
Com mais vitalidade do que
nunca, o sistema brasileiro de fundos de
pensão completou, no mês de julho, 30 anos de
regulamentação (Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977).
A cada ano, o modelo cresce e se fortalece, confirmando 
no Brasil a importância que a previdência complementar tem
nos países mais desenvolvidos. Trata-se, afinal, da melhor
forma de garantir aos profissionais na ativa a proteção 
de sua qualidade de vida durante a aposentadoria. 

Segundo dados recentes da Associação Brasileira das
Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), 
o sistema reúne quase 7 milhões de participantes: 1,9 milhão
de ativos, 4,1 milhões de dependentes e 618 mil assistidos.
No total, existem no país 379 fundos de pensão, formados
por companhias públicas e privadas que se preocupam 
com o futuro de seus profissionais (como as empresas 
que patrocinam os planos administrados pela Visão Prev).

Quase 17% do PIB
Números divulgados pela Abrapp em março deste ano

revelam que as entidades fechadas de previdência
complementar possuem ativos de quase R$ 388 bilhões. 
Esse valor representa 16,7% do Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro – ou seja, os fundos de pensão estão hoje também
entre os grandes motores que fazem girar a economia nacional,
formando uma importante massa de poupança para o país.

Segundo a Abrapp, essas entidades pagam, mensalmente,
mais de R$ 1,1 bilhão em aposentadorias e pensões, 
sendo seus benefícios pelo menos cinco vezes superiores 
aos do INSS. Com o crescimento da vertente associativa 
(que permite a formação de fundos de pensão por sindicatos,
associações profissionais, classistas ou setoriais), a expectativa
é que o patrimônio das entidades fechadas de previdência
complementar alcance uma poupança previdenciária 
de R$ 600 bilhões já em 2010. Não faltam, portanto, 
motivos para comemorar os 30 anos de regulamentação 
dos fundos no Brasil – um modelo que vem 
se desenvolvendo e tranqüilizando aqueles que 
contribuem para seu plano de benefícios.

MIRANTE
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Transferência Vivo

Tranqüilo, apesar dos contratempos

Os segredos das frutas

com a palavra...

de bem com a vidasaiba mais

Mudança no recadastramento
Os planos de benefícios patrocinados pela Vivo estão tendo sua administração

gradativamente transferida para a Visão Prev. Em função desse processo, o recadastramento
dos assistidos dos planos da Vivo está suspenso a partir de maio de 2007. 

Em 2008, o recadastramento será retomado e a Visão Prev divulgará o novo
procedimento a todos os participantes.

Importante: Os assistidos que receberam o formulário de recadastramento devem
preenchê-lo e encaminhar à Sistel.

A seu dispor
Se você tem dúvidas relacionadas à transferência, ligue 0800 771 77 38 ou mande um e-mail para

visaoprev@telefonica.com.br. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. 
Os atendimentos ligados a benefícios, contribuições, resgates, empréstimos e cadastro continuarão sendo

prestados pela Sistel, até a total conclusão da migração.

Em janeiro de 2003, Hélio da Silva
desligou-se da Telefônica. Na época,
participante do plano Visão T-Gestiona,
ele não quis se tornar autopatrocinado
e continuar contribuindo. Optou,
então, por deixar seu saldo diferido
(sem novos aportes, apenas tendo
rendimentos na Visão Prev) e esperar
até ter direito ao Benefício Proporcional
Diferido (BPD). Após um acidente,
Hélio foi aposentado por invalidez pelo
INSS em julho de 2005 e, no final do
ano passado, em uma conversa com
amigos, foi aconselhado a se informar
se também teria direito a receber 
o benefício de Aposentadoria 
por Invalidez pela Visão Prev. 

“Dei entrada na papelada e soube,
então, que não poderia solicitar um
benefício mensal de Aposentadoria
por Invalidez, pois havia optado pelo
Benefício Proporcional Diferido. 
Mas descobri que já era elegível 
à Aposentadoria Antecipada. 
Desde abril, sou aposentado pela
Visão Prev. Já recebi 25% do saldo

total e o restante proporcional será
pago mensalmente por um período
de quinze anos”, explica.

Hélio entrou na então Telesp em
1975, aos 20 anos. Recém-chegado da
área rural de Bernardino de Campos,
no interior de São Paulo, começou
como despachante de material e, em
menos de dois anos, foi promovido a
auxiliar administrativo e posteriormente
a assistente técnico. Em 1977, aderiu
ao plano de previdência complementar.
“Na época, muitas pessoas não
participavam, inclusive meus dois
irmãos que também trabalhavam 
na Telesp. Sem dúvida, ter aderido 
foi a decisão mais acertada.”

Casado e pai de dois filhos 
que já estão na faculdade, Hélio 
está usufruindo a vantagem de ser
previdente e ponderado. “Conheço
pessoas que fizeram o resgate 
integral e o dinheiro foi logo embora. 
Pensei em começar algum negócio,
mas decidi receber mensalmente, 
pois a rentabilidade é muito boa.”

Quer que seu organismo funcione corretamente?
Pois, então, inclua frutas em seu dia-a-dia. Elas são
indispensáveis para quem deseja ter uma alimentação
saudável. Além de saborosas e práticas de comer, 
as frutas são ótimas fontes de vitaminas, minerais 
e fibras alimentares. Cada um desses nutrientes 
tem um papel fundamental para o organismo. 

• As vitaminas ajudam a regular o funcionamento 
do corpo, facilitam a liberação de energia e
participam do desenvolvimento dos ossos e tecidos. 

• Os minerais defendem o organismo contra 
bactérias e vírus e agem na formação dos músculos,
ossos e dentes. 

• As fibras ajudam o sistema digestivo a funcionar
corretamente.

Por essa razão, as frutas costumam ser as grandes
estrelas das dietas equilibradas. Descubra, abaixo,
como alguns tipos de frutas podem contribuir para
sua saúde e abuse dessas delícias com sabores,
aromas, cores e formatos tão variados e atrativos!

Quer participar desta seção 
ou indicar um amigo? 

Basta ter uma história interessante
para contar! Envie um e-mail para
mirantevisao@telefonica.com.br

ou uma carta para a Visão Prev.

As regras da Aposentadoria 
por Invalidez

Você sabia?
No Acre, existe uma variedade natural de abacaxi que
chega a pesar 20 quilos. 

A maçã é uma das frutas que possui a maior
quantidade de tipos conhecidos: entre 5 mil 
e 20 mil, em todo o mundo.

Os especialistas acreditam que a Amazônia tem
mais de 150 espécies de frutas, das quais só
algumas – como o açaí e o cupuaçu – chegam a outras partes do Brasil.

O cajueiro de Pirangi (RN) é considerado o maior do mundo. Sua copa tem cerca de 8.500 m2 (equivale 
a 70 árvores colocadas lado a lado) e ele é altamente produtivo: 60 mil cajus por safra!

Fonte: “Tutti Frutti, A Revista da Frutas”.

Mais uma vez, a história de um participante serve
bem para ilustrar a importância de você ficar atento
ao Regulamento de seu plano. Assim, você pode
utilizá-lo da melhor forma possível, aproveitando
todas as suas vantagens. Confira:

O que é invalidez?

A invalidez representa a incapacidade, por acidente
ou doença, para o trabalho e a impossibilidade de
reabilitação para o exercício de atividade que garante
à pessoa sua subsistência. À Aposentadoria por
Invalidez pela Visão Prev aplicam-se as normas
previstas para o benefício pela Previdência Social
(para saber mais, consulte o canal “Benefícios” no
site do Ministério, pelo endereço www.mpas.gov.br). 

Quais são as condições para receber 
a Aposentadoria por Invalidez?

Não é exigido o término do vínculo com 
a patrocinadora. Esse benefício será concedido 
ao participante elegível à Aposentadoria por 
Invalidez ou ao Auxílio-Doença pela Previdência 
Social e deve também ser atestada por um clínico
credenciado da Entidade.

Como é calculada a Aposentadoria 
por Invalidez?

Aposentadoria por Invalidez é calculada de acordo
com a situação do participante no plano, ou seja: 
Para ativos (participantes que contribuem para 
o plano e autopatrocinados), seu valor é o resultado
obtido com a transformação de 100% do Saldo 
de Conta Projetado na data de início do benefício 
em uma renda mensal. O Saldo de Conta Projetado 
é calculado da seguinte forma:

(a) +(b) x (c)

onde:
(a) = Saldo de Conta Total na data de início do benefício
(b) = 3 vezes a soma das contribuições mensais

(Básica e Adicional) máximas da patrocinadora
(c) = Serviço Creditado Projetado em meses

(corresponde ao período apurado desde a data
da Invalidez até a data em que o participante
completaria 60 anos de idade). 

Mesmo que o participante não efetue as contribuições
máximas, o saldo projetado é calculado tomando por base
3 vezes as contribuições básicas (2%) + adicionais (7%). 

Para diferidos (participantes que adquirem a Invalidez
durante o período de espera do Benefício), é efetuado
um pagamento único de 100% do saldo (participante
+ patrocinadora). O participante não tem direito ao
Saldo de Conta Projetado.

Como é paga a Aposentadoria por Invalidez?

O participante pode receber até 25%* do Saldo 
de Conta Total à vista. O restante é transformado 
em renda com duas opções de forma de pagamento:

I. Renda mensal pagável por um período determinado
de, no mínimo, 10 anos.

ou
II. Renda mensal igual a 0,6% do Saldo de Conta

Total na data do pagamento.

*A opção pelo saque de até 25% do saldo somente será 
válida nos casos em que a renda mensal resultante do saldo 
seja superior a 1 Unidade de Referência Padrão vigente.

IMPORTANTE: A concessão do Benefício por
Invalidez pelo INSS durante o período de espera 
do BPD (Benefício Proporcional Diferido) não obriga 
o participante a solicitar o Benefício de Aposentadoria
por Invalidez para a Visão Prev. O participante pode
continuar aguardando atingir a elegibilidade para
receber um benefício de aposentadoria pelo plano.

>>

FRUTA NUTRIENTES O QUE FAZ

Abacaxi Doses generosas de magnésio, Auxilia na absorção de nutrientes pelas células e
vitamina C e fibras solúveis. as fibras solúveis atuam no equilíbrio do organismo.

Banana Rica em carboidratos, vitamina B6 e potássio. Ajuda no funcionamento dos músculos.

Laranja Boa fonte de vitaminas A e C (prefira comer Previne gripes e resfriados, desintoxica 
a fruta imediatamente após descascá-la), o organismo e auxilia o trabalho do intestino.
complexo B e minerais (como o sódio).

Maçã Rica em fibras e minerais (não dispense Age como uma espécie de “vassoura do 
a casca que deve ser bem limpa). corpo”, limpando o organismo de impurezas.

Mamão Contém vitaminas A e C, carboidratos, Ajuda na digestão.
sais minerais e ingredientes antioxidantes 
(estes são bem ativos na fruta fresca).

Maracujá Vitaminas A e C e potássio. Contribui para acalmar e também 
para combater a hipertensão.
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Mudança no recadastramento
Os planos de benefícios patrocinados pela Vivo estão tendo sua administração

gradativamente transferida para a Visão Prev. Em função desse processo, o recadastramento
dos assistidos dos planos da Vivo está suspenso a partir de maio de 2007. 

Em 2008, o recadastramento será retomado e a Visão Prev divulgará o novo
procedimento a todos os participantes.

Importante: Os assistidos que receberam o formulário de recadastramento devem
preenchê-lo e encaminhar à Sistel.

A seu dispor
Se você tem dúvidas relacionadas à transferência, ligue 0800 771 77 38 ou mande um e-mail para

visaoprev@telefonica.com.br. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. 
Os atendimentos ligados a benefícios, contribuições, resgates, empréstimos e cadastro continuarão sendo

prestados pela Sistel, até a total conclusão da migração.

Em janeiro de 2003, Hélio da Silva
desligou-se da Telefônica. Na época,
participante do plano Visão T-Gestiona,
ele não quis se tornar autopatrocinado
e continuar contribuindo. Optou,
então, por deixar seu saldo diferido
(sem novos aportes, apenas tendo
rendimentos na Visão Prev) e esperar
até ter direito ao Benefício Proporcional
Diferido (BPD). Após um acidente,
Hélio foi aposentado por invalidez pelo
INSS em julho de 2005 e, no final do
ano passado, em uma conversa com
amigos, foi aconselhado a se informar
se também teria direito a receber 
o benefício de Aposentadoria 
por Invalidez pela Visão Prev. 

“Dei entrada na papelada e soube,
então, que não poderia solicitar um
benefício mensal de Aposentadoria
por Invalidez, pois havia optado pelo
Benefício Proporcional Diferido. 
Mas descobri que já era elegível 
à Aposentadoria Antecipada. 
Desde abril, sou aposentado pela
Visão Prev. Já recebi 25% do saldo

total e o restante proporcional será
pago mensalmente por um período
de quinze anos”, explica.

Hélio entrou na então Telesp em
1975, aos 20 anos. Recém-chegado da
área rural de Bernardino de Campos,
no interior de São Paulo, começou
como despachante de material e, em
menos de dois anos, foi promovido a
auxiliar administrativo e posteriormente
a assistente técnico. Em 1977, aderiu
ao plano de previdência complementar.
“Na época, muitas pessoas não
participavam, inclusive meus dois
irmãos que também trabalhavam 
na Telesp. Sem dúvida, ter aderido 
foi a decisão mais acertada.”

Casado e pai de dois filhos 
que já estão na faculdade, Hélio 
está usufruindo a vantagem de ser
previdente e ponderado. “Conheço
pessoas que fizeram o resgate 
integral e o dinheiro foi logo embora. 
Pensei em começar algum negócio,
mas decidi receber mensalmente, 
pois a rentabilidade é muito boa.”

Quer que seu organismo funcione corretamente?
Pois, então, inclua frutas em seu dia-a-dia. Elas são
indispensáveis para quem deseja ter uma alimentação
saudável. Além de saborosas e práticas de comer, 
as frutas são ótimas fontes de vitaminas, minerais 
e fibras alimentares. Cada um desses nutrientes 
tem um papel fundamental para o organismo. 

• As vitaminas ajudam a regular o funcionamento 
do corpo, facilitam a liberação de energia e
participam do desenvolvimento dos ossos e tecidos. 

• Os minerais defendem o organismo contra 
bactérias e vírus e agem na formação dos músculos,
ossos e dentes. 

• As fibras ajudam o sistema digestivo a funcionar
corretamente.

Por essa razão, as frutas costumam ser as grandes
estrelas das dietas equilibradas. Descubra, abaixo,
como alguns tipos de frutas podem contribuir para
sua saúde e abuse dessas delícias com sabores,
aromas, cores e formatos tão variados e atrativos!

Quer participar desta seção 
ou indicar um amigo? 

Basta ter uma história interessante
para contar! Envie um e-mail para
mirantevisao@telefonica.com.br

ou uma carta para a Visão Prev.

As regras da Aposentadoria 
por Invalidez

Você sabia?
No Acre, existe uma variedade natural de abacaxi que
chega a pesar 20 quilos. 

A maçã é uma das frutas que possui a maior
quantidade de tipos conhecidos: entre 5 mil 
e 20 mil, em todo o mundo.

Os especialistas acreditam que a Amazônia tem
mais de 150 espécies de frutas, das quais só
algumas – como o açaí e o cupuaçu – chegam a outras partes do Brasil.

O cajueiro de Pirangi (RN) é considerado o maior do mundo. Sua copa tem cerca de 8.500 m2 (equivale 
a 70 árvores colocadas lado a lado) e ele é altamente produtivo: 60 mil cajus por safra!

Fonte: “Tutti Frutti, A Revista da Frutas”.

Mais uma vez, a história de um participante serve
bem para ilustrar a importância de você ficar atento
ao Regulamento de seu plano. Assim, você pode
utilizá-lo da melhor forma possível, aproveitando
todas as suas vantagens. Confira:

O que é invalidez?

A invalidez representa a incapacidade, por acidente
ou doença, para o trabalho e a impossibilidade de
reabilitação para o exercício de atividade que garante
à pessoa sua subsistência. À Aposentadoria por
Invalidez pela Visão Prev aplicam-se as normas
previstas para o benefício pela Previdência Social
(para saber mais, consulte o canal “Benefícios” no
site do Ministério, pelo endereço www.mpas.gov.br). 

Quais são as condições para receber 
a Aposentadoria por Invalidez?

Não é exigido o término do vínculo com 
a patrocinadora. Esse benefício será concedido 
ao participante elegível à Aposentadoria por 
Invalidez ou ao Auxílio-Doença pela Previdência 
Social e deve também ser atestada por um clínico
credenciado da Entidade.

Como é calculada a Aposentadoria 
por Invalidez?

A Aposentadoria por Invalidez é calculada de acordo
com a situação do participante no plano, ou seja: 
Para ativos (participantes que contribuem para 
o plano e autopatrocinados), seu valor é o resultado
obtido com a transformação de 100% do Saldo 
de Conta Projetado na data de início do benefício 
em uma renda mensal. O Saldo de Conta Projetado 
é calculado da seguinte forma:

(a) +(b) x (c)

onde:
(a) = Saldo de Conta Total na data de início do benefício
(b) = 3 vezes a soma das contribuições mensais

(Básica e Adicional) máximas da patrocinadora
(c) = Serviço Creditado Projetado em meses

(corresponde ao período apurado desde a data
da Invalidez até a data em que o participante
completaria 60 anos de idade). 

Mesmo que o participante não efetue as contribuições
máximas, o saldo projetado é calculado tomando por base
3 vezes as contribuições básicas (2%) + adicionais (7%). 

Para diferidos (participantes que adquirem a Invalidez
durante o período de espera do Benefício), é efetuado
um pagamento único de 100% do saldo (participante
+ patrocinadora). O participante não tem direito ao
Saldo de Conta Projetado.

Como é paga a Aposentadoria por Invalidez?

O participante pode receber até 25%* do Saldo 
de Conta Total à vista. O restante é transformado 
em renda com duas opções de forma de pagamento:

I. Renda mensal pagável por um período determinado
de, no mínimo, 10 anos.

ou
II. Renda mensal igual a 0,6% do Saldo de Conta

Total na data do pagamento.

*A opção pelo saque de até 25% do saldo somente será 
válida nos casos em que a renda mensal resultante do saldo 
seja superior a 1 Unidade de Referência Padrão vigente.

IMPORTANTE: A concessão do Benefício por
Invalidez pelo INSS durante o período de espera 
do BPD (Benefício Proporcional Diferido) não obriga 
o participante a solicitar o Benefício de Aposentadoria
por Invalidez para a Visão Prev. O participante pode
continuar aguardando atingir a elegibilidade para
receber um benefício de aposentadoria pelo plano.

>>

FRUTA NUTRIENTES O QUE FAZ

Abacaxi Doses generosas de magnésio, Auxilia na absorção de nutrientes pelas células e
vitamina C e fibras solúveis. as fibras solúveis atuam no equilíbrio do organismo.

Banana Rica em carboidratos, vitamina B6 e potássio. Ajuda no funcionamento dos músculos.

Laranja Boa fonte de vitaminas A e C (prefira comer Previne gripes e resfriados, desintoxica 
a fruta imediatamente após descascá-la), o organismo e auxilia o trabalho do intestino.
complexo B e minerais (como o sódio).

Maçã Rica em fibras e minerais (não dispense Age como uma espécie de “vassoura do 
a casca que deve ser bem limpa). corpo”, limpando o organismo de impurezas.

Mamão Contém vitaminas A e C, carboidratos, Ajuda na digestão.
sais minerais e ingredientes antioxidantes 
(estes são bem ativos na fruta fresca).

Maracujá Vitaminas A e C e potássio. Contribui para acalmar e também 
para combater a hipertensão.
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Os segredos das frutas

de bem com a vida

Quer que seu organismo funcione corretamente?
Pois, então, inclua frutas em seu dia-a-dia. Elas são
indispensáveis para quem deseja ter uma alimentação
saudável. Além de saborosas e práticas de comer, 
as frutas são ótimas fontes de vitaminas, minerais 
e fibras alimentares. Cada um desses nutrientes 
tem um papel fundamental para o organismo. 

• As vitaminas ajudam a regular o funcionamento 
do corpo, facilitam a liberação de energia e
participam do desenvolvimento dos ossos e tecidos. 

• Os minerais defendem o organismo contra 
bactérias e vírus e agem na formação dos músculos,
ossos e dentes. 

• As fibras ajudam o sistema digestivo a funcionar
corretamente.

Por essa razão, as frutas costumam ser as grandes
estrelas das dietas equilibradas. Descubra, abaixo,
como alguns tipos de frutas podem contribuir para
sua saúde e abuse dessas delícias com sabores,
aromas, cores e formatos tão variados e atrativos!

FRUTA NUTRIENTES O QUE FAZ

Abacaxi Doses generosas de magnésio, Auxilia na absorção de nutrientes pelas células e
vitamina C e fibras solúveis. as fibras solúveis atuam no equilíbrio do organismo.

Banana Rica em carboidratos, vitamina B6 e potássio. Ajuda no funcionamento dos músculos.

Laranja Boa fonte de vitaminas A e C (prefira comer Previne gripes e resfriados, desintoxica 
a fruta imediatamente após descascá-la), o organismo e auxilia o trabalho do intestino.
complexo B e minerais (como o sódio).

Maçã Rica em fibras e minerais (não dispense Age como uma espécie de “vassoura do 
a casca que deve ser bem limpa). corpo”, limpando o organismo de impurezas.

Mamão Contém vitaminas A e C, carboidratos, Ajuda na digestão.
sais minerais e ingredientes antioxidantes 
(estes são bem ativos na fruta fresca).

Maracujá Vitaminas A e C e potássio. Contribui para acalmar e também 
para combater a hipertensão.

Você sabia?
No Acre, existe uma variedade natural de abacaxi que
chega a pesar 20 quilos. 

A maçã é uma das frutas que possui a maior 
quantidade de tipos conhecidos: entre 5 mil 
e 20 mil, em todo o mundo.

Os especialistas acreditam que a Amazônia 
tem mais de 150 espécies de frutas, das quais só 
algumas – como o açaí e o cupuaçu – chegam a outras partes do Brasil.

O cajueiro de Pirangi (RN) é considerado o maior do mundo. Sua copa tem cerca de 8.500 m2 (equivale 
a 70 árvores colocadas lado a lado) e ele é altamente produtivo: 60 mil cajus por safra!

Fonte: “Tutti Frutti, A Revista da Frutas”.



sem dúvida

Uma facilidade a mais
No site da Visão Prev, você encontra um simulador que permite calcular tempo e valor para recebimento do

benefício pela renda mensal de 0,6%, ou seja, com ele, você pode fazer uma estimativa de valor e tempo de sua
renda mensal se optar pela modalidade “0,6% do Saldo de Conta Total” no momento de sua aposentadoria. 

A simulação é simples e pode ajudar você a tomar sua decisão. Acompanhe a explicação abaixo e visite 
o site www.visaoprev/financeiro/Simulador do Tempo e Valor, para entender melhor seu funcionamento:

Selecione seu
Plano Visão

Informe a soma em 
reais dos saldos de

Participante e Patrocinadora

Forma de recebi-
mento mensal de
0,6% do saldo

Você pode simular 
rendimentos de 1% a 12%. 

Para uma simulação de longo 
prazo, uma boa estimativa é de 
6% ao ano. Percentuais maiores

poderão apresentar resultados super-
estimados. Informe neste campo o

percentual de 
rendimento anual para 

evolução do saldo.

Informa o resultado, 
de quantos anos poderá
durar sua renda mensal.

Informa o valor 
do resíduo do saldo 

que será pago em única 
parcela, quando sua renda atin-

gir o valor inferior 
a 1 URP vigente.

Para saber 
o valor de seu benefício

e o saldo restante 
num período futuro, 
informe neste campo 

o prazo em anos

Aqui você visualiza 
a duração (em meses) da simu-

lação de recebimento 
de seu benefício



Para uma emergência...
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na ponta do lápis

Poupar não é uma tarefa fácil para a maioria das
pessoas. Para muitos, guardar um dinheirinho no final
do mês é tão difícil quanto começar uma dieta ou
praticar exercícios freqüentes. Se esse é o seu caso,
saiba que, para se transformar em um poupador, você
deve estar preparado para uma mudança dramática
na forma como se relaciona com o dinheiro. 

Ao contrário das despesas com consumo, 
que muitas vezes podem ser adiadas até que você
tenha condições para arcar com elas, os gastos
emergenciais não podem esperar e, muitas vezes,
acabam complicando a situação financeira de uma
pessoa. Não importa o momento, a verdade é que,
para fazer frente a esse tipo de circunstância, 
é preciso planejar, formando um fundo de reserva. 

Quanto exatamente separar para algum tipo de
emergência? Não existe uma regra precisa, afinal, a
resposta a essa pergunta está diretamente relacionada
ao padrão de vida que você possui. Em geral, o que 
se recomenda é ter um fundo equivalente a pelo
menos três meses de despesas correntes. 

No processo de se transformar em um poupador,
você certamente terá alguns obstáculos no meio do

caminho que tornarão a conquista de seu objetivo
mais difícil. A questão é não desanimar: montar um
fundo de reserva exige tempo, perseverança e, mais
do que tudo, objetivos claros e realistas. Assim como
em uma dieta, não adianta você estabelecer regras
muito rígidas, porque certamente irá desanimar.

Reveja seu orçamento e estabeleça como meta
poupar pelo menos 5% do que ganha todos os
meses. Caso isso não seja possível, estabeleça alguns
cortes. Não é difícil achar “gorduras” no orçamento
que compensem a tranqüilidade que esses 5% 
podem trazer em um momento de gastos
emergenciais. À medida que se sentir confortável 
com o seu novo orçamento, você pode aumentar 
o percentual para 10% ou até mais. É um hábito
extremamente positivo, mas que exige o esforço 
dos primeiros passos.

Segmento: 1º TRI 2º TRI Mai-07 Jun-07 ACUM. 2007
Renda Fixa 3,10% 3,08% 1,07% 0,87% 6,27%
Renda Variável 2,46% 17,40% 6,35% 3,47% 20,29%
Empréstimos 3,14% 3,81% 1,51% 1,09% 7,07%
Global 2,97% 5,42% 1,96% 1,31% 8,55%

Perfil 1º TRI 2º TRI Mai-07 Jun-07 ACUM. 2007
Conservador 3,11% 3,08% 1,07% 0,87% 6,28%
Moderado 2,91% 5,94% 2,16% 1,40% 9,02%
Agressivo 2,87% 7,33% 2,68% 1,66% 10,40%

Indicadores: 1º TRI 2º TRI Mai-07 Jun-07 ACUM. 2007
Poupança 2,06% 1,91% 0,67% 0,60% 4,00%
IGP-DI 0,88% 0,56% 0,16% 0,26% 1,45%
CDI 3,03% 2,89% 1,02% 0,90% 6,01%
Ibovespa 2,34% 19,49% 6,67% 3,56% 22,29%
IBrX 2,10% 17,81% 6,00% 3,43% 20,29%
IPGBL 2,71% 6,44% 2,48% 1,41% 9,33%

INDICADORES FINANCEIROS

RENTABILIDADE DAS COTAS

RENTABILIDADE GERENCIAL DAS CARTEIRAS

Desempenho dos Investimentos – Janeiro a Junho/2007

Consulte a tabela completa na Intranet.

0800 771 PREV (0800 771 7738) 
55 11 5501.6161 para chamadas originadas fora do país.
Atendimento de segunda a sexta-feira das 7h às 19h
www.visaoprev.com.br – visaoprev@telefonica.com.br
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Visão Prev         

Fale conosco

Duas dicas valiosas

• Separe o valor a ser poupado assim que receber 
seu salário. Se deixar para o fim do mês, você 
poderá acabar gastando.

• No caso de reservas emergenciais, o ideal é fazer 
uma aplicação conservadora. Uma vez que você 
poderá necessitar do recurso a qualquer momento, 
não vale a pena correr riscos adicionais, aplicando 
em ações, por exemplo.

Fonte: IGF, InfoMoney.
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