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Com quanto devo contribuir para atingir meus objetivos? Quanto
terei de saldo na aposentadoria? Como aproveitar melhor o
benefício fiscal? Essas questões podem ser respondidas, na prática,
com a mais nova ferramenta desenvolvida pela Visão Prev. Página 5



2curtas

Agendamento 
agiliza 
Atendimento 
Presencial

Desde março, a Visão Prev está oferecendo mais um canal
de relacionamento para todos os participantes, inclusive seus
beneficiários: o Atendimento Presencial. Dessa forma, você
pode esclarecer suas dúvidas sobre os mais diversos temas
relacionados ao seu plano diretamente com um profissional da
entidade, de modo simples, transparente e objetivo.
Mas é muito importante fazer o agendamento prévio para

agilizar o atendimento e garantir a qualidade do serviço. 
Só assim a entidade pode disponibilizar a estrutura física e de
pessoal adequada às solicitações, evitando esperas e atrasos.
O agendamento (data e horário) pode ser feito por 

e-mail, chat ou via Central de Atendimento, pelos telefones 
11 5508-8000 (para capital, regiões metropolitanas e ligações
internacionais) ou 0800 771 7738 (demais localidades).

Antecipação 
do abono anual

Nos meses de junho (para os
planos TCOPrev, TCPPrev, PBS
Telesudeste, PBS Telemig,
Telefônica BD e CelPrev) e julho
(para o VivoPrev), os aposentados e
pensionistas receberão a
antecipação de seu abono anual.
Previsto no Regulamento desses
planos, o abono constitui um
benefício a mais por ano, pago em
duas parcelas: 50% em julho e 50%
em dezembro, quando ocorre a
retenção de IR sobre o valor total.
O pagamento é feito juntamente
com o benefício mensal.

Que tal aumentar 
seu percentual de contribuição?

Em julho, os participantes ativos e autopatrocinados dos planos 
Visão Multi, Visão Telefônica, VivoPrev, Visão Terra e Visão TGestiona podem
alterar seu percentual de contribuição mensal. É sempre bom lembrar 
que quanto maior sua contribuição, maior será sua poupança no momento
da aposentadoria. Além disso, os ativos contam com a contrapartida da
patrocinadora sobre suas contribuições (o valor e a forma dependem de
cada Regulamento).
Para os ativos, os procedimentos de alteração do percentual variam

conforme a patrocinadora (consulte seu RH para saber o funcionamento).
Os autopatrocinados devem utilizar o formulário disponível no site da
entidade e seguir as orientações fornecidas. O novo percentual passa 
a valer a partir de agosto.

DICA • Utilize o
novo simulador da
Visão Prev para
projetar o impacto
das alterações de
percentual sobre 
o seu patrimônio 
no plano. 
Saiba mais sobre 
essa novidade 
na página 5.
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A vida é feita
de escolhas

De onde vem esse hábito de adiar a tomada de decisões?
A história de vida de cada um é formada por uma coleção de escolhas. Temos de
decidir sempre e isso está relacionado com a motivação. Se algo nos motiva,
queremos nos mover em direção ao objetivo. Motivação é um movimento interior a
nos propiciar o movimento exterior por intermédio do corpo. Podemos ter o convite
mais atraente, mas se aquilo não significar algo para nós, não teremos motivação
para agir. Daí, ficamos inertes, adiando a decisão. Contudo, o que muitos esquecem 
é que o não agir é também uma escolha. 
A vida nos apresenta constantemente pontos de bifurcação. Neles, nós temos de
escolher se vamos por uma estrada ou por outra. O interessante é que, ao optar por
uma, temos de nos desapegar da outra. De um modo geral, o desapego é um grande
problema para as pessoas. Elas querem tudo, mesmo sabendo que isso não é
possível. Elas insistem e se frustram por não conseguirem. 

E a procrastinação – ou seja, o hábito de adiar, de deixar tudo para o dia seguinte?
Um hábito é a formação de um padrão neural. O cérebro precisa economizar 
energia e se não formássemos hábitos, teríamos sempre que reaprender o aprendido.
Contudo, os hábitos devem ser revistos constantemente, porque nem todo 
hábito é positivo. 
A procrastinação, por exemplo, pode se tornar um hábito negativo. Procrastinar é
estar constantemente em dúvida e inseguro quanto à decisão a tomar, o que gera
angústia com relação aos resultados. A procrastinação pode gerar falta de motivação
com relação a tudo na vida. Quando se perde a motivação, perde-se a satisfação. 
Em suma, o procrastinador é um indivíduo insatisfeito.

Essa tendência tende a piorar com a idade?
É importante salientar que a nossa sociedade tem uma ideia muito equivocada sobre
o envelhecimento. Em nossa concepção sociocultural, tudo o que passa no tempo
tende a ficar pior, o que não é verdade. Tudo depende de como o indivíduo nutre
suas crenças ao longo dos anos. Temos crenças positivas que precisam ser reforçadas
e crenças negativas que devemos parar de nutrir. 

O que muda com a idade em relação a esse tema? 
O que pode mudar é o que você decidir mudar. Toda mudança começa e termina 
em você, aqui e agora. A lei da vida é mudar. Conheço muitas pessoas que nunca
pararam para pensar na própria vida. Esse é outro motivo de elas se sentirem 
tão mal na velhice.  

É possível fazer algo para evitar esse hábito?
Não nascemos prontos. Liberdade, autonomia e responsabilidade são aprendidas e
devem ser exercitadas. É preciso ter consciência do que se quer. Saber quem é o
sujeito que faz a escolha.  Essa consciência só é adquirida por meio da reflexão.
Como dizia o filósofo grego Sócrates, “uma vida sem reflexão não vale a pena ser
vivida”. Acho que ele queria dizer que viver sem pensar sobre si mesmo é levar uma
vida vulnerável e dependente das escolhas e ações de terceiros, com pouco valor.
Portanto, acredito que a tomada de decisão começa agora. 

Em nosso dia a dia, nas mais

diversas situações, estamos

sempre tendo que fazer escolhas.

Mas por que, às vezes, isso é tão

difícil? Para falar sobre esse

assunto, o Mirante ouviu o

especialista em Neurologia e

mestre em Gerontologia, Pedro

Paulo Monteiro, autor de diversos

livros como “O tempo não tem

idade” e “A mente e o significado

da vida”, da Editora Gutenberg.

Acompanhe:

Decisões também por aqui
Nos planos da Visão Prev, os

participantes e assistidos podem –
e devem – tomar uma série de
decisões. Elas dizem respeito a itens
variados como percentual de
contribuição (veja na página 2),
perfil de investimento (página 4),
tipo de renda na aposentadoria,
forma de correção do benefício,
saque de até 30% do saldo para
aposentados, indicação de
beneficiários... São definições que
precisam ser feitas de forma
consciente, com conhecimento e
reflexão. Não vale a pena adiá-las
ou fazê-las sem ponderação. 
Pense nisso!

comportamento
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j     Saiba o máximo sobre cada perfil. No site da Visão Prev, há diversos 
dados disponíveis como as lâminas de Informações Essenciais, com os
diferenciais dos perfis, os mercados em que investem, seus riscos e
benchmarks (referenciais de desempenho dos investimentos), entre outros.

j     Responda ao questionário de perfil de investidor, disponível no site. Com
apenas 18 perguntas, ele pode lhe ajudar – e muito – a entender seu
comportamento diante de riscos e oscilações de resultados, por exemplo.
De nada adianta a perspectiva de melhores resultados se a flutuação 
na rentabilidade é motivo de noites em claro.

j     Seu patrimônio na Visão Prev tem fins previdenciários e, portanto, deve
estar voltado para o longo prazo. Dessa forma, suas decisões não podem 
se basear apenas em crises ou cenários passageiros.

j     Considere sua faixa etária e seu momento de vida. Em tese, pessoas mais
jovens podem investir em opções mais voláteis, pois têm mais tempo 
para compensar eventuais perdas. 

j     Reflita sobre seus investimentos como um todo. Caso tenha recursos, 
por exemplo, na poupança, em fundos, na Bolsa ou possua imóveis
alugados, avalie seu patrimônio de forma integral para balancear
corretamente os riscos.

j     Lembre-se sempre que rentabilidade passada não é garantia de
rentabilidade futura! Um estudo feito pela área de Investimentos 
e Planejamento da Visão Prev (divulgado na edição 52 do Mirante)
mostrou que não se deve “perseguir” a rentabilidade anterior de um perfil.
O que se deve, sim, é conhecer suas próprias características, necessidades,
projetos e expectativas e ter uma estratégia para os investimentos.

6 pontos básicos para pensar sobre seu perfil

De 1º a 31 de julho, os

participantes dos planos Visão

Multi, Visão Telefônica, Visão

Terra, Visão TGestiona e VivoPrev

poderão redefinir a escolha 

de seu perfil de investimento. 

Cada opção possui uma carteira

específica com papéis que

apresentam volatilidade

(oscilação nos resultados) e

riscos diferenciados. Na hora de

escolher, o participante precisa

ter em mente uma série de

cuidados para tomar a decisão

mais adequada. Os principais

pontos de atenção devem ser:

Conservador DI

Conservador
Indexado à Inflação

Conservador

Moderado

Agressivo

Carteira

100% renda fixa

100% renda fixa

100% renda fixa

70% a 100%
renda fixa
30% a 0% renda
variável

90% a 60%
renda fixa
10% a 40%
renda variável

Carteira 
de renda fixa

100% CDI

95% IMA-B5+
5% CDI

20% IMA-B5+ 
70% IMA-B5
10% CDI

45% IMA-B5+
45% IMA-B5
10% CDI

65% IMA-B5+
25% IMA-B5
10% CDI

Carteira 
de renda variável

–

–

–

100% IBrX-100

100% IBrX-100

IMA-B5+  Æ títulos indexados à inflação com vencimento a partir de 5 anos 

IMA-B5 Æ títulos indexados à inflação com vencimento em até 5 anos

CDI Æ títulos com liquidez imediata

IBrX-100 Æ Índice composto pelas 100 ações mais negociadas na Bovespa
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Desenvolvemos um simulador que dá ao participante
uma ideia bastante clara de seu benefício de acordo
com as possibilidades simuladas. Ou seja, ele consegue
perceber as consequências de suas escolhas, o que
pode ajudar bastante para uma tomada de decisão
mais consciente.” 

Stael Prata Silva Filho, presidente da Visão Prev

Um novo 
simulador para
participantes
ativos

Na sequência, o participante escolhe a idade com que pretende se aposentar e já visualiza seu saldo
projetado. Para simular os benefícios, é necessário determinar, para efeito de cálculo, o saque à vista
de até 30% do saldo (nas regras dos planos, estes saques podem ser feitos em diferentes momentos
até completar os 30% permitidos). Depois, o participante define a forma de renda desejada, determina
o reajuste do benefício e estabelece o prazo ou percentual. A partir desses dados, é calculado o valor
de benefício mensal que o participante receberia, mantidas as condições simuladas.

É ainda possível visualizar graficamente
um resumo da simulação e comparar,
também por meio de gráficos, o que
acontece com o benefício ao longo do
tempo nas duas opções de renda.

‘‘

Estas telas são relativas ao plano Visão Telefônica. Há algumas diferenças entre
os planos, em função de suas regras, mas o princípio do simulador é o mesmo.

Nada melhor do que entender, na prática, as
regras do seu plano e o impacto de suas escolhas.
Por esse motivo, a Visão Prev procura sempre
desenvolver novas opções de simuladores para que
os participantes e assistidos possam compreender,
de maneira mais concreta, o funcionamento dos
diferentes aspectos relativos ao seu plano.

A mais recente novidade é um simulador para
ativos que ajuda no planejamento previdenciário,
permitindo, por exemplo, visualizar com quanto e
como contribuir para atingir seu objetivo na
aposentadoria e compreender como aproveitar
melhor o incentivo fiscal para os investimentos em
previdência complementar. O simulador está
disponível, desde maio, no site da Visão Prev para
os planos Visão Multi, VivoPrev e Visão Telefônica.

A partir das variáveis e hipóteses determinadas 
e das regras de cada plano, pode-se simular
diferentes contribuições, avaliar
a evolução do saldo e projetar
os benefícios. Veja:

O participante deve informar seus dados
como idade, tempo de contribuição, salário
de participação, percentuais de
contribuição e taxa de crescimento salarial.
A taxa de juros real (4% a.a) sugerida ao
abrir o simulador pode ser alterada.
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Em muitos municípios, é possível
localizar os endereços das Unidades
Básicas de Saúde (UBS), no site da
Prefeitura. No caso de São Paulo, 
os endereços estão no link (é importante
checar as informações previamente): 

http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//
arquivos/secretarias/saude/organizacao/
0005/Unid_Munic_Saude_Zona.pdf

A Receita Federal disponibiliza, em seu
site, um modelo de laudo pericial no link: 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/
orientacao/tributaria/isencoes/
modelo-de-laudo-pericial.pdf

6saiba mais

Quem pode utilizar a isenção?
Conforme a lei nº 7.713/88, a isenção é para aposentados ou pensionistas portadores 
de uma das seguintes doenças: AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira,
contaminação por radiação, doença de Paget em estado avançado (osteíte deformante),
doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, fibrose cística
(mucoviscidose), hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplasia maligna,
paralisia irreversível e incapacitante e tuberculose ativa.

Como devo solicitar a isenção à Visão Prev?
É necessário procurar o serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios para a emissão de laudo médico pericial comprovando a moléstia. 
Para que seja válido, o laudo deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a data 
em que a doença foi contraída, se a doença é passível de controle e, em caso afirmativo,
indicar a data de validade do laudo e o CID (Código Internacional de Doenças) da
enfermidade. No laudo, devem constar também o nome e o CRM do médico e o carimbo 
do órgão público onde foi emitido.

O laudo emitido pelo meu médico ou hospital particular onde faço o tratamento é aceito?
Não. Só devem ser aceitos laudos periciais expedidos por instituições instituídas e
mantidas pelo poder público. Os laudos médicos expedidos por entidades privadas não
atendem à exigência legal e não podem ser aceitos, mesmo que o atendimento decorra
de convênio referente ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Sou aposentado pelo INSS e foi aceito o laudo emitido por hospital ou médico 
particular para a isenção de IR. A Visão Prev pode aceitar o laudo visto que o INSS já
concedeu a isenção?
Não. A Visão Prev precisa cumprir o que é determinado pela Receita Federal para 
evitar problemas futuros.

Já entreguei meu laudo à Visão Prev. A partir de que data terei a isenção?
Uma vez que o laudo atenda as exigências legais, se for entregue até o dia 10, a isenção
será concedida na folha do mesmo mês. Se a entrega ocorrer a partir do dia 11, será 
no mês seguinte.

A isenção pode ser concedida retroativamente?
Não. A isenção é concedida a partir do mês em que o laudo for recebido pela Visão Prev,
respeitando as datas de corte, explicadas na questão anterior.

O que devo fazer para obter a isenção sobre os rendimentos já recebidos da Visão Prev?
A restituição dos valores de imposto cobrados nos anos anteriores à data de
apresentação do laudo na Visão Prev tem que ser solicitada à Receita Federal do Brasil
(RFB), conforme previsto na legislação. Ou seja, o participante deverá retificar a
Declaração de Ajuste Anual, transferindo os lançamentos desses rendimentos para 
a “Ficha de Rendimentos Isentos e Não-tributáveis”, na linha “Pensão, proventos de
aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente
em serviço” e o IRRF correspondente deve continuar sendo inserido no campo próprio na
Ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”, não informado o valor dos
rendimentos recebidos. Como a DIRPF cairá em malha fiscal por conta da diferença entre
o valor tributado na DIRPF retificada e o valor informado na Dirf da fonte pagadora, a
restituição do IR fica condicionada à apresentação do laudo médico pericial à Delegacia
da Receita Federal do Brasil, após o contribuinte ser autointimado ou intimado 
a comparecer à unidade da RFB. Depois da liberação, o valor a ser restituído
corresponderá à diferença entre o IR apurado na Declaração retificadora e o valor 
do IR já restituído/pago, se for o caso. Se houver impossibilidade de se dirigir à RFB, 
o participante poderá nomear um representante, através de procuração com firma
reconhecida, autorizando-o a acompanhar o processo.

Como funciona a isenção por moléstia grave

Os aposentados e pensionistas

portadores de moléstia grave têm

direito à isenção de Imposto de

Renda sobre seus rendimentos

mensais. Conheça esse benefício,

conferindo as respostas às principais

dúvidas sobre o tema recebidas 

pela Central de Atendimento.



ODNIDES PEREIRA

Que tal contar sua história no
Mirante? Envie e-mail para
comunicacao@visaoprev.com.br
e compartilhe sua experiência de
sucesso com a previdência
complementar.

Comecei na Telesp em janeiro de 1979. Na hora de assinar a papelada de
admissão, perguntei o que era previdência complementar – Sistel (um benefício
ainda pouco difundido na época) e me explicaram que era uma espécie de
‘poupança forçada’, para a qual seria descontado um valor mensal do meu salário 
e depois os frutos viriam lá na frente, quando eu tivesse 58 anos. Fiz as contas na
hora e vi que, em princípio, me aposentaria aos 49 anos e teria que esperar mais
nove anos... Fiquei com a pulga atrás da orelha, mas como o investimento tinha
uma boa contrapartida da empresa, resolvi participar.
Em meados dos anos 80, diversas pessoas decidiram desistir do plano. 

Quem saía comentava feliz que não tinha mais o desconto em folha, que estava
recebendo mais etc. Eu, me deixando influenciar pelos outros, também achei que
deveria sair e liguei para fazer o cancelamento. Fui atendido por um rapaz que 
me perguntou por que eu tinha tomado aquela decisão, respondi que só receberia
o benefício aos 59 anos e que iria me aposentar aos 49... Ele, então, me
interrompeu muito bravo: ‘Quem disse que você vai se aposentar aos 49 anos?
Você tem filhos?’ Respondi que não. Ele, então, explicou, de forma bem enfática,
que na época em que eu achava que iria me aposentar, eu estaria, na verdade,
pagando a faculdade do filho que ainda teria.
Fiquei sem ação! Ele falou ainda: ‘Amigo, o que você está pensando? 

O plano é uma poupança para o seu futuro, não saia!’ Após hesitar num primeiro
momento, resolvi continuar. Hoje, penso que aquele rapaz parecia estar com 
uma bola de cristal, prevendo meu futuro.
Com o passar do tempo, vi diversas pessoas, que recebiam ótimos salários e

que anos antes haviam optado por sair do plano, se aposentarem e enfrentarem
uma queda drástica em seus rendimentos. Lembro de colegas andando
cabisbaixos, preocupadíssimos, pois não conseguiriam manter a mesma qualidade
de vida da ativa! Essas pessoas não tiveram a sorte que eu tive de encontrar
aquele rapaz do outro lado da linha. Ele foi meu anjo da guarda!
Na minha carreira, evoluí profissionalmente, fui promovido e tive a

oportunidade de começar, aos 45 anos, um curso superior (e me formar) por
exigência da Telefônica após a privatização. Nunca permaneci na minha zona de
conforto, sempre busquei me superar. 
Adquiri minha casa própria e uma chácara em Itu, aonde vou no meio da

semana, pois agora posso! Estou aposentado definitivamente desde 2011 
(dois anos depois da aposentadoria pelo INSS),  já escrevi dois livros de ficção –
‘O Último Planeta’ e ‘Outros Planetas’ – que pretendo publicar em breve. 
Tenho muita satisfação de contar com a segurança do meu plano de

previdência complementar. Se não tivesse essa garantia, não sei o que seria 
da minha vida. Agora, pretendo continuar escrevendo, curtindo meus dois 
netos e começar a viajar pelo Brasil e para o exterior. Em breve,  minha 
esposa e eu vamos arrumar as malas!

7 com a palavra

Odnides Pereira tinha vontade de trabalhar na Telesp, uma

companhia que oferecia bons salários e investia em seus

funcionários. Aos 19 anos, foi até a Rua Martins Fontes, em São

Paulo, onde ficava o RH da empresa para preencher uma ficha.

Foi assim que entrou em seu quarto emprego, de onde sairia

somente 32 anos depois para se aposentar!

Um benefício simplesmente indispensável

‘‘

”
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Desempenho dos investimentos
(Abril de 2015)
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Rentabilidade Gerencial Consolidada
Segmento             jan/15       fev/15        mar/15         1º TRI          abr/15      ACUM. 2015
Renda Fixa             2,33%        0,77%         0,55%           3,69%           1,60%            5,35% 

Renda Variável      -6,85%       7,56%         -0,22%          -0,03%          6,04%            6,01% 

Empréstimos          1,06%        1,15%         2,01%           4,27%           1,68%            6,02% 

Global                    1,85%        1,10%         0,54%           3,52%           1,80%            5,39%

Rentabilidade dos Planos
Planos                   jan/15       fev/15        mar/15         1º TRI          abr/15      ACUM. 2015
Visão Vivo             1,31%        1,46%         0,14%          2,94%          2,34%            5,35%

CelPrev                  1,58%        1,16%         0,16%          2,92%          2,12%            5,09%

TCOPrev                1,32%        1,49%         0,15%          2,98%          2,35%            5,40%

TCPPrev                1,31%        1,47%         0,14%          2,94%          2,34%            5,34%

Rentabilidade dos Perfis de Investimentos
Perfil                     jan/15       fev/15        mar/15         1º TRI          abr/15      ACUM. 2015
Conservador          2,38%        0,90%         0,64%          3,97%          1,15%            5,17%

Moderado              1,32%        1,46%         0,16%          2,96%          2,35%            5,37%

Agressivo               0,75%        2,00%        -0,03%          2,74%          3,19%            6,02%

Cons. Index Infl.    3,55%       -0,05%        -1,10%          2,37%          4,12%            6,58%

Conservador DI     0,94%        0,93%         1,05%          2,95%          0,96%            3,94%

Indicadores Financeiros
Indicadores           jan/15       fev/15        mar/15         1º TRI          abr/15      ACUM. 2015
Poupança              0,59%        0,59%         0,63%          1,82%          0,61%            2,44% 

IPCA                      1,24%        1,22%         1,32%          3,83%          0,71%            4,56% 

CDI                        0,93%        0,82%         1,04%          2,81%          0,95%            3,78% 

SELIC                     0,94%        0,82%         1,04%          2,82%          0,95%            3,80%

Bench RF               2,47%        0,79%         0,31%          3,60%          1,62%            5,28% 

Ibovespa               -6,20%       9,97%        -0,84%          2,29%          9,93%           12,44% 

IBrX                      -5,88%       9,33%        -0,51%          2,38%          9,12%           11,71%

Bench RV              -5,88%       9,33%        -0,51%          2,38%          9,12%           11,71%

Canais de
Relacionamento

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

Alocação dos planos*

Alocação por 
perfil de investimento*

Títulos atrelados à inflação

Títulos prefixados

Títulos pós-fixados

Renda Variável

Empréstimos

De segunda a
sexta-feira das

7h às 19h

Visão Vivo

TCOPrev

TCPPrev

CelPrev

80,75%
6,52%

0,22%

12,51%

80,63%
6,51%

0,35%

12,51%

84,23%

6,80%

0,63%

8,34%

80,45%
6,49%

0,55%

12,51%

Conservador

Moderado

Agressivo

Conservador
Indexado 
à Inflação

91,19%

1,45%

7,36%

69,24%5,59%

2,66%

22,51%

Conservador DI

60,24%
38,98%

0,78%

93,91%

1,74%

3,34% 1,01%

79,62%
6,43%

1,44%

12,51%

*em abril de 2015

Quer saber mais sobre 
os investimentos da 

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


