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Em busca do equilíbrio

VISÃO EDUCA

Novas ações para levar educação
financeira a participantes,
crianças e adultos. Página 2

ELEIÇÕES

Em outubro, você elege seus
representantes nos Conselhos
Deliberativo e Fiscal. Página 7

No mês de outubro, os assistidos podem

modificar o valor e a forma de recebimento

do benefício pago pela Visão Prev. É um bom

momento para avaliar seus compromissos

financeiros e equilibrar sua renda mensal e 

a preservação de seu patrimônio no plano.

Páginas centrais.



De 2 de maio a 6 de junho, a Visão Prev incentivou a participação 

no jogo interativo da Visa “Bate-Bola Financeiro” com o objetivo de

multiplicar o aprendizado das questões ligadas à boa gestão das finanças

pessoais. Por meio de um link, os interessados iam diretamente do blog

do Visão Educa para o site do jogo, onde respondiam as perguntas sobre

o tema. Ao final, tinham que enviar uma cópia da tela com sua pontuação

e seus dados de contato para o email do Visão Educa. Os “jogadores”

foram divididos em dois grupos – participantes dos planos da Visão Prev 

e público em geral – para o sorteio de prêmios que ocorreu no dia 7 de

junho. Entre os participantes da entidade, os três sorteados foram Raul

Buzato Jr., Rogerio de Almeida Arbeli e Sergio Henrique Ventura Diaz que

ganharam uma camiseta oficial da Seleção Brasileira I – 2013. Os outros

três ganhadores – Marcelo Coelho, Isabelle Ayabe e Thiago Tadeo

Eduardo Gomes – levaram para casa uma bola de futebol Adidas Cafusa

da Copa das Confederações 2013.

Premiação do 
Bate-Bola Financeiro
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Mais um time de multiplicadores passou por treinamento 

na sede da Visão Prev, em São Paulo, nos dias 13 e 14 de junho. 

Nove participantes foram selecionados entre os inscritos para

conhecer de perto o trabalho da entidade e seu funcionamento. 

No total, já são 29 multiplicadores em doze cidades brasileiras desde

que o programa foi criado, em novembro de 2011. “A ideia é fazer

desses participantes nossos interlocutores entre seus pares,

facilitando a comunicação e a troca de informações. Dessa maneira,

reforçamos a transparência de nossa gestão, aprimoramos 

a divulgação e compreensão das

regras dos planos e ampliamos 

o conhecimento a respeito das

atividades e benefícios oferecidos

pela Visão Prev”, explica o presidente

da entidade, Ademir José Mallmann.
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a Mais nove multiplicadores
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É muito útil melhorar o grau de entendimento
dos participantes para que todos percebam a
finalidade e a credibilidade da Visão Prev e as
consequências futuras de cada decisão tomada
hoje. Há muitos colegas do meu tempo que
não tiveram a dimensão dessa importância 
e talvez por isso não investiram na previdência
privada. O mesmo ocorre hoje com os mais
jovens... sempre achamos que 30 anos no
futuro é muito tempo, mas quando nos damos
conta, esse tempo já passou! 

Carlos Eduardo Pires, 
assistido desde janeiro de 2012

As oportunidades de multiplicação junto 
às equipes são muitas. Na prática, procuro
alertar sobre o percentual de contribuição
aliado à disciplina nos investimentos no longo
prazo e a questão do abatimento tributário 
no ajuste anual do imposto de renda que
pode ser uma grande vantagem. As pessoas
precisam se informar melhor e investir 
na previdência complementar, a exemplo 
do que acontece nos países desenvolvidos. 

Amauri Vacchi Passos, 

participante ativo, coordenador de
Telecom/Rede Óptica da Telesp.

Raul
Buzato Jr.

Rogerio 
de Almeida
Arbeli

Sergio
Henrique
Ventura Diaz



Voltado prioritariamente aos participantes e assistidos dos planos

geridos pela Visão Prev, o programa Visão Educa também procura

ampliar a divulgação da educação financeira e previdenciária junto 

a diferentes públicos, contribuindo para a consolidação de um futuro

melhor para o país.

Com o nome de “Visão de Futuro Kids”, a ação para crianças é

desenvolvida em escolas por meio de uma programação lúdica como 

foi realizada para 90 alunos de cerca de dez anos, no dia 25 de junho,

na Escola Estadual Walter Belian, em São Paulo (SP). Depois de uma

apresentação informal sobre a importância do equilíbrio entre poupar 

e gastar, a criançada partiu para uma atividade surpresa que procurou

testar na prática seus conhecimentos diante das tentações de três

barraquinhas – de pipoca, algodão doce e suco – onde podiam comprar

por impulso ou com moderação, utilizando o dinheiro fictício criado

para o Visão de Futuro Kids. Ao final, uma nova conversa avaliou 

os resultados obtidos e procurou fixar as mensagens do programa.

Segundo a direção da escola, “com essa iniciativa, o Visão Educa

promove o aprimoramento da capacidade dos alunos de agir, pensar 

no futuro e fazer escolhas de maneira consciente, colaborando com 

sua formação geral”. Na opinião das crianças, a lição também valeu 

a pena: “É muito importante saber gastar o seu dinheiro e economizar 

(no banho, na luz e no vídeo game)”, garantiu Luana, de 10 anos. 

“É bom economizar, mas também saber gastar o dinheiro. Não guardar

tudo o que tem só para economizar, e não deixar de fazer o que quer

para guardar”, aprendeu muito bem Kathleen, de 10 anos.

No dia 17 de julho, cerca de 100 funcionários da empresa Friboi

assistiram a duas palestras feitas por Marcelo Pezzutto, Vice-presidente

de Investimentos, Planejamento e Controle da Visão Prev, dentro do

programa “Visão de Futuro”. Com linguagem simples e didática, a

apresentação partiu de princípios básicos de economia até chegar ao

bom planejamento do orçamento doméstico, inclusive com a indicação

da planilha disponível no blog do Visão Educa. “O palestrante domina

muito bem o conteúdo. A apresentação foi leve e de fácil entendimento

e agradou o público”, avaliou Neci Oliveira, da área de Segurança 

do Trabalho da Friboi.

Portabilidade é o tema do mais novo vídeo

disponível no blog do Visão Educa. Dois profissionais

da Visão Prev explicam, em detalhes, a portabilidade

de entrada e de saída, suas regras e procedimentos,

esclarecendo as principais dúvidas que costumam

surgir entre os participantes. Que tal passar pelo blog

para assistir ao novo vídeo e conferir as matérias 

e informações, sempre atualizadas, sobre assuntos

relacionados a finanças, economia e previdência?

Em breve, 
os resultados 
da pesquisa

Já estão em análise os resultados das pesquisas 

feitas com os participantes da Visão Prev. Na primeira 

etapa, em junho, foram promovidos cinco focus 

groups (reuniões com grupos de participantes) – três 

em São Paulo (um com ativos, um com assistidos 

e um com autopatrocinados e BPDs), um em Belo 

Horizonte (com ativos) e um no Rio de Janeiro (com

ativos). Cerca de 50 entrevistados foram selecionados

aleatoriamente pela empresa contratada a partir 

da base de participantes fornecida pela entidade. 

As dinâmicas, com duração de cerca de 90 minutos,

permitiram identificar necessidades, demandas e

expectativas que foram posteriormente desdobradas

na pesquisa quantitativa – aberta a todos os

participantes e respondida, de 8 a 21 de julho, por

meio de um link enviado por e-mail. Investimentos,

canais de comunicação e relacionamento, regras 

dos planos, empréstimos, novos produtos e serviços

foram alguns dos temas abordados. Os dados

coletados serão, em breve, compartilhados com 

todos os participantes e servirão de base para 

o planejamento estratégico da Visão Prev.

Novo vídeo
no blog

Um compromisso maior
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Se você é assistido do plano VivoPrev, Visão Telefonica, Visão Multi,

Visão TGestiona ou Visão Terra, este é um bom momento para pensar

sobre seu benefício. É que, como acontece todos os anos, durante 

o mês de outubro abre-se uma janela para que você possa alterar 

o valor e a forma de recebimento do benefício pago pela Visão Prev. 

A mudança passa a vigorar a partir de janeiro de 2014. É preciso

avaliar seu planejamento e suas prioridades para fazer a escolha

mais adequada aos seus objetivos.

QuEr sAbEr mAis? 

FALE COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO E ESCLAREçA TODAS AS SuAS DúVIDAS SOBRE A ALTERAçãO DE RENDA MENSAL.

isto é

visão educa

Na hora de refletir sobre a alteração, alguns pontos que você deve considerar:
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1 • No Brasil hoje, temos uma grande discussão sobre qual

o patamar adequado da taxa de juros (no blog do Visão

Educa, você encontra uma série de artigos sobre esse

assunto). Esse tema tem impacto em todos os aspectos

da economia. O percentual de sua renda mensal tem

que estar alinhado a essa nova realidade para proteger

seu patrimônio no plano. No perfil Conservador, por

exemplo, a atual rentabilidade média, pelo conceito 

de marcação a mercado é: inflação + 5,24% ao ano.

Quanto mais próximo seu benefício mensal estiver 

do rendimento médio de seu perfil, melhor para a

manutenção de sua poupança previdenciária.

2 • Outro aspecto a considerar é a maior volatilidade dos

investimentos que, devido ao conceito de marcação 

a mercado, pode inclusive acarretar rentabilidades

negativas em determinados períodos. Novamente, 

é importante que você leve essas antecipações e

adiamentos de ganhos em conta, pois a rentabilidade

dos perfis está sujeita a tais variações.

3 • Alguns planos permitem a escolha entre reajuste

mensal ou anual (em outubro) dos benefícios. 

Em função do aumento na volatilidade que pode 

gerar oscilação no valor do benefício de um mês para 

o outro (inclusive com sua redução por causa de

rentabilidades negativas), o reajuste anual tende a ser

a melhor opção por diluir os efeitos dessa flutuação.

Mas a decisão varia conforme as características 

e necessidades de cada participante.

4 • O limite de seu empréstimo é de, no máximo, 

20% do valor do benefício. Esse teto existe para 

que os benefícios não sejam excessivamente

comprometidos com as prestações. Portanto, 

se você tem empréstimo, leve esse dado em

consideração para que seu pedido de alteração 

de renda não seja indeferido.

5 • Conforme as alíquotas do Imposto de Renda Retido

na Fonte (IRRF), o percentual de tributação pode 

ser zero para aqueles que optaram pelo Regime

Progressivo. Isso ocorre para quem tem valor bruto

de recebimento mensal na alíquota 0%, conforme

tabela vigente, reajustada anualmente. Se o

assistido tiver outras fontes de renda que, somadas

ao benefício da Visão Prev, ultrapassem esse limite,

poderá ser necessário fazer o ajuste na declaração

anual e pagar imposto de renda.

6 • Saiba, enfim, que quanto maior o percentual

definido ou menor o prazo determinado, maior 

será seu benefício todos os meses. Por outro lado,

como a renda mensal é abatida de seu saldo total,

seu patrimônio também vai se esgotar mais

rapidamente (veja no gráfico dois exemplos com

percentual do saldo). Mais do que nunca, diante 

do cenário de queda de juros e da maior

volatilidade nos investimentos, é fundamental

refletir sobre a relação entre o valor de seu

benefício e a rentabilidade obtida pelo plano.

A melhor renda para você hoje e amanhã



benefício por mais tempo

Vitor e Geraldo se aposentaram no mesmo mês e ano, com 

um patrimônio no plano de R$ 250 mil e escolheram manter

seus recursos no mesmo perfil. Geraldo optou por um benefício

mensal de 0,5% sobre seu saldo e Vítor definiu um benefício de

0,8% sobre seu saldo. Simulando uma rentabilidade futura de

4% ao ano, veja como o patrimônio de cada um é impactado

por essa aparente pequena diferença de retirada mensal:
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t Para os planos Visão Telefonica, 

Visão multi, Visão TGestiona e Visão Terra

Existem duas formas de pagamentos:

Opção 1 • Renda mensal por um prazo determinado 

entre 5 e 30 anos com reajuste anual ou mensal.

Opção 2 • Renda mensal correspondente a um percentual

entre 0% e 2% do saldo total com reajuste anual ou mensal.

Como funciona:

• As alterações de renda mensal na opção 1 (Prazo

Determinado) podem ser feitas a cada dois anos.

• As alterações de renda mensal na opção 2 (Percentual 

do Saldo Total) podem ser solicitadas anualmente.

• As alterações da forma de reajuste (anual ou mensal)

podem ser solicitadas anualmente.

• O assistido pode alternar entre as modalidades de

Percentual do Saldo Total para Prazo Determinado 

e de Prazo Determinado para Percentual do Saldo Total,

a cada dois anos.

t Para o plano VivoPrev

Existem três formas de pagamentos:

Opção 1 • Renda mensal por um prazo determinado entre

10 anos e a expectativa de sobrevida do participante,

prevista na tábua de mortalidade adotada na data de início

do benefício, podendo ser decrescente ou constante em

cotas. Decrescente: calcula o valor da renda mensal

considerando uma rentabilidade anual estimada de acordo

com a taxa de juros atuarial na data da aposentadoria.

Constante em cotas: o valor da renda mensal é definido

sem a projeção de rentabilidade estimada.

Opção 2 • Renda mensal correspondente a um percentual

entre 0% e 2% do saldo total com reajuste anual e mensal.

Opção 3 • Renda mensal por um prazo determinado

correspondente à expectativa de sobrevida do

participante, prevista na tábua de mortalidade adotada 

na data de revisão do benefício, podendo ser decrescente

ou constante em cotas.

Como funciona:

• As alterações podem ser solicitadas a cada dois anos.

• O assistido pode, a cada dois anos, alternar entre as

modalidades de Percentual do Saldo Total para Prazo

Determinado e de Prazo Determinado para Percentual

do Saldo Total.

As opções disponíveis

Como é feita 
a alteração
Basta acessar o site 

da Visão Prev e

preencher o formulário

com a opção desejada,

seguindo as

explicações sobre 

os procedimentos.

A melhor renda para você hoje e amanhã
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Que tal 

uma boa risada?

• Mesmo nos momentos mais

difíceis, procure se lembrar de

passagens felizes de sua vida.

Isto ajuda a relativizar o peso

dos problemas.

• Leia textos engraçados.

• Tenha em mente suas piadas

prediletas.

• Assista a comédias no cinema,

no teatro ou na televisão.

• Preste atenção: ser bem-

humorado não é sinônimo de

ser o “engraçadinho” do grupo.

Equilíbrio é fundamental!

• Cuidado: o riso pode ser usado

para aproximar ou afastar

pessoas. Ser bem-humorado

não significa disparar

frequentemente um arsenal de

piadas que podem causar

constrangimento ou fazer

brincadeiras constantes a

qualquer custo (sobretudo se

tiverem cunho racista).

• Aprenda a diferença entre

levar a vida com seriedade 

(o que é importante) e levar 

a vida com excesso de sisudez

(o que é desnecessário).

• Não se leve a sério demais, 

ria de você mesmo!

Laboratório do riso

Entre os diversos pesquisadores do riso em todo o mundo, está o professor Richard Wiseman, da universidade

de Hertfordshire, na Inglaterra, que criou, juntamente com a Associação Britânica para o Progresso da Ciência,

o Laugh Lab (“Laboratório do Riso”). O Laugh Lab manteve, durante um ano, um site na internet para coletar

piadas. O pano de fundo era o interesse em descobrir os mecanismos do humor em diferentes culturas. Foram

recebidas mais de 40 mil piadas e, após 1,5 milhão de classificações, foi escolhida a piada mais engraçada do

mundo. Se você fala em inglês, vale conhecer esse trabalho bem-humorado pelo site: http://laughlab.co.uk/

Isto mesmo! Pode parecer brincadeira, mas é a mais pura verdade, cientificamente

comprovada: rir é, de fato, um ótimo remédio! uma boa gargalhada mexe com o

diafragma (produzindo uma espécie de massagem em órgãos como coração, fígado e

pulmões), eleva o nível de oxigênio e a temperatura corporal, aumenta os batimentos

cardíacos e a atividade respiratória, melhora a digestão e diminui a tensão muscular.

Estes são somente alguns dos efeitos “terapêuticos” do bom humor. Além de fazer

bem à saúde, o riso é um grande aliado no convívio social. Segundo os especialistas em

comportamento (veja quadro), o humor tem grande valor nas relações humanas como

um todo e desempenha um papel fundamental no ambiente de trabalho, pois contribui

para que a rotina e a tensão sejam minimizadas, fazendo com que os desafios possam

ser encarados de maneira mais positiva. Muitas vezes, apenas cumprimentar alguém 

no corredor e trocar um sorriso pode fazer uma grande diferença em seu dia.

um sorriso pode abrir muitas portas

Já a partir do segundo mês, os bebês aprendem a identificar um sorriso e sorrir de

volta. Rapidamente, eles percebem que esta é uma boa maneira de atrair atenção para

si e interagir de forma positiva. É fato: bebês “bem-humorados” tendem a conquistar 

os adultos e as outras crianças com maior facilidade. E isto vale para a vida toda!

Não há dúvida, porém, que todos estão sujeitos a uma ou outra crise de mau humor,

desencadeada, em geral, por fatores específicos e passageiros. Mas se o pessimismo 

for constante, permeado de sensações de desânimo e desesperança, pode-se estar

diante de um quadro de distimia – distúrbio da mesma família da depressão. 

É recomendável, então, procurar aconselhamento médico, uma vez que esses 

sintomas podem se intensificar no longo prazo.

Por outro lado, quando o bom humor prevalece, abrem-se portas em diversas

direções. Não existe, no entanto, receita para ser bem-humorado: é preciso apenas

deixar a alegria se manifestar naturalmente ou até mesmo trazendo à tona situações

engraçadas. uma das raízes do mau humor é a autoimportância exagerada. Por isso, 

é bom tentar ser mais flexível com os erros – tanto os seus quanto os dos outros.

O resultado é recompensador. Ao contrário do que afirma o velho ditado popular,

muito riso não é necessariamente sinal de pouco siso. É apenas um valioso antídoto

para as tensões diárias e um modo de tornar a vida mais agradável!
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Você pode escolher 
seus representantes

Você sabia que os participantes

têm envolvimento direto nas

decisões que dizem respeito 

à gestão da Visão Prev e,

sobretudo, do seu plano de

benefício? Isso acontece por

meio de seus representantes

no Conselho Deliberativo e no

Conselho Fiscal – dois órgãos

fundamentais, uma vez que

seus conselheiros analisam e

definem temas, ações, projetos

e medidas que impactam

diretamente a entidade.

Confira, a seguir, as principais

questões relativas ao processo

eleitoral e participe desse

momento tão importante para

a Visão Prev e o seu futuro:

Quantos representantes serão eleitos?

Serão eleitos três membros para o Conselho Deliberativo e três membros para 

o Conselho Fiscal. Cada participante poderá votar em apenas um candidato para

cada Conselho, sendo que os três mais votados ocuparão as vagas. Os suplentes

serão os mais votados na sequência de cada Conselho, desde que certificados.

Quem pode votar?

Todos os participantes ativos, BPD, autopatrocinados e assistidos podem votar,

sem restrições.

Como será a votação?

Será eletrônica e opcionalmente, para os assistidos, por meio de cédula de

votação encaminhada pelo correio, com porte pago.

Qual o papel do Conselho Deliberativo?

O Conselho Deliberativo é responsável pelo controle e orientação administrativa

da Visão Prev, sendo algumas de suas atribuições a nomeação e exoneração dos

membros da Diretoria Executiva, a aprovação da Política de Investimentos, das

alterações nos regulamentos dos planos e da adesão de patrocinadoras, entre

outras atividades. Para mais detalhes, consulte o Estatuto no site da Visão Prev.

Qual o papel do Conselho Fiscal?

O Conselho Fiscal tem como função zelar pela gestão econômico-financeira e

atuarial da Visão Prev, sendo sua responsabilidade, por exemplo, examinar as

demonstrações financeiras e os demonstrativos de resultados atuariais, apontar

eventuais irregularidades e sugerir soluções. Mais informações podem ser

obtidas no Estatuto, disponível no site da Visão Prev.

Quando os novos conselheiros tomarão posse? 

Até a primeira quinzena de abril de 2014 e seu mandato irá até abril de 2017.

Agenda das eleições

Propaganda dos candidatos .......... 23 de setembro a 30 de outubro

Votação ....................................... 11 a 30 de outubro

Divulgação dos resultados ............ 07 de novembro

no site da Visão Prev,

você encontrará um

breve currículo de todos

os candidatos para que

possa conhecê-los e

escolher o que melhor

lhe representa. Participe

e divulgue o processo

entre seus colegas!

ALGumA PErGunTA? 

ACESSE O SITE Ou

LIGuE PARA A

CENTRAL DE

ATENDIMENTO PARA

SABER TuDO SOBRE

AS ELEIçõES.
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Desempenho dos investimentos
(junho de 2013)
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Títulos atrelados à inflação Títulos prefixados Títulos pós-fixados

renda Variável Empréstimos

Alocação por perfil de investimento*

Conservador moderado Agressivo Conservador indexado

à inflação

69,31%

16,62%

59,83% 51,61%
94,52%

1,59%

1,63%

12,48%

13,41%

14,36%

10,77%

9,29%

12,39%

3,30%

23,41%

4,48%1,00%

Visão Vivo TCOPrev TCPPrev CelPrev

60,56% 60,53% 60,33% 62,96%
14,53%

10,90% 10,90% 10,86%
11,34%

14,51% 14,47%
15,10%

s s

Alocação dos planos*

s s

“Um objetivo sem 
um plano é apenas 
um desejo.” 

Antoine de Saint-Exupéry, 
ESCRITOR FRANCÊS.

*em junho de 2013

r e n t a b i l i d a d e  G e r e n c i a l  C o n s o l i d a d a

segmento 1º Tri abr/13 mai/13 jun/13 2º Tri ACum. 2013

renda Fixa -2,90% 1,95% -4,88% -3,15% -6,08% -8,80%

renda Variável -2,90% 0,80% -1,36% -8,14% -8,66% -11,31%

Empréstimos 3,77% 0,97% 1,10% 1,08% 3,18% 7,07%

Global -2,81% 1,87% -4,59% -3,40% -6,11% -8,74%

r e n t a b i l i d a d e  d o s  P l a n o s

Planos 1º Tri abr/13 mai/13 jun/13 2º Tri ACum. 2013

Visão Vivo -2,94% 1,76% -4,14% -3,68% -6,05% -8,81%

CelPrev -2,73% 1,76% -4,24% -3,33% -5,80% -8,37%

TCOPrev -2,85% 1,76% -4,13% -3,67% -6,02% -8,70%

TCPPrev -2,84% 1,75% -4,14% -3,67% -6,03% -8,71%

r e n t a b i l i d a d e  d o s  P e r f i s  d e  i n v e s t i m e n t o s

Perfil 1º Tri abr/13 mai/13 jun/13 2º Tri ACum. 2013

Conservador -2,55% 1,88% -4,49% -2,91% -5,52% -7,93%

moderado -2,59% 1,75% -4,08% -3,63% -5,94% -8,38%

Agressivo -2,50% 1,63% -3,66% -4,09% -6,08% -8,43%

Cons. index infl. -4,18% 2,31% -6,86% -4,44% -8,95% -12,75%

i n d i c a d o r e s  F i n a n c e i r o s

indicadores 1º Tri abr/13 mai/13 jun/13 2º Tri ACum. 2013

Poupança 1,51% 0,50% 0,50% 0,50% 1,51% 3,04%

iGP-Di 0,82% -0,06% 0,32% 0,76% 1,02% 1,85%

CDi 1,61% 0,60% 0,58% 0,59% 1,79% 3,43%

bench rF -2,48% 1,73% -4,50% -2,90% -5,66% -8,01%

ibovespa -7,59% -1,31% -2,99% -11,92% -15,67% -22,07%

ibrX -2,05% 0,78% -0,88% -9,07% -9,15% -11,02%

bench rV -2,96% 0,26% -1,75% -8,40% -9,77% -12,44%

C ana is  d e Re l ac io nam e nt o

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

5508 8000

(para São Paulo capital, Grande São Paulo 

e chamadas de fora do país)

0800 771 7738

(para São Paulo interior e demais estados)

atendimento@visaoprev.com.br 

https://twitter.com/visaoprev 

Programa Visão Educa:

www.visaoeduca.com.br

www.visaoprev.com.br

Chat
Online

0,60% 0,65%

13,41% 13,41% 13,41%
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0,93%
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