
/

MAIS VISÃO

Com o plano família da Visão Prev,
mais pessoas estão conseguindo
programar a realização de seus
sonhos!

PERFIL DE INVESTIMENTOS

Em dezembro, você pode alterar seu
per�l, mas antes faça o teste de
suitability para uma escolha mais
consciente.

CONTRIBUIÇÃO MENSAL

Talvez esteja na hora de aumentar
seu investimento mensal no plano...
em dezembro, você pode tomar essa
decisão!

https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/373/por-que-eu-aderi-ao-mais-visao
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/374/esta-pensando-em-trocar-de-perfil
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/375/quanto-mais-melhor
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OPÇÃO DE RENDA

O que os assistidos devem levar em
conta para mudar (ou não) sua opção
de renda e de reajuste em dezembro.

VISÃO EDUCA

O programa de educação �nanceira e
previdenciária da Visão Prev convida
você para uma onda de aprendizado.

PREVISÃO

Como tem sido a rentabilidade do
plano nos últimos 5 anos e as
perspectivas no cenário atual.

GOVERNANÇA

A Visão Prev tem, agora, duas
certi�cações ISO: a 9001 (gestão da
qualidade) e a 27001 (gestão da
segurança da informação)!

ENTIDADE DIGITAL

Você consegue atualizar seus dados
cadastrais e sua lista de bene�ciários
também pelo aplicativo da Visão Prev.

TRIBUTAÇÃO

Quem optou pela Tabela Regressiva
de IR pode acompanhar online a
distribuição de seu saldo em cada
alíquota.

QUALIDADE DE VIDA

Perdeu o sono em 2020? Então,
con�ra as dicas do Dr. Geraldo
Lorenzi para recuperar as noites de
descanso e relaxamento.

CURTAS

Migração para o Visão Multi, reajuste
dos benefícios, pagamento de abono,
13ª contribuição de ativos e
autopatrocinados e muito mais!

https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/376/cuide-bem-do-seu-beneficio
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/377/uma-grande-onda-de-aprendizado-com-o-visao-educa
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/378/um-balanco-do-desempenho-do-plano-previsao
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/379/agora-sao-duas-certificacoes-iso
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/380/seu-cadastro-pode-ser-atualizado-pelo-aplicativo
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/381/seu-extrato-regressivo-esta-online
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/382/bom-sono-bons-sonhos
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/383/como-foi-a-migracao-para-o-visao-multi
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POR QUE EU ADERI AO MAIS VISÃO

 

Nos primeiros vinte dias após o seu lançamento, o plano família da Visão Prev conquistou 150
adesões. São irmãos, cônjuges, pais, enteados e muitos outros parentes de participantes (veja na
�gura abaixo) que também podem, agora, dar uma forma mais concreta aos seus desejos para o
futuro. A partir de R$ 100 mensais, é possível entrar no plano e ir, aos poucos, construindo a
realidade que se pretende encontrar lá na frente.

Todo o time da Visão Prev está dando as boas-vindas aos novos participantes e reforçando aquele
compromisso com a transparência e a qualidade na gestão e no atendimento que seus mais de 20
mil participantes já conhecem tão bem. Con�ra três depoimentos de quem está aproveitando essa
oportunidade!
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“Logo que o plano foi lançado, minha mãe me falou a
respeito. Conversei bastante com ela e meu irmão, que
também é participante, e �quei muito animado porque
é uma excelente opção para investir de forma segura e
com resultados melhores do que nos bancos. Sei que a
Visão Prev é uma entidade con�ável e transparente, o
que é essencial. Inicialmente, meu objetivo é utilizar o
plano para a aposentadoria, mas lá na frente, quando
tiver minha família e vierem os �lhos, imagino que vou
precisar pensar no estudo deles e na casa própria.”

Regis Nemezio, �lho de Terezinha da Silva Granja,
assistida do plano Visão Telefônica, e irmão de Gustavo
Nemezio, participante ativo do plano Visão Telefônica 

 

 “Essa iniciativa da Visão Prev é importantíssima. Quem
ama se preocupa e quer sempre o bem do outro;
portanto, estender um benefício tão maravilhoso à
família é excelente. Meu marido Leonardo e eu fomos
informados pelo meu sogro, lemos os comunicados
iniciais, assistimos à live e gostamos muito do que
ouvimos, sobretudo da �exibilidade do plano e da
escolha de per�l de investimentos. A princípio,
pretendemos economizar para complementar a
aposentadoria, mas como sabemos da �exibilidade das
regras, mudanças de foco podem ocorrer... Guardar
dinheiro �cou mais fácil!”

Patrícia Abilaine Stuginski, nora de Pedro Vitorio
Stuginski, assistido do plano Visão Telefônica
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  “Fiz a adesão para a minha enteada, a Maria Eduarda,
de doze anos, �lha da minha esposa Rita, com quem
estou casado há dez anos. Fico muito feliz por trabalhar
em uma empresa que nos oferece um benefício tão
valioso e, agora, nos permite incluir nossos familiares.
Achei fantástica a possibilidade de investir para a Duda
em uma entidade na qual acredito e con�o. Tenho
certeza de que será uma ótima reserva para a educação
dela. Se não precisar para os estudos, talvez a compra
de um imóvel ou até a aposentadoria... ainda veremos,
mas o importante é aproveitar essa oportunidade!”

Eduardo  Gomes da Silva, participante ativo do plano
Visão Telefônica.
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ESTÁ PENSANDO EM TROCAR DE
PERFIL?

 

A forte turbulência dos mercados em 2020 faz com que os investidores �quem preocupados e em
dúvida sobre a melhor alocação para seus recursos. Nessas horas, é bom respirar fundo e lembrar os
fundamentos da escolha de seus investimentos, sobretudo os que estão posicionados em
previdência complementar que devem pressupor um horizonte mais longo, não estando, em geral,
tão atrelados a situações mais momentâneas e passageiras. Mesmo no novo plano Mais Visão, o
primeiro resgate parcial só será permitido daqui a três anos.

De qualquer forma, durante o mês de dezembro, os participantes dos planos Visão Telefônica, Visão
Multi e Mais Visão poderão, se quiserem, alterar a opção escolhida entre os cinco per�s de
investimentos oferecidos pela Visão Prev (veja no quadro abaixo as características de cada carteira).
A mudança pode ser feita na área restrita do site ou pelo aplicativo da entidade.

Vale sempre destacar que não existe um “per�l ideal”: a alternativa mais adequada é aquela que
atende às suas expectativas e lhe permite dormir sem muitos sobressaltos. Para isso, é preciso saber
qual o seu nível de tolerância ao risco e às oscilações na rentabilidade.
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O teste de per�l de investidor (suitability) criado pela Visão Prev pode ser de grande ajuda nesse
processo de autoconhecimento. Ele avalia, de forma rápida e direta, aspectos ligados ao seu objetivo
como investidor, momento de vida, conhecimento do mercado �nanceiro, experiência como
investidor, a representatividade dos investimentos na Visão Prev em seu patrimônio total e sua
tolerância ao risco.

Ele está disponível na área restrita do site e, por exigência legal, deve ser repetido a cada 36 meses
ou sempre que você sentir necessidade de revisitar essas questões. Que tal hoje mesmo?

 

COMO SOLICITAR

Você pode fazer a alteração de per�l de investimentos pela área restrita do site ou pelo
aplicativo da Visão Prev. Para baixar o aplicativo, procure por “Visão Prev” nas lojas App

Store ou Google Play.

 

TROCAS FREQUENTES

É bom lembrar que as mudanças frequentes de per�l não são recomendadas. Con�ra um
estudo da Visão Prev sobre esse tema na edição 85 do Mirante (clique aqui).

 

https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/314/perfil-de-investimentos-e-bom-evitar-o-excesso-de-alteracoes
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5 OPÇÕES BEM
DIFERENTES

Os cinco per�s de investimentos apresentam níveis de
risco e volatilidade bastante diversos:

 

SUPER CONSERVADOR

Para quem sente muita aversão a risco e grande desconforto em períodos de �utuação da
rentabilidade.

 

CONSERVADOR

Para aqueles que querem pouco risco nos investimentos. Mesmo assim, esse per�l pode apresentar
oscilação nos resultados, inclusive com rentabilidade negativa, pois investe em títulos de renda �xa
de curto e médio prazos (até 5 anos).

 

MODERADO

Para quem tem tolerância à volatilidade, quer assumir um pouco mais de risco e consegue entender
períodos de rentabilidade negativa. Esse per�l aplica em títulos de renda �xa de curto, médio e longo
prazos (acima de 5 anos), renda variável e estruturados (multimercado e investimentos no exterior).
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AGRESSIVO

Para os que têm maior tolerância à volatilidade e estão preparados para lidar com maior risco e
períodos de rentabilidade negativa. Essa opção tem os mesmos investimentos que o per�l
Moderado, mas com alocação maior em títulos de renda �xa de longo prazo, renda variável e
estruturados.

 

AGRESSIVO RENDA FIXA LONGO PRAZO

Para quem tem alta tolerância à volatilidade, deseja assumir maior risco e sabe enfrentar períodos de
rentabilidade negativa. Investe em títulos de renda �xa, na maioria, de longo prazo (acima 5 anos).
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QUANTO MAIS, MELHOR!

 

Estar preparado para enfrentar imprevistos. Sem dúvida, este será um dos grandes ensinamentos
que a pandemia de covid-19 deixará para todos! Mas é bom lembrar também dos “previstos” – ou
seja, aqueles acontecimentos que esperam por todos em algum momento da vida. Isto vale tanto
para a chegada da aposentadoria quanto para a realização de projetos que vão sendo construídos ao
longo dos anos.

Por isso, direcionar para o seu plano na Visão Prev uma boa contribuição mensal pode fazer muita
diferença! Com a gestão especializada da entidade, seus recursos têm mais possibilidade de alcançar
o patamar que você deseja.  Se você é participante ativo dos planos Visão Telefônica ou Visão Multi, a
contrapartida da patrocinadora sobre seus investimentos é uma vantagem adicional que precisa ser
valorizada e bem aproveitada.

Em dezembro, é possível alterar o valor da contribuição mensal na Visão Prev. Entenda as opções
disponíveis para o seu plano, faça suas contas e aumente seu patrimônio!
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Para o plano Visão Telefônica 
(participantes ativos e autopatrocinados)

Básica*: opcional e em percentual inteiro, de 0% a 8% do Salário de Participação, descontada
em folha, com contrapartida de 100% da patrocinadora para os ativos.
Suplementar: opcional e em percentual inteiro sobre o Salário de Participação, descontada em
folha, sem contrapartida da patrocinadora.

Há também a Contribuição Esporádica que é opcional, sem contrapartida da patrocinadora, e pode
ser feita no valor e frequência de�nidos por você.

* Para quem era elegível à aposentadoria no momento da incorporação dos planos, foram mantidas
a Contribuição Básica (até 2%) e a Adicional (até 7%).

 

Para o plano Visão Multi 
(participantes ativos e autopatrocinados)

Básica: obrigatória e em percentual inteiro, de 0% a 2% do Salário de Participação, descontada
em folha, com contrapartida da patrocinadora proporcional ao tempo de empresa para os
ativos.
Adicional:  opcional, em percentual inteiro, de 0% a 5% sobre a parcela do Salário de
Participação que exceder 9 URPs (clique aqui para consultar o valor da URP), descontada em
folha, com contrapartida da patrocinadora proporcional ao tempo de empresa para os ativos.
Suplementar: opcional, em percentual inteiro sobre o Salário de Participação, descontada em
folha, sem contrapartida da patrocinadora. 

Há também a Contribuição Esporádica que é opcional, sem contrapartida da patrocinadora, e pode
ser feita no valor e frequência de�nidos por você.

 

Para o plano Mais Visão

Básica: contribuição mensal de, no mínimo, 1 URP (Unidade de Referência Padrão), atualmente
equivalente a R$ 100,00.

Há também a Contribuição Esporádica que é opcional, sem periodicidade de�nida, e pode ser feita
no valor e frequência estabelecidos por você, com valor mínimo de 1 URP (Unidade de Referência
Padrão), atualmente equivalente a R$ 100,00.

 

https://www.visaoprev.com.br/images/ParametrosContribuicoes/URP.pdf
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COMO SOLICITAR

Você pode fazer a alteração de contribuição pela área restrita do site ou pelo aplicativo
da Visão Prev. Para baixar o aplicativo, procure por “Visão Prev” nas lojas App Store ou

Google Play.

 

Para ter uma visão clara de como suas contribuições impactam na formação do seu
patrimônio no plano, utilize o Simulador para Ativos disponível no site da Visão Prev

(clique aqui).

 

E será que você está aproveitando totalmente o benefício �scal? Ele permite a dedução de
seus investimentos na Visão Prev da base de cálculo do IR, até o limite de 12% da renda

bruta anual (para quem utiliza o modelo completo). Clique aqui para saber mais a
respeito e use o Simulador de Incentivo Fiscal para fazer os seus cálculos (acesse por

aqui).

 

https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/simulador-ativos
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/307/voce-esta-usando-mesmo-o-incentivo-fiscal-do-seu-plano
https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/simulador-incentivo-fiscal
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CUIDE BEM DO SEU BENEFÍCIO

 

Duas vezes por ano, nos meses de junho e dezembro, os assistidos dos planos Visão Telefônica e
Visão Multi podem alterar tanto a forma de recebimento de seu benefício mensal como a
periodicidade de seu reajuste. Essas são as opções disponíveis:

Renda mensal por um período determinado entre 5 e 30 anos.
Renda mensal correspondente a um percentual entre 0% e 2% do saldo total.

É permitido trocar de uma modalidade para a outra ou rever as variáveis dentro de sua escolha atual,
reduzindo ou aumentando o prazo ou o percentual de recebimento.

Já o reajuste do benefício pode ser feito mensalmente ou uma vez por ano. No reajuste mensal, o
valor é recalculado a cada pagamento, com base no retorno obtido pelo per�l de investimentos em
que os recursos estão alocados. Na opção anual, o benefício é recalculado em dezembro,
considerando a rentabilidade acumulada desde o último reajuste.
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DURAÇÃO DO SALDO

 

Essa de�nição precisa levar em conta alguns aspectos fundamentais para evitar o término dos
recursos antes do previsto. Na modalidade de percentual do saldo, não há garantia de duração do
benefício que depende diretamente da rentabilidade dos investimentos e do valor da retirada
mensal. Se o percentual de�nido for menor do que a rentabilidade, o patrimônio durará por mais
tempo. No entanto, se o benefício for superior à rentabilidade, as reservas tendem a se esgotar mais
rapidamente.

Uma boa dica é usar o Simulador para Assistidos que mostra com clareza o impacto dessas variáveis
na preservação do patrimônio no plano. Isso porque a ferramenta apresenta o comportamento do
saldo e do benefício a partir de diferentes escolhas de renda e cenários de rentabilidade. Clique aqui
para fazer quantas simulações quiser.

 

COMO SOLICITAR

Você pode fazer a alteração de renda pela área restrita do site ou pelo aplicativo da
Visão Prev. Para baixar o aplicativo, procure por “Visão Prev” nas lojas App Store ou Google

Play.

 

https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/simulador-assistidos
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UMA GRANDE ONDA DE
APRENDIZADO COM O VISÃO EDUCA

 

Cuidar bem do seu futuro depende de diversos aspectos e, com certeza, um deles é saber gerir
corretamente as suas �nanças. Assim, você pode fazer escolhas e tomar decisões que vão lhe
aproximar do que você mais deseja: uma viagem especial, um curso, a aquisição de um imóvel e,
sobretudo, uma aposentadoria tranquila!

Nem todos, porém, partem do mesmo lugar na hora de entrar nesse mar de informações, notícias e
conteúdos sobre economia e o mercado �nanceiro. Tudo depende do quanto você já sabe e do que
ainda precisa aprender. Para ajudar nessa jornada, a Visão Prev deu uma repaginada completa no
seu programa de educação �nanceira e previdenciária, o Visão Educa. A nova versão, em formato de
blog, parte de uma analogia com o processo de nadar: há aqueles que estão começando, os que se
viram bem na água e os que já se movimentam com total familiaridade.
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“Lançamos uma onda de aprendizado para incentivar nossos participantes e a sociedade em geral a
mergulhar nesse universo, percorrendo diferentes trilhas a partir de três níveis de conhecimento
prévio”, conta Paulina Ferreira Pantalião, diretora de Previdência da Visão Prev. Por isso, o Visão
Educa foi totalmente renovado. “Gerir bem as nossas �nanças e investimentos é essencial para que
possamos conquistar uma vida tranquila. Acreditamos que a Visão Prev tem um papel relevante
nesse processo. Assim, todos que seguem nossas páginas nas redes sociais ou acessam nosso site
estão sendo convidados para esse novo momento do Visão Educa.”

 

DESAFIOS SOB MEDIDA

Antes de participar, você deve responder a um teste com cinco perguntas que ajudam a avaliar sua
expertise no assunto. Suas respostas indicam a hashtag que mais combina com você: #aprendendo a
nadar, #nadando ou #nadando de braçada. Mas, é claro, todos podem acessar o conteúdo completo
a qualquer momento e ampliar, pouco a pouco, seu domínio dos temas abordados.

A identi�cação do nível de compreensão é importante para que as pessoas estejam corretamente
posicionadas durante o “Desa�o Visão Educa”: semanalmente, está sendo publicado um novo
conteúdo para cada um dos três níveis, ao longo de onze semanas. Ou seja, haverá sempre
novidades a descobrir e todos podem evoluir, juntos, nesse aprendizado.

O objetivo é que, após percorrer todos os níveis, os participantes consigam entender melhor o
universo �nanceiro e a própria política de investimentos da Visão Prev. Tudo isso de maneira simples
e agradável, facilitando o entendimento. Entre os assuntos já divulgados para os três níveis, estão:
planejamento e mentalidade �nanceira, per�s de investimento, risco e retorno, política de
investimento, benchmark, renda �xa e renda variável.

Muitos outros conteúdos estão a caminho para estimular esse aprendizado contínuo e crescente.
Assim, todos saberão como reagir, em meio a águas mais calmas ou agitadas, e fazer boas escolhas
para a gestão do seu dinheiro!

 

QUER VER TUDO ISSO DE PERTO?

Então, clique aqui e mergulhe no novo Visão Educa!

https://visaoeduca.visaoprev.com.br/
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UM BALANÇO DO DESEMPENHO DO
PLANO PREVISÃO

           

O mês de março de 2015 marcou o primeiro pagamento de benefícios do PreVisão. No total, 451
assistidos, com um patrimônio da ordem de R$ 346 milhões, aderiram ao plano recém-criado,
visando obter uma rentabilidade mais estável para seus recursos, longe das turbulências do mercado
�nanceiro.

Para isso, a Visão Prev adquiriu títulos atrelados à in�ação (NTN-B), com o objetivo de levar esses
papéis marcados na curva até o vencimento, com uma taxa média de IPCA + 6,12% ao ano, naquele
momento. A escolha dos títulos e seu vencimento levou em conta estudos de ALM (Asset Liability
Management) que permitem alinhar a gestão dos ativos (os investimentos) e dos passivos (os
recursos para pagamento das obrigações do plano). Nesses estudos, foram avaliadas diversas
premissas, especialmente a expectativa de vida dos participantes, a rentabilidade dos títulos públicos
marcados na curva e dos recursos “em caixa”.
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A parte do patrimônio mantida “em caixa” é usada para pagamento dos benefícios, da parcela única
em caso de óbito do assistido e para concessão de empréstimos, entre outros. Por isso, o patrimônio
“em caixa” é aplicado em títulos com liquidez diária, tendo como estimativa uma rentabilidade de 3%
anuais. Vale destacar que, em março de 2015, a taxa Selic era de 12,15% e o IPCA acumulado nos
doze meses anteriores era de 8,13%.

A composição desses dois investimentos (títulos de longo prazo atrelados à in�ação e ativos com
liquidez diária) representava, naquele momento, uma taxa média ponderada de IPCA + 5,81% ao ano.

 

DESDE ENTÃO... 

De março de 2015 a 31 de agosto de 2020 (mais de 5 anos), a Visão Prev obteve retorno superior a
essa referência (IPCA + 5,81% ao ano), devido à composição dos títulos da carteira e à gestão da
parcela “em caixa”:

Referência retorno (IPCA + 5,81% ao ano)   ->   76,65% (de março de 2015 a agosto de 2020)
Retorno real do plano no período -> 78,37% (de março de 2015 a agosto de 2020)

 

AS PERSPECTIVAS

A taxa Selic está hoje em 2%, a menor desde o início da série histórica, em 1996. Enquanto isso, o
Relatório de Mercado Focus, divulgado pelo Banco Central na primeira semana de outubro, prevê
uma in�ação em torno de 2,12% (IPCA). Ou seja, o cenário aponta, de forma inédita, para a
ocorrência de taxas de juros reais negativas no país.

Essa perspectiva tem impacto sobre todo o mercado �nanceiro, em especial sobre os investimentos
de longo prazo das entidades de previdência complementar e, portanto, sobre a rentabilidade do
plano PreVisão. Esse cenário, que não se sabe quanto tempo poderá durar, somado à maturação da
carteira de NTN-B e às hipóteses atuarias veri�cadas atualmente, poderá levar à obtenção de uma
rentabilidade um pouco abaixo da referência (IPCA + 5,81% ao ano) em 2020.

As estimativas indicam um retorno próximo a IPCA + 5,60% anuais. Considerando que a projeção da
média da Selic pelo Relatório de Mercado Focus para 2020 é de 2,80% anuais, essa rentabilidade
representará, mesmo assim, um retorno aproximado de 300% da taxa Selic.

É difícil antecipar as tendências para os próximos anos, sobretudo em função da realidade atual,
fortemente impactada pela pandemia de covid-19. Tudo dependerá da recuperação da economia e
da de�nição do patamar das taxas de juros no país. “De nossa parte, continuaremos fazendo a
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gestão do caixa, dentro da Política de Investimentos original do PreVisão, sem trazer riscos de
rentabilidade negativa ao plano”, destaca Gustavo de Castro Araujo, diretor de Investimentos da
Visão Prev.

 

A rentabilidade do plano PreVisão, com movimentações diárias, é divulgada na área aberta
do site da Visão Prev. Clique aqui para visualizar.

 

https://www.visaoprev.com.br/investimentos/rentabilidade-novo-menu/rentabilidade
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AGORA, SÃO DUAS CERTIFICAÇÕES
ISO!

Em novembro, a equipe da Visão Prev �cou de prontidão para as auditorias de recerti�cação da
norma ISO 9001 e certi�cação da norma 27001. Os pro�ssionais do Bureau Veritas (também
conhecido como BVQi) examinaram a documentação e detalhamento de �uxos e processos de todas
as áreas, checando se as rotinas, métricas e acompanhamentos estão corretamente descritos e
documentados. Além disso, foram realizadas entrevistas com os colaboradores para analisar seu
envolvimento e conhecimento sobre suas atividades, a política e objetivos de qualidade, bem como a
gestão de riscos e impactos de seu trabalho.

Mesmo ocorrendo remotamente, em função da pandemia de covid-19, as auditorias exigiram
elevado know-how para cumprir as expectativas dos agentes do Bureau Veritas quanto à
conformidade dos processos em relação ao que é prescrito pelas normas. Resultado: mais duas
certi�cações ISO para a Visão Prev!

 

MAS O QUE É ISO?
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A sigla ISO refere-se à International Organization for Standardization, uma organização criada em
1946, em Londres (Inglaterra), com o objetivo de facilitar as relações comerciais internacionais a
partir da criação de normas que pudessem ser utilizadas igualmente por todas as nações. Desde
1949, sua sede é em Genebra (na Suíça) e hoje 162 países integram o sistema ISO que é formado por
dezenas de normas e padrões, com destaque para as séries ISO 9000 (gestão da qualidade), 14000
(gestão ambiental) e 27000 (gestão de segurança da informação).

 

POR QUE SE CERTIFICAR?

 

A norma ISO 9001 trata especi�camente dos requisitos
para estabelecer um Sistema de Gestão da Qualidade de
excelência e permite às organizações veri�car a
consistência e e�cácia de seus processos. A Visão Prev
recebeu a certi�cação de conformidade com a ISO 9001
pela primeira vez em 2012 para seus processos de
atendimento e, posteriormente, todas as áreas da
entidade foram certi�cadas.

 

A norma ISO 27001 tem como foco a de�nição de
um  Sistema de Gestão de Segurança da Informação a
partir de quatro atributos básicos: con�dencialidade,
integridade, disponibilidade e autenticidade. Entre suas
exigências, estão a criação de ferramentas de controle
de acesso, realização de testes de continuidade e
gerenciamento de riscos e competências para garantir o
armazenamento e uso seguro das informações. A
obtenção dessa certi�cação é ainda mais relevante com
a recente entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD).
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“A manutenção das certi�cações é validada anualmente e requer a melhoria contínua de todos os
processos, �uxos e interações entre as áreas, o que demanda um grande compromisso por parte de
cada colaborador e da Visão Prev como um todo”, explica Guilherme Bittencourt Ramos de Oliveira,
diretor de Administração e Controle. E quem ganha com isso são os participantes e assistidos que
recebem, assim, um atestado da excelência do trabalho realizado pelo time da entidade!
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SEU CADASTRO PODE SER
ATUALIZADO PELO APLICATIVO

 

 

Avançando em sua meta de disponibilizar serviços e processos de forma digital (o que agora, com o
afastamento social, é ainda mais importante!), a Visão Prev acaba de liberar a atualização cadastral
também pelo aplicativo da entidade. Assim, será ainda mais fácil manter seu cadastro sempre em
dia!

 

O que você pode alterar

Dados pessoais
Dados de contato
Dados bancários
Bene�ciários
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O passo a passo

Veja, a seguir, as principais telas para cada procedimento e, em caso de dúvida, entre em contato
com os canais de relacionamento da Visão Prev.

 

 

1. Na tela inicial do aplicativo, clique nas 3 barras
laterais no canto superior esquerdo para abrir o menu
com as opções. Entre, então, em “Meu Cadastro”.

 

 



/

2. Na tela “Dados Pessoais”, você pode editar suas
informações, clicando sobre o campo que deve ser
atualizado. Depois, é só inserir o dado correto e salvar.
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3. Na tela “Contatos”, é possível alterar seu número de
telefone �xo, celular, e-mail (pessoal e pro�ssional) e
endereço. Escolha os campos para atualizar e salve os
dados.
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4. Na tela “Dados Bancários”, os participantes ativos
podem atualizar o banco e/ou a conta corrente
registrados na Visão Prev. É necessário apenas
selecionar o campo a ser alterado e salvar as
informações.
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5. Na tela “Bene�ciários”, você visualiza todas as pessoas
que constam em sua lista.
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6. Clicando sobre cada nome, você pode editar as
informações cadastradas. Basta clicar sobre o campo a
ser atualizado, alterar o dado e salvar.
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7. Para incluir um bene�ciário em sua lista, é preciso
clicar no botão “Adicionar Bene�ciário”, preencher os
dados e salvar.
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8. Para retirar um bene�ciário de sua lista, você deve
selecionar o seu nome e clicar no botão “Excluir
Bene�ciário”.

 

 

IMPORTANTE

Ao �nal de cada etapa, veri�que sempre se você salvou corretamente as informações
editadas.
No caso de atualização, inclusão ou exclusão de bene�ciários, você será direcionado
para a tela principal de sua lista. Nela, é preciso clicar sobre a opção “Pendente de
Envio para Aprovação” e, em seguida, “Realizar Con�rmação”. Como medida de
segurança, a Visão Prev enviará, então, um e-mail com um link para que você valide e
conclua o processo.
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SEU EXTRATO REGRESSIVO ESTÁ
ONLINE

 

Os participantes que optaram pela Tabela Regressiva de IR para a tributação de seu benefício na
Visão Prev podem, agora, acompanhar pelo site três informações fundamentais:

1. A distribuição de seu saldo nas diferentes alíquotas da Tabela Regressiva
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2. O grá�co com o valor de seu saldo distribuído em cada alíquota

 

3. O histórico das movimentações mensais de entrada e saída (no caso dos assistidos)

 

Para acessar as informações, é só entrar na Área do Participante do site (com seu CPF e senha) e
clicar em “Meu Saldo” > “Extrato Regressivo”. As informações são atualizadas mensalmente para que
você possa veri�car quando seus recursos mudam de faixa, com o passar do tempo.

Dessa forma, os assistidos podem checar a alíquota que incide sobre a sua retirada mensal, melhorar
o planejamento de seu benefício (inclusive para eventuais alterações nos meses junho e dezembro) e
programar com mais consciência os saques adicionais permitidos em seu plano. Já os demais
participantes, que ainda não recebem o benefício mensal, podem acompanhar a evolução de seu
saldo e projetar o início da aposentadoria, visando uma menor tributação.
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LEMBRANDO....

Existem dois regimes de tributação dos benefícios pagos em planos de previdência
complementar: pela Tabela Progressiva ou pela Tabela Regressiva. Como estabelece a
legislação, a opção pelo regime tributário é feita até o último dia útil do mês seguinte à
adesão do participante ao plano e não pode mais ser alterada (se não houver escolha,
será determinado o regime progressivo).

A tributação progressiva segue a mesma tabela de alíquotas de Imposto de Renda usada
para os salários (clique aqui para saber mais).

No regime regressivo, os benefícios são tributados com base na tabela abaixo criada pelo
governo para estimular os investimentos de longo prazo em previdência complementar.
Por isso, a alíquota começa mais alta e vai caindo à medida que os recursos permanecem
investidos, sendo que o tempo é contado para cada contribuição realizada. Nessa
modalidade, o Imposto de Renda é retido na fonte de forma de�nitiva, exclusiva e sem
deduções sobre o valor total.

 

https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/262/como-funciona-a-tributacao-dos-beneficios
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BOM SONO, BONS SONHOS!

 

2020 não foi nada fácil... O surgimento – e a continuidade! – da pandemia de covid-19 exigiu muitas
adaptações e ajustes tanto em nossa vida pessoal quanto pro�ssional. Os novos desa�os
despertaram nossa resiliência e proatividade, mas também geraram medo, angústia e ansiedade.
Nesse contexto, o sono foi um dos grandes prejudicados, o que pode trazer consequências graves.
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Dr. Geraldo Lorenzi Filho

Para entender a função e a importância de uma noite
bem dormida, o Mirante entrevistou o Dr. Geraldo
Lorenzi Filho. Con�ra, a seguir, essa conversa e
prepare-se para (re)conquistar boas noites de sono.
Com a chegada de 2021, esse é um grande presente que
você pode se dar: dormir bem. A�nal, precisamos
sonhar sempre e cada vez mais!

 

COMEÇANDO DO COMEÇO, POR QUE NÓS
DORMIMOS?

O sono é o momento de descanso do sistema cardiovascular, respiratório e dos neurônios. Sim, os
neurônios precisam descansar e, quando isso acontece, diminuem os disparos neuronais e o nível de
consciência é alterado. A isso chamamos de sono. Você começa a desligar suas funções habituais que
são basicamente ver, ouvir, falar e pensar.  O sono é ativamente programado pelo cérebro e ele tem
várias fases. 

 

QUAIS SÃO ESSAS FASES?

Nosso sono tem ciclos de aproximadamente 90 minutos que se repetem durante a noite e podem
ser divididos em duas grandes fases: REM e não REM. Na fase REM (sigla de Rapid Eye Movement, em
inglês, que signi�ca movimento rápido dos olhos), há atividade cerebral intensa e hipotonia muscular
máxima (não conseguimos nos mexer). Nessa fase, acontecem os sonhos que têm grande conteúdo
emocional e também são importantes para a memória – ou seja, a seleção do que vai ser guardado
ou descartado. Na fase não REM, há diminuição da atividade cerebral, com redução da frequência
cardíaca e respiratória, relaxamento muscular, queda da temperatura corporal, liberação de
hormônios, desconexão do cérebro e repouso profundo, sem pensamentos.
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ELAS TÊM FUNÇÕES DIFERENTES?

Totalmente diferentes e complementares.  Nelas ocorrem duas faxinas distintas, digamos assim.
Uma com o cérebro ativo (REM), revendo o que aconteceu e dando uma organizada no nosso “disco
rígido”, e a outra (não REM) com o cérebro “desativado”, fazendo uma limpeza metabólica, de toxinas,
radicais livres e impurezas acumuladas.

 

POR QUE DORMIMOS ESPECIALMENTE À NOITE?

Nós somos animais diurnos e nos adaptamos evolutivamente para isso. Dependemos muito da
nossa visão (70% do que recebemos do mundo está relacionado a esse sentido) e ela não é boa à
noite. Quando inventamos a energia elétrica, transformamos essa realidade evolutiva. O problema é
que, agora, �camos acordados à noite – vendo televisão ou grudados no celular – às custas de nossa
�siologia. De manhã, o alarme toca, surgindo um cenário propício para a privação do sono que tem
consequências muito graves.

 

QUAL A IMPORTÂNCIA DO SONO PARA A SAÚDE
FÍSICA E MENTAL?

A escassez do sono pode afetar gravemente o funcionamento do nosso organismo. As pessoas
privadas de sono ou com um sono de má qualidade têm  maior incidência de
depressão,  obesidade,  doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e fadiga generalizada, entre
outros males. 

Nesse sentido, temos duas situações distintas: a insônia,  que é quando a pessoa não consegue
dormir, e a restrição voluntária do sono. Nesse segundo grupo, estão aqueles que �cam até tarde na
frente da TV e do celular ou têm atividades noturnas como faculdade e cursos. Essa restrição no
descanso causa, cumulativamente, os problemas que mencionei.  O único tratamento para privação
de sono é dormir.

 

EXISTE DIFERENÇA ENTRE A PERDA OCASIONAL
OU RECORRENTE DO SONO?
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Sim, principalmente na questão da percepção. Obviamente, você nota quando não dormiu nada uma
noite inteira. No entanto, esse entendimento é menos claro quando a perda é pequena, mas
constante, é como se uma pessoa estivesse perdendo sua energia aos poucos, de forma invisível.

 

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DISTÚRBIOS DO
SONO?

Há mais de 80 distúrbios identi�cados, sendo os dois mais frequentes a apneia obstrutiva do sono e
a insônia.

A apneia é uma doença supercomum e grave. Um estudo feito na cidade de São Paulo apontou que
33% das pessoas submetidas a exames de polissonogra�a apresentaram apneia que é a obstrução
das vias aéreas, com paradas respiratórias recorrentes que podem fazer um estrago considerável.
Isso porque elas provocam microdespertares e quedas no nível de oxigênio no sangue várias vezes
durante a noite. Resultado: as fases do sono não se sucedem adequadamente, podendo causar não
somente sonolência e mal-estar ao longo do dia, mas também distúrbios como irritabilidade,
depressão, perda de memória, di�culdade de concentração, diabetes, hipertensão, arritmia cardíaca,
infarto e risco aumentado de acidente vascular cerebral, entre outros.

As soluções são muitas e dependem do caso, podendo envolver várias condutas: perder peso, pois a
deposição de gordura no pescoço e na barriga contribuem para o fechamento da garganta; dormir
de lado (a posição de barriga para cima agrava o problema); usar uma plaquinha de avanço
mandibular móvel, feita por dentistas, que puxa o queixo para frente e libera a garganta; realizar
exercícios para a musculatura da região com a ajuda de fonoaudiólogos; cirurgias da garganta em
situações especí�cas; e, nos casos mais graves, utilizar um aparelho chamado CPAP, que faz
uma pressão positiva contínua nas vias aéreas.

 

Quer ver um TED TALK do dr. Geraldo Lorenzi Filho sobre apneia do sono? Então, assista aqui:
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E A INSÔNIA?

Na insônia, eu tenho oportunidade de dormir e não durmo. No dia seguinte, passo mal e me sinto
cansado. Mas há dois tipos de insônia: a inicial e a de manutenção. Na inicial, você não consegue
pegar no sono e isso está relacionado com ansiedade, ingestão excessiva de cafeína, �car com a TV
ligada ou  usar o celular na cama, por exemplo.  Porque o sono não tem um interruptor que você
simplesmente liga e desliga, é preciso um ritual, ir diminuindo o ritmo, desativando os aparelhos...

Tu Roncas, Eu Acordo, Ninguém Dorme | Geraldo Lorenzi FiTu Roncas, Eu Acordo, Ninguém Dorme | Geraldo Lorenzi Fi……

https://www.youtube.com/watch?v=BrYaRghjm_0
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quando não fazemos isso, �camos enganando nosso organismo. O excesso de estímulos luminosos,
por exemplo, diminui a produção de melatonina, o hormônio que regula o sono. Também podem ser
muito úteis as técnicas de relaxamento para ajudar a desconectar.

Já na insônia de manutenção, a pessoa adormece, porém tem di�culdade para manter o sono e
acorda de madrugada ou muito cedo. Em geral, isso está mais associado à depressão, ansiedade e
excesso de preocupação (a apneia do sono também pode causar insônia). Se acordar e perceber,
depois de um tempo, que não vai conseguir dormir, o ideal é não �car rolando na cama. É bom
levantar, dar uma volta pela casa, tomar um copo de água (não comer!) e ler um livro com uma luz
indireta baixa (nada de celular ou TV). Se não pegar no sono novamente, procure não dormir até
mais tarde ou tirar uma soneca para “compensar”, pois isso desorganiza de vez o ritmo do sono que
já é bastante frágil no mundo moderno.

 

É POSSÍVEL TER UMA BOA SAÚDE SEM DORMIR
BEM?

Com certeza, não. Nós precisamos de um sono relaxante e restaurador para viver bem. Caso
contrário, desestabilizamos o funcionamento de nosso organismo e inclusive os contratempos se
tornam maiores e mais complexos. Aí é difícil identi�car o que vem primeiro: os problemas ou o sono
ruim, pois tudo �ca confuso e desordenado, sem essa parada para reequilibrar nossos sistemas e
nossa energia. Portanto, o maior conselho que se pode dar a alguém realmente é: tenha uma boa
noite!
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COMO FOI A
MIGRAÇÃO PARA O
VISÃO MULTI

De 12 de agosto a 30 de setembro, os
participantes do plano Visão Telefônica
puderam migrar parcial ou
integralmente seus recursos para o Visão
Multi, conforme as regras de�nidas para
cada tipo de participante: assistidos,
BPDs ou autopatrocinados. O balanço do
processo aponta que 78 participantes,
com um total de R$ 114 milhões,
quiseram aproveitar essa janela
voluntária de troca, efetivada no dia 3 de
novembro. Os principais objetivos foram
a possibilidade de alocar o saldo em dois
per�s de investimentos diferentes e de
alterar a tabela de tributação do
patrimônio migrado.

 

BENEFÍCIOS DOS
PLANOS TÊM
REAJUSTE

Os aposentados e pensionistas terão
reajuste em seus benefícios mensais,
seguindo as regras de seus respectivos
planos. Con�ra:
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Visão Multi e Visão Telefônica

Quem recebe por Percentual do
Saldo (reajuste anual) terá aplicado
sobre o total da conta
remanescente o resultado
acumulado dos investimentos entre
dezembro de 2019 e novembro de
2020.
Quem recebe por Prazo
Determinado (reajuste anual) terá
aplicado sobre o valor do benefício
de novembro o resultado
acumulado dos investimentos entre
dezembro de 2019 e novembro de
2020, deduzida a taxa de juros
atuarial anual.

Telefônica BD

Conforme  o INPC
acumulado  de  dezembro de
2019  a  novembro de 2020, de modo
proporcional à data de concessão do
benefício.

PreVisão

Conforme  o IPCA
acumulado  de  dezembro de
2019 a novembro de 2020.
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PAGAMENTO DE
ABONO PARA OS
ASSISTIDOS

Além do benefício mensal, os
aposentados e pensionistas receberão,
no dia 18 de dezembro, o seu abono
anual. Os assistidos dos planos Visão
Telefônica, Visão Multi e PreVisão  terão
direito à renda em dobro. No plano
Telefônica BD, o valor é proporcional à
data de início do benefício e pago em
duas parcelas (50% em junho e 50% em
dezembro). Quem optou por receber a
antecipação do abono em função da
pandemia, em abril e maio, terá o valor
pago após recálculo, considerando o
desconto do adiantamento, a atualização
do valor do benefício (veja acima) e o
Imposto de Renda.
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13ª CONTRIBUIÇÃO
DE ATIVOS E
AUTOPATROCINADOS

Em dezembro, os ativos e autopatrocinados
dos planos Visão Telefônica e Telefônica BD
fazem contribuição em dobro para
incrementar seu patrimônio na Visão Prev. No
plano Telefônica BD, o valor é descontado
sobre o 13º salário desses participantes, além
da contribuição normal.

 

AINDA DÁ TEMPO!

Quer aproveitar integralmente o
benefício �scal dado pelo governo para
quem investe em planos de previdência
complementar? Então, faça seus cálculos
(clique aqui para ler uma matéria sobre
esse tema na última edição do Mirante),
pois você tem até o dia 23 de dezembro
para realizar uma Contribuição
Esporádica ou Aporte e utilizar o
benefício �scal em 2020.

 

NOVO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO DOS
AUTOPATROCINADOS

https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/360/sera-que-e-hora-de-pensar-no-longo-prazo
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Os autopatrocinados dos planos Visão Multi e Visão Telefônica devem atualizar, em dezembro, o
Salário de Participação que será usado no cálculo de suas contribuições a partir de janeiro de 2021.
Basta enviar para a Visão Prev um comprovante salarial (holerite ou demonstrativo de pagamento)
por e-mail, WhatsApp ou correio. Caso isso não seja feito, o Salário de Participação será corrigido
pelo INPC acumulado de janeiro a dezembro deste ano.

Para os autopatrocinados do plano Telefônica BD, a atualização é feita automaticamente, em janeiro,
pelo IGMVS (Índice Geral Médio de Variação de Salários), conforme a variação média ponderada dos
salários dos empregados das patrocinadoras em 2020.

 

QUE DIA É MESMO?

Você não precisa �car em dúvida sobre as datas mais importantes do seu plano – como alteração de
per�l de investimentos, percentual de contribuição e renda mensal, pagamentos, concessão de
empréstimo e reajuste do benefício. É só consultar ou baixar (em pdf) o calendário da Visão Prev
para 2021 que estará disponível, a partir de janeiro, na página inicial do site, no Acesso Rápido >
Calendário > Baixar o Calendário de 2021.

 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511972700345

