Mirante 62.qxp_Apresentação 1 25/07/16 18:50 Página 1

62

2016

jul/ago

ano 11

Informativo periódico da Visão Prev • Sociedade de Previdência Complementar

Seu cadastro
está atualizado?
A Visão Prev está fazendo uma campanha para que todos os participantes

mantenham seus dados em dia. Por quê? Porque a entidade precisa ter um canal

aberto com você para assegurar a comunicação contínua de novidades, mudanças e
oportunidades. Se não, fica faltando uma parte importante...

Página 3

relacionamento
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Por que existimos,
aonde queremos chegar e
como vamos chegar lá
Desde o início

do ano, todas as
áreas da Visão

Os times

envolvidas em um

que precisaria ser

Prev estiveram

trabalho conjunto

muito importante:
rever a Missão, a

Visão e os Valores
da entidade.

O processo foi

dividido em quatro
etapas básicas:
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A Diretoria e a Presidência
se envolveram mais de perto
no processo para debater as
sugestões dos colaboradores,
contribuir com novas ideias
e fechar os princípios
organizacionais e os
planos estratégicos da
entidade para análise do
Conselho Deliberativo.

1

levantaram

sugestões sobre o
alterado.

2

Todos participaram de
dinâmicas para identificar
os pontos fortes e fracos
da Visão Prev e as
oportunidades e desafios
para os próximos anos.

Eduardo de Sousa

O Mirante falou com Paula Mansur, presidente da
Visão Prev, para entender melhor esse processo:
Qual é a importância de ter Visão, Missão e Valores
claramente registrados?
Termos a estratégia da entidade bem definida
permite à equipe entender para onde vamos,
norteia nossas ações e atividades e indica para
todos os stakeholders o caminho que seguiremos.
Ou seja, a Missão mostra a razão de existir da
entidade, a Visão indica aonde pretendemos chegar
e que objetivos queremos atingir, e os Valores podem
ser considerados os “padrões de comportamento
institucionais da entidade” e devem estar presentes
no dia a dia de todos os colaboradores da Visão Prev.
Por que foi feita essa revisão?
Desde a criação de nossos princípios
organizacionais, em 2009, o mercado, a entidade
e as patrocinadoras mudaram. Portanto, é natural
fazer uma adequação do que havia sido estabelecido.
É bom ressaltar, porém, que efetuamos apenas uma
revisão, mantendo o conceito central. Acreditamos
que as três definições ficaram mais claras, simples
e objetivas. Toda a equipe da Visão Prev contribuiu
nessa construção. Com a estratégia determinada,
partimos agora para a execução e teremos muito
trabalho pela frente!

4

Aprovação das
propostas na última
reunião do Conselho
Deliberativo, no dia
21 de junho.

Missão

Promover condições para que,
no futuro, os participantes tenham
complementação financeira
apropriada, através da excelência
na gestão de planos de previdência.

Visão

Ser a melhor alternativa existente
no mercado, estando cada vez mais
próxima dos participantes e
patrocinadoras, gerando confiança,
segurança e credibilidade através
de suas ações e resultados.

Valores

j Atuação voltada à satisfação dos
j
j
j
j

participantes e das patrocinadoras
Compromisso com a rentabilidade
Confiança/Credibilidade
Inovação
Transparência
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Uma campanha
para que tudo
funcione melhor

relacionamento

Como ver as horas em um relógio sem ponteiros?
Ou andar num sapato de salto alto sem salto?
Ou pior: voar em um avião em que falta uma asa?
Essas situações mostram bem a importância
de cada parte para que o todo funcione corretamente.
Com essa comparação direta e bem humorada,
a Visão Prev iniciou em julho uma campanha para
sensibilizar seus participantes (portanto, você!) em
relação à necessidade de manter seus dados cadastrais
sempre em dia. Por que isso é tão importante? Porque a
falta de uma informação a seu respeito no cadastro da
Visão Prev pode gerar problemas muito sérios!
Entre as consequências, estão a impossibilidade de
lhe comunicar oportunidades financeiras (de benefícios
fiscais, por exemplo), mudanças em seu plano e escolha
de beneficiários até a divulgação de novidades sobre
seus investimentos e convites para eventos que podem
ajudar em seu planejamento previdenciário. Além disso,
no caso dos assistidos, a falta de recadastramento
pode levar à interrupção de recebimento do benefício.
O primeiro passo é garantir a atualização dos seus
dados de contato:
4 e-mail (profissional e pessoal)

4 telefones (profissional, residencial e celular)
4 endereço residencial

Sem essas informações corretas, seu relacionamento
com a entidade pode ser prejudicado. um bom exemplo
é a eleição para representantes dos participantes nos
Conselhos Deliberativo e Fiscal que vai ser realizada em
outubro (saiba mais nas páginas 4 e 5). Quem não tem
seus dados atualizados pode ficar fora desse e de outros
processos... Que tal entrar agora mesmo no site para
alterar ou completar seu cadastro?

s
as
de
Comente, divulgue, compartilhe.

A COrrEçãO DOS DADOS É bOA PArA A

EnTIDADE COMO uM TODO E VOCê É PArTE DElA!

Como?

As informações podem ser atualizadas diretamente
no site da Visão Prev:
Área do Participante Æ Cadastro Æ Dados Pessoais.
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A sua participação nos Co
No período de 3 a 23 de outubro, serão

realizadas as eleições para escolha dos

representantes dos participantes (ativos,
autopatrocinados, BPDs e assistidos) no

Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal

ESTE TEMA TAMBÉM FOI ABORDADO NA ÚLTIMA
EDIÇÃO DO MIRANTE E, DURANTE O PROCESSO, SERÃO
ENCAMINHADOS COMUNICADOS COM MAIS DETALHES.

da Visão Prev. Qualquer um pode se

candidatar, desde que atenda aos requisitos
estabelecidos, para um mandato de três

anos, com possibilidade de uma reeleição.
Os interessados terão do dia 1º a 29 de

agosto para registrar sua inscrição e, se

homologados, poderão fazer a divulgação
de sua candidatura de 22 de setembro

a 23 de outubro. Serão disputadas duas
vagas para membros titulares e seus

suplentes para o Conselho Deliberativo
e uma vaga para membro titular e seu
suplente para o Conselho Fiscal.

O processo será coordenado por uma

Comissão Eleitoral formada por

quatro membros: dois representantes dos

participantes ativos e dois representantes
dos assistidos. A Comissão será

responsável pelo recebimento e validação
das candidaturas, esclarecimento de

dúvidas e cumprimento de todas as etapas
das eleições. O processo também será

acompanhado pela Diretoria Executiva.

São eles:
Ativos

Natalino Hofer
(de Recursos Humanos da Telefônica Vivo)
Roberto Soares Moraes Junior
(do Jurídico da Telefônica Vivo)

Assistidos Antonio Carlos de Mendonça
Vera Lucia Ciani Aro

Como se candidatar
Visão Prev – A/C Comissão Eleitoral 2016
Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 53,

4º andar – Paraíso – 04004-030 – São Paulo/SP.

A inscrição é individual e deverá ser realizada pessoalmente
por meio do “Requerimento de Inscrição de Candidato”
que estará disponível no site das Eleições (que será divulgado
posteriormente pela entidade) e deverá ser encaminhado
preenchido à Visão Prev, juntamente com documentos como
cópia da identidade, foto 3x4, currículo sintético do candidato
e outros (a relação completa também será divulgada no site).
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Conselhos da Visão Prev

o)

A agenda das eleições
Quer se candidatar?

Então, veja a lista completa dos requisitos necessários:

01 • Ser ou ter sido empregado, administrador ou
semelhante em uma patrocinadora;

02 • Ter, no mínimo, um ano de filiação a um dos
planos geridos pela Visão Prev;

03 • Possuir nível superior completo;

04 • não ter nenhuma pendência em relação às
obrigações com a entidade;

05 • Apresentar currículo comprovando experiência
na área financeira, administrativa, contábil,
jurídica, fiscal, atuarial ou de auditoria;

06 • não ter sofrido condenação criminal transitada
em julgado;

07 • não ter sofrido penalidade administrativa por
infração da legislação da seguridade social,
inclusive da previdência complementar,
ou como servidor público;

08 • não estar em situação que o incompatibilize

com o exercício dos cargos aos quais está se
candidatando, à luz do Estatuto da Visão Prev,
dos regulamentos e normas aplicáveis, havendo
inclusive consulta prévia ao seu empregador,
no caso dos ativos;

09 • não ter com os membros da Comissão Eleitoral

relação conjugal ou de união estável, parentesco
consanguíneo ou afim até o segundo grau,
inclusive;

Inscrições dos candidatos
01 a 29 de agosto

Auditoria externa
01 de agosto a 28 de outubro

Análise das propostas de inscrição
30 de agosto a 5 de setembro
Regularização das propostas
6 a 12 de setembro

Divulgação das candidaturas inscritas
13 de setembro
Recurso dos candidatos
14 e 15 de setembro

Análise de recursos pela Comissão Eleitoral
16 a 19 de setembro
Divulgação das candidaturas homologadas
20 de setembro

Definição de ordem de apresentação dos candidatos
21 de setembro
Propaganda dos candidatos
22 de setembro a 23 de outubro
Período de votação
03 a 23 de outubro
Apuração dos resultados
24 de outubro

Divulgação dos resultados
31 de outubro

10 • O candidato ativo não poderá estar em período

de afastamento superior a seis meses, seja por
licença médica ou não remunerada;

11 • O candidato não poderá ter cargo ou

função de diretor estatutário ou conselheiro
nas patrocinadoras;

12 • O candidato ao Conselho Deliberativo, caso

eleito, se compromete a obter certificação
perante entidade de reconhecido mérito pelo
mercado financeiro nacional, de acordo com
a legislação vigente.

Atenção: se os requisitos
não forem atendidos ou
na falta da documentação
exigida, a candidatura
será impugnada.
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As regras da Pensão por Morte
Quando um participante ativo, autopatrocinado, bPD ou assistido falece, seus beneficiários ou

herdeiros legais têm direito a receber sua Pensão por Morte. As regras para esse benefício seguem
os regulamentos dos planos e devem ser conhecidas por você e seus beneficiários para que eles
saibam como proceder em caso de necessidade. Acompanhe, a seguir, as principais dúvidas
respondidas pela Visão Prev em relação a esse tema:

É importante que o

participante mantenha

sempre suas indicações de
beneficiários atualizadas.

k Quem pode receber a Pensão por Morte?
Beneficiários Indicados: qualquer pessoa física cadastrada pelo participante
junto à Visão Prev.
Beneficiários Legais: 1) os filhos e enteados de até 21 anos; 2) o cônjuge, o/a
companheiro/a, desde que seja reconhecido/a como dependente pela Previdência
Social; 3) os filhos e enteados solteiros entre 21 e 24 anos que sejam estudantes
em curso superior oficialmente reconhecido; 4) os filhos e enteados inválidos,
sem limite de idade.
Espólio/Herdeiro: no caso de ausência de beneficiário Indicado e de beneficiários
legais, o saldo remanescente é pago com a apresentação de alvará judicial ou
escritura pública.
k Quais os documentos necessários para solicitar o benefício?
Para os Beneficiários Indicados: formulário, rG/CPf, certidão de óbito, certidão
de casamento, comprovante bancário (sendo 1º titular) e comprovante de ensino
superior para filhos entre 21 e 24 anos.
Para os Beneficiários Legais: formulário, rG/CPf, certidão de óbito, certidão de
casamento, comprovante bancário (sendo 1º titular), comprovante de ensino
superior para filhos entre 21 e 24 anos, carta de concessão do InSS e certidão
PIS/PASEP/fGTS da Pensão por Morte.
Para os Herdeiros Legais: formulário, rG/CPf, certidão de óbito, comprovante
bancário (sendo 1º titular), alvará e/ou espólio.

k Como é o cálculo da Pensão por Morte para os planos BD (Benefício Definido)?
A Pensão por Morte nos planos bD é constituída de uma cota familiar e
tantas cotas individuais quantos forem os beneficiários, até o máximo de 5,
sendo que:
• a cota familiar será igual a 50% do valor do benefício da aposentadoria
que o participante assistido recebia ou do valor a que teria direito caso
se aposentasse por invalidez, na data do falecimento;
• a cota individual será igual à quinta parte da cota familiar.
k Como é o cálculo do benefício de Pensão por Morte para os planos CD
(Contribuição Definida)?
O cálculo do benefício de Pensão por Morte nos planos CD tem
regras diferentes para os participantes que já são assistidos e
aqueles que ainda são ativos ou autopatrocinados. Além disso,
variam também em cada plano.

• Pensão por Morte de assistidos

Beneficiário Legal: o saldo remanescente do participante
assistido será pago em forma de renda mensal, no qual
o beneficiário poderá escolher a forma de recebimento do
benefício de Pensão por Morte nas datas das campanhas
de alteração de renda (de acordo com a regra do seu plano).
Beneficiário Indicado: o saldo remanescente do participante
assistido será pago em parcela única.
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•

Pensão por Morte de ativos e autopatrocinados
O saldo total do participante ativo ou autopatrocinado será pago de uma única vez aos
beneficiários Indicados sem características de beneficiário legais. Para beneficiários que
têm características de beneficiário legal, o Saldo de Conta Projetado será transformado
em uma renda mensal, conforme definido no regulamento de cada plano.

k O que é saldo projetado e como é calculado?
O Saldo de Conta Projetado é um benefício oferecido aos participantes ativos e
autopatrocinados e utilizado para cobertura dos benefícios de risco (aposentadoria por
Invalidez ou Morte). A contribuição necessária para garantia desse benefício é paga pelas
patrocinadoras (para os participantes ativos) e pelos autopatrocinados dos planos CD –
Contribuição Definida. Seu valor corresponde à soma do Saldo de Conta Total na data da
ocorrência + um valor equivalente ao cálculo sobre a Contribuição básica e, dependendo
do plano, a Contribuição Adicional multiplicado pelo Serviço Creditado em Meses que
corresponde ao período apurado desde o falecimento ou invalidez até a data em que
o participante completaria 60 anos de idade. A regra varia conforme o plano.
Para mais detalhes, acesse o site da Visão Prev Æ Para o Participante Æ regulamentos.
Exemplo de cálculo do Saldo de Conta Projetado

• Cenário
Participante ativo com 35 anos do plano Visão Terra
Saldo de Conta Total no momento do falecimento – r$ 100.000,00
Contribuição básica – 2%
Contribuição Adicional – 3%

• Salário – R$ 9.000,00
Contribuição básica (participante) – r$ 180,00
Contribuição básica (patrocinadora) – r$ 180,00
Contribuição Adicional (participante) – r$ 166,59
Contribuição Adicional (patrocinadora) – r$ 166,59
Tempo de Serviço Projetado (tempo restante até o participante falecido
completar 60 anos) – 300 meses (25 anos)
• Cálculo
2 x (Contribuição Básica da patrocinadora +
Contribuição Adicional da patrocinadora) x Tempo de Serviço Projetado
2 x (R$ 180,00 + R$ 166,59) x 300 meses = R$ 207.954,00
• Saldo de Conta Projetado – R$ 207.954,00

• Saldo final (Saldo de Conta Projetado +
Saldo de Conta Total do participante) a ser pago ao beneficiário – R$ 307.954,00
k Qual é o cronograma de pagamento?
Se a documentação for recebida até o dia 10 (ou no dia útil anterior), o pagamento será
realizado dentro do mesmo mês. Após essa data, o pagamento fica para o mês seguinte.
k Os valores de previdência entram em inventário?
Somente se o inventariante quiser informar, pois não é necessário ou obrigatório.

k Alguém que não está indicado pelo participante pode reivindicar os valores na Justiça?
O benefício é pago para os beneficiários de acordo com a regra do regulamento do plano,
porém alguém que se ache no direito de receber o benefício e não esteja indicado poderá
procurar os órgãos competentes.
k A Visão Prev segue as regras de Pensão por Morte do INSS?
não, a entidade segue as regras previstas no regulamento de cada plano.
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Em caso de desligamento...
regulamento

um colaborador que deixa de trabalhar em uma das patrocinadoras, antes de ter direito à
aposentadoria, conta com quatro alternativas disponíveis em relação ao seu plano de previdência
complementar: o Autopatrocínio, o benefício Proporcional Diferido, a Portabilidade e o resgate.
As regras de cada opção variam conforme o plano.
Os chamados institutos previdenciários são um direito legal desde 2003 e permitem ao participante
definir se e como pretende manter o vínculo com seu plano. Conheça os quatro institutos e suas
diretrizes segundo os regulamentos dos cinco planos CD (Contribuição Definida) da Visão Prev.

Autopatrocínio

nessa alternativa, o participante decide continuar contribuindo para o plano até
ser elegível à aposentadoria. Para isso, ele faz suas contribuições de participante
e assume as contribuições antes realizadas pela patrocinadora e que passam a ser
de sua responsabilidade, além do custeio das despesas administrativas e benefícios
de risco (invalidez e morte). Ao se tornar autopatrocinado, o participante tem
a possibilidade de rever o percentual de contribuição, para ajustá-lo ao seu novo
momento de vida. Se desejar, ele pode alterar sua opção posteriormente para bPD,
Portabilidade ou resgate. A regra é a mesma para todos os planos CD.

Benefício Proporcional Diferido (BPD)

Nos planos Visão Telefônica, Visão Terra, Visão Multi e VivoPrev
Desde que tenha, no mínimo, três anos de vinculação ao plano, o participante pode
optar pelo bPD e permanecer no plano, com as reservas constituídas e sem fazer
novas contribuições, até cumprir os requisitos para recebimento do benefício.
nesse caso também, o participante assume o custeio das despesas administrativas
que são deduzidas de seu saldo.
No plano Visão TGestiona
Valem as mesmas condições descritas acima, sendo que os participantes que
entraram no plano até o dia 29/11/2005 podem optar pelo bPD desde que tenham, no
mínimo, três anos de vinculação ao plano ou que a soma de sua idade em meses + o
prazo, em meses, equivalente ao Serviço Creditado seja de, no mínimo, 600 pontos.
Nos cinco planos, o participante BPD pode:
• realizar aportes a fim de aumentar seu Saldo de Conta Total.
• fazer opção posterior pela Portabilidade ou resgate, desde que não esteja
recebendo benefício.

Os participantes bPD e
autopatrocinados pagam um
custeio administrativo anual
(para gestão de seus recursos),
conforme seu saldo no plano:
Faixa de saldo total*

Valor a

Até R$ 7.200,00

R$ 72

De R$ 7.200,01 até R$ 50.000,00
De R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00
De R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00
De R$ 500.000,01 até R$ 1.250.000,00
Acima de R$ 1.250.000,01
*Tabela vigente em 2016

(cobran

1,00%
saldo

0,80%
saldo

0,60%
saldo

0,20%
saldo

R$ 2.5
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Portabilidade

Permite transferir o Saldo de Conta Total (soma das
contribuições do participante e da patrocinadora)
para uma seguradora, banco ou outra entidade
de previdência complementar, desde que tenha,
no mínimo, três anos de plano. De acordo com a
legislação, os recursos portados somente poderão
ser utilizados para a contratação de um benefício
pago na forma de renda mensal, vitalícia ou por
um prazo determinado de, no mínimo, 15 anos.
Caso a entidade que receba os recursos seja um
fundo fechado, o valor portado também perde a
liquidez, só podendo ser usufruído em forma de
aposentadoria. no entanto, o prazo para recebimento
é estipulado no regulamento do novo plano.

Resgate

A opção pelo resgate tem caráter irreversível e
irrevogável. Com ela, cessam todos os vínculos
do participante com a Visão Prev.

Nos planos Visão Telefônica, Visão Terra
e Visão Multi
O participante pode resgatar, à vista ou em até
12 parcelas mensais e sucessivas, 100% do Saldo de
Participante + 0,25% ao mês do maior prazo entre o
Serviço Creditado e o tempo de participação no plano,
limitado a 60% do Saldo de Patrocinadora.
No plano Visão TGestiona
Quem entrou no plano até 30/11/2008 Æ Pode
resgatar, à vista ou em até 12 parcelas mensais e
sucessivas, 100% do Saldo de Participante e 0,25% ao
mês, do maior prazo entre o Serviço Creditado e o
tempo de participação no plano, limitado a 60% do
Saldo de Patrocinadora.
Quem entrou no plano a partir de 01/12/2008 Æ Pode
resgatar, à vista ou em até 12 parcelas mensais e
sucessivas, 100% do Saldo de Participante.

Valor anual

No plano VivoPrev
O participante pode resgatar, à vista ou em até
12 parcelas mensais e sucessivas, 100% do Saldo
de Participante + um percentual do saldo de Conta
da Patrocinadora, conforme seu tempo de
Serviço Creditado:

(cobrança em 12 parcelas)

Serviço Creditado

%

R$ 72,00

Até 4 anos

0%

1,00% aplicado sobre o
saldo total de 31/03/2016
0,80% aplicado sobre o
saldo total de 31/03/2016
0,60% aplicado sobre o
saldo total de 31/03/2016
0,20% aplicado sobre o
saldo total de 31/03/2016
R$ 2.500,00

Acima de 4 até 5 anos

60%

Acima de 5 até 6 anos

67,5%

Acima de 7 até 8 anos

82,5%

Acima de 6 até 7 anos
Acima de 8 anos

75%
90%

Importante!

Assim que for avisada do
desligamento, a Visão Prev
enviará ao participante um
extrato contendo informações
sobre sua situação no plano,
inclusive o saldo acumulado.
A partir do recebimento desse
extrato, o participante tem
30 dias para formalizar sua
decisão por escrito à entidade.
Se isso não ocorrer, será
presumida sua escolha pelo
bPD, desde que preenchidos
os requisitos mínimos.

Para conhecer as regras
completas ou entender como
funcionam os institutos
no seu plano, entre no site
da Visão Prev Æ Para o
Participante Æ regulamentos.
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A partir de 2016, os participantes dos
planos Visão Telefônica, Visão

TGestiona, Visão Terra, Visão Multi
e VivoPrev têm a possibilidade de

alterar seu perfil de investimentos até
três vezes por ano: durante os meses
predeterminados (junho e dezembro)
e em outro momento qualquer, à sua
escolha. Até o ano passado, as

mudanças só podiam ser realizadas

nos meses definidos pela Visão Prev.
A novidade procura oferecer aos
participantes maior flexibilidade

e liberdade para gerir sua reserva
previdenciária. É sempre bom

considerar, no entanto, que a troca

constante de perfil pode trazer mais
riscos do que ganhos à carteira.
Veja o que explica o diretor de

Investimentos da Visão Prev, João

Marcos ruzzante, sobre os aspectos
que devem ser considerados:

Em que situações a nova opção deve ou pode ser usada?
Essa flexibilidade pode ser útil quando o participante ou
assistido percebe novas tendências e oportunidades no
mercado financeiro ou se dá conta de que suas expectativas
são diferentes do que pensava no passado.
Outra situação é quando o participante chega ao momento
da aposentadoria, deixa de contribuir para o plano e passa
a fazer retiradas mensais. nestes casos, de modo geral,
recomenda-se uma redução no risco das carteiras,
uma vez que eventuais perdas são diretamente sentidas
no benefício e podem demorar a ser compensadas.
Agora que existem três possibilidades para a troca, que
cuidados o participante deve tomar?
Dois cuidados são essenciais. O participante não deve
ficar mudando de um perfil para o outro a todo momento
e também não deve se basear nos resultados recentes
obtidos por esse ou aquele perfil. Costumamos sempre
repetir uma verdade fundamental: rentabilidade passada
não é garantia de rentabilidade futura.
Qualquer avaliação de mudança deve considerar o perfil
de investidor do participante, uma vez que sua atitude
diante do risco e de eventuais rentabilidades negativas
são aspectos vitais para uma boa decisão.
no site da Visão Prev, disponibilizamos o Teste de Perfil
de Investidor na área aberta, na seção “Para o Participante”,
com o objetivo de ajudar nessa análise. Outro dado que
precisa ser avaliado é como o cenário futuro pode impactar
os diferentes perfis. Para isso, o participante precisa
se informar sobre os investimentos e objetivos de cada
opção (esses dados também estão no site, em
Investimentos Æ lâminas de Investimentos).
Em que aspectos deve se basear a mudança de perfil de
investimento?
O principal aspecto – e o mais objetivo de todos – está
relacionado ao momento de vida do participante. Está na
fase de acumulação ou já faz retiradas? Qual é a expectativa
de utilização dos recursos? Com essas respostas,
as escolhas podem ser muito mais conscientes.

Divulgação

Troca de perfil pode ser
feita até 3 vezes por ano
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educação financeira e previdenciária

Orçamento doméstico ajuda
a equilibrar as finanças
Divulgação

O brasileiro gasta mais do que deveria?
Cada pessoa vive uma realidade particular, mas, na média, o brasileiro gasta, de fato,
mais do que deveria. Em geral, o ser humano busca o que lhe proporciona prazer e
foge do que lhe dá desprazer. há, portanto, uma tendência a dar mais valor ao hoje do
que ao amanhã, independentemente da nacionalidade. no nosso caso, talvez haja
ainda um resquício de termos sido colônia durante boa parte de nossa história e
também de termos passado por um período de hiperinflação, no qual o dinheiro na
mão não valia muita coisa.

Como é possível mudar essa realidade?
A mudança passa por uma reflexão individual ou da família para saber o que é
realmente importante e alinhar as decisões financeiras em função dessa análise.
É preciso entender também que sempre que falamos de dinheiro, falamos de
limitações, pois não podemos ter tudo. Em algum momento, precisamos fazer
escolhas em função dos objetivos que estabelecemos. Essa reflexão deve levar em
conta não apenas o presente, mas também o amanhã e equilibrar essas escolhas.

Quanto você ganha?

E quanto gasta por mês?

A segunda pergunta nem

sempre tem uma resposta
simples e pode levar ao
descontrole total das

finanças de uma pessoa ou
de uma família. Cedo ou

tarde, as consequências vão
chegar e podem ser bem

desagradáveis. O Mirante
entrevistou o consultor

financeiro Jaques Cohen, do
laboratório do Valor, sobre

os princípios essenciais de

uma boa gestão financeira.

As compras parceladas são mesmo um dos vilões do equilíbrio financeiro?
Isso ocorre porque os juros embutidos no parcelamento são muito elevados.
Mas o pior mesmo é que as pessoas acham que o crédito faz parte de seu salário
e compram sem olhar para o orçamento, esquecendo que as parcelas vão cair
durante o ano. Isso torna o equilíbrio bastante confuso. Por isso, é essencial elaborar
e administrar o orçamento doméstico.
Por que o orçamento doméstico é importante?
Ele serve como uma bússola, um indicador claro para ver se sua situação financeira
está ou não adequada. O orçamento doméstico pode tanto ser fonte de alívio, ao se
perceber que as despesas estão dentro dos eixos, ou um encontro com a realidade,
ao indicar uma relação desajustada de ganhos e gastos.

Como elaborar um bom orçamento doméstico?
Gosto de dividir as despesas entre regulares e irregulares. regulares são aquelas
que ocorrem todo mês como aluguel, prestação da casa ou do carro, combustível,
supermercado... Irregulares são as ocasionais como IPVA, compra de material escolar
para os filhos, remédios, consertos e imprevistos que podem acontecer e demandam
recursos. O orçamento de irregulares pode ser feito em uma base anual, mas requer
um acompanhamento muito atento, pois é aí onde as pessoas costumam se enrolar
mais. Depois do primeiro grande esforço de elaboração do orçamento, com o registro
de todas as despesas, é necessário uma verificação regular (pelo menos, uma vez por
mês) para assegurar a saúde de suas finanças.
E como economizar?
uma boa dica é procurar reservar antes o que se pretende economizar para depois
distribuir e planejar as despesas. Assim, a pessoa retira o que deseja poupar
na hora em que recebe o salário e gasta somente o que “sobra”. E não o contrário.

A previdência complementar é um bom investimento?
Ela pode ser uma forma de automatizar a disciplina das pessoas para que garantam
seu futuro. no caso dos planos fechados com contrapartida da patrocinadora sobre
os investimentos, as vantagens podem ser substanciais. hoje, um dos maiores
problemas de inúmeros países, inclusive o brasil, é que sua população está
envelhecendo. há cada vez mais gente para ser sustentada pela Previdência Social
e cada vez menos gente para sustentá-la. Em algum momento, as contas não vão
fechar e, por isso, a previdência complementar é tão importante.

Mirante 62.qxp_Apresentação 1 25/07/16 18:51 Página 12

com a palavra

12

Um exemplo para todos

há mais de um ano, Elizena Teixeira de Almeida dos Santos

Arquivo Pessoal

enfrentou uma grande perda: seu marido André herculano dos

Santos, colaborador da Vivo, sofreu um acidente fatal. Ela conta –
com orgulho – a trajetória de André. uma história, sem dúvida,
notável e que merece ser compartilhada.

Veja mais fotos

na galeria do

Mirante online.

VOCê PODE SuGErIr SuA

PArTICIPAçãO Ou DE uM COlEGA
nESTA SEçãO PElO E-MAIl

comunicacao@visaoprev.com.br.

Sonhos realizados
“Desde muito cedo, André precisou superar obstáculos. Aos cinco anos de
idade, ele perdeu a visão e isso fez com que lutasse ainda com mais garra por
seus objetivos. A deficiência nunca o impediu de ir atrás dos seus sonhos.
Apaixonado por educação, ele se formou em Pedagogia e lecionou
no ensino público estadual por mais de cinco anos. Diante de algumas
dificuldades, como a baixa valorização do professor, resolveu fazer
outra faculdade, na área de Exatas, e cursou então Análise de Sistemas.
foi essa formação que garantiu sua contratação pela Vivo em 2010.”
Uma vida exemplar
“Meu marido sempre foi muito reconhecido por seu trabalho na Vivo. Mas o
amor pelo ensino fez com que, seis meses antes do acidente, ele voltasse a
lecionar – desta vez, em uma faculdade. Dividia sua rotina diária entre os dois
trabalhos, de dia na empresa e à noite, dando aulas. Estávamos casados já há
nove anos, André sempre foi um pai amoroso e presente para os meus filhos,
Daniel e Giovana, nascidos de uma relação anterior. na verdade, posso dizer
que ele foi um exemplo para todos que o conheceram, pois ainda encontrava
tempo para ministrar palestras em escolas e centros especializados, escreveu
e publicou três livros, dois sobre Pedagogia e um de poesia.”
Apoio importante
“André era o principal provedor da casa. Ele sempre se preocupou bastante
com o nosso futuro, era muito cuidadoso, possuía seguro de vida, da casa
e o plano de previdência complementar da Visão Prev... Enfim, se um dia algo
acontecesse, ele não queria nos deixar desamparados e, como era deficiente
visual, sentia-se ainda mais vulnerável. Viajava muito, pois moramos em
Santa bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo, e ele passava a semana na
capital e vinha para casa nos finais de semana. Sempre foi uma pessoa muito
independente. Quando ocorreu o acidente, recebi um grande apoio de todos.
A Visão Prev foi extremamente importante nesse momento, recebemos
o saldo acumulado mais o saldo projetado e toda parte burocrática foi
resolvida com muita rapidez e eficiência.”
Recomeço
“Inicialmente, fiz o saque de 30% do saldo. Esse recurso foi fundamental
para que pudéssemos seguir nossas vidas sem mudanças drásticas.
Continuei a minha faculdade e, se não fosse esse benefício, certamente
eu não conseguiria me manter no curso. A Pensão que recebemos faz uma
boa diferença para nós. Agora, estou reconstruindo o meu futuro e o da minha
família. A lição de tudo isso é que os imprevistos acontecem e as pessoas
precisam estar sempre atentas para proteger aqueles que amam.”
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Alocação do plano*

Desempenho dos investimentos
(Junho de 2016)

0,74%
12,88%
12,58%

Segmento

73,41%

seu patrimônio

Rentabilidade Gerencial Consolidada

renda fixa

Empréstimos

Alocação por
perfil de investimento*

Plano

0,73%

1,38%
22,88%

Indicadores

72,57%

Moderado

2,10%

0,42%

1,37%

9,90%

3,12%

Agressivo

Poupança
IPCA
CDI

1,03%

Agressivo
Renda Fixa
Longo Prazo
98,97%

Super Conservador

Títulos atrelados à inflação
Títulos prefixados
Títulos pós-fixados

abr/16
3,41%

mai/16
-0,58%

1,19%

jun/16
1,85%

bench rf
Ibovespa

9,88%

9,39%

ACUM. 2016
13,17%

abr/16

mai/16

jun/16

ACUM. 2016

8,02%

3,42%

-0,58%

1,85%

13,11%

5,24%

-0,65%

2,98%

21,73%

3,33%

1,46%

4,18%

1,07%

0,85%

-1,39%
1,12%

0,96%

2,25%

1,18%

8,02%

14,40%
6,85%

1º TRI

abr/16

mai/16

jun/16

ACUM. 2016

2,62%

0,61%

0,78%

0,35%

4,42%

1,96%

3,25%

3,26%

0,63%

1,05%

1,06%

6,40%

2,30%

13,92%

7,14%

15,47%

13,92%

0,65%

1,11%

1,11%

0,71%

1,16%

1,16%

4,00%

6,72%

6,73%

0,51%

1,33%

10,86%

-9,41%

6,48%

17,74%

7,70%

-10,09%

7,14%

-9,41%

6,30%
6,48%

18,86%
17,74%

Canais de 5508 8000
Relacionamento (para São Paulo capital, Grande

0,01%

95,49%

1,02%

Indicadores Financeiros

bench rV

1,38%

1,54%

1,31%

1º TRI
8,91%

IbrX

63,34%

*em junho de 2016

12,15%

4,56%

SElIC

9,88%

Empréstimos

2,86%

Agressivo renda fixa longo Prazo 13,05%

12,44%

Renda Variável

-4,98%

0,66%

Rentabilidade dos Perfis de Investimentos

Agressivo

12,88%

2,11%

5,39%

8,07%

Super Conservador

1,79%

8,89%

1º TRI

TCOPrev

Moderado

1,18%

Conservador

ACUM. 2016

1,98%

Rentabilidade dos Planos

Perfil

90,80%

jun/16

5,74%

Conservador
8,02%

mai/16

5,39%

Global

TCOPrev

abr/16

5,66%

renda Variável
0,39%

1º TRI

Quer saber mais sobre
os investimentos da

Visão Prev? Então, confira as
tabelas comentadas no site
www.visaoprev.com.br.

De segunda a
sexta-feira
das 7h às 19h

São Paulo e chamadas de fora
do país)

0800 771 7738

(para São Paulo interior e demais
estados)

atendimento@visaoprev.com.br
facebook.com/visaoprevprevidencia
Programa Visão Educa:
Chat
Onli
www.visaoeduca.com.br
ne
www.visaoprev.com.br
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