
RELACIONAMENTO

SMS, e-mail, WhatsApp... A Visão Prev quer
saber qual é o seu canal preferido para
receber as informações que a entidade
precisa enviar aos participantes. Assim, a
comunicação chega até você no…

SEGURANÇA

Prático, simples e cômodo, o comércio
eletrônico exige cuidados para que suas
compras sejam sempre seguras.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Já assistiu aos vídeos da série “Visão
Explica” sobre os principais assuntos
relacionados ao mundo dos investimentos?

VISÃO EDUCA

O programa Visão Educa está sendo
revisto para ficar ainda mais adequado a
diferentes necessidades e níveis de
conhecimento.

SAIBA MAIS

É sempre bom lembrar como funcionam os
quatro institutos disponíveis nos planos, em
caso de desligamento.

PERFIL

Com apenas seis perguntas, o Teste de
Perfil de Investidor é uma ferramenta
essencial para identificar se o seu perfil de
investimentos está ajustado às suas
características e metas.

SEU PLANO

Como será o processo de migração
opcional do plano Visão Telefônica para o
Visão Multi, aberto para assistidos,
autopatrocinados e BPDs.

QUALIDADE DE VIDA

Nessa entrevista com o dr. Márcio Bernik,
você entende o que são transtornos de
ansiedade e como lidar com eles.

VOLUNTARIADO

Com o Game do Bem, da Fundação
Telefônica Vivo, você pode ser voluntário
em muitas causas sociais sem sair de casa.

COM A PALAVRA

Formada em Pedagogia, Selma Martins
Vieira manteve viva sua paixão pela

CURTAS

A Visão Prev no Workplace da Telefônica,
retomada da cobrança dos empréstimos e

SEU PATRIMÔNIO

Desempenho dos Investimentos

http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/como-voce-achar-melhor
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/protejase-nas-compras-online
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/voce-tem-4-minutinhos
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/vem-ai-um-novo-visao-educa
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/4-opcoes-em-caso-de-desligamento
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/voce-conhece-o-seu-perfil-como-investidor
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/que-tal-migrar-para-o-plano-visao-multi
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/quando-a-ansiedade-se-torna-um-transtorno
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/um-jogo-que-faz-muito-bem
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/compromisso-com-um-mundo-melhor
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/as-curtas
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/edicao/86/seu-patrimonio


educação e a vontade de ajudar jovens
carentes.

distribuição de superavit.



COMO VOCÊ ACHAR MELHOR

Mudanças nas regras do seu plano, uma nova opção disponível, convite para uma palestra, a publicação de uma lei que impacta o setor... Em

muitos momentos, a Visão Prev precisa falar com os participantes e assistidos, contar uma novidade, dar um aviso, fazer um alerta ou

compartilhar uma boa notícia.

Esses contatos precisam chegar até você de modo seguro e eficiente, até mesmo porque alguns deles demandam decisões de sua parte com

prazos específicos. Até agora, a entidade utilizava dois canais – e-mail e SMS - para esses contatos que algumas vezes podem se multiplicar,

como reforço, em mais de uma ferramenta. Nos últimos doze meses, foram encaminhadas 2.045.891 comunicações, sendo 63% por e-mail, e

37% via SMS. A novidade é que o WhatsApp, que antes era usado apenas para atendimento (esclarecimento de dúvidas e envio de

documentos), também será, em breve, uma ferramenta de comunicação.

À SUA ESCOLHA

“A efetividade da comunicação é um aspecto essencial em nosso negócio. Por isso, fizemos um estudo de viabilidade com o objetivo de buscar

um processo mais assertivo. Ou seja, queremos que as informações (em especial aquelas que exigem uma posição ou atitude do receptor)

cheguem pelo canal de comunicação definido pelo próprio participante como o mais fácil e prático para a sua leitura e eventuais tratativas”,

explica Beatriz Pandolfo, da área de Qualidade da Visão Prev.

Para isso, foram analisados todos os comunicados enviados pela entidade nos últimos doze meses e os assuntos abordados. Chegou-se, então,

a quatro segmentos básicos:

• Personalizados > requerem alguma ação do participante como boletos de autopatrocínio, de empréstimos, janelas para troca de perfil, de

renda e de contribuição.

• Emergenciais > enviadas em momentos específicos e extraordinários como ocorreu com as medidas tomadas pela Visão Prev em função da

pandemia, com a opção de suspensão de parcelas de empréstimos, janelas extras de alteração de renda e de perfil de investimentos,

envolvendo escolhas do participante.

• Gerais > apenas informativas como para divulgação do Mirante, do Boletim de Investimentos, realização de pesquisas, convites para eventos e

novidades da entidade.

• Legais > envio de documentos previstos em lei como Extrato de Desligamento, Informe de Rendimentos e aviso de término de benefício.

Em breve, você poderá escolher um dos três canais – e-mail, SMS e WhatsApp - para recebimento dos comunicados Personalizados. Quem

entra em contato com a Central de Atendimento pode fazer a opção desde já. Os novos participantes terão essa possibilidade na adesão.

A definição também poderá ser alterada a qualquer momento. “É importante destacar que o participante irá determinar seu canal de

comunicação preferencial, mas seguiremos divulgando por e-mail todos os assuntos considerados gerais e legais. Os emergenciais serão

enviados por todos os canais disponíveis”, reforça Beatriz.





PROTEJA-SE NAS COMPRAS ONLINE

Segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), o comércio eletrônico teve um crescimento vertiginoso no país com

a pandemia de coronavírus. Com o isolamento social, as pessoas passaram a comprar tudo online – de alimentos a roupas – e o setor registrou,

até o final de maio, um aumento de 400% no número de lojas que aderiram às vendas pela internet.

E ainda há muito espaço para crescer: apenas cerca de 6% da receita do varejo brasileiro está online, enquanto a média mundial é de 15%. 

Prático, simples e cômodo, o comércio eletrônico exige cuidados para que suas compras sejam seguras, evitando sites falsos ou roubo de suas

informações pessoais e bancárias. Confira algumas dicas fundamentais para não correr riscos desnecessários:

• Antes de se cadastrar no site da empresa que oferece o produto ou serviço, navegue por suas páginas e leia seus termos de uso e política de

privacidade para evitar que seus dados pessoais sejam acessados por terceiros. Preste atenção a cada etapa do processo.

• Cheque se a loja tem um endereço físico, telefone, e-mail e atendimento ao consumidor para esclarecimento de eventuais dúvidas ou queixas

e confira se o CNPJ é verdadeiro.

• Verifique se há reclamações a seu respeito nas redes sociais, no Procon ou em sites como o

Reclame Aqui. Uma busca rápida no Google evita muitas dores de cabeça.

• No caso de lojas com anúncios em redes sociais, leia sempre os comentários. Muitas são

falsas e consumidores lesados colocam avisos na própria página.

• Não forneça informações pessoais desnecessárias para a realização da compra.

• Analise o preço de produtos iguais ou semelhantes e desconfie de valores muito menores

para não levar gato por lebre (ou nem isso!).

• Na hora de fechar o negócio, veja se o número de seu cartão ficou registrado no site - em

geral, aparece uma mensagem solicitando permissão para esse armazenamento e muitas

pessoas clicam “ok” sem entender o que estão fazendo. Essa “facilidade” não é recomendada.

• Confira se a página de pagamento opera em um ambiente com certificados digitais de

segurança.

• Os custos de entrega, quando existirem, precisam estar claramente indicados.

• Exija Nota Fiscal.

• Após a conclusão da compra, a loja deverá enviar a confirmação completa do pedido e do pagamento para seu e-mail cadastrado. Se não

receber, cobre o envio, pois esse comprovante é muito útil para eventuais reclamações.

• Guarde todos os dados da compra: itens adquiridos, valor pago, preço do frete, prazo de entrega, forma de pagamento, protocolo da compra

ou número do pedido.

• Propaganda enganosa é crime e, portanto, se você se sentir lesado, deve procurar a reparação diretamente junto ao estabelecimento, ao

Procon, aos juizados especiais ou na Justiça comum.

VOCÊ PRECISA MESMO DISSO?

Como em todas as compras, reflita se você de fato necessita daquele item. Pesquisas indicam que as compras por impulso são ainda mais

frequentes online.



JÁ USOU O CARTÃO VIRTUAL DO SEU BANCO?

Esse é um item indispensável para o comércio eletrônico ou por telefone: trata-se de um número de cartão temporário gerado pelo

aplicativo do seu banco (a maioria já tem essa funcionalidade). Atrelado à bandeira do cartão, ele é válido apenas para uma compra – ou

seja, se os dados forem capturados não poderão ser usados novamente.

SITES NO EXTERIOR

Muitas vezes, sites no exterior oferecem preços realmente melhores, mesmo com o dólar em alta. Mas é preciso considerar o risco que

esses sites podem oferecer (eles não estão sujeitos às regras vigentes no Brasil), o IOF sobre compras internacionais (6,38%), a cobrança

de frete e a possibilidade de taxação sobre importação de produtos que podem encarecer muito o negócio.

7 DIAS DE ARREPENDIMENTO

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante o direito de arrependimento. Segundo o artigo 49 do CDC, a pessoa pode desistir do

contrato (ou da compra) sem precisar justificar o motivo, no prazo de sete dias a partir de sua realização ou recebimento do produto ou

serviço, sempre que a contratação ocorra fora do estabelecimento comercial, como é o caso das compras online ou por telefone. Cabe ao

vendedor oferecer meios eficientes de devolução do produto e informar o consumidor sobre seus direitos. Se houver descumprimento

desse direito, o consumidor pode procurar o Procon ou recorrer à Justiça.

TAXA DE CONVENIÊNCIA

Em março do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)  tornou ilegal a taxa de conveniência cobrada na venda de ingressos
online. A possibilidade de recurso manteve a questão em aberto, mas a taxa é considerada “venda casada” e está sujeita a penalidades,

inclusive ressarcimento em dobro. Vale acompanhar a discussão, pois essas taxas costumam ser muito elevadas, chegando a 20% do valor

do ingresso ou até mais.



VOCÊ TEM 4 MINUTINHOS?

Esse é o tempo médio de duração de cada vídeo da série “Visão Explica” que a Visão Prev criou para esclarecer os principais conceitos

relacionados ao mundo dos investimentos. São seis episódios, disponíveis no canal da entidade no YouTube, desenvolvidos para desmistificar

assuntos que merecem ser conhecidos por todos (veja os conteúdos no quadro abaixo).

A escolha dos temas teve como base um levantamento dos tópicos mais frequentes nas comunicações feitas pela entidade e que apresentam

mais conexão com o negócio da Visão Prev e os tipos de investimentos de seus portfólios. Os roteiros foram elaborados, em parceria, pelos

times de Comunicação e Investimentos, buscando sempre uma abordagem direta, leve e didática.

“Um de nossos maiores objetivos é divulgar, de modo claro e transparente, a composição dos investimentos e o reflexo que eles podem ter no

portfólio dos participantes”, explica Gustavo de Castro Araujo, diretor de Investimentos da Visão Prev. “Nesse sentido, entendemos que

desenvolver uma série de vídeos que explicam alguns dos principais mercados, instrumentos e conceitos que permeiam nossas Políticas de

Investimentos seria um apoio interessante para os participantes. Eles complementam nossos esforços para que as pessoas compreendam

melhor como funcionam o mercado financeiro e a gestão de seu patrimônio.”

MAIOR ENTENDIMENTO

Os vídeos são apresentados pelo economista e professor Marcos Silvestre, especialista em educação financeira, autor de livros como

“Previdência Particular: a Nova Aposentadoria” e colunista da BandNews FM desde 2005, nos programas Na Ponta do Lápis e Por Conta

Própria.

Segundo Silvestre, a iniciativa da Visão Prev é muito relevante, pois contribui para que os participantes tenham respostas abrangentes e

completas sobre assuntos essenciais, a partir de uma dinâmica bastante informal. “Os planos de previdência complementar oferecem muitas

possibilidades como instrumentos de investimento, mas ainda são pouco conhecidos e, portanto, subutilizados como alavanca de qualidade de

vida e construção da prosperidade na maturidade. A boa comunicação de cunho pedagógico e os esforços estruturados e concentrados de

educação financeira e previdenciária podem colaborar muito para uma capacidade de poupança mais elevada e melhores investimentos por

parte dos brasileiros que desejam tranquilidade no pós-carreira”, aconselha o professor Silvestre.

 

OS TEMAS DE CADA VÍDEO



1. Mercado financeiro (clique aqui para assistir)

Como funciona o mercado financeiro, o impacto da inflação e dos juros reais no rendimento do seu dinheiro e como estão investidos os

recursos da Visão Prev.

2. Renda fixa (clique aqui para assistir)

Uma das modalidades mais comuns no mercado financeiro, a renda fixa tem suas condições (prazo e forma de remuneração) definidas no

momento da aplicação. Na renda fixa pós-fixada, o rendimento varia de acordo com a taxa Selic, CDI, inflação ou outros indicadores

financeiros. Na versão prefixada, a rentabilidade é informada na hora do investimento.

3. Marcação a mercado, marcação na curva e a gestão passiva e ativa (clique aqui para assistir)

A marcação a mercado é uma metodologia de precificação na qual se verifica, diariamente, o valor que você receberia pelos investimentos

se decidisse vendê-los naquele dia. Dependendo do momento (e do cenário econômico-financeiro), os preços podem estar mais altos ou

mais baixos.

Já na outra metodologia, a marcação na curva, os preços dos títulos da carteira são contabilizados diariamente pelo valor de aplicação

mais o rendimento apurado pela taxa contratada na compra dos papéis.

Na gestão passiva, busca-se alcançar um resultado próximo ao de um índice como CDI, Selic, Ibovespa ou outros – ou seja, o gestor

investe os recursos tendo em vista uma rentabilidade muito semelhante a um índice de referência (seu benchmark). Enquanto isso, na

gestão ativa, há maior liberdade para selecionar ativos, com base em análises de mercados, setores, taxas de juros e inflação, entre outros,

visando desempenho superior ao benchmark, mas sempre observando os possíveis riscos dos investimentos.

4. Renda variável (clique aqui para assistir)

A renda variável é uma modalidade de investimento muito sensível às expectativas de mercado e aos indicadores econômicos. Qualquer

aspecto que se altere no cenário brasileiro ou internacional pode afetar seu rendimento: o dólar subiu, a gestão pública mudou, a previsão

de crescimento do país se alterou... enfim, tudo pode ser motivo para oscilações na rentabilidade.

5. Outros investimentos (clique aqui para assistir)

Fundos multimercados, investimentos no exterior e outras classes disponíveis para aplicações no mercado financeiro.

6. Perfis de Investimentos (clique aqui para assistir)

Como os recursos da Visão Prev estão alocados nas diferentes classes de ativos dentro de cada um dos cinco perfis de investimentos

oferecidos.

https://www.youtube.com/watch?v=K4A0QvQNxxQ
https://www.youtube.com/watch?v=hWkVFGW0AVA
https://www.youtube.com/watch?v=EWLFERhRn4c
https://www.youtube.com/watch?v=qDoeJKvsuic
https://youtu.be/6AFz1ugiXwI
https://www.youtube.com/watch?v=ShcN91S80_Q


VEM AÍ UM NOVO VISÃO EDUCA

Em um Brasil que soma os desafios de um mercado financeiro cada vez mais complexo, queda nas taxas de juros, Previdência Social com

benefícios mais distantes e menores e estímulos constantes ao consumo, é realmente preciso ter força de vontade e conhecimento para

planejar o amanhã. Porque, sem planejamento, sonhos e propósitos de vida continuarão sendo apenas sonhos e propósitos de vida.

Lançado em 2010, o programa de educação financeira e previdenciária da Visão Prev, o Visão Educa, vem incentivando e ajudando os

participantes a administrar melhor suas finanças pessoais para conquistar – e manter! – uma aposentadoria tranquila. Nesses dez anos, foram

realizadas inúmeras ações voltadas a diferentes momentos e necessidades.

E, em breve, mais novidades estão a caminho! “Vamos propor uma nova maneira de abordar os temas de educação financeira e previdenciária,

visando aumentar ainda mais a atratividade do programa para nossos participantes e a sociedade em geral”, conta Paulina Ferreira Pantalião,

diretora de Previdência da Visão Prev. Entre as inovações, está a “Jornada de Conhecimento” que terá conteúdos para níveis variados de

experiência e domínio dos assuntos.

Os materiais serão divulgados em diversos formatos e canais para atender os diferentes públicos, visando despertar o interesse crescente pelos

temas selecionados. A mudança inclui também a reformulação do portal do programa. Enquanto isso, o que você acha de fazer um teste para

avaliar como está sua educação financeira?

VOCÊ ENTENDE DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA?

Responda ao teste e veja como andam seus conhecimentos em relação ao dinheiro. As questões a seguir, elaboradas em parceria com o

consultor financeiro e professor da Fundação Getúlio Vargas, Ewerson Moraes, vão ajudá-lo a descobrir se você é uma pessoa financeiramente

saudável.

1. Para você, o que significa ter uma boa educação financeira?

A. Acompanhar os gastos diários, evitando entrar no vermelho.

B. Aprender a economizar, cortar gastos, poupar e acumular dinheiro ao longo dos anos.

C. Buscar a saúde financeira e a qualidade de vida hoje e no futuro, garantindo segurança material para eventuais imprevistos e para a

aposentadoria.

 

2. Na sua opinião, por que educação financeira se tornou um tema tão atual?

A. Controlar os próprios gastos é uma necessidade nova para as famílias brasileiras.

B. O cenário econômico do país é extremamente preocupante e a inflação assusta.



C. Há uma grande oferta de serviços financeiros e a expectativa de vida dos brasileiros não para de aumentar.

 

3. O que faz uma pessoa tornar-se bem-educada financeiramente?

A. Passar por perrengues financeiros é a melhor escola.

B. Ter uma orientação desde criança ajuda bastante.

C. Ter objetivos para o dinheiro e seguir com disciplina o planejamento traçado.

 

4. Na sua opinião, o que é mais importante para obter saúde financeira?

A. Ficar de olho no extrato do banco diariamente.

B. Gastar de forma consciente e com aquilo que precisa.

C. Elaborar orçamento e planilha de gastos e anotar absolutamente tudo o que entra e sai da conta.

 

5. De que maneira a família deve colaborar para a educação financeira de todos os seus membros?

A. Basta cada um cuidar do seu. Assim, todos conseguirão manter a casa.

B. Os membros da família devem dividir as contas, na medida do possível.

C. Ela deve estar aberta ao diálogo e deve haver transparência sobre a situação financeira, sempre.

                  

6. Qual é a melhor maneira de educar financeiramente os filhos?

A. Dar mesada e deixar que eles administrem o valor recebido sozinhos.

B. Policiar-se e dar o exemplo, pois os filhos imitam o comportamento dos pais até na hora de gastar.

C. É importante ensiná-los a poupar e não satisfazer todos os desejos deles.

 

7. O que mais o incomoda ao analisar o extrato de sua conta bancária?

A. Perceber que entrou no cheque especial algumas vezes durante o mês.

B. Não saber para onde vai, de fato, o dinheiro.

C. Ver que há algum gasto ali que ainda não foi lançado na planilha.

 

8. Para você, o que significa fazer bom uso do dinheiro?

A. Almejar um bem de consumo, colocá-lo como meta e conseguir adquiri-lo em pouco tempo.

B. Adquirir aquele bem de consumo caro e de qualidade, mesmo que seja após um grande período de economia.

C. Ser organizado, controlado e paciente o suficiente para gastar apenas com o que precisa ou com o que lhe convém.

 

9. Na sua opinião, o uso do cartão de crédito pode trazer benefícios?

A. Sim, o de gastar um valor mais alto para a compra de um produto ou serviço e, depois, poder parcelar.

B. Ele oferece a oportunidade de gastar mesmo sem ter dinheiro na conta. Mas é fundamental saber que poderá pagar a fatura quando chegar.

C. Sim, como a possibilidade de acompanhar melhor os gastos ou acumular milhas.

                  

10. Qual é a melhor forma de reservar parte da renda e poupar?

A. Guardar todo o dinheiro que sobra no fim do mês.

B. Gastar apenas com o básico.

C. Fazer uma lista dos gastos, comparar com a renda mensal e descobrir onde é possível reduzir ou eliminar despesas, para guardar mais.

 

PONTUAÇÃO



PONTUAÇÃO

1. Conte 6 pontos para cada resposta A, 3 pontos para cada resposta B e nenhum ponto para cada resposta C.

2. Some seu total de pontos.

RESULTADO

✓ 0 A 18 - Sim, o suficiente

Como você mesmo já deve saber, educação financeira não é apenas uma forma de lidar com o dinheiro. Na verdade, trata-se de um

conceito que tem a ver com a sua forma de encarar a vida, hoje e no futuro. Para seguir com segurança e tranquilidade, basta continuar

colocando tudo o que já sabe em prática. Parabéns!

 

✓ 19 a 42 - Muito pouco

Você até tem noções de educação financeira, mas pode aprender ainda mais. Economizar e planejar não são tarefas difíceis se você

estiver disposto a se disciplinar. Ao que parece, a base de conhecimentos você já tem, porém precisa buscar a motivação para mudar e

gerir com muito mais critério o patrimônio acumulado.

 

✓ 46 a 60 - Não, precisa aprender mais

Tome cuidado com a forma como gasta o seu dinheiro. A ausência de educação financeira pode impedir você de manter o padrão de vida

desejado, hoje e no futuro. Para mudar a sua realidade, colocar no papel seus gastos e planejar-se é o primeiro passo, com o objetivo de

garantir uma vida financeiramente saudável. Procure organizar-se mais e melhor.

Quer fazer outros testes para medir seus conhecimentos? Então, clique aqui.

http://visaoeduca.com.br/Testes


4 OPÇÕES EM CASO DE DESLIGAMENTO

Um participante ativo (colaborador de uma das patrocinadoras da Visão Prev) que deixa a empresa antes de poder se aposentar tem quatro

alternativas disponíveis em relação ao seu plano de previdência complementar: o Autopatrocínio, o Benefício Proporcional Diferido (BPD), a

Portabilidade e o Resgate. Os chamados “institutos previdenciários” são um direito legal e permitem ao participante definir se e como pretende

manter o vínculo com a entidade. Veja como eles funcionam nos planos Visão Multi e Visão Telefônica:

 

AUTOPATROCÍNIO

Nessa alternativa, o participante decide continuar no plano. Para isso, ele deverá fazer suas contribuições de participante e assumir as

contribuições antes realizadas pela patrocinadora em seu nome, assim como o custeio das despesas administrativas e taxas de risco (para os

benefícios de Aposentadoria por Invalidez ou Pensão por Morte). Ele pode, se desejar, alterar sua opção posteriormente para BPD, Portabilidade,

Resgate ou se aposentar, quando for elegível.

No momento da escolha pelo Autopatrocínio, é possível rever os percentuais de contribuição mensal, o que acontece também duas vezes por

ano (em junho e dezembro). Os pagamentos são feitos por débito automático, DDA ou boleto bancário, disponível no site da Visão Prev.

 

BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO (BPD)

Se tiver pelo menos três anos de vinculação ao plano, o participante pode optar pelo BPD, mantendo seu patrimônio na Visão Prev sendo

rentabilizado, mas sem a obrigatoriedade de fazer novas contribuições. Nesse caso, o participante assume o custeio das despesas

administrativas que são deduzidas de sua reserva e pode, sempre que quiser, realizar Aportes para aumentar seu saldo no plano e usufruir do

benefício fiscal. Quando se tornar elegível, também poderá se aposentar pelo plano.

 

RESGATE

A opção pelo Resgate é irreversível e irrevogável. Com ela, cessam todos os vínculos com a Visão Prev. É permitido resgatar 100% do saldo da

Conta de Participante (com suas contribuições) e um percentual do saldo da Conta de Patrocinadora, com as contribuições feitas em seu nome

enquanto era ativo, conforme as regras de cada plano. O pagamento pode ser feito em parcela única ou em até doze meses.

> No plano Visão Multi, esse percentual é apurado com base na seguinte fórmula, limitado a 60% do valor total:

(a) x (b) x (c), onde:

(a) = 0,25%

(b) = o maior prazo, em meses, entre o Serviço Creditado e o tempo de participação no plano

(c) = o saldo de Conta de Patrocinadora

> No plano Visão Telefônica, o percentual varia de acordo com o tempo de serviço creditado, limitado a 90% do valor total, conforme a tabela:



PORTABILIDADE

Para quem tem mais de três anos no plano, é possível pedir a Portabilidade que também é irreversível e irrevogável, representando o fim do

vínculo com a Visão Prev. Nessa opção, o Saldo de Conta Total (soma das contribuições do participante e da patrocinadora) é transferido para

uma seguradora, banco (somente planos PGBL) ou outra entidade de previdência complementar. De acordo com a legislação, os recursos

portados só podem ser usados na forma de benefício de aposentadoria.

Vale lembrar que você também pode portar para a Visão Prev seus recursos investidos em PGBLs ou em outras entidades de previdência

complementar.

COMPLEMENTANDO...

• Clique aqui para assistir ao vídeo sobre o tema no canal da Visão Prev no YouTube

• Clique aqui para ler o Regulamento do plano Visão Telefônica

• Clique aqui para ler o Regulamento do plano Visão Multi

https://www.youtube.com/watch?v=8J2WPqIbd0o
https://www.visaoprev.com.br/images/documentos/regulamentos/RegulamentoVisaoTelefonica.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/documentos/regulamentos/RegulamentoVisaoMulti.pdf


VOCÊ CONHECE O SEU PERFIL COMO INVESTIDOR?

A escolha de seus investimentos requer não apenas conhecimento sobre as opções disponíveis, mas também autoconhecimento. Isso mesmo:

você precisa parar e refletir sobre seus objetivos, necessidades e tolerância ao risco. Esses aspectos são essenciais para que sua decisão seja

tomada de modo consciente.

A tolerância ao risco, por exemplo, é um conceito muito útil que indica a disposição psicológica de uma pessoa para correr riscos e observar

flutuações nos resultados de suas aplicações. Ou seja, ajuda a entender seu nível de facilidade ou dificuldade para lidar com oscilações nas

rentabilidades dos investimentos.

Para auxiliar você nesse processo de autoconhecimento, a Visão Prev acaba de alterar o Teste de Perfil de Investidor disponível dentro da

ferramenta de alteração de perfil na área restrita do site (acesso com seu CPF e senha). O novo modelo, mais simples e direto do que o anterior,

tem apenas seis perguntas relativas a:

✓ seu objetivo como investidor

✓ seu momento de vida

✓ seu conhecimento do mercado financeiro

✓ sua experiência como investidor

✓ a representatividade dos investimentos na Visão Prev em seu patrimônio total

✓ sua tolerância ao risco

Respondendo ao teste, é possível identificar a opção mais apropriada a você. Essa verificação também atende a uma exigência da legislação do

setor, feita pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), para que os participantes avaliem se seu perfil de

investimentos está adequado a suas características e metas. O teste de suitability deve ser repetido, de acordo com a Instrução da Previc, a

cada 36 meses ou sempre que você sentir necessidade.

Vale destacar que as movimentações constantes não são recomendadas. A alteração não é obrigatória e deve ocorrer somente se houver

alguma mudança relevante em relação aos aspectos analisados, conforme decisão de cada participante (clique aqui para ler, no Mirante 85,
uma matéria sobre as alterações de perfil de investimentos).

../../../../noticia/troca-de-perfil-exige-ainda-mais-atencao


QUE TAL MIGRAR PARA O PLANO VISÃO MULTI?

A Visão Prev abrirá nos próximos dias uma janela de migração opcional para os assistidos, autopatrocinados e BPDs do plano Visão Telefônica

que queiram transferir, integral ou parcialmente, seus recursos para o plano Visão Multi. Essa iniciativa foi desenhada para atender às demandas

dos próprios participantes que desejam manter seus recursos em dois perfis de investimentos diferentes ou reduzir custos administrativos.

O processo foi analisado e aprovado, no dia 8 de julho, pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), órgão que

fiscaliza e supervisiona o sistema. Em breve, a migração estará aberta e será amplamente divulgada aos participantes que podem fazer a opção,

em comunicados específicos e live pelo Facebook. Fique atento!

 

Quais as regras do processo de migração?

• Para os autopatrocinados      

> Podem somente fazer a migração total de seu Saldo de Conta. 

• Para os assistidos e BPDS        

> Podem fazer a migração total de seu Saldo de Conta (100%) ou a migração parcial de 50% a 90% do Saldo de Conta, permanecendo,

assim, com recursos alocados nos dois planos.

 

Quais as possíveis vantagens desse processo?

• Para os autopatrocinados e BPDs

> A migração proporciona a redução da taxa de custeio administrativo paga mensalmente.

• Para os assistidos e BPDS

> Com a possibilidade de migração parcial, é possível alocar os recursos em dois perfis de investimento diferentes (um em cada plano).

 

O que o participante deve considerar para avaliar as opções?

O mais importante a destacar é que a decisão sobre a migração é totalmente individual  e deve responder às necessidades e expectativas de

cada pessoa. Além disso, é importante entender as características e regras de cada plano.

Por exemplo, no Visão Multi, os assistidos pagam o custeio administrativo, o que não ocorre no Visão Telefônica. Portanto, os assistidos devem

avaliar se a possibilidade de ter seus recursos em dois perfis diferentes compensa esse pagamento mensal.

No caso dos autopatrocinados, há redução no pagamento do custeio administrativo, mas a regra de benefício de risco é diferente nos dois

planos.

 

Quais as diferenças nas regras entre os dois planos?

Confira as diferenças por tipo de participante:



ASSISTIDOS

 
 Visão Telefônica Visão Multi

Custeio
Administrativo

Não é pago
É pago, conforme tabela abaixo

(no comparativo para autopatrocinados e BPDs)

AUTOPATROCINADOS

 
 Visão Telefônica Visão Multi

Benefícios de
risco
(Aposentadoria por

Invalidez e Pensão

Por Morte)

Saldo de Conta Projetado = 

3 x Contribuição Máxima da

Patrocinadora x tempo da data do

evento até a idade de 60 anos

Saldo de Conta Projetado = 

2 x Contribuição da Patrocinadora x

tempo da data do evento até a idade

de 60 anos

AUTOPATROCINADOS E BPDS

 
Custeio
Administrativo
(por faixa de saldo)

Visão Telefônica Visão Multi

Até R$
10.000,00

R$ 87,00 distribuídos em 12 parcelas

mensais

R$ 60,00 distribuídos em 12 parcelas

mensais

De R$ 10.000,01
até R$
50.000,00

0,97% aplicado sobre o saldo de

31/12/2019 distribuídos em 12 parcelas

mensais

0,75% aplicado sobre o saldo de

31/12/2019 distribuídos em 12 parcelas

mensais

De R$ 50.000,01
até R$
200.000,00

0,85% aplicado sobre o saldo de

31/12/2019 distribuídos em 12 parcelas

mensais

0,50% aplicado sobre o saldo de

31/12/2019 distribuídos em 12 parcelas

mensais

De R$
200.000,01 até
R$ 500.000,00

0,65% aplicado sobre o saldo de

31/12/2019 distribuídos em 12 parcelas

mensais

0,30% aplicado sobre o saldo de

31/12/2019 distribuídos em 12 parcelas

mensais

De R$
500.000,01 até 
R$ 1.250.000,00

0,28% aplicado sobre o saldo de

31/12/2019 distribuídos em 12 parcelas

mensais

0,15% aplicado sobre o saldo de

31/12/2019 distribuídos em 12 parcelas

mensais

Acima de
R$ 1.250.000,00

R$ 2.850,00 distribuídos em 12

parcelas mensais

R$ 2.000,00 distribuídos em 12

parcelas mensais



QUANDO A ANSIEDADE SE TORNA UM TRANSTORNO

É comum vivermos situações de ansiedade em nosso dia a dia. Diante de uma entrevista de emprego, uma apresentação em público, um

primeiro encontro... mas há uma grande diferença entre um estado emocional normal desencadeado pelo enfrentamento de algo que nos

desafia e um transtorno de ansiedade. O que muda? O simples fato de que a ansiedade extrema, patológica, pode nos impedir de ir à entrevista,

à apresentação ou ao encontro ou até mesmo transformar essas experiências em um filme de terror.

Durante a pandemia de covid-19, muitas pessoas tiveram seu primeiro contato com a ansiedade extrema ou experienciaram uma crise de

pânico. Para falar sobre esse tema, que merece ser tratado de forma clara e sem tabus, o Mirante entrevistou o dr. Márcio Bernik, médico

psiquiatra e coordenador do programa de ansiedade do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP):

 

O que é ansiedade?

A ansiedade e o medo, que são emoções relacionadas, fazem parte de nossos sistemas cerebrais de defesa. Ou seja, são respostas normais do

organismo para preservá-lo e incluem aumento do estado de alerta, elevação da frequência cardíaca e aceleração da respiração, por exemplo.

Como somos animais sociais, além de cuidar de nossa integridade física, esses sistemas também são ativados quando nos sentimos em risco

em relação à nossa posição social, nossa saúde, nossos empregos e relações afetivas.

 

Em que momento a ansiedade se torna um problema?

Não existe uma régua exata que determina essa passagem, mas, em geral, a ansiedade patológica pode ser identificada quando o indivíduo

experimenta sofrimento (como nos casos de crise de pânico), prejuízo funcional (como na agorafobia que é o medo mórbido de grandes espaços

ou lugares públicos) ou desvantagens competitivas (como na fobia social em que o sujeito é muito capaz profissionalmente, por exemplo, mas

não avança na carreira porque não consegue se expor). Em geral, esses fatores levam as pessoas a procurar tratamento, seja por um movimento

próprio ou via parentes e amigos, pois sentem desajustes e prejuízos na vida afetiva, pessoal ou profissional.

E quais são as causas para essa transformação de uma reação natural do
organismo em algo patológico?

Existem vários transtornos de ansiedade e eles têm origens muito diferentes. Por exemplo, no

transtorno do pânico, a pessoa está bem e é tomada por sintomas súbitos e intensos de

ansiedade. É um distúrbio predominantemente genético, agravado pelo estresse ambiental.

Já o transtorno de ansiedade generalizada surge em indivíduos continuamente preocupados

que têm dificuldade para relaxar. Nesse caso, os fatores genéticos não são tão

importantes, tem mais a ver com estresse ambiental e, por isso, é muito frequente em jovens

em fase de Vestibular, pessoas entrando no mercado de trabalho ou prestes a ter filhos – ou

seja, ocorre quando o indivíduo tem que assumir novas responsabilidades. 

Na fobia social, há um aspecto genético, que tem a ver com temperamento introvertido ou

extrovertido, mas parecem também determinantes o modelo de comportamento dos pais, as

vivências de infância e experiências precoces de aceitação ou rejeição.

Em geral, quando as pessoas se referem à ansiedade, no sentido mais popular, elas estão

falando do transtorno de ansiedade generalizada que é caracterizado por tensão física e

psíquica, preocupações excessivas e irritabilidade. Mas quando um psiquiatra fala em

ansiedade patológica, ele abre um leque amplo de opções que incluem as crises agudas de

pânico, a ansiedade generalizada e as fobias (de animais, avião, espaços públicos e social que

é bastante frequente) que demandam abordagens diferentes.

Dr. Márcio Bernik



Quais são as mais frequentes?

As fobias têm maior frequência, porém, como conseguem viver apesar de ter um quadro fóbico, muitas pessoas não procuram

tratamento. Então, nos consultórios, temos mais crises de pânico, por ser uma manifestação aguda que causa desconforto e medo, e ansiedade

generalizada, porque costuma levar a desgastes e sintomas depressivos.

 

Essas patologias podem apresentar sintomas físicos, além dos psicológicos?

As manifestações de ansiedade sempre têm componentes psíquicos – como preocupação, atenção extrema, aceleração mental, foco em

perigo, medo de morrer, de se expor ou perder o controle - e uma série de sensações físicas autônomas como taquicardia, sudorese, falta de ar,

tremores, náusea, calafrios e calores. Nas crises de pânico, por ocorrerem sem uma causa aparente, as pessoas focam muito nos aspectos

físicos, inclusive com sensações semelhantes às de um ataque cardíaco.  

 

E elas podem desencadear problemas físicos reais?

Todo transtorno de ansiedade é uma fonte muito grande de estresse, o que pode aumentar o risco para doenças cardiovasculares. É

interessante notar que a depressão, muitas vezes, é consequência de transtornos de ansiedade não tratados. Isso porque eles podem causar

efeitos graves na qualidade de vida das pessoas com limitações nas relações sociais, na escola ou no trabalho, levando a quadros depressivos.

 

Quais os tratamentos usados?

O aspecto positivo é que os transtornos de ansiedade têm boa resposta a tratamento. Sempre que possível, combinamos medicamentos

específicos com técnicas de terapia comportamental que, de certo modo, buscam reensinar a pessoa a lidar com sua ansiedade. 

A atividade física também está associada à melhora dos sintomas da ansiedade generalizada, pois o indivíduo fica menos tenso e se acostuma

às sensações físicas da ansiedade que são similares às dos exercícios físicos intensos. A prática de mindfulness é outro bom recurso, pois um

de seus princípios norteadores é que pensamentos não são fatos, são apenas pensamentos. Portanto, quando penso que vou fracassar na

minha apresentação, isso é apenas um pensamento, não uma constatação de algo que está efetivamente ocorrendo ou ocorreu. Esses estados

mentais acabam por perturbar a percepção da realidade e é vital aprender a lidar com eles.

 

O que fazer durante uma crise de ansiedade?

Em primeiro lugar, não se deve ficar com medo e focar a atenção nos sintomas. Isso alimenta a espiral e faz com que eles, de fato, piorem,

podendo culminar em uma crise de pânico. É muito importante controlar a respiração, inspirar e expirar lentamente, porque a hiperventilação

também agrava os sintomas.

É bom levar a atenção para temas neutros, observar a paisagem, a textura dos móveis, as cores dos objetos em volta, os sons... retirando, enfim,

a fixação nas sensações corporais e nos pensamentos. Deve-se observar o ambiente e não os pensamentos, as coisas e não as sensações.



UM JOGO QUE FAZ MUITO BEM

Em maio, a Fundação Telefônica Vivo lançou uma nova versão do Game do Bem, sua plataforma interativa e colaborativa que viabiliza a prática

do voluntariado digital e de atividades de intervenção social a qualquer hora e em qualquer lugar. Criado em 2015, o jogo foi reconhecido

internacionalmente ao vencer o Prêmio Global de Voluntariado Corporativo 2018, entregue pela Associação Internacional de Esforços

Voluntários (IAVE), na categoria “Melhor Prática Inspiradora”, entre mais de 100 indicações. Para que você conheça o jogo e suas oportunidades

de atuação, o Mirante conversou com Karina Daidone Pimentel, gerente de Projetos Sociais – Voluntariado da Fundação Telefônica Vivo.

Acompanhe:

 

Qual é o propósito do Game do Bem?

Seu principal propósito é conscientizar, sensibilizar e mobilizar as pessoas a terem uma atitude protagonista em relação a seu papel social,

promovendo a solidariedade, apoiando diferentes causas através dos meios digitais, divulgando ações sociais e inspirando sua rede de contatos

a praticar o bem.

No jogo, os voluntários participam de missões baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas

(ONU) e relacionadas a temas como inclusão, diversidade, educação, mobilidade urbana, empreendedorismo social e várias causas

humanitárias.

 

Como ele funciona?

O Game é ambientado em uma cidade virtual e propõe uma gama variada de missões a serem executadas. A cada missão cumprida e

comprovada, o jogador ganha pontos e posições no ranking geral da plataforma. Todas as missões têm uma descrição de como devem ser

realizadas e comprovadas, sendo posteriormente submetidas à análise de um time técnico para validar sua efetivação correta.

Além dos pontos, os jogadores recebem moedas virtuais que podem ser trocadas por itens de personalização de seu avatar. Outra

funcionalidade para incentivar a frequência é que à medida que o jogador avança em sua pontuação, cumprindo as missões, a cidade vai se

transformando e ficando mais desenvolvida e bonita.



Quem pode participar?

O Game do Bem, assim como as demais iniciativas do Programa de Voluntariado corporativo da Fundação Telefônica Vivo, é direcionado para

colaboradores diretos e indiretos das empresas do Grupo. Está também aberto para os participantes e assistidos da Visão Prev. Todos podem

convidar até 50 pessoas. Hoje, temos aproximadamente 10 mil jogadores cadastrados na plataforma, entre colaboradores, terceiros e

convidados.

A inscrição é feita diretamente no site do jogo (clique aqui), via desktop ou mobile (o site é responsivo e tem ótima navegabilidade nesse

ambiente).

 

Como são selecionadas as missões e entidades parceiras?

As missões são construídas de várias maneiras, podendo ser colaborativas e propostas pelos próprios jogadores através da funcionalidade

“sugerir missão”. As ideias são analisadas pela equipe gestora e técnica do Game e, estando de acordo com as diretrizes do Programa de

Voluntariado, podem entrar no jogo. Mas a maior parte das missões é desenvolvida pela equipe interna gestora do programa.

 

Existem missões online e presenciais?

Sim, temos missões online (virtuais) e offline (presenciais), porém, desde o início da pandemia, ampliamos as missões virtuais no Game. Um

exemplo de ação online: “Apoie o Bazar do Centro Social Carisma” – o desafio para o jogador é acessar o perfil da instituição no Instagram e

divulgar em suas redes sociais o link do bazar, ajudando em sua promoção, gerando mais vendas e consequentemente mais renda. Para

comprovar a missão, ele deve anexar no Game do Bem um print do seu post, com a hashtag #SouVoluntárioFTV. Um exemplo de ação offline:

“Eu sou doador de sangue” – o jogador deve atestar a doação enviando uma foto do comprovante fornecido pelo hemocentro com seu nome e

datado de 2020. Vale destacar que, no momento atual, essa missão exige atenção especial aos protocolos de segurança para prevenção de

contaminação pelo coronavírus.

 

Quais são as opções oferecidas ao participante?

Há diversas modalidades para interagir com o jogo: as missões propriamente ditas (individuais ou coletivas), quiz ou caça-palavras de temas

relacionados ao voluntariado ou causas sociais e gincanas solidárias que podem ser realizadas por grupos de jogadores que competem

positivamente entre si.

O Game tem também um âmbito de rede social, permitindo que os usuários vejam postagens, curtam e sejam notificados sobre acontecimentos

na plataforma. Para aumentar o nível de interação e a empatia com a plataforma, temos uma mecânica de customização de avatar, com itens que

podem ser adquiridos na loja virtual do Game.

 

O que mudou na nova versão do Game divulgada em maio?

Ele ganhou novo visual, novas funcionalidades de interação (como o quiz e a gincana) e mais funções como a construção de uma cidade mais

bonita à medida que a pessoa avança no jogo. Além disso, a loja foi abastecida com mais itens para customização do avatar.

O relançamento foi antecipado para que pudéssemos propor ações de voluntariado digital, considerando o contexto de isolamento social, com

mais de vinte missões focadas na temática da pandemia.

 

Qual é a importância do trabalho voluntário?

Acreditamos que as transformações sociais profundas partem da sensibilidade dos indivíduos em se mover para o objetivo comum de se

dedicar ao próximo. O voluntariado torna as pessoas mais humanas, empáticas, socialmente responsáveis e até profissionais melhores.

Um estudo global sobre voluntariado corporativo, realizado pela Fundação Telefónica Espanha juntamente com a Associação Internacional de
Esforços Voluntários (IAVE) , destaca diversos benefícios como maior flexibilidade nas decisões: nove em cada dez pessoas são capazes de

lidar melhor com as mudanças em suas rotinas. Outro ponto positivo é diretamente ligado à satisfação profissional durante as tarefas voluntárias:

60% dos colaboradores consultados afirmaram ter colocado em prática seus conhecimentos a serviço das iniciativas de impacto social.

 

 

E você? Já faz parte do Game do Bem?  Participe e indique para seus familiares e amigos!

Clique aqui.

https://gamedobem.com.br
https://www.iave.org/
https://gamedobem.com.br


COMPROMISSO COM UM MUNDO MELHOR

Selma Martins Vieira

Formada em Pedagogia, Selma Martins Vieira atuou por pouco tempo na
área, mas a paixão pela educação continuou viva, assim como sua vontade
de ajudar jovens carentes.

A escolha

“Na vida, fiz tudo muito cedo! Casei bem jovem, me formei pedagoga, logo fiz uma extensão

em Psicologia, mas atuei pouquíssimo tempo com educação que, infelizmente, sempre foi uma

área mal remunerada. Aos 25 anos, já divorciada, fiquei nove meses com minha irmã que

morava em Los Angeles, nos Estados Unidos, para aprimorar o inglês e ter uma experiência

internacional. 

Quando voltei, fui convidada para trabalhar como secretária bilíngue, com um salário quatro

vezes maior do que na área educacional, e aceitei. Nunca mais atuei profissionalmente como

educadora, mas segui com esse amor sempre latente. Trabalhei em várias multinacionais e

acabei tendo muita experiência em tecnologia.”

Uma nova etapa

“Em 2005, entrei na Telefônica como prestadora de serviços e fui efetivada como funcionária dois anos depois. Foram 14 anos no Grupo,

comecei como analista e me tornei gerente de Projetos na área de TI. Mas continuei mantendo meu interesse por educação e, quando

conquistei uma vida um pouco mais confortável, nas minhas férias, sempre escolhia uma escola no mundo para visitar. Consegui, assim,

conhecer métodos, estruturas, pessoas maravilhosas e formas de educação inovadoras e inspiradoras.”

 

Um tempo para os jovens

“Paralelamente à minha vida profissional, em 2011, comecei um trabalho de orientação vocacional com jovens na região de Embu das Artes. As

opções para eles eram bastante restritas: as meninas invariavelmente se tornavam empregadas domésticas e os meninos, pedreiros. Era

preciso, porém, saber o que eles gostavam, o que faziam bem, o que os tornava felizes. Meus sábados passaram a ser dedicados a essa

atividade e estabeleci laços muito fortes com essa comunidade durante quase cinco anos. Aos poucos, fui me desligando, mas essa experiência

me trouxe muitas alegrias. Infelizmente, a área social também é pouco valorizada e, por questões financeiras, tive que recusar alguns convites

para me dedicar exclusivamente a esse setor.”

“HOJE, SOU APOSENTADA E A VISÃO PREV ME PROPORCIONA
TRANQUILIDADE PARA CONTINUAR SONHANDO E REALIZANDO

SONHOS!”

Mais um desafio

“Em agosto de 2017, surgiu uma vaga na Fundação Telefônica Vivo e me tornei consultora de projetos sociais para desenvolver uma plataforma

tecnológica de empreendedorismo para jovens. Foi um período desafiador, porém, por um problema de saúde na família, precisei tomar uma

decisão muito séria e, em fevereiro de 2019, acabei me desligando para dar suporte aos meus pais que moram no interior de São Paulo. A

Telefônica, sem dúvida, é uma empresa excelente que nos oferece várias vantagens – entre elas, o plano de previdência na Visão Prev. Esse

benefício tem um valor imenso, foi a estrutura que me permitiu sonhar outros voos.”



Um grande plano

“Por isso, incentivo muito as pessoas a entrar no plano. Procuro sempre aconselhar meus

amigos a aumentar suas contribuições ou fazer aportes. Eu, por exemplo, não comecei a

contribuir logo que entrei na empresa e foi um amigo que sentou ao meu lado e disse: ‘hoje,

pode parecer um grande desconto na sua folha, mas lá na frente você vai me agradecer’. E de

fato, sou eternamente grata. Considero a Visão Prev o meu melhor investimento, não tem

banco ou aplicação que supere! Além disso, a entidade é muito bem administrada e

extremamente transparente. Hoje, sou aposentada e a Visão Prev me proporciona

tranquilidade para continuar sonhando e realizando sonhos.”

 

Novos vínculos

“No ano passado, já aposentada, a pedido de uma amiga e orientada por ela, participei de um

projeto de cidadania voltado para a conscientização social, na comunidade de Paraisópolis, em

São Paulo. Selma e sua filha Manoela.

Promovemos uma série de rodas de conversa semanais com moradores da região, principalmente jovens, sobre o que são os impostos e para

que servem. Fazíamos dinâmicas sobre assuntos como a importância de tirar o CPF, de pedir a nota fiscal ao adquirir um produto e para onde

vai o dinheiro dos impostos. Esse trabalho em Paraisópolis foi muito bacana e mantenho um vínculo estreito com o pessoal da comunidade até

hoje. Pretendo retomar alguma atividade com eles quando as coisas se normalizarem e o fim da pandemia nos permitir. Precisamos acreditar

sempre no futuro e ajudar a construir um mundo melhor!”

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


VISÃO PREV ESTÁ NO WORKPLACE DA TELEFÔNICA

Mais de 10 mil pessoas já estão no grupo da Visão Prev dentro do Workplace da Telefônica. Criado no dia 7 de maio, o espaço é restrito a todos

os colaboradores das empresas do Grupo no Brasil (participantes atuais ou potenciais da entidade) e permite divulgar temas de educação

financeira, informar sobre os planos da Visão Prev, desmistificar a previdência complementar, auxiliar no planejamento da aposentadoria e

esclarecer dúvidas.

“Essa ferramenta nos ajuda a disponibilizar conteúdos exclusivos de maneira direta e ágil, reforçando nossa presença junto a esse público”,

explica Carla Tassini, responsável pela área de Relacionamento e Comunicação da Visão Prev. “O espaço é interativo e funciona como uma

rede social – ou seja, as pessoas podem interagir conosco através de comentários e curtidas. Por isso, começamos buscando justamente

entender suas expectativas e ouvir suas sugestões.”

EMPRÉSTIMOS: PAGAMENTOS DAS PARCELAS É
RETOMADO

Em julho, a Visão Prev retomou a cobrança das parcelas dos empréstimos concedidos a

participantes ativos e assistidos. A suspensão opcional fez parte das medidas definidas pela

entidade para minimizar os impactos econômicos da pandemia de covid-19. No total, 445

participantes optaram pela suspensão que poderia ser de três (abril, maio e junho), duas (maio

e junho) ou uma parcela (junho).

Conforme informado na divulgação da medida, as parcelas suspensas foram recalculadas, com

cobrança de juros pela prorrogação do pagamento, uma vez que as taxas de juros dos

empréstimos são parte da rentabilidade dos investimentos dos planos.

Importante: Para os colaboradores do Grupo Telefônica que tiveram salário reduzido ou

contrato suspenso, a Visão Prev segue sem realizar a cobrança mensal. Caso o participante

não opte pelo pagamento, os juros continuam sendo cobrados pelo período da redução

salarial ou da suspensão do contrato.



*Os participantes ativos e autopatrocinados em outubro de 2018 que mudaram de status terão formas específicas de recebimento do superavit.

DISTRIBUIÇÃO DE SUPERAVIT
Em julho, a Visão Prev iniciou a distribuição do superavit decorrente da cisão e incorporação do plano TCO Prev, realizada em outubro de 2018.

Naquele momento, uma parcela dos participantes foi para o plano Visão Telefônica e outra para o Telefônica BD. Eles receberão o superavit da

seguinte forma:
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