
Já pensou que incrível ajudar seus familiares a 
planejar seus sonhos e propósitos de vida para o 
curto, médio e longo prazos? Ou, no seu caso, 
contar com mais uma opção para o futuro?

Pois é este o objetivo do Mais Visão, um plano que 
estende também à sua família a qualidade e os 
diferenciais da Visão Prev, com muito mais 
flexibilidade para investir e acessar seu patrimônio.  

Confira mais detalhes nessa edição!

Mais para você e sua família!
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Aquela conversa com seu pai em um 
momento tão difícil. O olhar atento 
da sua mãe, ao seu lado, quando você 

estava doente. O nascimento, as primeiras 
palavras, as festinhas de aniversário de cada 
filho. Aquele tio engraçado que alegra os 
almoços de domingo. Seus irmãos com quem 
você compartilha tantas memórias que se 
perdem no tempo. Os jantares inesquecíveis 
daquela tia tão doce quanto seus bolos. Seus 
avós que lhe ensinaram o valor do amor e do 
respeito. Os primos e primas sempre prontos 
para infinitas risadas e disputas. Aquela pessoa 
especial com quem você escolheu passar a 
vida...

Não há nada mais essencial do que a família! 
Somos o resultado desses relacionamentos tão 
íntimos e fundamentais e, por isso, a criação do 

Mais Visão é uma notícia tão importante.
Lançado no dia 1º de setembro, o novo plano da 
Visão Prev foi especialmente desenvolvido para 
que você possa dividir com seus familiares não 
apenas lembranças e momentos inesquecíveis, 
mas também metas para o futuro. 

O Mais Visão é, ao mesmo tempo, um plano 
de previdência e um plano de investimentos 
diferenciado que permite transformar projetos 
em realidade. Faz parte do DNA do Mais Visão 
ajudar seus familiares a definir e planejar seus 
propósitos mais desejados.

E é através de você que eles podem conhecer 
e aderir ao Mais Visão. Portanto, é necessário 
que você entenda seu funcionamento e 
compartilhe essa novidade com seus pais, 
irmãos, filhos, avós, tios, primos e muitos 
outros parentes que podem, a partir de R$ 100 

Mais para você e sua família

mensais, conquistar um futuro melhor.
Afinal, um bom planejamento financeiro é muito mais do que cálculos e planilhas: é a possibilidade 
de realizar sonhos de curto, médio e longo prazos!

Para consolidar um pouco do muito em que o Mais Visão pode se transformar, preparamos esta 
edição especial do Mirante com entrevistas, dicas e explicações sobre suas regras. Ele funciona 
de um jeito bem simples para levar você e seus familiares ainda mais longe, com mais sorrisos e 
histórias fantásticas para contar.

Boa leitura!

Venha ter Mais Visão!
Inspire-se com a nossa 
razão de existir no vídeo 
manifesto.

M A T É R I A  D E  C A P A

A Visão Prev a um clique!
A P L I C A T I V O

Para baixar gratuitamente o aplicativo, é só entrar 
na App Store (sistema iOS) ou no Google Play 
(sistema Android) e buscar por “Visão Prev”.

Depois da instalação, o acesso é feito com o 
mesmo login e senha usados na área restrita do 
site.

https://www.youtube.com/watch?v=L13pWgJKEcM
https://www.youtube.com/watch?v=L13pWgJKEcM
https://www.youtube.com/watch?v=L13pWgJKEcM
https://www.youtube.com/watch?v=L13pWgJKEcM
https://apps.apple.com/br/app/vis%C3%A3o-prev/id1062938321
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.itausolucoes.participante.visao&hl=pt
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Logo de início, é importante entender que o 
Mais Visão não é somente um outro plano. 

Ele é uma opção totalmente diferenciada, 
tanto para você quanto para sua família. Uma 
forma de organizar seus investimentos para 
se planejar e alcançar aquilo que deseja. Na 
entrevista a seguir, o presidente da Visão Prev, 
Marcelo Pezzutto, explica os princípios e as 
motivações que levaram a esse lançamento 
tão esperado.

De onde surgiu a ideia de criar um plano 
para os familiares?
Na verdade, esse lançamento tem uma série 
de motivações. A primeira delas foi atender aos 
pedidos constantes que recebíamos de nossos 
participantes nesse sentido. 

O segundo aspecto é que a Visão Prev tem 
hoje uma estrutura 100% própria, com uma 
governança sólida, certificação ISO 9001 que 
atesta a excelência de nossos processos e 
um Comitê de Investimentos para avaliar e 
sugerir estratégias de alocação, que conta com 
representantes dos participantes e profissionais 
de mercado. Tudo isso foi uma construção para 
chegarmos até aqui e oferecermos o plano Mais 
Visão com total segurança, solidez, qualidade e 
eficiência.

Outro fato relevante foi a decisão de criarmos 
o plano a partir de um modelo instituído pela 
Abrapp (Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar), pois 

contamos, assim, também com a expertise da 
principal entidade do setor, o que agilizou sua 
aprovação junto ao órgão regulador.

O que o novo plano agrega aos 
participantes?
O Mais Visão acabou sendo lançado em um 
momento muito apropriado. Não apenas em 
função da pandemia de covid-19, que tem 
levado as pessoas a refletir sobre a importância 
da prevenção, mas também com a aprovação 
da reforma da Previdência Social no final do 
ano passado que adia e reduz o recebimento 
dos benefícios pagos pelo INSS.

Costumo dizer que aprendemos pelo amor 
ou pela dor. Nesse caso, as pessoas estão 
aprendendo, através de acontecimentos 
difíceis, que é vital começar efetivamente a 
planejar seus sonhos e propósitos, de curto, 
médio e longo prazos. O Mais Visão oferece 
essa oportunidade tanto para nossos atuais 
participantes e assistidos, que podem ter 
mais um plano na Visão Prev, como para seus 
familiares até terceiro grau (Leia a matéria 
“Quem pode participar do Mais Visão”, na 
página 08). 

Outro destaque, para quem já está na Visão 
Prev, é que com o aumento do volume de 
recursos administrados, teremos ganhos de 
escala, pois usaremos a mesma estrutura 
para atender o novo plano, gerando, portanto, 
redução dos custos per capita. 

O conceito de uma entidade sem fins 
lucrativos vale também para o Mais Visão?
Sem dúvida, vale sim. E isso é um grande 
diferencial para os participantes do plano porque 
assegura custos mais competitivos do que nas 
entidades abertas, como bancos, corretoras e 
seguradoras, que cobram taxas mais altas de 
administração e até de carregamento (sobre 
cada aplicação feita), reduzindo a rentabilidade 
final.

E o que ganham as patrocinadoras dos 
atuais planos da Visão Prev?
O que atraiu as patrocinadoras – ou seja, 
as empresas do Grupo Telefônica que 
disponibilizam os planos para seus empregados 
– foi a possibilidade de agregar mais um 
diferencial ao rol de benefícios oferecidos a seus 
colaboradores e que se estende aos familiares. 

Há também o impacto dos ganhos em escala e 
o aumento da solidez da Visão Prev que já conta 
com mais de 20 mil participantes, administra 
um patrimônio superior a R$ 7 bilhões e paga 
mais de R$ 26 milhões de benefícios mensais 
a seus aposentados e pensionistas. Isso tudo 
com um índice de satisfação dos participantes 
de 95,08%, conforme nossa última pesquisa, 
feita no final de 2019.

Quais os principais diferenciais do Mais 
Visão?
O Mais Visão é um plano de investimentos 
que pode ser usado tanto para programar a 
aposentadoria, no formato de previdência 
complementar, quanto para planejar – e realizar! 
- os sonhos e metas de cada participante. 

Por isso, criamos um plano muito flexível que 
pode ser aberto com contribuições mensais de 
apenas R$ 100 e permite resgates parciais a 
partir do terceiro ano, pagamento de benefícios 
temporários e dedução das contribuições 
realizadas até o limite de 12% da renda bruta 
anual tributável. Mas há outras vantagens como 
a escolha entre cinco perfis de investimentos 
para alocação dos recursos do participante. 

Em resumo...
Cada detalhe do Mais Visão foi pensado para 
assegurar muita versatilidade na hora de investir 
ou de usar os recursos. Estamos muito felizes e 
orgulhosos por disponibilizar essa opção para 
nossos participantes e familiares e ajudá-los 
a transformar seus projetos em realidade. 
Com toda atenção, transparência, cuidado no 
atendimento e gestão especializada da Visão 
Prev!

O nosso Presidente Marcelo 
Pezzutto explicou em uma live 
cada detalhe do Mais Visão.

C L I Q U E  P A R A  A S S I S T I R

Por que um outro plano?
E S T R A T É G I A

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1489586511226062&ref=watch_permalink
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Quem pode participar
do Mais Visão? 

P A R T I C I P A N T E S

O Mais Visão está aberto para você e todos os seus parentes até o 3º grau. Isso inclui muita gente 
(veja na figura abaixo): de bisavós a bisnetos, passando por pais, filhos, tios, sogros, sobrinhos, 

irmãos, netos, cunhados... ou seja, é possível ajudar grande parte da sua família a criar hábitos 
financeiros mais benéficos, eficientes e recompensadores!

Além disso, cada pessoa que adere ao plano se torna o “Eu” da imagem abaixo, estendendo a 
possibilidade de adesão para mais gente ainda. É um grande movimento em direção à realização de 
muitos sonhos no curto, médio e longo prazos!

Além dos parentes indicados na imagem 
acima, também podem aderir ao Mais Visão 
os menores que estejam sob guarda ou tutela e 
curatelado(s) do participante/cônjuge de outro 
plano de benefícios administrado pela Visão 
Prev ou do próprio Mais Visão.

A ADESÃO É MUITO SIMPLES!
A inscrição é totalmente online, rápida e sem 
nenhuma burocracia. Basta acessar o site do 
plano (clique aqui) e acionar o botão “Adesão”. 
Antes de se inscrever, é possível utilizar uma 
ferramenta muito útil que facilita a tomada de 
decisão em relação às contribuições. Com ela, é 
possível simular a partir de três pontos de vista 
diferentes:

Contribuição mensal 
Mostra como será a evolução do 
patrimônio conforme as contribuições 
mensais. 

Renda mensal desejada 
Indica quanto é necessário investir para 
ter a renda mensal prevista.

Valor acumulado 
Revela como investir para construir o 
patrimônio desejado.

COMO FUNCIONA A PORTABILIDADE?
É possível portar recursos de outros planos de 

previdência (fechados ou abertos) para o Mais 
Visão. Os planos abertos (de bancos, corretoras 
ou seguradoras) devem ser do tipo PGBL. 

UM PRESENTÃO
É possível oferecer o plano Mais Visão de 
presente para alguém. Nesse caso, é preciso 
que o titular da conta acesse a Área do 
Participante do site da Visão Prev (clique 
aqui) ou o aplicativo da entidade para gerar o 
boleto no valor da contribuição a ser realizada. 
A emissão dos boletos será sempre no CPF do 
participante do plano, independentemente de 
quem faça o pagamento. Para mais detalhes, 
acesse os canais de atendimento da entidade 
(clique aqui para ver as opções de acesso).

NO CASO DE MENORES
Não há limitação de idade, nem máxima nem 
mínima, para entrar no Mais Visão. É preciso, 
porém, ficar atento para o fato de que somente 
maiores de 18 anos podem receber o benefício 
temporário. Nas próximas páginas você pode 
ler mais sobre as regras de contribuição e 
renda. Clique aqui para erntender como fazer 
se o participante for menor de idade.

QUER CONVIDAR SEUS FAMILIARES ATÉ 
3º GRAU PARA CONHECER E PARTICIPAR 
DO MAIS VISÃO? 
Então, clique aqui e envie o convite por e-mail 
ou WhatsApp.

https://maisvisao.visaoprev.com.br/
https://visaoprev.participante.com.br/estrutura#!/login
https://visaoprev.participante.com.br/estrutura#!/login
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/309/os-diferentes-canais-para-acessar-a-visao-prev
https://www.visaoprev.com.br/atendimento-e-comunicacao/noticias/noticias/417/
https://maisvisao.visaoprev.com.br/convidar/
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Um plano muitooooo flexível
F L E X I B I L I D A D E

O Mais Visão é, ao mesmo tempo, um plano de previdência e um plano de investimentos. O que 
isso quer dizer? Que são os objetivos de cada participante que determinam seu funcionamento 

na prática. Ele pode ser pensado para o longo prazo (na complementação da aposentadoria, por 
exemplo) ou para o curto e médio prazos, na medida em que possibilita organizar as finanças para 
atingir suas metas pessoais. 

Por isso, as regras do Mais Visão permitem acumular e usar seus recursos de forma muito flexível. 
Isso faz com que ele se ajuste bem a diferentes necessidades, características, idades, planejamentos 
e propósitos: a aposentadoria, uma viagem, a reforma da casa, a compra de um imóvel, uma 
especialização no exterior, a faculdade dos filhos ou netos, uma viagem inesquecível... não faltam 
bons motivos para poupar e investir de forma eficiente. E o Mais Visão é realmente um plano sob 
medida., confira o por quê:

BENEFICIÁRIOS
Você escolhe livremente quem terá direito ao saldo no plano, em caso de seu falecimento. O valor 

Com investimentos a partir de 
R$ 100 por mês, você e seus 
familiares já podem aderir ao 

plano. 

O valor das contribuições 
pode ser alterado nos meses 

de junho e dezembro.

Para reforçar o patrimônio, 
é possível portar recursos de 
outras entidades fechadas 
e planos PGBL, sem pagar 

Imposto de Renda.

As contribuições podem ser 
suspensas a qualquer momento 
por até 36 meses seguidos (basta 
fazer uma contribuição para ter direito 

a um novo período de suspensão).

O plano prevê também 
Contribuições Esporádicas, 

no momento e no valor que o 
participante quiser, a partir de 

R$ 100.

total será igualmente dividido entre seus beneficiários. Isso elimina a necessidade de inventário, o que 
também faz do Mais Visão uma boa alternativa para um planejamento sucessório simplificado.

BENEFÍCIO FISCAL
Quem declara Imposto de Renda pela versão completa pode deduzir as contribuições feitas ao Mais Visão 
até o limite de 12% da renda bruta anual tributável. Esse total pode incluir também as contribuições feitas 
para pessoas que constam como dependentes em sua Declaração de IR. 
Dica: Para aproveitar o benefício fiscal já em 2020, a adesão precisa ser feita até o dia 20 de novembro.

5 OPÇÕES DE INVESTIMENTOS
No Mais Visão, os participantes contam com os mesmos perfis de investimentos dos outros planos geridos 
pela Visão Prev. São cinco carteiras com níveis variados de exposição ao risco e perspectiva de retorno: 
Super Conservador, Conservador, Moderado, Agressivo e Agressivo Renda Fixa Longo Prazo. O perfil pode 
ser alterado até três vezes por ano (em junho e dezembro e em outro momento à sua escolha). Clique 
aqui para saber mais sobre as opções de perfil.

TAXAS COMPETITIVAS
O Mais Visão não tem fins lucrativos e, por isso, apresenta taxas de administração competitivas em relação 
ao mercado. Elas variam de 0,20% a 0,98% ao ano, conforme o patrimônio no plano. Além disso, não há 
cobrança de taxa de carregamento (sobre cada investimento realizado).

CO
N

TR
IB

U
IÇ

Õ
ES Que tal ver um vídeo 

sobre as principais 
regras do Mais Visão?

CLIQUE AQUI
PARA ASSISTIR

COMO TER ACESSO AOS RECURSOS ACUMULADOS?
DEPOIS DE 3 ANOS
Você pode resgatar até 20% do saldo*. 
Esses resgates parciais (de até 20% do saldo) 
podem se repetir a cada 2 anos*.

DEPOIS DE 5 ANOS
Você pode programar o recebimento de até 50% 
do saldo* em parcelas mensais por um período de 
24 a 60 meses, podendo optar ainda, por um saque 
de 25% do montante no início do pagamento do 
benefício temporário.

DEPOIS DE 10 ANOS
Você pode optar pelo resgate de até 70% do 
saldo* em parcelas mensais por um período de 24 

a 60 meses, podendo optar ainda, por um saque 
de 25% do montante no início do pagamento do 
benefício temporário.

RENDA MENSAL
A partir de 50 anos de idade e desde que tenha no 
mínimo 5 anos de plano, você pode receber seu 
saldo da seguinte forma: até 30% em pagamento 
único e o restante em parcelas mensais até o fim 
do saldo.
Além das doze parcelas mensais, você recebe um 
abono anual, nomês de dezembro, como um 13º 
pagamento.

* somente para maiores de 18 anos.

https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/329/voce-conhece-o-seu-perfil-como-investidor
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/329/voce-conhece-o-seu-perfil-como-investidor
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=QQYXEjXXN38&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=QQYXEjXXN38&feature=youtu.be
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Uma oportunidade imperdível!
C E N Á R I O

A Abrapp (Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar) 

é uma das maiores fomentadoras do sistema 
previdenciário no país. Atualmente, um de seus 
principais focos é o incentivo à criação de planos 
para os familiares de participantes e assistidos 
já cobertos pelo modelo patrocinado.

Seu superintendente-geral, Devanir Silva, 
detalha na entrevista a seguir por que os 
planos familiares podem, entre outras 
(muitas!) vantagens, contribuir para a 
melhoria da educação financeira de milhões 
de pessoas, impulsionando o planejamento 
da aposentadoria e a realização de sonhos.  
Acompanhe a seguir.

Como a previdência complementar está 
enfrentando o momento atual?
Sem dúvida, o ano de 2020 vem exigindo muito 

de todos os segmentos da sociedade no mundo 
inteiro, mas a previdência complementar 
fechada brasileira tem se mostrado preparada 
para cenários adversos como o atual. Nossas 
entidades gerem quase R$ 1 trilhão de 
recursos de participantes e assistidos, tendo 
como objetivo a concessão de benefícios a 
aposentados e pensionistas. Eles somam 
hoje mais de 850 mil assistidos que recebem, 
anualmente, cerca de R$ 63 bilhões. 

Chegamos ao final de 2019 com um nível de 
100% de solvência – ou seja, os ativos dos 
planos cobrem totalmente suas obrigações 
e compromissos. É um índice superior a 
países como Holanda (98%), Canadá (83%), 
Reino Unido (81%), Estados Unidos (80%) 
e Alemanha (75%). Temos, portanto, um 
sistema muito sólido, bem gerido, altamente 
profissionalizado, transparente, com uma 
excelente estrutura de governança e regido por 
uma legislação moderna e eficiente.

Onde entram os planos familiares nesse 
cenário?
A Abrapp sempre teve como meta a ampliação 
da cobertura previdenciária fechada em nosso 
país. Um grande avanço para a realização desse 
objetivo ocorreu em 2018, quando o Conselho 
Nacional de Previdência Complementar 
consolidou o entendimento de que a legislação 
já trazia os fundamentos para a inclusão de 
membros indiretos dentro do sistema a partir 
dos planos familiares.

Fizemos, então, os ajustes e estudos 
necessários para viabilizar essa expansão, 
a partir de um fundo setorial que tem a 
Abrapp como instituidora, o que facilita 
muito o desenvolvimento e aprovação de 
funcionamento desses planos. 

Atualmente, há 20 planos familiares em 

Devanir Silva, superintendente geral da Abrapp
Foto: Carla Camp

operação no país (dos quais, 25% foram 
criados em parceria com a Abrapp), com 27 mil 
participantes e patrimônio de R$ 206 milhões. 
A expectativa é que, até 2022, tenhamos 120 
planos, com 500 mil participantes e patrimônio 
de R$ 2 bilhões. Mas o potencial de crescimento 
é enorme, uma vez que o sistema fechado de 
previdência complementar atende 3,6 milhões 
de participantes e assistidos.

Quais os benefícios de participar de um 
plano familiar?
Há vários modelos de planos para esse 
segmento. Os mais versáteis – como é o caso 
do Mais Visão, da Visão Prev – apresentam a 
característica previdenciária (de formação de 
reservas para a aposentadoria), mas também 
garantem flexibilidade para resgates parciais e 
até o recebimento de benefícios temporários. 
Isso é muito útil, por exemplo, para um pai que 
faz o plano para o filho que poderá, futuramente, 
retirar parte desses recursos para o pagamento 
de sua faculdade ou de uma especialização no 
exterior.

Assim, o participante de um plano fechado, que 
conta com o valioso apoio de uma empresa 
patrocinadora, estende as vantagens de ter 
essa opção de planejamento financeiro e 
previdenciário para seus familiares, ampliando, 
assim, uma proteção social muito importante.
Outro aspecto interessante é que, com 
a expansão do número de participantes, 
potencializa-se a própria sustentabilidade da 
entidade. Afinal, o aumento da base oferece 
economia de escala, reduzindo os custos per 
capita.

E quais as vantagens desses planos em 
relação à previdência aberta?
A primeira delas é que as entidades fechadas 
não têm finalidade lucrativa como é o caso 
de instituições financeiras e seguradoras 
que operam planos abertos de previdência. 
Esse aspecto tem impactos significativos nos 
investimentos, sobretudo no longo prazo. 
Afinal, mesmo uma pequena diferença, de 1% 
ou 2% anuais, se torna enorme no decorrer de 
vários anos.

Além disso, as entidades fechadas são 
altamente capacitadas e especializadas na 
gestão de planos de previdência e oferecem 
produtos e serviços mais customizados, com 
maior flexibilidade para os participantes, 
inclusive, em alguns casos, com opções de 
carteiras de investimentos diferenciadas. 
Em termos de governança, também merece 
destaque a presença de representantes dos 
participantes e assistidos em seus Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, o que assegura maior 
transparência e pluralidade à sua gestão.

Os planos familiares vieram, então, para 
ficar?
Com certeza! Precisamos incentivar os nossos 
familiares, sobretudo os mais jovens, a formar 
uma boa reserva financeira para realizar 
seus sonhos e para a aposentadoria. Temos 
que ser verdadeiros consultores para ajudá-
los a constituir um patrimônio consistente, 
aproveitando todas as vantagens de um plano 
familiar. É uma ação educacional e, ao mesmo 
tempo, um gesto de cuidado e afeto.
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Que valor você dá para
a sua família?

V A L O R E S

O plano Mais Visão toca em um aspecto fundamental do relacionamento familiar: os valores que 
recebemos e transmitimos. Por isso, seu lançamento oficial contou com uma palestra online 

do psicoterapeuta Leo Fraiman que abordou a importância de identificar, priorizar e compartilhar 
valores essenciais para um bom relacionamento familiar e social.

Leo comentou, logo no início da apresentação, 
que um livro muito marcante em sua formação 
foi “Em busca de sentido”, do escritor Viktor 
Frankl, que retrata suas experiências como 
prisioneiro em um campo de concentração 
na Segunda Guerra Mundial. “Ele observou, 
que naquela situação extrema, havia pessoas 
com grande energia interior, força e esperança. 
Frankl passou, então, a entrevistá-las para 
entender de onde tiravam tamanha resiliência. 
Foi a primeira vez que vi a expressão ‘projeto 
de vida’ e tive o insight de que queria contribuir 
para que as pessoas identificassem seus 
projetos de vida e, assim, tomassem seu futuro 
nas mãos e construíssem uma existência boa 
e feliz.” Leo Fraiman, psicoterapeuta

Mas como alcançar essa conquista? Segundo 
Fraiman, a base é ter e seguir valores claros. 
“Vivemos em um mundo cada vez mais 
instável, imprevisível, complexo, competitivo, 
exigente e acelerado. Temos uma existência 
mais conectada e que, no entanto, pode ser 
também mais solitária. Nesse contexto, quem 
se orienta por valores claros consegue navegar 
muito mais facilmente pelas incertezas da 
vida.”

Esses valores pertencem ao universo de cada 
família e devem ser definidos, compartilhados, 
exercitados por todos e cobrados. “Caso 
contrário, crianças e adolescentes podem 
se tornar mimados, superprotegidos, sem 
referência e ‘musculatura’ para enfrentar o 
mundo e as demandas da vida adulta. Atender 
a todos os seus desejos e vontades é um 
desserviço ao seu amadurecimento e bem-
estar.”

Mas que valores deveriam ser comuns a todas 
as famílias para a construção de uma sociedade 
mais justa e íntegra? “Nesse caso, menos é 
mais. Não é preciso ter uma lista extensa, mas é 
indispensável combinar e exigir o cumprimento 
do que foi definido. Grandes valores abrangem 
uma série de comportamentos que nos 
ajudam a ser pessoas melhores, individual e 
coletivamente”, alerta Leo Fraiman ao indicar 
quatro valores que considera primordiais. 
Confira:

1. COOPERAÇÃO 
“É preciso dividir as tarefas entre todos, fazer 
a sua parte e saber trabalhar em equipe. Há 
muitas oportunidades dentro de casa (como 
colocar a mesa, lavar a louça ou levar o lixo 
para fora) e também em sociedade (como 
não sujar as ruas, respeitar os bens públicos, 
cumprir as regras e as leis). Somente quando 

todos cooperam uma família, uma empresa, 
uma cidade ou um país funcionam de forma 
harmônica.”

2. LIBERDADE 
“Liberdade não quer dizer fazer tudo o que 
eu quero o tempo todo. Isso é libertinagem, 
negligência, permissividade. Liberdade é fazer 
o bem para mim sem prejudicar o outro. É 
exercer o meu bem-estar, cuidando do bem-
estar das demais pessoas, considerando 
e valorizando nossas diferenças, sem 
discriminação, machismo e xenofobia 
que podem se manifestar em piadinhas e 
brincadeiras aparentemente inofensivas, mas 
que magoam.”

3. RESPEITO
“Ter respeito significa se interessar pelo outro, 
entender que todos importam e não apenas 
eu e meus problemas, desejos e vontades. 
Respeito é, às vezes, nos sacrificarmos pelo 
outro! Eu recomendo muito, por exemplo, 
que as crianças e adolescentes participem das 
visitas a parentes doentes e idosos ou que, 
agora na pandemia, estejam presentes nos 
calls familiares. Respeito é saber que estamos 
juntos nas horas agradáveis e também nas 
difíceis. A vida não é só alegria e divertimento.”

4. AMOR
“Aqui englobamos a importância do carinho, 
do cuidar, do prestar atenção às pessoas. De 
estarmos juntos, por exemplo, preparando 
uma refeição, vendo um filme, participando de 
um jogo que agrada à maioria (e não somente 
a mim!). De checar se o vizinho ou um familiar 
precisa de algo. De conversar e estar pronto 
para ouvir e entender, abraçar e acolher. Amor 
não é apenas uma palavra, ele se manifesta 
verdadeiramente por meio de ações no 
cotidiano.” 

Clique aqui para saber mais sobre o trabalho de Leo Fraiman 
e aqui para acompanhar seu canal no YouTube.

https://leofraiman.com.br/
https://www.youtube.com/user/canaldoleofraiman
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Família que poupa unida...
C O M  A  P A L A V R A

Em apenas quinze dias, o plano Mais Visão superou 100 adesões (até o fechamento desta edição, 
no dia 30 de outubro, o Mais Visão chegou a 264 participantes). Esse número comprova o desejo dos 

participantes de realmente ajudar seus familiares a investir em seus sonhos e na sua independência 
financeira. Antes e depois do lançamento, o Mirante conversou com alguns participantes para falar 
sobre o significado da família e a importância de pensar no futuro. Acompanhe:

Giovana, de 3 anos, a primeira 
participante do Mais Visão!

“Família é o que dá sentido à vida, é saber que 
podemos contar sempre um com o outro. Nasci em 
São Paulo, em uma família grande, dentro de um 
ambiente acolhedor e protegido. Sou casado, com 
minha esposa Helen, e temos uma filha, Giovanna, de 
três anos, que nasceu em Madri, na Espanha, quando 
fui expatriado pela Telefônica, onde trabalho há treze 
anos. Eu tinha muita expectativa para o lançamento 
do plano família da Visão Prev. Logo que abriu, fiz a 
adesão da Giovanna para que, lá na frente, ela tenha 
um ponto de partida financeiro para explorar as 
possibilidades que desejar. O Mais Visão traz muitas 
vantagens: a governança e a qualidade da Visão Prev, 
perfis de investimentos, custo de administração 
bastante razoável e boa rentabilidade. Tem gente 
muito competente à frente da entidade e isso nos 
tranquiliza para um planejamento mais longo. É 
realmente um privilégio oferecer tudo isso aos nossos 
familiares.”

Fernando Nunes Pereira
(Participante ativo do plano Visão Telefônica)

“Considero a família a base e a estrutura da minha vida. 
Minha mãe veio do interior de Pernambuco e, em São 
Paulo, conheceu meu pai. Somos em três irmãos e eles 
sempre nos proporcionaram o máximo que puderam. 
Infelizmente, meu pai faleceu há pouco tempo e um 
dos suportes que contamos agora, para minha mãe 
e minha irmã que está na faculdade, é a pensão que 
ele deixou. Realmente, sua grande preocupação em 
cuidar da família está sendo atendida, sobretudo 
com o benefício da Visão Prev. Ao contrário do que 
gostaríamos, coisas ruins acontecem, mas ele deixou 
tudo preparado para amparar minha mãe nesse 
momento. Tenho grande admiração por meu pai e 
pela prudência dele em pensar no futuro. É mais um 
exemplo que ele nos deixou!” 

William Siqueira
(Filho de Paulo José Siqueira, aposentado
falecido do plano Visão Telefônica)

“Para mim, família é absolutamente tudo, o meu 
porto seguro. Meus pais vieram do Piauí para tentar a 
vida em São Paulo. Somos em três irmãos e tivemos 
uma condição social muito desafiadora. Comecei 
a trabalhar aos 14 anos e aprendi com minha mãe 
a poupar desde cedo, mesmo que pouco, para não 
passar por dificuldades. Crescer nessa família me 
ensinou que, por maior que seja o revés, não devemos 
desistir de lutar. Por isso, hoje, aos 42 anos, tenho 
duas formações acadêmicas, casa própria, carro e 
felizmente pago minhas contas sem dever nada a 
ninguém. Sou casado, com minha esposa Quédima, 
e temos dois filhos: Davi e Raíssa. Minha família é a 
realização de um sonho, que se renova todos os dias 
e penso muito em nosso futuro. Já estou estudando 
o plano Mais Visão que, com certeza, traz os 
diferenciais positivos da Visão Prev.”

Ronilton Moraes Silva
(Participante ativo do plano Visão Telefônica)

Demonstre todo seu carinho e cuidado. Convide seus 
familiares para conhecer o plano Mais Visão. Acesse e convide!

https://maisvisao.visaoprev.com.br/convidar/
https://maisvisao.visaoprev.com.br/convidar/
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“Família é minha referência para tudo o que escolho 
fazer. Apesar de meus pais terem vindo de famílias 
numerosas, sou filha única. Mesmo assim, meu 
círculo familiar é extenso, porque convivo com meus 
padrinhos e primas que moram aqui em Taubaté, no 
interior de São Paulo. Tenho 26 anos, sou formada 
em Engenharia Civil e sempre recebi muito apoio e 
segurança dos meus pais, pois somos superunidos. 
Meu pai tem um plano de previdência da Visão 
Prev e acompanho de perto a entidade que é muito 
responsável e transparente quando se trata de cuidar 
do futuro das pessoas. Aprendo bastante lendo o 
informativo Mirante e os boletins de investimentos 
e, por isso, estava ansiosa para me inscrever no 
Mais Visão e programar ainda melhor o meu 
futuro, seguindo a lição do meu pai. Posso dizer que, 
sem a Visão Prev, eu não teria me formado e nem 
manteríamos nossa qualidade de vida.”

Júlia Costa
(Filha de Luiz Pereira da Costa, aposentado
do plano Visão Telefônica)

“Família é toda a nossa origem e história. Sou de uma 
família grande, tenho quatro irmãos, todos homens. 
Meu pai lutou muito para nos criar e para estudarmos. 
Devido às dificuldades, ele sempre nos incentivou a 
economizar para garantir o amanhã. Foi um grande 
ensinamento! Tenho 58 anos e me aposentei da 
Telefônica em 2015. Sou casado há 32 anos com 
a Maria Eugênia e temos duas filhas: Kaíssa que é 
publicitária e Mariana, arquiteta. Elas são nosso maior 
orgulho. Minha esposa também é assistida da Visão 
Prev e vínhamos acompanhando os comunicados, 
atentos ao lançamento do Mais Visão. Já fizemos a 
adesão da Mariana, pois a Kaíssa está indo trabalhar 
em uma empresa alemã em Berlim, e abrimos mais 
um plano para mim e outro para minha esposa. Achei 
as regras bem interessantes, sobretudo a flexibilidade 
para as retiradas, e confiamos bastante na Visão Prev. 
É, sem dúvida, uma ótima opção de investimento!” 

Cícero de Godoy Nascimento
(Aposentado do plano Visão Telefônica)

“Valorizo muito minha família que me proporciona 
energia e equilíbrio. Tenho apenas uma irmã, mas 
minha família é bem grande, com vários tios e primos, 
todos unidos e em sintonia. Sou casada, com meu 
marido Milton, e temos uma filha, a Isabelle, de 18 
anos. Trabalho há um bom tempo com previdência 
complementar, inclusive fui funcionária da Visão Prev, 
e acredito totalmente na gestão da entidade, sua 
transparência e respeito aos participantes. O Mais 
Visão chegou na hora certa, já fizemos a adesão da 
Isa e sei que é o melhor presente que poderíamos lhe 
dar! Nosso foco é a aposentadoria, o longo prazo, para 
que ela possa estar sossegada quando sair da ativa, 
sem medos ou inseguranças. Também fiz um call 
com minha mãe, irmã e sobrinha para incentivá-las a 
participar.”

Gisele Luciana Pupin
(Autopatrocinada do plano Visão Telefônica)

A 100ª adesão!

“Família é segurança, é o meio onde podemos ficar sem 
preocupação ou estresse. Somos do Rio Grande do Sul 
e nossa família tem mais de 70 pessoas, gente muito 
festeira e alegre! Sou casada há quase dez anos com o 
Sérgio e temos um bebê de poucos meses. Assim que 
ficou sabendo que a Visão Prev ia lançar um plano para 
os familiares, meu pai falou comigo. Primeiro, entrei 
eu, depois o meu bebê e, em breve, meu marido. Não 
vamos deixar passar essa oportunidade e depender 
do INSS no futuro, pois as perspectivas não parecem 
boas. Queremos estabilidade e tranquilidade para nós 
dois e, para o meu filho, a ideia é usar os recursos para a 
universidade ou para um apartamento, mas veremos 
lá na frente. Conhecemos a rentabilidade e a solidez 
da Visão Prev, o que é essencial para investimentos 
desse tipo.” 

Bárbara Vial Polidori Backes
(Filha de Ricardo Morosini Polidori, aposentado
do plano Visão Telefônica)
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“A família é o nosso bem mais precioso, o mais 
valioso tesouro! Tenho cinco irmãos e nossos 
pais nos ensinaram a ser muito unidos. Qualquer 
comemoração já virava uma grande festa! Depois de 
alguns anos de namoro e já formada, casei-me com 
o Antonio e tivemos nosso filho Murilo, que hoje está 
com 14 anos. Com a instabilidade atual em nosso país, 
pensamos em ter um futuro mais tranquilo e, por isso, 
fiquei tão contente com a chegada do Mais Visão, um 
plano que traz realmente muitas vantagens. Depois de 
analisar com o meu marido, as regras e a performance 
dos investimentos, resolvi aderir e portar todos os 
recursos do meu plano de previdência anterior para a 
Visão Prev. Esse dinheiro será destinado para minha 
aposentadoria, pois precisamos formar um pé-de-
meia que nos dê estabilidade lá na frente.”

Maria Isabel de Oliveira Franca Almeida
(Esposa de Antonio Florencio de Almeida,
participante ativo do plano Visão Multi)

Antes de aderir ao Mais Visão marque um 
atendimento virtual com um dos nossos

especialistas e tire todas as suas dúvidas!

Visão Prev Sociedade de Previdência Complementar
Alameda Santos, 787 - Conjuntos 11 e 12. Jardim Paulista – São Paulo-SP

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Capital, regiões metropolitanas de SP e ligações internacionais (fixo + celular):

11 5508.8000 - seg. a sex. das 7h às 19h

Demais localidades (fixo + celular):
0800.771.7738 - seg. a sex. das 7h às 19h

https://www.visaoprev.com.br/atendimento-e-comunicacao/noticias/noticias/419-atendimento-virtual-maisvisao
https://www.facebook.com/visaoprevprevidencia/
https://www.instagram.com/visaoprev/
https://www.linkedin.com/company/9341321
https://www.youtube.com/visaoprevprevidencia

