


EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Conheça 3 fatores que podem prejudicar
sua gestão �nanceira e a possibilidade
de concretizar seus sonhos.

CENÁRIO

Entenda como e por que a taxa Selic deve
(ou não) impactar seus investimentos.

RELACIONAMENTO

Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn,
Workplace... você segue a Visão Prev nas
redes sociais?

LEGISLAÇÃO

Nova lei protege o setor de previdência
complementar contra a lavagem de
dinheiro e o �nanciamento do terrorismo.

COM A PALAVRA

De mãe para �lho: o valor de investir,
desde cedo, na tranquilidade �nanceira
de crianças e jovens com o Mais Visão.

CURTAS

Como será feita a distribuição de
superavit do Visão Telefônica e o
pagamento da primeira parcela do abono
dos planos Telefônica BD e Visão
Telefônica.

PERFIL DE INVESTIMENTOS

Será que é hora de trocar de per�l? Veja
8 dicas do que considerar na avaliação
da melhor carteira para você.

OPÇÃO DE RENDA

Como analisar se o benefício mensal está
ou não adequado ao seu planejamento
�nanceiro.

CONTRIBUIÇÃO

Com o aumento de suas contribuições,
você pode se aproximar ainda mais de
seus projetos para o futuro.

https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/406/com-as-financas-sob-controle-sobra-mais-dinheiro
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/407/o-que-a-taxa-selic-tem-a-ver-com-voce
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/408/a-visao-prev-nas-redes-sociais
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/409/ainda-mais-protecao-para-o-sistema
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/410/um-presente-para-o-futuro-dos-filhos
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/411/distribuicao-de-superavit-do-visao-telefonica
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/413/como-avaliar-se-e-hora-de-trocar-de-perfil
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/414/seu-beneficio-mensal-esta-adequado
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/415/que-tal-aumentar-sua-contribuicao


COM AS FINANÇAS SOB CONTROLE,
SOBRA MAIS DINHEIRO!

Não é necessariamente preciso ganhar mais para economizar mais. Na verdade, os educadores
�nanceiros garantem, em coro, que a capacidade de poupar não tem relação direta com a renda. Isso
quer dizer que pessoas que têm salários mais altos nem sempre são as que, proporcionalmente,
economizam mais. E o contrário pode ser verdadeiro: mesmo com rendas menores, há quem
conquiste o que deseja, mantendo um bom controle do orçamento mensal.

Com disciplina e foco, é possível acumular sempre mais para alcançar seus sonhos e metas
�nanceiras. Quer ver como?

Para começar, é bom saber que o desequilíbrio �nanceiro é, em geral, consequência de três fatores
básicos (mas graves), acompanhe:

1. As formas erradas de pensar sobre dinheiro



Ter uma visão equivocada ou negativa sobre o dinheiro costuma resultar em gastos maiores e na falta
de compromisso com o futuro. Por isso, é essencial mudar sua programação mental sobre esse tema.
Algumas dicas:

2. A falta de informação

Em todos os aspectos da vida, boas decisões demandam conhecimento. Para escolher bem, você tem
que saber quais são as opções e avaliar seus pontos positivos e negativos. Isso vale não só para os
investimentos, mas também para o uso do cheque especial, cartão de crédito e �nanciamentos.

A educação �nanceira é indispensável e, com a internet, o acesso às informações �cou muito mais
fácil. É importante, então, que você queira aprender e entender que os ganhos serão todos a seu
favor! Outro ponto essencial é, se for o caso, admitir que você tem um problema �nanceiro e que deve
reassumir o controle de suas contas.

Uma ótima dica é começar pelo conteúdo do blog do Visão Educa (clique aqui para acessar),
com diversos temas selecionados para três níveis de conhecimento: básico, intermediário e
avançado. Assim, você pode saber cada vez mais!

 

3. Os eventos fora de seu controle

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


Imprevistos fazem parte da vida de qualquer pessoa. Por mais que organize bem seu orçamento e
tenha um bom planejamento de suas �nanças, é possível que surjam situações que não dependem
somente de você. Podem ser eventos externos relativos, por exemplo, ao cenário econômico que
geram efeitos sobre a in�ação, as taxas de juros e oscilações nas rentabilidades dos investimentos.
  Ou podem ser questões pessoais mais simples ou complexas como reformas, mudanças e gastos
extras com despesas emergenciais.

É recomendável ter investimentos pensados para dar conta desses casos, porém se os impactos
forem grandes demais, não se desespere. Respire fundo e retome o monitoramento das �nanças para
que tudo volte ao normal. Às vezes, são necessários cortes mais drásticos para enfrentar tempos de
maior turbulência, mas acredite: sempre há luz no �m do túnel!

 

A situação exige mais cuidado se:

Nos últimos seis meses, você pagou
apenas o valor mínimo da fatura do cartão
de crédito.
Você está usando a linha do cheque
especial pelo terceiro mês consecutivo.
Você não tem nenhuma reserva �nanceira.
Mais de 40% de sua renda está
comprometida com prestações.

  

UMA GRANDE FORÇA!

A Visão Prev está preparando um serviço gratuito de consultoria �nanceira. Isso
mesmo: em breve, os especialistas da entidade poderão ajudar os participantes e assistidos

na análise de seu orçamento para evitar ou enfrentar problemas de endividamento,
contribuindo para que seus investimentos no futuro possam ser concretizados. Aguarde!





O QUE A TAXA SELIC TEM A VER COM
VOCÊ

A Selic sobe, se mantém ou cai? Essa pergunta se repete com grande frequência sempre que o Copom
se reúne, o que acontece oito vezes por ano, a cada 45 dias. Economistas, investidores, comerciantes
e analistas, entre outros, �cam à espera dessa decisão que afeta diretamente o custo do crédito para
as empresas e os consumidores e tem consequências também sobre os investimentos. Isso porque a
queda ou o aumento da Selic, também conhecida como a taxa básica de juros, serve como referência
para todos os outros índices de juros praticados no país.

Recentemente, o Copom interrompeu o ciclo de queda da taxa e optou por aumentar a Selic que saiu
de um patamar de 2% e chegou a 3,5%, no início de maio. A elevação já era esperada pelo mercado
devido, principalmente, à escalada in�acionária. Para entender como funciona e o que representa
essa movimentação, o Mirante conversou com Gustavo de Castro Araujo, diretor de Investimentos da
Visão Prev.

Gustavo de Castro Araujo,
diretor de Investimentos



 

COMEÇANDO DO COMEÇO, O QUE É A SELIC E
QUEM DETERMINA O SEU VALOR?

A Selic é a taxa básica de juros da economia do Brasil, assim como ocorre em outros países. É uma
taxa livre de risco atrelada aos títulos públicos e que é determinada pelo Copom, visando manter a
estabilidade de preços no país. Ou seja, se a in�ação está em curva ascendente, como agora, o Comitê
pode elevar a Selic, procurando desacelerar o aumento dos preços. Em outro cenário, a Selic pode ser
reduzida para estimular a atividade econômica.

No mundo inteiro, a taxa básica de juros tem impacto na economia interna e, no Brasil, isso é ainda
mais forte devido ao legado de anos de in�ação extremamente alta que tentamos desmontar. 

 

QUAL É O SEU IMPACTO NOS INVESTIMENTOS?

Como a Selic é referência para as taxas de remuneração de vários investimentos, sua elevação ou
queda in�uencia o resultado de produtos �nanceiros, especialmente na parcela pós-�xada como
alguns títulos do Tesouro Direto, caderneta de poupança e outros papéis de renda �xa atrelados ao
CDI. No caso atual, o aumento da Selic se re�ete positivamente em maior rentabilidade para esses
produtos.

 



COMO O PARTICIPANTE DA VISÃO PREV DEVE SE
POSICIONAR EM RELAÇÃO A ESSE MOVIMENTO?

Costumo repetir sempre que os investimentos em previdência complementar devem ter horizonte de
longo prazo. Portanto, oscilações momentâneas e passageiras não devem ser determinantes na hora
de avaliar e de�nir estratégias. A escolha do per�l de investimentos tem que ser precedida de uma
análise do comportamento e tolerância ao risco de cada participante, de suas expectativas, metas,
necessidades, momento de vida e situação �nanceira. Ou seja, não adianta correr riscos acima de sua
capacidade e não conseguir dormir tranquilo ou aplicar em investimentos mais tradicionais e com
baixo nível de risco que podem ter potencial de retorno reduzido e não contemplam sua tolerância ao
risco.

Desse modo, mais do que olhar o que está ou não acontecendo com a Selic, o importante é se
autoconhecer e ter consistência e coerência em suas escolhas. Vale lembrar inclusive que os ativos
vinculados à Selic são uma parte da exposição dos per�s da Visão Prev que, de acordo com a Política
de Investimentos, podem conter, por exemplo, títulos indexados à in�ação, ações e investimentos no
exterior.

 

Con�ra, neste Mirante, uma matéria sobre como avaliar a troca de per�l. Clique aqui.

 

O Boletim de Investimentos de março traz uma entrevista sobre a Selic com Luiz Carlos
Moreira Lima, membro independente do Comitê de Investimentos da Visão Prev e sócio da

Berkana Patrimônio.

http://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/413/como-avaliar-se-e-hora-de-trocar-de-perfil
https://boletimdeinvestimentos.visaoprev.com.br/Marco2021/


A VISÃO PREV NAS REDES SOCIAIS

Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram... é difícil encontrar alguém que passe mais de um dia sem
acessar alguma dessas redes sociais que são hoje utilizadas por milhões e milhões de pessoas em
todo o mundo. Desde que surgiu, em 2004, o Facebook inaugurou uma nova forma de comunicação e
interação coletiva. Para se ter uma ideia de sua presença em nosso cotidiano, mais de 1,84 bilhão de
pessoas usaram essa plataforma pelo menos uma vez por dia durante o mês de dezembro de 2020,
um resultado 11% acima do veri�cado no ano anterior.

No LinkedIn, a rede social pro�ssional que nasceu em 2003, estão mais de 690 milhões de usuários.
Lançado em 2005, o YouTube ultrapassou a marca de 2 bilhões de pessoas que assistem mais de 1
bilhão de horas de vídeo por dia e geram bilhões de visualizações. Enquanto isso, o Instagram, criado
em 2010, já conta com mais de 1 bilhão de usuários ativos (metade deles entra no aplicativo
diariamente).

Esses números re�etem o aumento do uso das redes sociais sobretudo em função do distanciamento
que se fez necessário para conter a propagação da covid-19. Ou seja, elas ajudaram muita gente a
expandir seus horizontes, apesar das portas fechadas, em conversas, palestras, debates e cursos
sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis.

 

MAIS PERTO DE VOCÊ 
Conclusão: é inviável para uma empresa (ou uma entidade de previdência complementar como a
Visão Prev) estar fora das redes sociais. Mais do que nunca, manter esses canais abertos com clientes,



consumidores ou participantes e assistidos é essencial para a manutenção do relacionamento, com a
divulgação de informações sempre atualizadas.

Esse caminho vem sendo seguido à risca pela Visão Prev desde que fez o seu primeiro post no
Facebook em meados de 2016. Acompanhe a presença da entidade nas redes sociais:

 

Com mais de 2.300 seguidores, a página da Visão Prev possibilita a divulgação de comunicados,
informações variadas e links para sites com conteúdos relevantes para o público da entidade, bem
como seu uso para a realização de lives voltadas aos participantes e assistidos, com interações via
chat.

Quer seguir a Visão Prev no Face? Então, entre na página, clique nos 3 pontinhos à direita e
selecione "Seguir". Clique novamente nos 3 pontinhos e, em “Con�gurações para Seguir”, escolha
“Favoritos” para ver as publicações da Visão Prev mais facilmente em seu feed de notícias.

https://www.facebook.com/visaoprevprevidencia/


 

A Visão Prev tem quase 200 vídeos em seu canal no YouTube, focados em educação �nanceira e no
funcionamento e vantagens de seus planos, além de disponibilizar diversas lives realizadas por suas
equipes.

Quer se inscrever no canal da Visão Prev no YouTube? É só entrar na plataforma e acionar o botão
“Inscrever-se” para receber noti�cações sempre que houver novidades por lá.

https://www.youtube.com/channel/UCbGcqfN8-hFx5cW-FKGgfiw


 

 

É a mais recente rede social utilizada pela Visão Prev, com quase 1.400 seguidores. A página foi
lançada em março do ano passado, em um momento muito oportuno dada a necessidade de
intensi�car e agilizar a troca de informações, por conta da pandemia. Além de posts frequentes e da
oportunidade de interação, o linktree da entidade permite acessar outras publicações como o
Mirante, o Relatório Anual e o Boletim de Investimentos.

Quer seguir a Visão Prev no Instagram? Basta acessar o aplicativo e clicar em “Seguir” para
acompanhar todos os posts.

https://www.instagram.com/


 

 

 

A Visão Prev tem um per�l corporativo seguido por cerca de 9.500 pessoas que se interessam pelos
conteúdos veiculados na página e/ou por veri�car a divulgação de vagas de trabalho.

Quer acompanhar a Visão Prev no LinkedIn? Entre na plataforma e selecione o botão “Seguir” para
acessar as publicações.

https://www.linkedin.com/company/vis%C3%A3o-prev/


Desde maio do ano passado, a Visão Prev está também no Workplace da Telefônica, rede social
restrita aos colaboradores das empresas do Grupo no Brasil (participantes atuais ou potenciais da
entidade). Na página, a Visão Prev divulga temas de educação �nanceira e informações sobre seus
planos, auxilia no planejamento da aposentadoria e esclarece dúvidas.

 

 

“Acompanho sempre a Visão Prev pelas
redes sociais. Sou presidente da AVISÃO há
dez anos e é muito importante me manter
bem-informado, sobretudo para poder
transmitir aos nossos associados novas
medidas ou implementações de melhoria



na entidade. Acho fundamental que todos
os participantes e assistidos acessem esses
canais para se atualizar e �car a par do que
se passa no cenário econômico e os
re�exos dessa realidade nos nossos
planos, ainda mais nessa época tão cheia
de surpresas.”

Wadih Roberto Haddad Neto, assistido
dos planos Visão Telefônica e PreVisão

 

“A Visão Prev me interessa muito e, por
isso, acesso sistematicamente todos os
seus meios de comunicação.
Principalmente nesse período de
pandemia, no qual tudo �cou mais difícil e
distante, as redes sociais são uma
verdadeira porta para o mundo. Sou
conselheiro deliberativo e também
assistido da entidade e procuro saber
sempre de suas ações e projetos. Para isso,
seja via YouTube, Facebook ou Instagram,
temos ótimas fontes de informação e
�camos mais próximos da Visão Prev e de
seus gestores.”

Miguel Mantovani Junior, assistido dos
planos Visão Telefônica e PreVisão e
participante do Mais Visão

 



AINDA MAIS PROTEÇÃO PARA O
SISTEMA

Con�ança, transparência e segurança são atributos essenciais para as entidades fechadas de
previdência complementar. Por isso, o setor conta com uma legislação robusta para garantir a
proteção de seus participantes e patrocinadoras nos mais variados aspectos. Prova disso é uma
legislação recente, a Instrução Normativa 34, divulgada pela Previc em outubro de 2020 e que passou
a vigorar no dia 1º de março deste ano.

O foco da IN 34 são as políticas, procedimentos e controles internos que devem ser adotados pelas
entidades visando prevenir a utilização do sistema para a prática dos crimes de lavagem ou ocultação
de bens, direitos e valores e de �nanciamento ao terrorismo. Entenda, a seguir, como esse cuidado
vem se somar a todos os outros que dizem respeito à segurança do segmento como é o caso da
também recente Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

 

O QUE OS PARTICIPANTES TERÃO QUE FAZER
PARA ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA IN 34?



Nada. Os participantes não serão acionados, uma vez que o cumprimento das determinações da
Instrução depende exclusivamente da realização de ajustes nos procedimentos internos.

 

QUAIS SÃO ESSAS DETERMINAÇÕES?

A nova legislação exige que as entidades possuam procedimentos especí�cos para acompanhar e
analisar entradas de recursos que sejam suspeitas de origem ilegal, evitando que os planos possam
ser usados para “lavar” recursos obtidos de forma ilícita.

 

QUAL O CONCEITO DE “LAVAGEM DE DINHEIRO E
FINANCIAMENTO AO TERRORISMO” ABORDADO
NA LEI?

Lavagem de Dinheiro – refere-se a práticas econômico-�nanceiras que têm por �nalidade dissimular
ou esconder a origem ilícita de ativos �nanceiros ou bens patrimoniais, de forma que aparentem uma
procedência lícita ou que, pelo menos, a origem ilícita seja difícil de demonstrar ou provar. É dar
fachada de dignidade a dinheiro de origem ilegal.

Financiamento ao terrorismo – diz respeito à reunião de ativos �nanceiros ou bens patrimoniais para
�nanciar a realização de atividades terroristas.

 

QUAIS AS NOVIDADES TRAZIDAS EM RELAÇÃO ÀS
REGRAS ANTERIORES?

A Instrução determina o acompanhamento mensal de eventuais “operações suspeitas” realizadas por
participantes, assistidos, bene�ciários, prestadores de serviços, patrocinadoras e parceiros que
estejam entre os valores de R$ 10 mil e R$ 49.999,99 por mês. Antes, eram comunicadas apenas as
transações acima de R$ 50 mil por mês.   Portanto, passou a ser necessário estabelecer um novo
processo para análise das “operações suspeitas”, considerando cada grupo e suas relações com a
entidade, sempre considerando a entrada e saída de recursos �nanceiros e os valores entre R$ 10 mil
e R$ 49.999,99 por mês.



 

POR QUE ESSE TEMA É RELEVANTE PARA O
SETOR?

O tema é importante porque, desde 2000, o Brasil faz parte do Grupo de Ação Financeira Internacional
(GAFI) que possui 40 recomendações para cumprimento da prevenção e combate à lavagem de
dinheiro.

Vale destacar, porém, que o risco associado às entidades fechadas de previdência complementar é
considerado baixo, já que os valores de entrada e saída possuem lastro comprovado como o
recebimento dos valores pelas patrocinadoras. Além disso, não são aceitos recursos de terceiros para
pagamento da contrapartida das patrocinadoras e o cálculo das contribuições também é rastreável,
pois é de�nido em Regulamento.

 

QUAIS AS ADAPTAÇÕES FEITAS PELA VISÃO PREV
PARA SE ADEQUAR ÀS NOVAS DEMANDAS?

A Visão Prev revisou sua Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do
Terrorismo (LDFT), alterou sua matriz de risco incluindo os novos riscos nos processos que visam
combater as práticas de LDFT e integrou às rotinas de trabalho o monitoramento mensal de análise
de eventuais “operações suspeitas”.

 

QUAIS AS PUNIÇÕES PREVISTAS PELO
DESCUMPRIMENTO DA IN 34?

As penas são: advertência, multa pecuniária (valor pago em dinheiro), inabilitação temporária, pelo
prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas, cassação ou
suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento da entidade, sem
prejuízo das sanções aplicáveis por eventual descumprimento da legislação no âmbito da previdência
complementar fechada, identi�cadas no processo de apuração de irregularidades.



Trata-se, portanto, de um movimento importante para reforçar a transparência, a idoneidade e a
segurança de todo o sistema fechado de previdência complementar do país.

 

QUER CONHECER A IN 34 NA ÍNTEGRA?

Então, clique aqui e acesse seu conteúdo completo. 

https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-previc-n-34-de-28-de-outubro-de-2020-285633819


UM PRESENTE PARA O FUTURO DOS
FILHOS

Ser mãe é, instintivamente, pensar no amanhã. Imaginar a carreira, os sonhos e as conquistas dos
�lhos. Talvez seja por isso que se diz que “a vida não vem com um manual, mas vem com uma mãe”. E
é bem verdade: orientar, torcer, ajudar e incentivar cada vitória. Estar perto, mas não demais a ponto
de sufocar. Não é fácil, mas é grandioso!

Essa atenção também pode – e deve – dizer respeito ao futuro �nanceiro dos �lhos. A�nal, uma boa
reserva pode contribuir para que muitos de seus projetos se tornem realidade. Por isso, a Visão Prev
criou o plano Mais Visão: para que mais mães (e pais, avós, tios, irmãos...) possam criar e multiplicar
uma nova mentalidade em relação ao planejamento �nanceiro.

Para homenagear as mães, que em maio comemoram o seu dia, o Mirante conversou com Adriana e
Érica que já �zeram a adesão de seus �lhos ao Mais Visão, contribuindo desde agora para sua
tranquilidade e segurança no futuro. Con�ra: 

 

“Achei uma iniciativa muito boa da Visão
Prev lançar o plano família. Como eu
comecei a minha previdência
complementar muito cedo, não tive dúvida
em fazer o mesmo para o Heitor, meu �lho
de 16 anos. Sou autopatrocinada há seis



anos e o meu plano é a minha reserva para
o futuro. Ainda tenho alguns anos na ativa,
mas quando me aposentar quero poder
desfrutar, viajando, fazendo algum
trabalho social e, se possível, ajudando na
formação do Heitor.

Ele pretende estudar no exterior depois da
graduação e se dedicar à pesquisa
acadêmica. O Mais Visão pode ser útil
nesse sentido, porém, em princípio, meu
objetivo mesmo é que esse recurso seja
destinado à aposentadoria dele, sobretudo
com a situação crítica da Previdência Social
no país.

Con�o bastante na Visão Prev que oferece
muitas vantagens em relação aos planos
de instituições �nanceiras, principalmente
na transparência da gestão e nas taxas. A
comunicação com a entidade também é
muito boa e eles estão sempre buscando
melhorias nos processos.”

Adriana Aparecida Brotto Gomes da
Silva, autopatrocinada do plano Visão
Telefônica

 

 

“Logo que entrei na Telefônica, em 2011, já
aderi à Visão Prev. É um plano excelente
em vários aspectos, sobretudo pela
contrapartida da patrocinadora e a
vantagem �scal. O Mais Visão chegou na
hora certa porque eu queria muito um
plano para o Rafael, meu �lho de quatro
anos. Assisti à apresentação e, no dia
seguinte, já �z o primeiro aporte. O que



mais me atraiu foi a con�ança adquirida na
adesão ao meu plano, associada à
�exibilidade para os resgates, pois ele pode
querer usar os recursos não apenas para a
aposentadoria, mas para a faculdade, um
intercâmbio, uma viagem...

Não tenho muito conhecimento em relação
a investimentos na parte �nanceira, mas
tenho uma grande con�ança na Visão Prev.
O pro�ssionalismo e a segurança da sua
gestão foram dois motivos essenciais na
escolha do plano. A equipe é muito solícita
e busca explicar bem quando há dúvidas,
temos muita informação disponível e as
taxas do Mais Visão são bem competitivas.
Estou bastante satisfeita por estar dando
essa força para o futuro do meu �lho!”

Erika Doi, participante ativa do plano
Visão Telefônica

 

 

QUE TAL VER UM VÍDEO SOBRE AS
PRINCIPAIS REGRAS DO MAIS VISÃO?



 

QUER SABER MAIS?

Então, clique aqui para ler a edição especial do Mirante sobre o Mais Visão e aqui para
acessar o seu site exclusivo. 

Watch on

Quais as vantagens do plano Mais VisãQuais as vantagens do plano Mais Visã……
Watch laterWatch later ShareShare

https://jornalmirante.visaoprev.com.br/edicao/edicao-especial
https://maisvisao.visaoprev.com.br/#utm_source=site_visao&utm_medium=boton&utm_campaign=Bot%C3%A3o%20Site%20Vis%C3%A3o
https://www.youtube.com/watch?v=QQYXEjXXN38&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=QQYXEjXXN38
https://www.youtube.com/channel/UCbGcqfN8-hFx5cW-FKGgfiw


DISTRIBUIÇÃO DE SUPERAVIT DO
VISÃO TELEFÔNICA

A partir de julho, a Visão Prev irá fazer a distribuição de superavit aos participantes e assistidos do
plano Visão Telefônica que eram ativos ou autopatrocinados em dezembro de 2020. Para entender
esse superavit, é preciso lembrar que o Visão Telefônica oferece aos ativos e autopatrocinados o
benefício de risco que funciona como uma espécie de seguro em caso de invalidez ou morte.

O superavit é, portanto, um excedente desse seguro que não foi utilizado, sendo o valor devido a cada
participante calculado proporcionalmente à sua parcela na composição do total da reserva para o
seguro. O pagamento será feito conforme o status atual desses participantes:

Quem é ativo pode escolher entre manter ou suspender suas contribuições enquanto houver
saldo de superavit. Se optar por manter, o pagamento será feito por meio de Contribuições
Esporádicas até esgotar o total a receber. Caso opte por suspender ou não se manifestar, as
contribuições serão interrompidas até a utilização completa do superavit.
Para quem é autopatrocinado, haverá abatimento da contribuição mensal até o limite do
superavit.
Quem é BPD ou assistido* receberá aporte em seu saldo, em parcela única.
Para quem resgatou ou portou recursos*, será feito crédito em sua conta corrente, em parcela
única.

* somente para aqueles que eram ativos ou autopatrocinados do plano em dezembro de 2020.

 



PRIMEIRA PARCELA DO ABONO

No dia 30 de junho, os planos Telefônica BD e Visão Telefônica (apenas para
os assistidos oriundos dos planos VivoPrev, TCOPrev, TCPPrev e CelPrev)
irão pagar, juntamente com o benefício do mês, a antecipação de 50% do
abono anual para seus aposentados e pensionistas. O pagamento da
segunda parcela ocorre em dezembro, quando é feita a retenção de
Imposto de Renda sobre o valor total do abono.

 



COMO AVALIAR SE É HORA DE
TROCAR DE PERFIL

Três vezes por ano (em junho, dezembro e em um terceiro mês opcional), os participantes dos planos
Visão Telefônica, Visão Multi e Mais Visão podem alterar o per�l de investimentos selecionado para
rentabilizar seus recursos na Visão Prev. A mudança não é obrigatória e deve considerar uma série de
fatores individuais como seu momento de vida, planejamento �nanceiro e tolerância a riscos. É uma
decisão que exige atenção, pois as trocas frequentes não são recomendadas! Veja, a seguir, 8 dicas de
como avaliar a melhor carteira para você:

1. Conheça bem os per�s. No site da Visão Prev, você encontra muitos materiais e informações úteis
logo na página inicial, na aba Investimentos. Ficou em dúvida? Marque um atendimento
personalizado e converse com um especialista da entidade (clique aqui para agendar).

2. O que é renda �xa? E renda variável? Quais os riscos atrelados aos diferentes tipos de papéis? O
acerto de suas escolhas �nanceiras (como tudo na vida!) está diretamente ligado ao seu nível de
conhecimento. Não é preciso se tornar um especialista, mas é bom saber o máximo que puder! Uma
boa dica é começar pelo Desa�o Visão Educa que disponibiliza diversos conteúdos de educação
�nanceira e previdenciária (clique aqui para acessar). Vale também acompanhar a série de seis vídeos
Visão Explica, no canal da Visão Prev no YouTube, em que o professor Marcos Silvestre esclarece, de
forma didática, vários conceitos de educação �nanceira (clique aqui para acessar).

3. Evite a troca constante de per�l. Um estudo feito pela área de Investimentos da Visão Prev
demonstrou que a mudança contínua pode levar o participante a uma performance inferior ao pior
rendimento entre os per�s (clique aqui para saber mais).

https://outlook.office365.com/owa/calendar/agendamento@visaoprev.com.br/bookings/
https://visaoeduca.visaoprev.com.br/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcnoxYxJz4Nsd_2Qy5TrER86PAxqtaGk3
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/314/perfil-de-investimentos-e-bom-evitar-o-excesso-de-alteracoes


4. Vale sempre aquela máxima de que “resultados passados não são garantia de resultados futuros”.
Ou seja, não adianta �car olhando as rentabilidades passadas dos per�s, pois muitos fatores podem
in�uenciar a repetição ou interrupção de performance boa ou ruim.

5. Tenha autoconhecimento. Você gosta de correr riscos? Lida bem com oscilações nos resultados? O
que acontece quando se depara com rentabilidades negativas? É essencial que você esteja à vontade
no per�l escolhido. De nada adianta a perspectiva de retornos mais atrativos se a �utuação no
desempenho tira o seu sono.

6. O teste de suitability criado pela Visão Prev pode ser de grande ajuda nesse processo de
autoanálise. Ele está disponível na área restrita do site (na ferramenta de alteração de per�l) e, por
exigência legal, deve ser repetido a cada 36 meses ou sempre que você sentir necessidade de revisitar
essas questões.

7. Diferencie seu investimento no plano de outros que você possui. Seu patrimônio na Visão Prev visa
o longo prazo (mesmo no Mais Visão, o primeiro resgate parcial só é permitido depois de três anos) e,
por isso, você não deve basear suas decisões em cenários passageiros.

8. Pense em seus investimentos como um todo. Caso tenha recursos, por exemplo, em fundos, na
Bolsa ou imóveis para aluguel, avalie seu patrimônio de forma integral para que possa balancear os
riscos.

 

PARA QUEM?
As carteiras são montadas para atender diferentes tipos de participantes, conforme os riscos e a
volatilidade presentes em seus investimentos:

 

Super Conservador

Para participantes que sentem muita aversão ao 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).

 

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 os participantes que têm alta tolerância à volatilidade, desejam assumir maior risco e sabem
enfrentar períodos de rentabilidade negativa. Esse per�l investe em títulos de renda �xa, na maioria,
de longo prazo (acima 5 anos).

 

 

COMO?

Você pode fazer a alteração na área restrita do site ou pelo aplicativo da Visão Prev (para
baixar o app, procure por Visão Prev na App Store ou no Google Play). 



SEU BENEFÍCIO MENSAL ESTÁ
ADEQUADO?

Quem é aposentado ou pensionista dos planos Visão Telefônica e Visão Multi tem algumas decisões
importantes a tomar em relação ao seu benefício na Visão Prev. De 1º a 30 de junho, é possível alterar
sua renda mensal, mas antes de de�nir se pretende manter, reduzir ou aumentar o valor, lembre-se:

É recomendável avaliar a proporção entre a renda mensal e a rentabilidade de seu per�l de
investimentos para ver se seu saldo não está sendo consumido mais rapidamente do que você
imagina.
Quanto maior o valor do seu benefício, menor será o tempo de duração de seu patrimônio no
plano.
Sua escolha deve estar associada a um bom planejamento �nanceiro que considere a
rentabilidade média do per�l, a tabela de tributação do Imposto de Renda e, é claro, o
orçamento familiar.
A expectativa de vida tem crescido em todas as faixas etárias e, portanto, esse é um dado
relevante para sua re�exão.

 

As opções disponíveis

Renda mensal por um período determinado entre 5 e 40 anos.



Renda mensal correspondente a um percentual entre 0% e 2% do saldo total.

 

O que é possível alterar

O assistido pode passar de uma opção para a outra ou mudar os parâmetros dentro de sua
escolha atual, diminuindo ou aumentando o prazo ou o percentual de recebimento.

Atenção: Após as recentes mudanças nos regulamentos dos planos, não é mais possível alterar a
periodicidade de reajuste dos benefícios que é feito apenas mensalmente. Clique aqui para saber
mais sobre as modi�cações aprovadas.

 

 

SIMULADOR PARA ASSISTIDOS

Para analisar cada alternativa, pensando no seu caso especí�co, é só utilizar o Simulador
para Assistidos disponível na área aberta do site (clique aqui para acessar).

 

COMO?

Você pode fazer a alteração na área restrita do site ou pelo aplicativo da Visão Prev (para
baixar o app, procure por Visão Prev na App Store ou no Google Play).

https://www.visaoprev.com.br/atendimento-e-comunicacao/noticias/noticias/438-alteracoes-regulamentares
https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/simulador-para-assistidos


QUE TAL AUMENTAR SUA
CONTRIBUIÇÃO?

A distância entre um sonho e um projeto está no planejamento para realizar aquilo que se deseja.
Nem sempre é fácil ou simples, mas com foco, determinação e senso de realidade, nenhum propósito
é impossível. Como disse o grande sonhador (e planejador!) Walt Disney, “se você pode sonhar, você
pode fazer”.

A Visão Prev pode ajudar nesse trajeto, gerindo seus recursos com e�ciência, pro�ssionalismo,
expertise e transparência. Mas é você que pode – e deve – planejar o percurso. De 1º a 30 de junho, os
participantes ativos e autopatrocinados dos planos Visão Telefônica, Visão Multi e Mais Visão
podem alterar o valor de suas contribuições mensais. Quanto maior o valor investido, mais
rapidamente você pode alcançar seus projetos. Um curso no exterior? A casa própria? Uma
especialização? A viagem dos seus sonhos? A faculdade dos �lhos ou netos? A aposentadoria?

 

Na hora de decidir o valor de suas contribuições mensais, lembre-se:

Quem investe em previdência complementar pode abater suas contribuições para o plano até o
limite de 12% da renda bruta anual tributável (na declaração pelo modelo completo). Clique aqui
para saber mais.
Se você é participante ativo dos planos Visão Telefônica e Visão Multi, é bom aproveitar ao
máximo a contrapartida da patrocinadora que aumenta ainda mais sua reserva.
Analise suas despesas �xas mensais para de�nir as contribuições, considerando-as em seu
planejamento (clique aqui e leia uma matéria desta edição sobre como colocar seu orçamento

https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/307/voce-esta-usando-mesmo-o-incentivo-fiscal-do-seu-plano
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/406/com-as-financas-sob-controle-sobra-mais-dinheiro


em dia).

É importante também começar cedo, pois quanto mais tempo seu dinheiro permanece investido,
maiores são os rendimentos acumulados e por um período mais longo os juros compostos irão
trabalhar a seu favor. No quadro abaixo, você entende melhor essa ideia, vendo qual o valor médio
mensal necessário, em diferentes faixas etárias, para conseguir um saldo de R$ 500 mil aos 60 anos.

Importante: Esta é uma simulação hipotética que utiliza valores aproximados e não considera
variáveis como a contrapartida da patrocinadora e a taxa administrativa, entre outras.

 

AS OPÇÕES DISPONÍVEIS
 

No plano Mais Visão

É possível contribuir com qualquer valor a partir de R$ 100 por mês.
Também podem ser feitas Contribuições Esporádicas, no momento e no valor que o participante
quiser, a partir de R$ 100.

 

No plano Visão Telefônica



Básica*: contribuição opcional e em percentual inteiro, de 0% a 8% do Salário de Participação,
descontada em folha, com contrapartida de 100% da patrocinadora para os participantes ativos.
Suplementar:  contribuição 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 determinados pelo participante

 

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

 

No plano Visão Multi

Básica: contribuição 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 participantes ativos.
Adicional: contribuição 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
participantes ativos.
Suplementar:  contribuição 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 determinados pelo participante.

 

 

SIMULADORES PARA OS PLANOS VISÃO
TELEFÔNICA E VISÃO MULTI...

O Simulador para Ativos permite fazer projeções de saldo e analisar os impactos das
contribuições tanto no valor do benefício futuro quanto no aproveitamento do incentivo
�scal. Clique aqui para acessar o simulador do Visão Telefônica e aqui para o do Visão

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


Multi.

 

... E PARA O MAIS VISÃO

O plano família da Visão Prev disponibiliza três simuladores: contribuição mensal, renda
mensal desejada e valor acumulado. Clique aqui e veja como eles funcionam. 

 

COMO?

Você pode fazer a alteração na área restrita do site ou pelo aplicativo da Visão Prev (para
baixar o app, procure por Visão Prev na App Store ou no Google Play). 

https://maisvisao.visaoprev.com.br/simulacaoeadesao/simulador/index

