
COMUNICAÇÃO

O Boletim de Investimentos traz agora análises de
especialistas sobre temas especiais.

CURTAS

Dupla certi�cação das normas ISO, a reformulação dos
simuladores disponíveis no site e a escolha do canal de
comunicação de sua preferência.

ENTREVISTA

Marcelo Pezzutto fala do efeito transformador de 2020 e
comenta as perspectivas da Visão Prev para 2021.

GESTÃO

As mudanças de�nidas para as Políticas de Investimentos
2021 e seus fundamentos.

MAIS VISÃO

Entenda como funciona a portabilidade de recursos de
planos PGBL para o Mais Visão e aproveite ainda mais as
suas vantagens!

QUALIDADE DE VIDA

A psicóloga Maria Julia Kovács ajuda a compreender e
enfrentar os impactos do isolamento, sobretudo agora com o
início da vacinação.

SEU PLANO

Con�ra quais são as modalidades de pagamento disponíveis
para as suas contribuições à Visão Prev.

TRIBUTAÇÃO

Veja que informações do seu plano de previdência precisam
constar na sua Declaração de IR.

VISÃO EDUCA

Acompanhe os conteúdos da nova onda de aprendizado do
programa de educação �nanceira e previdenciária da Visão
Prev.

https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/385/o-boletim-de-investimentos-esta-ainda-melhor
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/386/certificacao-em-dose-dupla
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/387/um-ano-profundamente-transformador
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/388/como-ficam-as-politicas-de-investimentos-em-2021
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/389/como-portar-recursos-para-o-mais-visao
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/391/os-impactos-do-isolamento
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/392/como-voce-pode-pagar-suas-contribuicoes
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/393/seu-plano-e-a-declaracao-de-ajuste-anual-do-ir
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/394/voce-ja-entrou-na-nova-onda-do-visao-educa


O BOLETIM DE INVESTIMENTOS ESTÁ AINDA MELHOR!

O que Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendências Consultoria Integrada, Marcela Prada, economista-chefe do Grupo
Telefônica, Mara Luquet, jornalista, escritora e economista, e Gustavo Araújo, diretor de Investimentos da Visão Prev, têm em comum? Eles são os
últimos entrevistados do Boletim Investimentos, publicação mensal da Visão Prev, que ganhou novo formato na edição de setembro do ano
passado.

No Boletim, o time de Investimentos da Visão Prev avalia as condições dos cenários e o desempenho das carteiras, dando um feedback para os
participantes sobre os desa�os e soluções encontrados no período. Com a reformulação da publicação, a ideia é produzir um conteúdo ainda
mais aprofundado e analisar temas especí�cos. Por isso, há agora a participação dos convidados com vídeos curtos em que comentam um
assunto especial a cada mês:

Maílson da Nóbrega falou sobre como o risco �scal afeta os mercados
Marcela Prada avaliou como a in�ação pode mudar a política monetária
Mara Luquet explicou como se planejar melhor �nanceiramente para 2021
Gustavo Araújo apresentou os resultados de 2020 e a nova Política de Investimentos para 2021

Quem quer também a versão por escrito pode acessar e baixar um arquivo em pdf com informações sobre a performance dos investimentos dos
planos/per�s e dos principais indicadores de mercado, além de análises dos cenários nacional e internacional.

Gostou da novidade? Então, clique aqui e acesse todas as edições do novo Boletim de Investimentos, bem como as anteriores.

 

 

“O novo formato �cou sensacional”

“É incrível como o time da Visão Prev está sempre inovando e se superando. A análise
dos cenários nacional e internacional - como sempre, muito atenta às mudanças
econômicas e políticas que afetam nossos investimentos - �cou mais robusta  com os
comentários dos especialistas.  Os dados são disponibilizados de maneira objetiva,
abrangendo todos os per�s conjuntamente, na forma de tabelas, grá�cos e explicações,
facilitando o entendimento e a avaliação das rentabilidades. A possibilidade de, a partir
do boletim de um mês, acessar os relatórios dos meses anteriores forma um conjunto
de dados históricos interessantes para a tomada de decisões importantes, tais como a
alteração de per�l ou de percentual de renda mensal. Parabéns a toda a equipe da Visão
Prev!”

Antônio Carlos de Mendonça,
assistido dos planos Visão Telefônica e PreVisão

 

 

 

https://boletimdeinvestimentos.visaoprev.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=U-gD3Fre3E0&list=PLcnoxYxJz4Nubk1c--EHHj4yMvcbRwrHD&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=dKMt4W5Args&list=PLcnoxYxJz4Nubk1c--EHHj4yMvcbRwrHD&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=hpFrMZUB8H0&list=PLcnoxYxJz4Nubk1c--EHHj4yMvcbRwrHD&index=13
https://boletimdeinvestimentos.visaoprev.com.br/Dezembro2020/


CERTIFICAÇÃO EM DOSE DUPLA

 

No �nal de novembro, a Visão Prev recebeu a recomendação o�cial, pelos auditores do
Bureau Veritas (BVQi), de recerti�cação pela norma ISO 9001 (Gestão de Processos) e
certi�cação pela norma 27001 (Segurança da Informação). A obtenção das certi�cações é
um processo longo e minucioso que exige o desenvolvimento e atualização constante de
documentos, �uxos e processos, com métricas e indicadores precisos de todas as
atividades e rotinas.

Essa conquista em dose dupla comprova o compromisso da Visão Prev com a
consistência e e�cácia de seus procedimentos e com o armazenamento e uso correto
das informações. Segundo destacou um dos auditores que atestou a adequação da
entidade, os processos geridos pela Visão Prev estão apoiados nos princípios de
governança corporativa, no alto grau de comprometimento e pro�ssionalismo de seus
colaboradores e em uma atuação voltada à gestão de riscos, incidentes e continuidade
do negócio. Clique aqui para ler mais sobre esse assunto na edição 88 do Mirante.

 

JÁ ESCOLHEU O CANAL DE SUA PREFERÊNCIA?

 

A Visão Prev está empenhada em assegurar que você receba suas informações (em
especial aquelas que exigem uma decisão ou atitude de sua parte) pelo canal de
comunicação que você prefere: e-mail, SMS ou WhatsApp. Assim, o diálogo pode �uir de
modo mais rápido e e�ciente.

A escolha é feita pelo site (clique aqui) ou via Central de Atendimento. Para saber mais,
acesse aqui as explicações divulgadas no Mirante 86.

 

NOVOS SIMULADORES PARA VOCÊ

 

Quer calcular suas contribuições para conseguir o patrimônio que deseja na
aposentadoria? Já é aposentado e precisa checar se sua renda mensal está alinhada com
a rentabilidade do plano? Essas e muitas outras questões podem ser analisadas, de
forma simples e prática, com a ajuda dos simuladores que a Visão Prev disponibiliza em
seu site, na aba “Para Você”.

Em dezembro, essas ferramentas foram relançadas e estão ainda mais modernas, fáceis
e intuitivas, além de funcionar melhor para a utilização em dispositivos móveis (celulares
e tablets). Clique nos links abaixo para acessar os novos simuladores e fazer todos os
cálculos que você deseja!

Simulador para Ativos – Plano Visão Telefônica
Simulador para Ativos – Plano Visão Multi
Simulador para Assistidos – Plano Visão Telefônica e Plano Visão Multi

https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/379/agora-sao-duas-certificacoes-iso
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_pua_g-Y6gAIYLzcLyLcGGDz4AlYyYId_Kul1ArpstAbLJw/viewform
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/324/como-voce-achar-melhor
https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/simulador-para-ativos-plano-visao-telefonica
https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/simulador-para-ativos-plano-visao-multi
https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/simulador-assistidos


UM ANO PROFUNDAMENTE TRANSFORMADOR

 

Conhecido como o guru da administração, o norte-americano Peter Drucker escreveu que “o maior perigo em tempos de turbulência não é a
turbulência em si, é agir com a lógica do dia anterior”. Sem dúvida, 2020 fez com que, tanto do ponto de vista pessoal quanto pro�ssional, as
pessoas tivessem que lançar mão de novas formas de pensar, novos modos de encarar os problemas, novas maneiras de enfrentar as
di�culdades que foram enormes e em uma magnitude impensável para quem comemorava, alegremente, a chegada do novo ano no dia 31 de
dezembro de 2019.

 

 

E para a Visão Prev, como foi 2020? Nessa entrevista, o presidente Marcelo Pezzutto
conta quais foram os desa�os e os aprendizados desse ano tão atípico ou, como ele
mesmo explica, “transformador”, no qual mudanças que pareciam distantes ou
inusitadas foram o caminho para a superação.

  

SE VOCÊ TIVESSE QUE DESCREVER 2020 EM UMA PALAVRA, QUE
PALAVRA ESCOLHERIA?

Uma palavra que, para mim, caracteriza bem o ano de 2020 é transformador. O mundo �cou diferente, nós �camos diferentes, os processos de
trabalho, as relações, as reuniões... tudo passou por uma transformação profunda e toda mudança traz impactos em maior ou menor escala. 

Temos duas formas essenciais de mudar: no amor e na dor. O problema de 2020 é que foi uma mudança abrupta,  não planejada, intensa,
multifacetada. Mas eu sempre procuro ver o lado positivo dos desa�os e a ideia de um ano transformador me parece boa porque, aqui na Visão
Prev, nós conseguimos transformar o que fazíamos, com ganhos importantes. 

Nossa Pesquisa de Satisfação nos mostrou um resultado maravilhoso (clique aqui para ler a matéria completa). Em 2019, obtivemos 95,08% de
satisfação geral, em um ano tranquilo e com ótimas rentabilidades. 2020, ao contrário, foi superdifícil e atingimos um índice de 94,62%, o que
representa um empate técnico com o resultado de 2019. Esse reconhecimento dos participantes nos deixou extremamente felizes!

Aí entra o ano transformador porque nós �zemos uma série de coisas que não fazíamos até então. Quando começou a crise, criamos um novo
canal de comunicação,  abrimos a possibilidade de suspensão do pagamento de empréstimos e antecipação do abono anual, �zemos uma
campanha extra de alteração de per�l de investimentos (clique aqui para acessar a matéria de capa da última edição do Mirante com as principais
iniciativas de 2020)... tudo isso com nosso time trabalhando em home o�ce!

 

http://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/384/que-satisfacao
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/372/um-ano-de-superacao


OU SEJA, A PESQUISA MOSTRA QUE, MESMO COM ESSES OBSTÁCULOS,
A VISÃO PREV CONSEGUIU ENTREGAR O QUE O PARTICIPANTE DESEJA?

Acho que é como o dilema do copo meio cheio ou do copo meio vazio. É uma questão de ponto de vista. 2020 foi um ano di�cílimo, mas nos trouxe
também grandes aprendizados em relação a lidar com uma tempestade dessa magnitude. Passamos por 2020, por exemplo, realizando uma das
grandes metas da Visão Prev: o lançamento do nosso plano família, o Mais Visão. Não foi como prevíamos, todas as ações foram virtuais, mas está
dando muito certo!

Ou seja, quando estamos diante de uma tempestade, temos duas atitudes possíveis: �car quietos e esperar passar ou tocar a vida adiante. Na
segunda alternativa, mesmo que se molhe, você estará em movimento, perseguindo seus objetivos. E foi o que �zemos! De nosso plano
estratégico, nada foi interrompido, a não ser as atividades que exigiam presença física para sua execução.

Eu estou na posição de presidente agora, mas isso vem de uma construção de todos que passaram pela entidade, de uma governança que foi
fortalecida ao longo do tempo e de um grande comprometimento de nosso time.

 

COMO FOI MANTER ATIVO O RELACIONAMENTO COM OS
PARTICIPANTES EM UM ANO NO QUAL AS PESSOAS SE SENTIRAM TÃO
FRAGILIZADAS E INTRANQUILAS?

Nós cuidamos desse aspecto com muita atenção para que o participante se sentisse acolhido e ouvido. Por isso, incluímos mais funções no nosso
aplicativo, lançamos o atendimento pessoal por videochamada na plataforma Microsoft Teams, �zemos diversas lives via Facebook e
YouTube, revisamos nosso Boletim de Investimentos e aperfeiçoamos nosso atendimento via WhatsApp. Foi importante também dar visibilidade à
equipe de atendimento – por isso, em nosso site, divulgamos as fotos dos especialistas responsáveis por essa interação. Ainda que distantes
�sicamente, procuramos reforçar nossa disponibilidade.

Nesse sentido, vale ressaltar que as três maiores médias da Pesquisa de Satisfação estão ligadas ao fator Con�ança, o que indica que os
participantes perceberam nossos esforços para ajudá-los a enfrentar os obstáculos trazidos pela pandemia, com melhorias, �exibilizações e
facilidades. Sem dúvida, a rentabilidade dos planos e per�s é um aspecto essencial para os participantes – a�nal, estamos falando de seu
patrimônio -, mas foi importante perceber que outros fatores também pesam na percepção que eles têm de nosso trabalho.

 

E COMO FORAM AS RENTABILIDADES?

Mesmo em um cenário tão adverso, todos os nossos planos/per�s obtiveram resultados positivos no ano, o que demonstra a qualidade da gestão
dos investimentos e o trabalho intenso para identi�car as melhores oportunidades nos diferentes mercados, de acordo com o risco previsto para
cada carteira.

Nossa decisão de reduzir os riscos em renda �xa da Política de Investimentos de 2020, com a diminuição da exposição em títulos atrelados à
in�ação, mostrou-se ainda mais acertada quando nos vimos diante dos impactos agudos da pandemia sobre os mercados.

 

VOCÊ ACREDITA QUE TRANSPARÊNCIA NA COMUNICAÇÃO FOI UM
DIFERENCIAL NA HORA DE COMPARTILHAR DESAFIOS E DECISÕES COM
OS PARTICIPANTES?

Transparência é uma diretriz fundamental pela qual pautamos nosso trabalho. Nem sempre tivemos coisas boas ou fáceis para dizer para os
participantes em 2020 (e em outros anos), mas optamos, invariavelmente, por nos colocar de forma aberta, direta e transparente.

Eu costumo comentar que em previdência, de forma geral, con�ança é o atributo mais relevante. Até porque se pensarmos em um participante de
25 anos que está entrando hoje no Grupo e adere ao plano, ele terá um relacionamento com a Visão Prev de cerca de 60 anos, em média,
contando seu período na ativa e como aposentado. Isso exige uma imensa con�ança em nosso trabalho. E como criamos uma relação de
con�ança? Sendo transparentes, porque as pessoas precisam acreditar no que dizemos nos bons e nos maus momentos.

 



QUAIS OS DESTAQUES NA GESTÃO PARA ENFRENTAR 2020?

Um dos grandes destaques foi o apoio que recebemos dos nossos Conselhos. Todas as propostas que levamos ao Deliberativo e os materiais que
apresentamos ao Fiscal foram entendidos e aprovados por nossos conselheiros, até mesmo iniciativas inteiramente novas como já citei.

O mesmo aconteceu em relação ao nosso Comitê de Investimentos que nos ajudou a enfrentar as di�culdades geradas pela crise, com um
acompanhamento muito próximo dos mercados para orientar e subsidiar nossas decisões.

Nossos times também se desdobraram para manter as entregas em dia, concretizar todas as novidades propostas e ainda realizar diversas ações
de melhoria, inclusive com a recerti�cação pela norma ISO 9001 (de Gestão de Processos) e certi�cação pela norma 27001 (de Segurança da
Informação) em novembro. Tudo isso atuando em home o�ce e tendo que lidar com o distanciamento social em seu dia a dia, do ponto de vista
pessoal e pro�ssional (esta edição traz uma matéria especial sobre esse tema, clique aqui para ler).

 

COMO ESTÁ O MAIS VISÃO?

Ele teve uma aceitação muito boa e vem apresentando uma evolução acima do esperado em termos de patrimônio investido, inclusive com um
alto volume de contribuições esporádicas e recursos portados de outros planos. Apenas em novembro e dezembro, tivemos uma arrecadação de
quase R$ 1 milhão em aportes adicionais, além das contribuições mensais. Por outro lado, estamos com um número de participantes um pouco
menor do que o previsto, mas neste ano devemos conquistar um público muito maior.

 

 

FALANDO EM 2021, QUAIS SÃO AS PERSPECTIVAS PARA ESTE ANO?

Com certeza, teremos vários desa�os pela frente, a começar pelo cenário econômico ainda muito incerto. Inclusive aprovamos junto ao Conselho
Deliberativo alterações em nossa Política de Investimentos para responder a essa realidade ainda volátil (clique aqui para ler uma matéria sobre
esse tema), assim como �zemos em 2020, visando a preservação do capital de nossos participantes, mas sempre respeitando a escala de risco de
nossos diferentes per�s que podem inclusive apresentar rentabilidade negativa.

Mesmo com o início da vacinação, teremos a manutenção do distanciamento social por algum tempo, o que exigirá a continuidade de nossa
atenção para esse aspecto, tanto no que diz respeito a nossos participantes quanto a nossas equipes.

De resto, manteremos o foco em nossos processos, redesenhando,  reconstruindo e identi�cando oportunidades de melhoria contínua.
Acreditamos que sempre temos possibilidade de fazer mais e melhor. É um aprendizado constante em busca da superação, da transformação!

http://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/391/os-impactos-do-isolamento
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/388/como-ficam-as-politicas-de-investimentos-em-2021


COMO FICAM AS POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS EM
2021

 

A Política de Investimentos de�ne a estratégia de alocação dos recursos de cada um dos planos e per�s de investimentos oferecidos pela Visão
Prev, estabelecendo intervalos para aplicação dos recursos nos diferentes tipos de papéis. Como o mercado �nanceiro está sujeito a mudanças e
�utuações provocadas pelos mais diversos fatores, as Políticas precisam ser revistas anualmente para adequar a distribuição do patrimônio das
carteiras às análises feitas pelos especialistas sobre o que poderá acontecer no cenário nacional e internacional no próximo período.

As propostas anuais de revisão – que consideram também as exigências legais para os investimentos em previdência e as melhores prática do
setor – são traçadas em conjunto pela área de Investimentos da Visão Prev e pelo Comitê de Investimentos e submetidas à aprovação do Conselho
Deliberativo – como ocorreu no dia 3 de dezembro do ano passado para as Políticas de Investimentos que vigoram desde janeiro de 2021. Veja
quais são as mudanças para o ano e seus fundamentos:

 

O CENÁRIO EM 2021

Uma das consequências da crise causada pela pandemia de covid-19 foi o aumento signi�cativo do nível de endividamento de Bancos Centrais e
governos – em alguns casos, alcançando patamares comparáveis a períodos de guerra. Esse é, portanto, um ponto de atenção para o ano.

Mesmo com o desenvolvimento em tempo recorde de vacinas, as di�culdades para sua produção e distribuição são expressivas e o novo
crescimento de casos em diversos países ainda mantêm incertas as perspectivas de controle efetivo da doença.

No cenário local, o desa�o �scal do governo é bastante relevante, com estimativas de que a relação dívida/PIB chegue a 100%. A pandemia atingiu
o país em um momento de arranjo de contas públicas, que já havia sido iniciado pelo governo anterior, e levou o governo atual a realizar medidas
contracíclicas e de apoio à população com re�exos no nível de endividamento do país que deverão ser monitorados de perto.

Por outro lado, o Brasil vive um cenário inusitado com a adoção da menor taxa de juros da história, referenciada pela Selic meta do Banco Central
na casa de 2% ao ano. Esse patamar de juros reais baixos ou negativos, também vivenciado em outros países, potencialmente, ajuda a reduzir os
impactos do endividamento dos governos e também serve de estímulo à migração para ativos de maior risco.

 



 

O QUE MUDA NAS ALOCAÇÕES

Foram previstas modi�cações apenas nos investimentos em renda �xa. Diante de um cenário ainda inde�nido (especialmente pelos desa�os
derivados da pandemia em nível global e também pela incerteza �scal no Brasil), foi aberta a possibilidade de redução dos investimentos em
títulos de renda �xa atrelados à in�ação, diminuindo a volatilidade e os riscos, com aumento da participação em ativos pós-�xados indexados ao
CDI.

Acompanhe, então, como �caram os novos intervalos de alocação em renda �xa, lembrando que a gestão dos recursos é feita de forma ativa
conforme os movimentos dos mercados, buscando sempre aproveitar as melhores oportunidades em cada segmento dentro dos intervalos
de�nidos na Política e respeitando a escala de risco dos per�s.

IMA-B 5: títulos indexados à in�ação com prazo de até cinco anos.
IMA-B 5+: títulos atrelados à in�ação com prazo igual ou superior a cinco anos.

 

 

QUER CONHECER AS POLÍTICAS DE INVESTIMENTOS COMPLETAS?

Então, clique aqui.

 

https://www.visaoprev.com.br/investimentos/politica-de-investimentos/politica-investimentos


COMO PORTAR RECURSOS PARA O MAIS VISÃO

 

As vantagens do Mais Visão - o plano família da Visão Prev, lançado em setembro do ano passado - têm atraído o interesse e os recursos de novos
participantes para a entidade! Além das contribuições para o plano, outra boa forma de aproveitar os benefícios do Mais Visão é usar a
portabilidade. Entenda, a seguir, o que é e como funciona essa opção.

 

O QUE É PORTABILIDADE?

Se uma pessoa tem recursos em planos de previdência do tipo PGBL (em bancos, corretoras ou seguradoras), seu saldo pode ser portado para o
Mais Visão, total ou parcialmente. Caso possua um plano de previdência fechado (patrocinado por uma empresa), a portabilidade é possível desde
que já tenha ocorrido o desligamento da patrocinadora e antes do início da aposentadoria.

Na portabilidade, não há incidência de impostos ou cobrança de taxas na transferência dos recursos.

 

O QUE ACONTECE COM OS VALORES PORTADOS?

O patrimônio portado é incorporado ao saldo no Mais Visão, podendo ser utilizado de acordo com as opções previstas no Regulamento (clique
aqui para acessar). O dinheiro é alocado na conta do participante como “Recursos Portados”, sendo subdividido em “Recursos Portados –
Entidade Aberta/Seguradora” e “Recursos Portados – Entidade Fechada”, se for o caso.

É possível alterar o regime tributário dos recursos portados apenas do Progressivo para o Regressivo e nunca o inverso. Ou seja, no caso do
Regime Regressivo, o saldo migrado continua no mesmo sistema, mantendo a contagem do tempo já iniciada.

 

COMO O PROCESSO DEVE SER FEITO?

O pedido de portabilidade deve ser iniciado junto à instituição em que estão os recursos. Se preferir, a Visão Prev pode auxiliar diretamente em
todas as etapas do processo que são: con�rmação dos dados (como saldo, tempo de acumulação e regime de tributação), elaboração do Termo
de Portabilidade (em até cinco dias úteis), envio do Termo ao participante para assinatura, envio do Termo para assinatura da Visão Prev e,
�nalmente, assinatura da entidade de origem e programação da transferência dos recursos.

 

QUAL O PRAZO PARA CONCLUSÃO DA PORTABILIDADE?

O período de concretização pode variar de um processo para outro. Em geral, o prazo é de aproximadamente um mês após a solicitação inicial.

 

“Portei recursos de 3 planos para o Mais Visão”

https://www.visaoprev.com.br/images/documentos/regulamentos/Regulamento_Plano_Setorial_Mais_Visao.pdf


Renan Perussi Sobrinho

  “Meu pai, Luiz Carlos Vieira Sobrinho, que é assistido do Visão Telefônica há dez anos,
valoriza muito a gestão da Visão Prev. Tanto que ele sempre pedia para ter um plano
família na entidade e, quando soube do lançamento do Mais Visão, �cou superfeliz por
poder estender essa vantagem aos familiares. Ele me incentivou bastante a fazer a
portabilidade de três planos que eu já possuía para o Mais Visão, sobretudo em função
da rentabilidade e da segurança. O processo foi simples e recebi suporte total da Visão
Prev, o que facilitou muito. Com meu pai, tenho dentro de casa um ótimo exemplo do
valor da previdência complementar. Sou solteiro, tenho 26 anos e não pretendo mexer
tão cedo no meu patrimônio no plano. Vou deixar rendendo. Quanto mais, melhor!”

 

 

QUER CONFERIR TODAS AS VANTAGENS DO PLANO MAIS VISÃO?

Então, clique aqui e leia a edição especial do Mirante, com entrevistas, dicas, vídeos e explicações das regras!

 

https://jornalmirante.visaoprev.com.br/edicao/edicao-especial


OS IMPACTOS DO ISOLAMENTO

 

O ser humano é um ser social. Quantas vezes já ouvimos ou lemos essa frase? Depois da pandemia de covid-19 e sua consequente necessidade de
isolamento, essa a�rmação parece ganhar ainda mais sentido. Em menor ou maior grau, todos estão vivenciando a falta daquele olho no olho ao
vivo, dos abraços apertados ou daquela bagunça organizada dos grandes almoços em família e do happy hour com os amigos. Em um país como o
Brasil, com uma população que adora se reunir e festejar coletivamente, esse distanciamento parece ainda mais difícil.

 

 

Para falar sobre as consequências do isolamento, o Mirante conversou com Maria Julia
Kovács, professora livre-docente sênior do Instituto de Psicologia da Universidade de
São Paulo. Em uma entrevista esclarecedora, ela nos ajuda a entender como estamos
nos sentindo nesse momento e como ter um pouco mais de paciência para enfrentar os
contratempos, sobretudo agora com o início da vacinação que nos permite ver uma luz
no �m do túnel!

 

DO PONTO DE VISTA PSICOLÓGICO, QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS DA
PANDEMIA?

A pandemia promoveu uma reviravolta na vida das pessoas em todo o planeta, com diferentes intensidades, uma vez que as formas de
enfrentamento variam entre os indivíduos. O isolamento provocou em muitos um aumento dos mais diversos tipos de ansiedade, depressão e
insegurança. Ou seja, como em qualquer crise profunda, houve uma desorganização intensa da “normalidade” à qual estávamos acostumados,
com um aumento do medo em relação ao próprio contágio e de outras pessoas. Aqueles que perderam familiares e amigos viveram seus
processos de luto sem poder se despedir dos entes queridos, em velórios e enterros tradicionais. Decorre disso tudo os sentimentos de tristeza,
dor e até mesmo, em casos mais graves, di�culdades em ver sentido para continuar vivendo.

Em relação à saúde, estamos expostos ao contágio em menor ou maior grau. O medo ajuda no cuidado, mas, se excessivo, faz com que o
indivíduo se tranque em casa. Hoje, já se fala em “síndrome da cabana”, no caso de pessoas que simplesmente não querem mais sair de casa,
isolando-se de forma radical, o que ampli�ca ainda mais os problemas que citei.

 

COMO ENFRENTAR ESSAS DIFICULDADES
DE FORMA POSITIVA?

É importante encontrar formas de enfrentamento na rotina doméstica, cumprir uma
agenda de atividades (mesmo para quem não trabalha), procurar estreitar os contatos
com familiares e amigos por telefone, Skype, FaceTime, com voz e imagem. É também
essencial incluir atividades físicas e de lazer, não se �xar o tempo todo nos noticiários,
principalmente nos momentos de recrudescimento da doença, evitar ler e compartilhar

 



notícias sem fontes �dedignas (as fake news são um grande perigo nesse contexto, pois
geram mais insegurança e medo) e, se necessário, buscar ajuda psicológica online a
partir de indicações de bons pro�ssionais.

 

NO QUE DIZ RESPEITO ÀS RELAÇÕES SOCIAIS, QUAIS OS EFEITOS DO
ISOLAMENTO?

Como já comentei, essa situação provoca diferentes reações entre os indivíduos. Mas, de modo geral, o isolamento pode causar solidão, falta de
sentido de viver e forte carência dos contatos com familiares e amigos. Após tantos meses de pandemia, muita coisa já mudou e há possibilidades
de adaptação. O que se observa, porém, é o cansaço das pessoas e uma necessidade mais aguda de encontros, inclusive com muita gente ao
mesmo tempo como vimos infelizmente no �nal do ano, o que foi um dos fatores que levou ao recrudescimento da covid-19.

 

 

 

NO CASO DO TRABALHO, O QUE SE NOTA?

Mesmo nos setores em que é possível trabalhar em home o�ce, percebe-se uma diferença notável nas interações sociais que, vale dizer, também
são parte relevante das relações de trabalho. É difícil interagir online. Os quadrados, às vezes, sem imagem, não permitem a visibilidade plena e se
há um grande número de pessoas nas reuniões, pode ser necessário fechar câmeras e desligar microfones, o que torna tudo ainda menos natural
e mais impessoal. Uma forte sensação de invisibilidade se faz presente com as consequências que temos observado de cansaço, desânimo e
carência de outros tipos de contato com os colegas, chefes e subordinados como os que ocorrem nos bate-papos antes e depois de reuniões, no
elevador, no cafezinho, na hora de almoço... mesmo que seja apenas uma troca de olhares, um sorriso ou a percepção de um semblante mais
tenso ou apreensivo.

Essas trocas fazem realmente muita falta. Nos encontros online, precisa haver uma organização e ordenação das falas para que todos possam
escutar. O que é espontâneo passa a ser regrado e as pessoas têm que esperar sua vez de falar, o que acaba criando um descompasso na
comunicação. A conexão visual, a observação corporal e os contatos afetivos são prejudicados nesse formato. Há também todas as interferências
da instabilidade da internet, distorções na comunicação, congelamento de imagens...

 

DE QUE FORMA ESSA SENSAÇÃO DE INVISIBILIDADE SE REFLETE NOS
RELACIONAMENTOS SOCIAIS?

O isolamento pode gerar uma sensação de abandono e desconexão. Outra consequência que temos identi�cado é o descaso com a aparência (ou,
em casos mais graves, até com a higiene pessoal), porque não vamos ser vistos. O desânimo, a frustração e o cansaço provocados por essa



situação estão levando também a um perigoso descuido com a saúde.

 

O QUE DEVE MUDAR COM O INÍCIO DA VACINAÇÃO?

Finalmente, com a chegada da vacina, vemos uma luz no �m do túnel. O cenário não vai mudar radicalmente do dia para a noite, mas já podemos
vislumbrar uma solução para o isolamento e a falta de contatos sociais mais próximos, dentro dos padrões que estávamos acostumados, e dos
quais sentimos tanta falta. Será necessário, porém, conter uma possível euforia que pode adiar o controle da pandemia. Ou seja, não poderemos,
tão cedo, sair nos abraçando e aglomerando. Pelo que temos ouvido dos especialistas, o uso de máscaras e os cuidados nos contatos sociais
ainda deverão continuar sendo necessários num futuro próximo. É como em uma maratona: há um momento em que nos sentimos exaustos,
mas basta olhar o caminho já percorrido e a distância para a chegada. Isso ajuda a nos dar novo fôlego para continuar e superar o cansaço!



COMO VOCÊ PODE PAGAR SUAS CONTRIBUIÇÕES

 

Um aspecto que tem merecido a atenção das equipes da Visão Prev é a ampliação dos meios que o participante tem para fazer seu dinheiro
chegar à entidade. Anteriormente, só estavam disponíveis as opções por boleto e débito automático via banco Itaú.

Em 2020, assim que houve o lançamento do Pix, a Visão Prev incorporou mais essa alternativa, além de iniciar os débitos automáticos também
pelo Santander e Banco do Brasil. Conheça as modalidades, seus diferenciais e por quem (participantes/planos) elas podem ser usadas:

 

DÉBITO AUTOMÁTICO

O que é?
É um serviço oferecido pelos bancos que permite cadastrar um pagamento automático todos os meses em sua data de vencimento.

Em que bancos?
Itaú, Santander e Banco do Brasil, por enquanto.

Para quem?
Para os participantes do plano Mais Visão e os autopatrocinados dos planos Visão Telefônica, Visão Multi e Telefônica BD.

Como?
É preciso cadastrar o débito automático diretamente no banco.

 

PIX

O que é?
É um novo meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, no qual as transações são feitas em menos de dez segundos, todos os dias
do ano, inclusive nos �nais de semana e feriados.

Em que bancos?
Todas as instituições �nanceiras.

Para quem?                                        

ativos e autopatrocinados dos planos Visão Telefônica e Visão Multi para as Contribuições Esporádicas
assistidos e BPDs dos planos Visão Telefônica e Visão Multi para os Aportes
participantes do Mais Visão para as Contribuições Básicas mensais e Contribuições Esporádicas
autopatrocinados dos planos Visão Telefônica, Visão Multi e Telefônica BD para as Contribuições Básicas mensais

Como?
Para as Contribuições Esporádicas e Aportes, é necessário gerar o QR Code na área restrita do site pela seguinte rota:

ativos e autopatrocinados: Minha Contribuição > Contribuição Esporádica > (preencher valor e a data de vencimento) > PIX
BPDs: Minha Contribuição > Aporte ao Plano > (preencher valor e a data de vencimento) > PIX
assistidos: Meu Benefício > Aporte ao Plano > (preencher valor e a data de vencimento) > PIX

Para as Contribuições Básicas mensais, os participantes do Mais Visão e os autopatrocinados que tiverem interesse em usar o Pix podem fazer a
solicitação via formulário de alteração da forma de pagamento, disponível na área aberta do site da Visão Prev (clique aqui para acessar). O
documento poderá ser encaminhado para o e-mail atendimento@visaoprev.com.br ou por WhatsApp.

https://www.visaoprev.com.br/para-voce/nossos-formularios/nossos-formularios
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511972700345


 

 

BOLETO

O que é?
É um documento gerado por um emissor (no caso, a Visão Prev) para pagamento de um valor em uma determinada data.

Em que bancos?
Pode ser pago em qualquer banco.

Para quem?
Para as contribuições mensais dos participantes do Mais Visão e dos autopatrocinados dos planos Visão Telefônica, Visão Multi e Telefônica BD.
Para os Aportes (assistidos e BPDs) e Contribuições Esporádicas (ativos e autopatrocinados) dos planos Visão Telefônica e Visão Multi.

Como?
O envio mensal por e-mail pode ser solicitado à Visão Prev pelos participantes do Mais Visão e pelos autopatrocinados dos planos Visão
Telefônica, Visão Multi e Telefônica BD.
Para os Aportes e Contribuições Esporádicas, os boletos são gerados diretamente no site ou no aplicativo da Visão Prev, com valor e vencimento à
sua escolha.

 

 

As Contribuições Esporádicas e os Aportes podem ser feitos a qualquer momento e pelo valor de�nido pelo participante (para os
assistidos, os Aportes devem ser superiores a um salário-mínimo).

 



SEU PLANO E A DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO
IR

 

Os contribuintes que tiveram rendimentos superiores a R$ 28.559,70 em 2020 devem, em breve, acertar as suas contas com a Receita Federal. O
calendário o�cial ainda não foi divulgado, mas, tradicionalmente, o prazo de entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda começa
no dia 1º de março e termina em 30 de abril. Em 2020, o período foi estendido por conta da pandemia, o que não deverá ocorrer neste ano.

Quem perder o prazo pode pagar multa de até 20% sobre o IR devido. Portanto, �que atento e veja abaixo quais são as informações do seu plano
na Visão Prev que precisam constar na sua Declaração.

Participantes ativos: todas as contribuições feitas (as mensais descontadas em folha salarial e as Esporádicas, se ocorreram)
Participantes aposentados: valor total da renda anual recebida e eventuais Aportes realizados
Pensionistas: valor total da renda anual recebida
Participantes autopatrocinados: todas as contribuições feitas (soma dos boletos/débitos no ano e Contribuições Esporádicas, se ocorreram)
Participantes BPDs: valor total de eventuais Aportes efetuados
Participantes desligados: renda anual recebida (benefício ou resgate)

 

IMPORTANTE:

Tanto participantes ativos quanto autopatrocinados só podem declarar sua contribuição efetiva durante o ano, ou seja, não
podem considerar os abatimentos de superavit e, no caso dos ativos, as contribuições feitas pelas patrocinadoras.
Em todos os casos, deve-se considerar apenas as operações ocorridas “dentro do calendário 2020”. Isso se refere à data efetiva da
renda ou da contribuição e não ao mês de competência. Por exemplo: a contribuição de competência dezembro de 2020 será
descontada na folha salarial de janeiro de 2021 e, portanto, não entra nessa Declaração.

 

ONDE ENCONTRAR ESSAS INFORMAÇÕES NO SITE DA VISÃO PREV*?

Participantes ativos
Para declarar as contribuições mensais descontadas na folha de pagamento, o participante deve utilizar o Informe de Rendimentos entregue
pela patrocinadora.
Para as Contribuições Esporádicas, a Visão Prev gera o Informe de Contribuições, disponível na área restrita do site (acesso com seu CPF e
senha) > Minha Contribuição > Informe de Contribuições. 

Participantes aposentados
A Visão Prev gera o Informe de Rendimentos, disponível na página inicial da área restrita do site (acesso com seu CPF e senha).

Pensionistas
Os pensionistas únicos podem obter o Informe de Rendimentos, disponível na página inicial da área restrita do site (acesso com seu CPF e
senha).
Os pensionistas que compartilham a pensão receberão o Informe de Rendimentos por e-mail.



Participantes autopatrocinados
A Visão Prev gera o Informe de Contribuições, disponível na área restrita do site (acesso com seu CPF e senha) > Minha Contribuição >
Informe de Contribuições.

Participantes BPDs
Caso tenham feito Aportes, poderão obter o Informe de Contribuições na área restrita do site (acesso com seu CPF e senha), em Página inicial
> Informe de Contribuições.

Participantes desligados
Os participantes que �zeram resgate ou tiveram benefício encerrado em 2020 podem obter o Informe de Rendimentos, disponível na área
restrita do site (acesso com seu CPF e senha usada anteriormente). Em caso de di�culdade, utilizar o procedimento “Esqueci minha senha”.

 * a partir de 1º de março

 

IMPORTANTE:

Tanto o Informe de Rendimentos quanto o Informe de Contribuições não fazem distinção por plano, ou seja, é gerado apenas um
documento por CPF, considerando os recebimentos e contribuições de todos os planos. Por exemplo: se um participante fez
contribuições no Mais Visão e no Visão Telefônica, será gerado apenas um Informe com a soma dos dois planos. O mesmo ocorre com
quem recebe renda por dois planos.

 

 

 

 

QUAIS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO
APP DA VISÃO PREV?

No aplicativo, o participante consegue visualizar o histórico de contribuições e benefícios,
não estando disponíveis o Informe de Contribuições ou o Informe de Rendimentos.

 

 

 

 

NO PLANO MAIS VISÃO, VALE LEMBRAR
QUE...

No caso de participantes menores de idade, o Informe de Contribuições estará em nome
do titular do plano, portanto, do menor. Assim, só quem declara essa
criança/adolescente como dependente poderá utilizar o incentivo �scal*, não havendo
relação com o responsável pelo pagamento.

O Informe de Contribuições estará disponível, a partir de 1º de março, na área restrita do
site (acesso com CPF e senha) > Minha Contribuição > Informe de Contribuições.



VOCÊ JÁ ENTROU NA NOVA ONDA DO VISÃO EDUCA?

 

Pois ela está à sua espera! O novo formato do programa de educação �nanceira e previdenciária da Visão Prev foi ao ar em outubro do ano
passado e, ao longo de onze semanas, divulgou diversos tópicos sob medida para três diferentes níveis de conhecimento: básico, intermediário e
avançado.

Aproveitando a analogia com estimular uma “onda de aprendizado”, o novo Visão Educa está voltado para o compartilhamento de informações
não apenas entre os participantes dos planos da Visão Prev, mas também para seus familiares e a sociedade como um todo. Por isso, os
conteúdos são abertos e publicados em forma de blog para facilitar o acesso aos temas selecionados e disponibilizados pelos times da Visão Prev.

Um dos grandes focos do novo Visão Educa é incentivar o aprendizado contínuo a partir dos três níveis: para quem está entrando no universo
�nanceiro e previdenciário (#aprendendoanadar), quem está bem familiarizado (#nadando) e quem já sabe muito e quer se aperfeiçoar
(#nadandodebraçada).

Tudo começa com um teste para avaliar seus conhecimentos e indicar o nível mais adequado para você entrar na água e se desenvolver. Dessa
maneira, é possível entender aspectos essenciais para gerir bem as suas �nanças hoje e no futuro. Só assim você poderá tomar decisões
conscientes e positivas para a formação, preservação e uso do seu patrimônio.

Por isso, vale conhecer os conteúdos de todos os níveis, seja para relembrar algumas informações ou para evoluir na sua trilha de aprendizado,
de modo consistente e contínuo. Entre nessa onda e saiba muito mais!

 

 

ÁGUAS MAIS CLARAS

Perdeu algum tema? Quer se aprofundar em um assunto? Pretende avançar ainda mais? Então, con�ra todos os tópicos que já foram
publicados e continuam disponíveis no blog do Visão Educa (clique aqui para acessar). Além disso, foram criados três e-books, com o

conteúdo consolidado de cada nível, para consulta online e download.

 

https://visaoeduca.visaoprev.com.br/



