CAPA

COVID-19

CURTAS

A crise atual, um conserto em casa, o tão
sonhado curso de especialização, o
nascimento dos ﬁlhos ou netos... Gastos
extras e imprevistos ﬁnanceiros acontecem
com qualquer um. O Programa de
Empréstimos…

O lançamento do programa Me Conta Mais
e as iniciativas da Visão Prev para
minimizar os efeitos da propagação do
novo coronavírus (COVID-19).

A divulgação do Relatório Anual da Visão
Prev, a entrega do IR e o Plano de Custeio
para 2020.

ESTRATÉGIA

RELACIONAMENTO

ESTRUTURA

Estão em fase de conclusão os estudos
para lançamento de um plano de
previdência para os seus familiares!

Com as palestras e Plantões de Dúvidas
fora da capital paulista, a Visão Prev quer
estar ainda mais perto de todos os
participantes.

Conheça os membros do Conselho
Deliberativo e Fiscal que tomaram posse
em abril para o mandato 2020-2023.

TRIBUTAÇÃO

PESQUISA

ATENDIMENTO

Essa é uma boa hora para você avaliar se
está usando ao máximo o incentivo ﬁscal
do seu plano e se programar para 2020.

Uma análise dos principais assuntos
citados nos 401 comentários recebidos na
Pesquisa de Satisfação 2019.

Conheça os diferentes canais que a Visão
Prev disponibiliza para atender você.

QUALIDADE DE VIDA

COM A PALAVRA

SEU PATRIMÔNIO

O Dr. Alexandre Leopold Busse, do
Hospital Sírio-Libanês, explica como manter

Com 26 anos, o sergipano Lucas Bispo
Santos faz as contribuições máximas de

Desempenho dos Investimentos

sua memória em pleno funcionamento.

seu plano para garantir uma boa reserva na
aposentadoria.

PROGRAMA DE EMPRÉSTIMOS TEM NOVAS TAXAS
A Visão Prev monitora continuamente o mercado para avaliar o posicionamento de seu Programa de Empréstimos. Nesse momento de juros
básicos (Selic) alcançando seu menor nível histórico e de fortes impactos causados pelo novo coronavírus (COVID-19), a entidade também
reduziu as taxas praticadas para as novas concessões. Veja:
Modalidades

Prazos

Taxas de juros anterior

Taxas de juros atual

Prefixada I

3 a 12 parcelas

1,05%

0,71%

Prefixada II

13 a 24 parcelas

1,15%

0,85%

Prefixada III

25 a 36 parcelas

1,23%

0,93%

Prefixada IV

37 a 48 parcelas

1,28%

0,99%

Prefixada V

49 a 60 parcelas

1,32%

1,03%

Além de representar uma opção de ﬁnanciamento com taxas competitivas em relação ao mercado, o programa também pode ser uma
alternativa para aqueles que possam vir a sofrer mais fortemente o impacto da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19) e
precisem de recursos financeiros adicionais para apoiá-los nesse momento difícil.
As linhas de crédito estão disponíveis para os participantes ativos dos planos Visão Telefônica e Visão Multi e aposentados de todos os
planos. A única exigência é ter, no mínimo, um ano de vinculação ininterrupta com o plano. São oferecidas cinco modalidades, sempre com juros
prefixados que variam de acordo com o número de parcelas.

Em números
Em 2019, o Programa concedeu 2.147 empréstimos, o que representa 13,7% a
mais sobre 2018, com um volume de recursos cerca de 22,8% superior.

Custo efetivo
Na hora de avaliar um empréstimo, ﬁque atento ao Custo Efetivo Total (CET) da operação, considerando todos os encargos, tributos,
taxas e despesas incidentes. No caso da Visão Prev, o CET é composto pela taxa de juros (conforme o prazo de pagamento), taxa de
administração, Imposto sobre Operações Financeiras (IOF, suspenso temporariamente em função da pandemia de coronavírus) e
Quota de Quitação por Morte (QQM).
O valor do QQM é retido no momento da concessão e serve para a cobertura do saldo devedor em caso de falecimento do
participante (dessa forma, a dívida não é repassada aos beneﬁciários), exceto em alguns casos na ocorrência de suicídio, ato ilícito
doloso e doenças preexistentes.

O Programa em 10 pontos essenciais:

1. As linhas de crédito podem ser acessadas por participantes ativos dos planos Visão Telefônica e Visão Multi e aposentados de todos os planos
que tenham, no mínimo, um ano de vinculação ininterrupta ao plano.

2. A solicitação do empréstimo é totalmente online (confira aqui o passo a passo para a solicitação).

3. Os pedidos de empréstimos passam pela seguinte análise:
Para os participantes ativos, a Visão Prev verifica eventuais restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito e confirma, com a patrocinadora, a
margem consignável disponível para desconto em folha.
Para os assistidos, a Visão Prev avalia se a solicitação condiz com a evolução do pagamento do benefício, analisando se o prazo de recebimento
da renda é, no mínimo, seis meses superior à data da última parcela do empréstimo e se a prestação não compromete a margem consignável
mensal do participante, considerando não apenas o valor do benefício no momento da concessão, mas também sua estimativa durante toda a
vigência do contrato.

4. Os limites para a concessão são:
Participantes ativos - até 8 vezes o salário nominal ou 75% da reserva resgatável, o que for menor, excluídos débitos existentes como IRRF.
Aposentados: até 8 vezes o benefício mensal ou 75% da reserva resgatável, o que for menor, excluídos débitos existentes como IRRF.
Aposentados do plano Telefônica BD: até 8 vezes o Valor do Benefício.

5. O valor das prestações não pode ultrapassar 20% do Salário de Nominal (ativos) e 20% do valor do benefício mensal (aposentados).

6. É possível ter até quatro contratos de empréstimos simultâneos, com intervalo mínimo de seis meses entre eles.

7. Os créditos ocorrem às terças e sextas-feiras, conforme calendário publicado no site da Visão Prev (clique aqui).

8. O desconto das parcelas é feito diretamente no salário (para os ativos) e no benefício (para os assistidos).

9. As regras de elegibilidade (item 1) e as análises para concessão (item 3) visam proteger o patrimônio dos próprios participantes (tanto dos que
solicitam o empréstimo como dos demais), reduzindo ao máximo os casos de inadimplência.

10. As taxas cobradas servem para rentabilizar os próprios planos, pois o Programa é uma modalidade de investimento do patrimônio, com baixo risco.

Clique aqui para conhecer, em detalhes, as regras do Programa.

Importante!
Para minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), quem tem empréstimo vigente junto à Visão Prev poderá, em caráter
extraordinário, optar pela suspensão temporária do pagamento de algumas parcelas. Clique aqui para saber mais.

Atenção para usar o crédito de forma positiva
Idealmente, o empréstimo deve ser uma alternativa para um investimento especíﬁco (como uma pós-graduação) ou eventos não
planejados que gerem descontrole pontual (como a atual situação de crise ou gastos inesperados). Seu valor precisa ser
imediatamente incorporado ao orçamento doméstico, de tal forma que ele considere as parcelas a pagar para não gerar mais
descontrole financeiro.

COMUNICAÇÃO SEMPRE ATIVA E CONFIÁVEL
O Brasil, assim como centenas de outros países, está diante de uma realidade totalmente inesperada. Governos, empresas, instituições de
ensino, associações e cidadãos do mundo todo estão precisando se organizar para lidar com a pandemia do novo coronavírus (COVID-19).
Nesse momento, é fundamental, em primeiro lugar, manter a calma e prestar atenção às informações e recomendações vindas de fontes
conﬁáveis e oﬁciais. No caso de dados sobre contágio e prevenção da doença, devemos privilegiar as orientações do Ministério da Saúde e das
autoridades sanitárias.
Para saber sobre seu plano de previdência complementar e seus investimentos na Visão Prev, é essencial ter como fonte a própria Visão Prev
para evitar informações equivocadas ou desatualizadas.

A Visão Prev está agindo com rapidez e tomando todas as medidas cabíveis, e recomendadas pelas autoridades de saúde, a fim de minimizar os
riscos e ameaças advindos da propagação do novo coronavírus (COVID-19). Essas medidas abrangem iniciativas como:
A colocação das equipes da Visão Prev em trabalho à distância (home office), assegurando a continuidade das atividades da entidade sem riscos para seus
profissionais;
A suspensão temporária dos Plantões de Dúvidas e atendimentos presenciais, privilegiando o uso dos canais remotos;
A manutenção em pleno funcionamento das ferramentas e funcionalidades que permitem a realização de vários processos online, como resultado do
projeto Entidade Digital que tem simplificado e agilizado as interações com a Visão Prev.
Janela extra para alteração de perfil de investimentos, de renda (para assistidos e pensionistas do plano Visão Telefônica e Visão Multi), antecipação do 13º
salário (também para assistidos e pensionistas do plano Visão Telefônica e Visão Multi) e suspensão temporária do pagamento de parcelas de empréstimos
junto à entidade.

Além disso, foi criado o programa Me Conta Mais que publica comunicados periódicos sobre a
evolução e os desdobramentos do cenário atual e seus impactos sobre os investimentos. O
conteúdo está sendo enviado por e-mail e divulgado no site da entidade e em suas redes
sociais (Facebook, Instagram e Linkedin). Os boletins abordam avisos e explicações de
medidas adotadas pela entidade, bem comoassuntos de impacto sobre os planos e seus
participantes.

“Vivemos um momento muito delicado que demanda equilíbrio e foco. Boas decisões só
ocorrem quando temos informações seguras e conﬁáveis”, alerta o presidente da Visão Prev,
Marcelo Pezzutto. Por isso, acompanhe de perto o Me Conta Mais e todos os comunicados da
entidade. #estamosjuntos

UM RETRATO DA VISÃO PREV EM 2019
No ﬁnal de abril, a Visão Prev irá divulgar seu Relatório Anual. Nele, serão apresentados os resultados de 2019, com o balanço patrimonial e
todos os dados contábeis e financeiros consolidados. Divulgado em uma plataforma interativa, o Relatório é dividido em três grandes blocos:
No Menu superior, estão a Mensagem da Presidência, as informações institucionais, as Demonstrações Financeiras e o Resumo Executivo.
No Menu central, ficam as principais informações do Relatório, em três pilares – Gestão e Governança, Econômico e Financeiro e Comunicação e
Relacionamento.
No Menu inferior (rodapé), encontram-se um glossário com os termos utilizados no Relatório e diversos arquivos para consulta e download como Balanço
Patrimonial, Demonstrações de Investimento, Situação Atuarial e Pareceres.

É importante que você conheça e acompanhe as iniciativas e resultados da Visão Prev na gestão de seu plano! Você poderá acessar o Relatório
no site da entidade, em Sobre a Visão Prev > Relatório Anual > Relatório Anual Online.

PRAZO PARA ENTREGA DO IR 2020 É ADIADO
O Ministério da Economia resolveu adiar o prazo para entrega da Declaração de Ajuste Anual do IR por 60 dias, estendendo o recebimento até
30 de junho.
A decisão ocorre em função da crise causada pelo novo coronavírus (COVID-19). Mudará também o prazo de pagamento das restituições, mas,
até o fechamento desta edição, o governo ainda não havia divulgado informações a respeito.
Quem perde a data de entrega (neste ano, portanto, 30 de junho ) pode enfrentar vários transtornos como ter sua inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) com o status de pendente de regularização e precisar pagar uma multa mais juros de mora.
Fique atento para declarar corretamente as informações do seu plano na Visão Prev (clique aqui e leia matéria na última edição do Mirante) e
não se atrase!

Confira também um vídeo transmitido ao vivo na página da Visão Prev no Facebook sobre como declarar seu plano de previdência. Clique aqui para acessar
o vídeo no Facebook e aqui para acessá-lo no YouTube.

O NOVO PLANO DE CUSTEIO
O Conselho Deliberativo aprovou, em sua reunião do dia 19 de março, os Planos de Custeio que irão vigorar de abril de 2020 a março de 2021 .
Veja, abaixo, como ficou a cobrança para o pagamento das despesas administrativas nos planos Visão Telefônica e Visão Multi:

Visão Telefônica
O custeio das despesas administrativas é pago com a utilização do Fundo Administrativo e também pelos autopatrocinados, BPDs (Benefício
Proporcional Diferido) e AOPs (Aguardando Opção), conforme seu saldo de conta total no plano*:
Faixa de saldo

Cobrança anual (valor pago pelos autopatrocinados, BPDs
AOPs)

Até R$ 10.000,00

R$ 87,00 distribuídos em 12 parcelas mensais

De R$ 10.000,01 a R$
50.000,00

0,97% aplicado sobre o saldo de 31/12/2019 distribuídos em 12
parcelas mensais

De R$ 50.000,01 a R$
200.000,00

0,85% aplicado sobre o saldo de 31/12/2019 distribuídos em 12
parcelas mensais

De R$ 200.000,01 a R$
500.000,00

0,65% aplicado sobre o saldo de 31/12/2019 distribuídos em 12
parcelas mensais

De R$ 500.000,01 a R$
1.250.000,00

0,28% aplicado sobre o saldo de 31/12/2019 distribuídos em 12
parcelas mensais

Acima de R$ 1.250.000,00

R$ 2.850,00 distribuídos em 12 parcelas mensais

* O pagamento é feito por meio de “come-cotas”, uma vez que ocorre desconto mensal sobre o saldo.

Por serem mais antigos e, portanto, terem mais recursos acumulados em caixa (no chamado Fundo Administrativo), três planos cobrem as despesas
administrativas utilizando o saldo desse Fundo da seguinte maneira: Visão Telefônica (para ativos e assistidos), PreVisão (para assistidos) e Telefônica
BD (para todos os participantes).

Visão Multi
O custeio das despesas administrativas é pago por todos os participantes, conforme seu saldo de conta total no plano:

Faixa de saldo

Cobrança anual (valor pago por todos os participantes)

Até R$ 10.000,00

R$ 60,00 distribuídos em 12 parcelas mensais

De R$ 10.000,01 a R$
50.000,00

0,75% aplicado sobre o saldo de 31/12/2019 distribuídos em 12
parcelas mensais

De R$ 50.000,01 a R$
200.000,00

0,50% aplicado sobre o saldo de 31/12/2019 distribuídos em 12
parcelas mensais

De R$ 200.000,01 a R$
500.000,00

0,30% aplicado sobre o saldo de 31/12/2019 distribuídos em 12
parcelas mensais

De R$ 500.000,01 a R$
1.250.000,00

0,15% aplicado sobre o saldo de 31/12/2019 distribuídos em 12
parcelas mensais

Acima de R$ 1.250.000,00

R$ 2.000,00 distribuídos em 12 parcelas mensais

UM PLANO DE PREVIDÊNCIA PARA OS SEUS
FAMILIARES
Já imaginou estender as vantagens de contar com um plano de previdência
complementar gerido pela Visão Prev para os membros da sua família? Pois esta ideia está
perto de se tornar realidade!
“Em nossa Pesquisa de Satisfação, sempre surgem comentários espontâneos sobre a
possibilidade de criação de um plano para os familiares”, conta Paulina Ferreira Pantalião,
diretora de Previdência. “Fizemos algumas consultas a participantes e, de fato, o interesse é
grande. O mesmo ocorre por parte das patrocinadoras que terão, assim, mais um diferencial
para atrair e reter talentos.”
As equipes da Visão Prev estão agora ﬁnalizando os estudos para a formalização do
pedido de aprovação do novo plano junto à Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (Previc). Com a liberação do órgão, terá início uma ampla divulgação das regras
e a abertura das inscrições.
Seus familiares terão, assim, a oportunidade de usufruir os benefícios oferecidos por uma
entidade sólida que apresenta históricos positivos de rentabilidade e a forte estrutura de
governança, comunicação e atendimento que você já conhece bem. “Para a Visão Prev, o
aumento de recursos administrados deverá representar melhores negociações junto aos
gestores contratados”, explica Paulina. “Para os participantes atuais, o crescimento do número
de participantes trará ainda a vantagem adicional de melhorar o rateio dos custos
administrativos. Ou seja, nossa expectativa é que ocorra redução da taxa de administração
para os participantes ativos e assistidos do plano Visão Multi e BPDs e autopatrocinados dos
demais planos.”

Em linha com o mercado
O sistema de entidades fechadas de previdência complementar já dispõe de mais de 30 planos para familiares e a expectativa é de
aumento constante nos próximos anos. “O atual número de participantes ativos supera 2,7 milhões e os assistidos são mais de 800 mil.
Se cada um deles trouxer um familiar, teremos um incremento de 3,5 milhões de adesões, dobrando o tamanho do segmento até o ano
de 2022”, avalia Luis Ricardo Martins, presidente executivo da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (Abrapp).

ONDE VOCÊ ESTIVER...

O time da Visão Prev esteve, no ano passado, em nove cidades - São José do Rio Preto, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, São
Bernardo do Campo, Ribeirão Preto, Santos, Guarulhos e Campinas - com o objetivo de se aproximar sempre mais dos participantes que vivem
fora da capital paulista. No total, 149 pessoas estiveram nas palestras e Plantões de Dúvidas que visam fazer com que os participantes
conheçam e aproveitem bem as vantagens de seus planos. Em geral, os encontros começam com uma apresentação sobre as principais regras
dos planos Visão Multi e Visão Telefônica (contribuições, opções no desligamento, perﬁl de investimentos, tributação, aposentadoria e
beneficiários, por exemplo), seguida de atendimento personalizado.
Além disso, em 2019, foram também promovidos encontros nos escritórios das patrocinadoras: três na Unidade Berrini, em São Paulo, e um
na Unidade Mauá, reunindo 110 pessoas. E, neste ano, o programa já começou com uma ida à Unidade de Guarulhos da Telefônica Vivo no dia
12 de fevereiro. Foram feitas duas palestras sobre o plano Visão Multi para os colaboradores da empresa e Plantões de Dúvidas, recebendo
cerca de 85 convidados, entre participantes atuais e potenciais.
“Dependendo do lugar em que estamos, podemos ter mais participantes ativos, portanto mais questões sobre contribuição, ou mais
assistidos, com mais perguntas sobre aposentadoria. Mas vale destacar que os Plantões são abertos a todos os participantes (ativos, assistidos,
autopatrocinados e BPDs) de todos os planos”, explica Vitor Pirani, analista sênior de Relacionamento. “De modo geral, perﬁl de investimentos e
beneficiários são os temas mais recorrentes nas conversas.”
Essa iniciativa da Visão foi criada porque, para alguns participantes, falar pessoalmente com um proﬁssional da entidade facilita o
entendimento e garante respostas mais diretas às suas demandas. Após os atendimentos, os Plantões de Dúvidas podem ser avaliados por
meio de uma ﬁcha que analisa aspectos especíﬁcos da experiência. Em 2019, a média geral foi de 4,86, em uma escala de 1 a 5. “Queremos
promover um vínculo ainda maior com a Visão Prev, transmitindo conﬁança na gestão dos recursos e em nosso relacionamento de forma geral”,
ressalta Vitor.

Fernando Tadeu da Silva Brandão, 31 anos, participante
ativo do plano Visão Multi

“ALÉM DOS BENEFÍCIOS E DA RENTABILIDADE DO
PATRIMÔNIO, O PLANO É MUITO IMPORTANTE
PORQUE AJUDA A GARANTIR NOSSO FUTURO.
POR ISSO, EU SEMPRE RECOMENDO A ADESÃO
PARA TODO MUNDO. QUANDO TEMOS REUNIÕES,
FALO PARA O PESSOAL NÃO PERDER TEMPO, POIS
É UM GRANDE INVESTIMENTO PARA A
APOSENTADORIA. TENHO AMIGOS MAIS VELHOS
QUE SE APOSENTARAM E ESTÃO BEM HOJE POR
CONTA DO PLANO. A VINDA DA EQUIPE DA VISÃO
PREV ASSEGURA INFORMAÇÃO DE QUALIDADE E
AINDA MAIOR CREDIBILIDADE.”

Importante!
Em função da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), estão suspensos temporariamente os Plantões de Dúvidas e atendimentos presenciais.
Os demais canais de comunicação e atendimento continuam disponíveis e prontos para ouvir você!

Para conhecer as outras opções de atendimento, leia a matéria “Os diferentes canais para acessar a Visão Prev” (clique aqui).

CONSELHEIROS TOMAM POSSE PARA NOVO
MANDATO
Os membros do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo da Visão Prev iniciaram, em abril, seus mandatos à frente da entidade. Até
2023, eles serão os responsáveis por garantir qualidade, governança, segurança, transparência e ética na gestão de todos os processos,
seguindo à risca os princípios organizacionais da entidade, descritos em sua Missão, Visão e seus Valores (clique aqui para conhecer). Veja
quem são os atuais conselheiros:

Conselho Deliberativo
É formado por 6 conselheiros efetivos – 4 indicados pela patrocinadora e 2 eleitos pelos participantes, em outubro de 2019. Na impossibilidade
de comparecimento do membro efetivo às reuniões do Conselho, ele deverá ser substituído por seu suplente ﬁxo, conforme indicado no quadro
abaixo.
Os conselheiros deliberativos devem analisar e aprovar as diretrizes de operação e administração da Visão Prev, bem como sua Política de
Investimentos, orçamento, planejamento, alterações no Estatuto ou nos Regulamentos dos planos e auditorias internas ou contratadas, entre
outras atribuições.

Representantes indicados pelas
patrocinadoras

Membros efetivos

Membros suplentes

Breno Rodrigo Pacheco de
Oliveira
Rodrigo Rossi Monari
Stael Prata Silva Filho
(independente)

Fernanda Fortunato Martins
Chaguri
Luiz Carlos da Costa Plaster
Ademir José Mallmann
(independente)

Niva Celma Rodrigues
Adriana Emiko Ueno Liu
Ribeiro
Representantes eleitos pelos
participantes

Leonardo Kenji Ribeiro
Kitajima
Miguel Mantovani Junior

Vitor Mitsuo Nakao
Emilio José Fezzi

Conselho Fiscal
É formado por 3 conselheiros efetivos - 2 indicados pela patrocinadora e 1 eleito pelos participantes, em outubro de 2019. Assim como no
Conselho Deliberativo, os membros efetivos do Conselho Fiscal contam com suplentes ﬁxos que deverão substituí-los na impossibilidade de
comparecimento às reuniões. Cuidam da ﬁscalização da Visão Prev, responsabilizando-se sobretudo por sua gestão econômico-ﬁnanceira e
atuarial.
Membros efetivos
Representantes indicados pelas
patrocinadoras
Representante eleito pelos participantes

Membros suplentes

Cleuton Augusto
Alves

Ricardo Felipe Borges
Pereira
João Orlando Lima
Carneiro

Milton Shigueo
Takarada

Anni Julia Erlinger de
Oliveira

Kleston Santos Faria

VOCÊ ESTÁ USANDO MESMO O INCENTIVO FISCAL
DO SEU PLANO?

Os brasileiros estão, nesse momento, às voltas com a papelada e os cálculos do Imposto de Renda. Este é, portanto, o período ideal para
avaliar se você está usando corretamente o incentivo ﬁscal que o governo oferece para as pessoas que têm planos de previdência
complementar.
Com esse benefício, quem utiliza o modelo completo para a Declaração pode deduzir os investimentos feitos na Visão Prev no ajuste
anual do IR. A dedução permitida cobre até 12% do total dos rendimentos tributáveis como salário ou pró-labore, ganhos com aluguéis e pensão
judicial.
Se, ao preencher as informações de sua Declaração, você perceber que não usou o benefício ao máximo em 2019, comece agora mesmo a
programar suas contribuições de 2020 para aproveitar melhor essa vantagem fiscal. Com o planejamento tributário, cada participante, a partir de
sua realidade e dos limites legais, pode pagar menos Imposto de Renda do que se não contribuísse para o plano de previdência ou aumentar
sua restituição, além de incrementar sua reserva para a aposentadoria.
O incentivo vale tanto para as contribuições dos participantes ativos e autopatrocinados quanto para os aportes dos participantes
assistidos e BPDs. Nos exemplos abaixo, você confere o que acontece com quem não usa o benefício (coluna 1), quem utiliza somente 50%
(coluna 2) e quem usufrui 100% do benefício (coluna 3). A diferença, como se pode notar, é bem relevante.
Uso de 0% do
incentivo fiscal

Uso de 50% do
incentivo fiscal

Uso de 100% do
incentivo fiscal

Renda bruta mensal

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

Dedução (por contribuição
ou aporte para o plano)

-

R$ 300,00

R$ 600,00

Base de cálculo do IR

R$ 5.000,00

R$ 4.700,00

R$ 4.400,00

Alíquota de IR – Dedução

27,5% – R$
869,36*

27,5% – R$ 869,36*

22,5% – R$ 636,13*

Imposto de renda devido

R$ 505,64

R$ 423,14 (benefício
mensal: R$ 82,50)

R$ 353,87 (benefício
mensal: R$ 151,77)

Benefício fiscal anual

-

R$ 990,00

R$ 1.821,24

* Parcela a deduzir do imposto em R$ para esta base de cálculo (IRPF 2020)

O Simulador pode ajudar
A Visão Prev disponibiliza um Simulador de Incentivo Fiscal na área aberta do site (clique aqui para acessar) que pode ajudar a avaliar o
seu caso. Com ele, você consegue entender sua situação e aproveitar melhor o benefício do governo!

OS TEMAS MAIS COMENTADOS NA PESQUISA DE
SATISFAÇÃO

Além de permitir acompanhar a avaliação dos participantes em relação a diferentes aspectos do atendimento e da gestão da Visão Prev,
por meio de notas, a Pesquisa de Satisfação possui também uma parte aberta para comentários. Cada observação recebida é analisada com
atenção e, sempre que viável, serve de parâmetro para as iniciativas desenvolvidas pelas equipes da entidade.
“Para a administração da Visão Prev, é sempre muito importante ouvir nossos participantes. Nesse sentido, os comentários enviados nos
ajudam a direcionar nossas ações estratégicas e implementar processos que atendam a seus desejos”, destaca Marcelo Pezzutto, presidente da
entidade. “Por isso, queremos agradecer a todos que dedicaram seu tempo para responder à Pesquisa e escrever suas observações, pois são
informações fundamentais para a melhoria dos nossos produtos e serviços.”
No total, foram recebidos 401 comentários (cerca de 10% a mais do que em 2018), sendo 180 sugestões (3 a mais do que em 2018), 165
elogios (49 a mais) e 56 críticas (14 a menos). Veja sua distribuição por tipo de participante:

Seja uma sugestão, uma crítica ou um elogio, todos os comentários são avaliados individualmente e segmentados por tema. Conﬁra, a seguir, o
ranking dos 10 temas mais citados e a avalição dos 5 assuntos mais recorrentes na última edição da Pesquisa:

Os 10 temas mais citados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Regras dos planos
Perfil de investimentos
Regras de empréstimos
Disponibilização de mais informações
Site
Criação de Plano Família
Eventos presenciais
Atendimento
Adesão
Aplicativo

Regras dos planos
Tipos de observação: Dúvidas e sugestões sobre as regras do plano PreVisão, equiparação de regras dos planos, beneﬁciários, aposentadoria
e saque, entre outras.
Avaliação: A Visão Prev busca, sempre que possível, adequar as regras dos planos às necessidades dos participantes e melhores práticas de
mercado. Assim, quando aplicáveis, as propostas de alterações em Regulamentos são enviadas para aprovação da Previc (Superintendência
Nacional de Previdência Complementar, órgão de fiscalização e regulamentação do setor) que analisa e aprova ou não a solicitação.
Um exemplo prático é o estudo para lançamento de um plano aberto aos familiares dos participantes. Em linha com o setor e em resposta às
diversas sugestões recebidas dos participantes, a Visão Prev está ﬁnalizando o desenho de um plano com essa característica para posterior
envio à Previc (clique aqui para saber mais).
No entanto, as alterações de regras de planos de previdência devem observar e manter uma série de padrões e requisitos, tendo em vista sua
solidez e perpetuidade.
Quanto às diferenças entre as regras dos planos, vale ressaltar que a Visão Prev possui quatro planos com Regulamentos que variam de acordo
com seu objetivo, modalidade (Benefício Deﬁnido ou Contribuição Deﬁnida) e momento de sua criação, sendo que suas principais
especificidades foram definidas pelas patrocinadoras.
Sobre os beneﬁciários, a regra prevê que os beneﬁciários legais têm prioridade sobre os indicados. No caso do plano PreVisão, há uma tratativa
um pouco diferente para o tema devido à peculiaridade do plano (clique aqui para saber mais).

Perfil de investimentos
Tipos de observação: Implantação do multiperfil, mais janelas para alteração de perfil, mais opções de perfis.
Avaliação: A Visão Prev já realizou uma série de análises e focus groups com participantes sobre a criação do multiperﬁl (aplicação de parcelas
do saldo em diferentes perfis de investimentos) e está trabalhando para viabilizar essa implantação.
Sobre a disponibilização de mais janelas para alteração de perﬁl, vale lembrar que, até 2016, a entidade oferecia apenas dois períodos de troca
em meses ﬁxos e que, atendendo a pedidos dos próprios participantes, ampliou a ﬂexibilidade de escolha, com a possibilidade de uma terceira
mudança anual. Os especialistas da Visão Prev entendem, porém, que dispor de mais períodos para troca pode ser prejudicial, pois alterações
constantes de opção em busca de “oportunidades” costumam gerar mais perdas do que ganhos (esse estudo foi apresentado na edição 52 do
Mirante – clique aqui para ler). Ou seja, a decisão de manter três janelas anuais visa proteger o patrimônio dos participantes sem deixar de
oferecer flexibilidade para eventuais ajustes.
Quanto às sugestões sobre mais opções de perﬁs de investimentos, é importante ressaltar que os participantes já têm cinco carteiras à sua
disposição (Super Conservador, Conservador, Moderado, Agressivo e Agressivo Renda Fixa Longo Prazo), com características, objetivos e
portfolios bastante diversificados (clique aqui para conhecer melhor a composição dos cinco perfis).

Regras de empréstimos
Tipos de observação: Taxa de juros e análise de crédito.
Avaliação: O Programa de Empréstimos da Visão Prev possui regras especíﬁcas para a concessão de crédito aos participantes. Algumas delas como as normas de elegibilidade e a consulta aos órgãos de proteção ao crédito – buscam proteger o patrimônio dos próprios participantes
(tanto dos que solicitam o empréstimo como dos demais, uma vez que os recursos destinados a essa modalidade são dos planos/perﬁs),
criando barreiras para a inadimplência. Outro ponto que merece destaque é que as taxas cobradas, além de servirem para rentabilizar os
planos, apresentam valores muito competitivos em relação ao mercado (clique aqui para ler, nesta edição, uma matéria sobre o Programa de
Empréstimos e as novas taxas praticadas e aqui para perguntas e respostas para as regras).

Disponibilização de mais informações
Tipos de observação: Mais informações sobre taxa administrativa, canais de atendimento, investimentos, simuladores, resgate, os planos e
tabelas de tributação, entre outros (a maior parte contém comentários pontuais sobre cada tema).
Avaliação: A Visão Prev possui diversos canais de comunicação e atendimento, procurando estar sempre em contato com os participantes,
transmitindo informações sobre seus planos, benefícios, regras e tudo o que diz respeito à entidade e à preparação para a aposentadoria. Para
assegurar esse fluxo contínuo, é fundamental manter seus dados de contato atualizados junto à entidade.
Esses são os canais e ferramentas de comunicação da entidade:
- Site
- Aplicativo (disponível nas versões Android e iOS)
- E-mail e SMS
- Informativo bimestral Mirante online
- Redes sociais (Facebook, YouTube e, em breve, também Instagram)
- Visão Mais Perto (eventos presenciais periódicos)
- Relatório Anual online

E esses são os canais e opções de atendimento (clique aqui para saber mais):
- WhatsApp
- E-mail
- Central telefônica
- Atendimento presencial
- Plantões de Dúvidas em todo o Brasil

Site
Tipos de observação: Atualização de informações e navegação.
Avaliação: As atualizações de informações como saldo, contribuição e alteração de perﬁl são reﬂetidas no site, geralmente, em meados do mês
seguinte ao mês de competência. Isso ocorre devido à necessidade de aguardar o fechamento da folha, ao ﬁnal de cada período, para que as
atualizações sejam processadas e divulgadas.
Em relação à navegação, há poucos meses, a Visão Prev reformulou totalmente o seu site, contemplando sugestões recebidas dos
participantes, com novidades que o tornaram responsivo e com acesso mais moderno e ágil (clique aqui para saber mais) A entidade está em
constante busca por melhorias e considera todas as sugestões recebidas em seus estudos de evolução.

A Visão Prev está sempre à disposição para receber suas dúvidas, sugestões, elogios e críticas. É só acionar nossos canais de
atendimento!

OS DIFERENTES CANAIS PARA ACESSAR A VISÃO
PREV

Tem alguma dúvida sobre uma regra especíﬁca do seu plano? Quer entender como é feita a tributação do benefício? Precisa descobrir se
está usando bem o incentivo fiscal? Não compreende as diferenças entre os perfis de investimentos? Deseja saber quais as opções do plano em
caso de desligamento?
São muitas as questões que podem surgir quando o assunto é previdência complementar. Por isso, a Visão Prev disponibiliza diferentes
canais de atendimento para que você possa escolher qual se ajusta melhor à sua preferência ou ao tipo de necessidade que tem em mente.
Que tal conhecer melhor quais são e como funcionam esses canais?

Atendimento telefônico

Como acessar
Existem dois números de contato:
5508 8000 para São Paulo Capital, região metropolitana e ligações internacionais
0800 771 7738 para as demais localidades

Como funciona
É usado tanto para atendimento receptivo como para ligações ativas. Os analistas da Central estão aptos a responder a todos os
questionamentos sobre os planos*. No início da chamada, uma URA disponibiliza informações personalizadas como status de solicitações de
empréstimo, análise de documentação e avisos importantes, além de permitir a solicitação de boleto de autopatrocínio, informe de rendimentos
ou confirmação de presença em eventos.
Destaques
O telefone é o principal canal de atendimento da Visão Prev, tendo recebido, em 2019, quase 18 mil chamadas, o que representa 55% dos
acessos. Na Pesquisa de Satisfação, é uma opção bem avaliada, com 87% de notas máximas (7 a 10).
Foram também realizadas aproximadamente 9 mil ligações ativas em 2019, sem considerar os contatos de resposta a chamadas direcionadas
para análise das áreas técnicas.

Chat

Como acessar
Pela área aberta do site. Basta clicar no ícone “Posso ajudar?” para ser atendido pela Íris, a assistente virtual da Visão Prev. Caso não consiga
resolver o questionamento, existe a opção de transferência para um analista.
Como funciona
É usado apenas para atendimento receptivo. Além do esclarecimento de dúvidas*, esse canal possibilita o envio de arquivos digitais, como
documentos, formulários, demonstrativos e informes.
Destaques
A interação com a Íris reduziu a necessidade de acesso aos atendentes. Em 2019, os analistas receberam apenas 193 contatos, o que
representou 0,2% do total de demandas via Chat. O canal tem índice de 90% de satisfação declarada após o encerramento da conversa e 87%
das dúvidas sanadas durante o contato.

E-mail

Como acessar
Há duas opções de envio:
pelo Fale Conosco disponível na área aberta do site
por mensagem direta para atendimento@visaoprev.com.br.

Como funciona
É usado para atendimento receptivo e para retorno de respostas, quando necessário. Além do
esclarecimento de dúvidas*, esse canal possibilita o envio de arquivos digitais, como
documentos, formulários, demonstrativos e informes.
A entidade utiliza também o e-mail comunicacao@visaoprev.com.br para enviar comunicados e
informações relevantes aos participantes.
Destaques
O e-mail representou 27% dos acessos à Visão Prev em 2019, com cerca de 9 mil mensagens.

WhatsApp
Como acessar
É só enviar uma mensagem de texto para (11) 97270-0345.
Como funciona
É usado somente para atendimento receptivo. Além do esclarecimento de dúvidas*, esse canal possibilita o envio de arquivos digitais, como
documentos, formulários, demonstrativos e informes. Não é permitido envio de áudios, GIFs e contatos via chamada de voz.
Destaques
2019 foi o primeiro ano de utilização oﬁcial do WhatsApp para atendimento. Embora tenham ocorrido algumas instabilidades e problemas
técnicos iniciais, a ferramenta foi continuamente monitorada, com a implementação de melhorias que aprimoraram sua qualidade. Foram
recebidos mais de 4.500 acessos, totalizando 14% da demanda da Central. A avaliação também foi muito positiva: 91% de satisfação e 88% de
dúvidas sanadas durante a conversa.

Atendimentos personalizados
Como acessar
Há duas formas:
Com agendamento de horário na área aberta do site (são duas opções por dia, de segunda a sexta).
No Plantão de Dúvidas mensal aberto, sem agendamento, toda 1ª quinta-feira do mês na sede da Visão Prev. A equipe da entidade também realiza Plantões
de Dúvidas em outras cidades, de acordo com as solicitações, quantidade de participantes e viabilidade (clique aqui para saber mais).

Como funciona
É usado apenas para atendimento receptivo. Na modalidade agendada, a conversa pode acontecer presencialmente (na sede da entidade), por
telefone ou chamada de vídeo via WhatsApp.
O atendimento é, em geral, feito pelos proﬁssionais da área de Relacionamento que tratam de todos os temas e questionamentos dos
participantes. Se preciso, é possível contar com o auxílio de profissionais das áreas técnicas para temas específicos.
Destaques
Em 2019, foram realizados mais de 680 atendimentos personalizados (2% da demanda anual). A satisfação desse canal atingiu nota de 4,8, em
uma escala de 1 a 5, sendo que 97% dos participantes afirmam que recomendariam esse tipo de atendimento.

Inteligência artificial
Como acessar
São quatro ferramentas:
Campo de busca da área aberta do site - basta digitar a dúvida
Fale Conosco do site – a ferramenta procura entender o questionamento escrito no e-mail e
apresenta possíveis respostas antes que a mensagem seja enviada, visando agilizar o retorno
Íris, a assistente Virtual da Visão Prev – é só clicar no ícone “Posso ajudar?” na área aberta do site

Como funciona
Usados somente para atendimentos receptivos. Este tipo de ferramenta busca entender a
necessidade do participante e respondê-la de acordo com as bases de informações e
treinamentos que possui. Pelo Facebook, por exemplo, é possível consultar saldo,
demonstrativos e informes de rendimentos.
Destaques
Em 2019, o campo de busca do site teve mais de 5 mil acessos, enquanto a Íris atendeu quase
3 mil questionamentos.

* Temas conﬁdenciais – como conﬁrmação de saldo, pedido de empréstimo e alteração de
perfil ou renda - só são tratados após confirmação de token de segurança.

Importante!
Em função da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), estão suspensos temporariamente os Plantões de Dúvidas e atendimentos presenciais.
Os demais canais de comunicação e atendimento continuam disponíveis e prontos para ouvir você!
A Visão Prev solicita que, nesse período, se evite o envio de documentos pelo correio, dando preferência ao e-mail e ao WhatsApp, para facilitar
o recebimento e processamento dos pedidos.

COMO ESTÁ SUA MEMÓRIA?

Um dia, você esquece o telefone de um amigo. No outro, não lembra onde colocou aquele livro que estava lendo. O celular, então, vive
“desaparecendo”, junto com as chaves e a carteira. Pior ainda quando deixa passar o aniversário da esposa, do marido, dos pais, dos filhos...
Será que esses são sinais de que sua memória está falhando ou apenas esquecimentos passageiros? Para entender como funciona a
memória e de que forma podemos preservá-la, o Mirante conversou com o Dr. Alexandre Leopold Busse, geriatra do Serviço de Gerontologia e
Núcleo Avançado de Geriatria do Hospital Sírio-Libanês e um dos coordenadores do Programa Cérebro Ativo, do Sírio-Libanês Ensino e
Pesquisa. Acompanhe:

O que é memória?
Memória é uma das funções cognitivas, ligadas ao nosso conhecimento do mundo. Sabemos
que existem vários tipos de memória: do que é falado, do que é visto, de cheiros, músicas,
sons, sabores... Essa é uma forma de classiﬁcação, mas há outras, até a nível celular, por
exemplo.
É comum as pessoas se preocuparem por esquecer o nome de alguém logo depois de terem
sido apresentadas. Na maioria dos casos, porém, trata-se apenas de um problema de atenção.
Somos hoje bombardeados por um ﬂuxo contínuo de informações e isso nos faz pensar que
temos um deﬁcit de memória, quando, na verdade, não temos capacidade para reter e
armazenar tudo.
É possível, no entanto, criar estratégias para ajudar a memorização como repetir várias vezes o
nome daquela pessoa que acabamos de conhecer durante a conversa para fixar esse dado.

Quais são os tipos de memória?
Temos a memória de curto prazo que ﬁca na região frontal do cérebro e está relacionada com a atenção simples (o nome da pessoa que
conhecemos), atenção complexa (uma tarefa que devemos executar), planejamento e estratégia.
Já a memória episódica é responsável pelo armazenamento de informações e fatos marcantes (bons ou ruins) que aconteceram conosco ou ao
nosso redor. Quem tem uma doença nessa região (medial temporal) acaba esquecendo muito rapidamente. Ou seja, a informação entra pela
parte frontal e, por uma falha, não chega até o hipocampo. Esse é o tipo mais afetado pela doença de Alzheimer.
Existe também a memória semântica, relativa a conhecimentos que adquirimos: quem descobriu o Brasil, os nomes das cores, os tipos de
animais... É muito usada, por exemplo, para completar palavras cruzadas.
O sistema todo precisa estar funcionando bem para que possamos receber, decodiﬁcar, arquivar, evocar e recuperar informações de que
necessitamos. Por isso, temos que apagar alguns dados de tempos em tempos, pois nosso cérebro possui uma capacidade limitada de
armazenamento.

Quais são as queixas mais frequentes?

Quais são as queixas mais frequentes?
As queixas mais usuais dizem respeito principalmente à memória de curto prazo, de atenção, que diminui com a idade. Isso é natural no
processo ﬁsiológico de envelhecimento. Claro que pode piorar com doenças degenerativas e outras como depressão, ansiedade e distúrbios
do sono. A pessoa se queixa da falta de memória, porém, por vezes, a causa está em outro lugar, até mesmo em função de medicamentos para
algumas enfermidades.

Que tipos de medicamentos podem afetar a memória?
Em geral, as medicações que atuam no sistema nervoso central (os antidepressivos, por exemplo), assim como os chamados anticolinérgicos,
usados para distúrbios gastrointestinais, insônia e até relaxantes musculares.

O que diferencia um lapso passageiro de um quadro de perda efetiva de memória?
Normalmente, conseguimos diferenciar pelo histórico do paciente e pelo impacto das ocorrências no dia a dia. Se houver uma preocupação
real, é possível fazer uma avaliação cognitiva neuropsicológica, em que são realizados testes para analisar cada função. Tanto de atenção e
memória quanto de linguagem e atividades executivas, relacionadas a planejamento, estratégias e cálculo. Essas funções estão em áreas
diferentes do cérebro e podem, portanto, fornecer uma pista de qual é efetivamente o problema.

Costuma-se dizer que o acesso digital às informações poderia levar à perda de memória. Isso faz sentido?
Essa é uma faca de dois gumes. Já que não precisamos mais memorizar alguns dados, como números de telefone e compromissos agendados,
sobra mais espaço para guardar outros. A preocupação, no entanto, é o excesso de informação ao nosso redor o tempo todo. Temos a
sensação de memorizar menos porque, proporcionalmente, estamos expostos a muito mais. Precisamos descartar vários desses itens (seja
porque são desnecessários ou pouco significativos) para dar lugar a outros em nossa memória.

É possível interferir no processo de perda da memória?
A rigor, com os estímulos corretos, várias habilidades podem ser preservadas e melhoradas. Por outro lado, se a pessoa já tem uma doença no
cérebro, podemos tentar estimular e reabilitar, mas tudo depende do grau e do tipo de problema.
O mais importante sempre é estimular o cérebro. Quando se tem menos interações sociais e atividades intelectuais, as vias neurais formadas no
decorrer da vida deixam de ser percorridas. Então, a pessoa pode começar a ter queixas de memória por conta do desuso.

Pode-se exercitar a memória por meio de quebra-cabeças, jogos de xadrez, palavras-cruzadas ou sudoku, por exemplo?
Essas atividades recreativas, quando muito praticadas, fazem com que a pessoa treine sua realização, mas isso não tem nada a ver
necessariamente com a memória. O ideal é manter o cérebro ativo por meio de várias atividades, inclusive exercícios físicos que também são
desafiadores para a cognição.

O que fazer, então, para preservar a memória?
Vamos citar em tópicos para facilitar:
1. Devemos começar pela prevenção de forma geral. As pesquisas científicas indicam a importância de cuidar do funcionamento cardiovascular para evitar
consequências de outras doenças sobre o cérebro.
2. É essencial manter uma alimentação equilibrada. Um bom exemplo é a chamada “dieta do Mediterrâneo”, por ser rica em azeite, peixes, frutas, hortaliças e
nozes, entre outros.
3. O tabagismo e as bebidas alcoólicas em excesso devem ser evitados. O mesmo vale para medicamentos sem orientação médica ou em doses inadequadas
que podem trazer problemas – é o caso do uso crônico de sedativos, diazepínicos e calmantes.
4. Outro aspecto que vem sendo destacado nos estudos mais recentes é cuidar da audição (desde que se é jovem, evitando os fones de ouvido com volume
alto) e, se necessário, usar aparelhos para aprimorar a capacidade auditiva, pois ouvir mal nos desconecta do mundo.
5. Do ponto de vista comportamental, é muito importante estudar, procurar se informar, continuar aprendendo e ter atividades ocupacionais que desafiem o
cérebro.
6. É vital ter uma vida social ativa, porque memorizamos melhor quando compartilhamos o que aprendemos. Então, não adianta só assistir muitos filmes ou ler
vários livros, é fundamental dividir essas experiências. Por isso, recomendo sempre os Clubes de Leitura que estão se difundindo muito em diversas cidades
e são realmente relevantes em vários aspectos, pois envolvem encontrar pessoas, narrar e trocar visões de mundo.
7. Dormir bem – o sono é o momento de consolidação das memórias.
8. A saúde emocional também é relevante, pois quando não está bem emocionalmente, a pessoa tende a ser mais desatenta e se isolar.

Pode-se exercitar a memória por meio de quebra-cabeças, jogos de xadrez, palavras-cruzadas ou sudoku, por exemplo?
Essas atividades recreativas, quando muito praticadas, fazem com que a pessoa treine sua realização, mas isso não tem nada a ver
necessariamente com a memória. O ideal é manter o cérebro ativo por meio de várias atividades, inclusive exercícios físicos que também são
desafiadores para a cognição.

O que fazer, então, para preservar a memória?
Vamos citar em tópicos para facilitar:
1. Devemos começar pela prevenção de forma geral. As pesquisas científicas indicam a importância de cuidar do funcionamento cardiovascular para evitar
consequências de outras doenças sobre o cérebro.
2. É essencial manter uma alimentação equilibrada. Um bom exemplo é a chamada “dieta do Mediterrâneo”, por ser rica em azeite, peixes, frutas, hortaliças e
nozes, entre outros.
3. O tabagismo e as bebidas alcoólicas em excesso devem ser evitados. O mesmo vale para medicamentos sem orientação médica ou em doses inadequadas
que podem trazer problemas – é o caso do uso crônico de sedativos, diazepínicos e calmantes.
4. Outro aspecto que vem sendo destacado nos estudos mais recentes é cuidar da audição (desde que se é jovem, evitando os fones de ouvido com volume
alto) e, se necessário, usar aparelhos para aprimorar a capacidade auditiva, pois ouvir mal nos desconecta do mundo.
5. Do ponto de vista comportamental, é muito importante estudar, procurar se informar, continuar aprendendo e ter atividades ocupacionais que desafiem o
cérebro.
6. É vital ter uma vida social ativa, porque memorizamos melhor quando compartilhamos o que aprendemos. Então, não adianta só assistir muitos filmes ou ler
vários livros, é fundamental dividir essas experiências. Por isso, recomendo sempre os Clubes de Leitura que estão se difundindo muito em diversas cidades
e são realmente relevantes em vários aspectos, pois envolvem encontrar pessoas, narrar e trocar visões de mundo.
7. Dormir bem – o sono é o momento de consolidação das memórias.
8. A saúde emocional também é relevante, pois quando não está bem emocionalmente, a pessoa tende a ser mais desatenta e se isolar.

COM O PÉ NO ACELERADOR!
Morador de Aracaju, o sergipano Lucas Bispo Santos aderiu ao plano Visão Multi há pouco
mais de seis meses, embora tenha ingressado na Telefônica Vivo em 2017. Com apenas 26
anos, ele está acelerando nas contribuições para compensar o “tempo perdido” e garantir uma
boa reserva para a aposentadoria.
Benefício especial
“Comecei a trabalhar aos 18 anos, já no segmento de telecomunicações. Há dois anos, entrei
na área de Revenda da Telefônica Vivo, como consultor de negócios. Foi uma grande surpresa
quando, na contratação, ofereceram vários benefícios muito bons, entre eles, o plano de
previdência complementar Visão Multi.”

Uma boa dica, mas...
“O meu gerente na época me incentivou muito a entrar no plano. Ele explicou que havia uma contrapartida da empresa de 100% do valor da
minha contribuição mensal. Mas resolvi aderir só em meados do ano passado, quando um colega, que se desligou da empresa para abrir um
negócio próprio, me contou que tinha acumulado uma boa quantia com as contribuições feitas para o plano. Ele disse que havia calculado e se
tivesse aplicado na poupança não teria metade do que acumulou.”

Interesse despertado
“Comecei então a me informar e vi que o retorno dos investimentos era bem melhor do que na poupança e muito seguro. Quando você começa
a se inteirar do assunto, logo desperta para a questão da aposentadoria. Não é possível imaginar o que será do INSS daqui a 20 ou 30 anos,
mas uma coisa é certa: mesmo hoje, já não dá para viver somente com a Previdência Social.”

Por que fazer a Contribuição Esporádica
“Com o dinheiro que sobra no ﬁnal do mês e que antes ia para a poupança, faço a Contribuição Esporádica no plano. Tenho me planejado
muito, faço o máximo da Contribuição Básica, da Adicional e ainda a Suplementar. Como sou vendedor, recebo comissão a cada três meses e
agora, quando esse dinheiro entra, já reservo para investir no plano. Eu me programo antes, calculo meus gastos ﬁxos e o que ‘sobra’ vai para o
Visão Multi. Não tenho perdido nenhuma oportunidade de investir tudo que posso. Acompanho mensalmente o meu saldo no site e é muito
gratificante ver que estou no caminho certo.”

Muitas possibilidades
“Esse recurso é uma reserva importante e sei que, caso me desligue da empresa, vou poder resgatar, portar para outra entidade ou mesmo me
manter no plano como BPD ou autopatrocinado. As vantagens são imensas, ﬁco muito feliz por ter decidido fazer a adesão mesmo que um
tempo depois da admissão, mas estou compensando esse ‘atraso’.”

“QUANDO ME
IMAGINO LÁ NA
FRENTE, CASADO,
COM FILHOS E
APOSENTADO, O
QUE EU VEJO - E
QUERO! - É SER
INDEPENDENTE
FINANCEIRAMENTE.
NÃO GOSTARIA
DE PRECISAR DA
AJUDA DE
NINGUÉM.”
Pensar no longo prazo
“Tenho procurado conversar com amigos, mostrar que não dá para viver só no imediatismo, gastando com bobagens, que é preciso talvez se
privar de algumas coisas, não consumir tanto e garantir o amanhã. Tenho apenas 26 anos, mas sei que devemos pensar no longo prazo. Vejo
conhecidos e amigos que não se preocupam mesmo com isso, parece que o futuro é muito distante, vivem só o presente e não fazem nenhuma
reserva. Mostro o resultado mensal do meu plano para os colegas que trabalham comigo e ainda não aderiram. Digo para eles que mesmo que
não seja para pensar na aposentadoria, é uma excelente forma de rentabilizar o seu dinheiro.”

Motivo a mais
“Tenho um exemplo em casa: minha mãe trabalhou a vida toda pagando o INSS e recebe hoje um salário mínimo de aposentadoria. É
complicado e tenho que ajudá-la nas despesas. Se ela tivesse feito uma reserva, mesmo que um pouquinho por mês, teria uma situação
melhor.”

Independência financeira
“Ainda sou solteiro, daqui a dois anos me formo em Direito e estou me preparando para o futuro. Quando me imagino lá na frente, casado, com
ﬁlhos e aposentado, o que eu vejo - e desejo! - é ser independente ﬁnanceiramente. Não gostaria precisar de ninguém. Hoje, ajudo minha mãe
porque felizmente posso e quero, mas conheço pessoas que vivem muito bem e não dão assistência aos pais e nem pensam em seu próprio
futuro. É muito triste.”

Fale com o Mirante!
Você pode sugerir sua participação ou de um colega nesta seção pelo e-mail comunicacao@visaoprev.com.br.

