

4- Em alguns casos, pode ser relevante avaliar a contratação de um empréstimo se o participante tiver dívidas com juros muito mais altos ou

condições menos favoráveis. Nesse caso, o novo empréstimo pode ajudar a quitar a dívida mais cara, visando sempre a retomada do equilíbrio

financeiro.



O casal surfando nas ondas de Uluwatu, em Bali, na Indonésia.

VERDADEIROS CIDADÃOS DO MUNDO

O participante autopatrocinado Luciano Touguinha de Castro e sua família realizaram um grande sonho: viajar pelo mundo durante um ano

inteiro! Colecionaram, assim, muito mais do que belas fotografias, reunindo memórias inesquecíveis, com muito aprendizado e união.

 

DO SUL PARA SÃO PAULO

"Comecei a trabalhar muito cedo. Aos 15 anos, entrei no Banco do Brasil, em Porto Alegre (sou gaúcho, de Rio Grande, município no sul do

estado). Em 1995, já formado em Economia, fui para o Rio de Janeiro, trabalhar no Citibank e, em 1996, fui transferido para São Paulo. Um ano

depois, Adriana, que é gaúcha, também veio para cá e nos casamos. Em 2000, entrei na Telesp, onde trabalhei até 2011, quando fui para a Time

for Fun, uma empresa de entretenimento e, em 2013, assumi um cargo executivo na Globo, de onde me desliguei para realizar um projeto

desafiador em família: fazer uma volta ao mundo!”

O MOMENTO CERTO

“Era um grande sonho que planejávamos há mais de 5 anos. Sem dúvida, tivemos que nos

preparar muito para que ele se tornasse algo real. Um dos principais fatores que pesou na

decisão de fazermos essa viagem em 2018 foi a idade dos nossos filhos: a Manuela estava com

12 anos e o Lucas, com 10 anos. Era importante que eles já pudessem ter maturidade suficiente

para registrar tudo o que aconteceria e que fosse, de fato, uma experiência transformadora

para os dois. Adriana, que é executiva da Unilever, pediu licença para um ano sabático.”

PRANCHAS E MALAS PRONTAS

“No dia 31 de janeiro de 2018, colocamos os nossos medos de lado e iniciamos a viagem.

Pensamos em um roteiro no qual estivéssemos boa parte do tempo em praias para podermos

surfar, uma paixão da família. Por isso, levamos cinco pranchas na bagagem! O que queríamos

alcançar com essa grande aventura? Primeiro, estreitar o vínculo em família, viver novas

experiências para repensar o que realmente é importante em nossas vidas e aprender ao

máximo sobre o que estava acontecendo fora do país. Também queríamos ter a oportunidade

de viver um ano que ficaria guardado para sempre nas nossas memórias e que pudesse

nos unir ainda mais.”

A família vestida a caráter em Hakone, no Japão.



Luciano, Lucas, Manu e os aborígenes em Gold Coast, na

Austrália.

A VIAGEM

“Voltamos para o Brasil no dia 28 de janeiro,

depois de 362 dias de uma viagem na qual

conseguimos realizar o melhor projeto de

nossas vidas. Foram 60 mil quilômetros

percorridos, 509 horas de caminhada e

inúmeros lugares visitados e registrados em

30 mil fotos de diversos locais na Nova

Zelândia, Austrália, Indonésia, Singapura,

Vietnã, Maldivas, China, Japão, Estados

Unidos, México, Canadá, Inglaterra,

Alemanha, França, Espanha, Itália, Suíça,

Marrocos, Portugal e Costa Rica.”

 

 

Família reunida conferindo as belezas em Milford Sound,

na Nova Zelândia.

DE VOLTA PARA CASA

“O retorno ao Brasil também foi desafiador. A

Manu e o Lucas retomaram a escola e uma

rotina diária mais convencional. A Dri e eu

voltamos com uma cabeça mais aberta e

dispostos a guiar as nossas vidas desligando

o modo 'piloto automático'. O compromisso

de fazer melhor é um pacto da nossa família

e nos sentimos agora muito mais preparados

depois do privilégio que foi rodar o mundo

do jeito que fizemos. Nessa volta,

vivenciamos um sentimento de acolhimento

que está sendo muito bacana, mas, por outro

lado, ficamos mais críticos em relação ao

Brasil.”

Treinamento para ninja, em Kyoto, no Japão.

INVESTIMENTO NA VIDA

“Consideramos essa viagem nosso maior

investimento, em todos os sentidos.

Sobretudo por não termos parentes em São

Paulo, sentíamos muito a necessidade de

estar mais próximos da Manu e do Lucas.

Nossa vida profissional não permitia uma

convivência estreita com eles no dia a dia.

Queríamos muito, porém, que eles tivessem

uma vivência diferente e se tornassem

cidadãos do mundo. Outro aspecto

importante foi a possibilidade da educação

pela experimentação, de conhecer e

vivenciar culturas diferentes, países ricos,

pobres, com religiões distintas, economias

diversas... Para nós, também foi uma

renovação do nosso ciclo profissional.”

Luciano e Dri, em um momento divertido em Ubud/Bali, na

Indonésia.

APRENDIZAGEM

“Voltamos diferentes, foi um resgate das coisas e valores básicos, aprendemos a poupar, a não

gastar com supérfluos... e principalmente a não deixar a vida nos direcionar de forma

inconsciente. Se você tem um objetivo: faça! Claro que exige esforço, planejamento e muita

economia. Sou autopatrocinado, ou seja, continuei no plano Visão Telefônica depois que

me desliguei da empresa e é nele que concentro prioritariamente meus recursos em

previdência. A Visão Prev é uma ótima alternativa de diversificação dos investimentos, com

benefício fiscal e baixo custo de administração. Continuamos fazendo nosso planejamento

financeiro com muita atenção para que possamos realizar muitos outros sonhos!”

“VOLTAMOS DIFERENTES, FOI UM RESGATE DAS COISAS BÁSICAS,
APRENDEMOS A POUPAR, A NÃO GASTAR COM SUPÉRFLUOS... E
PRINCIPALMENTE A NÃO DEIXAR A VIDA NOS DIRECIONAR DE
FORMA INCONSCIENTE.”

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