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Não é
brincadeira!
Ensinar – e praticar – os
princípios da educação
financeira e previdenciária com
as crianças é lição de casa para
todos os adultos: pais, avós,
irmãos, tios, padrinhos...

Saiba como
nas páginas centrais.
BENEFÍCIOS
Os assistidos de seis planos podem alterar sua renda em outubro
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NA PONTA DO LÁPIS
Aproveite sem riscos as vantagens dos sites de compras coletivas

07
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Durante o mês de outubro, os
participantes assistidos de seis planos
poderão modificar o valor e a forma
de recebimento de seu benefício.
O formulário de alteração – disponível no
site da Visão Prev – deve ser preenchido,
impresso, assinado e enviado pelo
correio para a entidade. A mudança
passa a valer a partir de janeiro de 2013
e as opções disponíveis seguem o
Regulamento de cada plano:

Blog ganha
reforço com SMS

Visão Telefonica, Visão TGestiona, Visão Multi,
Visão Terra, Atento Prev

O blog do Visão Educa está sempre com novas informações à disposição
dos participantes e da população como um todo. Aos poucos, ele tem se

1. Renda mensal por Prazo Determinado (entre 5 e 30 anos).
Quem está nessa modalidade pode alterar a renda a cada
dois anos.

e links interessantes relacionados à educação financeira e previdenciária.

2. Renda mensal correspondente a um Percentual do Saldo
Total. Nessa alternativa, é possível mudar o percentual
anualmente.

conteúdos especiais são disponibilizados. O resultado tem sido excelente.

firmado como uma boa fonte para quem procura artigos, matérias, vídeos
Para ampliar a penetração do blog, a Visão Prev passou a usar outra
ferramenta – mensagens SMS – para avisar os participantes sempre que
A primeira experiência foi no dia 16 de abril, com a divulgação dos novos
vídeos sobre empréstimos. Em apenas um dia, o blog recebeu 424 acessos.
“O mais importante é que estamos conseguindo fidelizar os participantes.

s
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VivoPrev*

A média de acessos diários cresceu mais de 300% desde que começamos
a usar o SMS”, comemora Fabio Moreno Saraiva, da área de

1. Renda mensal por Prazo Determinado de, no mínimo, 10 anos.

Relacionamento e Comunicação da entidade. E você? Já passou por lá

2. Renda mensal correspondente a um Percentual do Saldo Total.

hoje? Acesse www.visaoeduca.com.br

3. Renda mensal por Prazo Determinado correspondente
à expectativa de sobrevida do participante.
*As alterações podem ser feitas a cada dois anos.

Em todos os planos:
• É possível mudar a forma de pagamento de Prazo Determinado
para Percentual do Saldo Total e vice-versa.
• Os participantes podem optar entre o reajuste anual ou mensal
de seus benefícios.

Vem aí mais
uma turma de
multiplicadores

curtas

A Visão Prev acaba de abrir

O que você
acha?

Mais um canal de
relacionamento

Vem aí mais uma Pesquisa de Satisfação.
Desde 2007, a Visão Prev ouve anualmente os
participantes para conhecer sua opinião sobre
formato dos planos, relacionamento,
comunicação e atendimento, entre outros
aspectos. Essa iniciativa tem impacto direto sobre
as atividades da entidade: ao longo dos anos,
diversas melhorias foram realizadas a partir das
avaliações e sugestões recebidas. Na primeira
quinzena de setembro, o link da pesquisa será
enviado por e-mail aos participantes (lembre-se:
é importante manter seus dados cadastrais
atualizados!). Responda e ajude a Visão Prev a
ser sempre melhor!

No dia 20 de junho, a Visão Prev lançou mais
uma ferramenta de contato com os participantes:
o atendimento online via chat. O novo canal permite
a comunicação em tempo real entre o participante
e os analistas da Central, sem precisar de ligações
telefônicas ou envio de e-mails. Testado por um grupo
piloto durante dez meses, o chat foi reconhecido como
uma opção ágil para solicitações e dúvidas como acesso
ao site e senha para login. O serviço funciona de
segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Em breve, os
ganhadores!
Até o final de setembro, a Visão Prev

novas inscrições para o seu

irá divulgar o resultado do concurso

time de multiplicadores.

de monografia que promoveu

Com vinte integrantes de todo
o país, o grupo é formado
por participantes que querem
conhecer melhor a entidade e seus planos

com estudantes de graduação
e pós-graduação de todo o país
para incentivar a reflexão sobre
a previdência complementar.

para ajudar na educação previdenciária de

Com o tema “A previdência privada

seus colegas. Eles fazem também a ponte

complementar no mundo: experiências,

com a Visão Prev, aprimorando a troca de

aprendizados e métodos comparativos

informações, esclarecendo dúvidas e

com o modelo brasileiro”, o concurso

identificando oportunidades de melhoria.

premiará os melhores trabalhos com

As inscrições podem ser realizadas de

um iPad 2 (vencedor), um iPhone

10 de setembro a 11 de outubro pelo

(segundo colocado) e um netbook HP

e-mail visaoeduca@visaoprev.com.br.

linha Mini (terceiro lugar).

Os interessados devem ter mais de três
anos de vinculação à Visão Prev e participar
de um treinamento que será realizado
nos dias 6 e 7 de novembro, na sede
da entidade, em São Paulo (SP).

visão educa

Sua renda mensal pode ser revista
s
s

assistidos
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Um grande futuro para os pequenos poupadores
isto é
a

o ed uc

comportamento
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Um famoso estudo feito na
Universidade de Stanford, nos Estados
Unidos, nos anos 60 permitiu
acompanhar crianças submetidas a um
desafio muito interessante quando
tinham cerca de quatro anos.
No local do experimento (uma sala
simples sem nenhum tipo de
distração), encontraram na mesa à sua
frente um marshmallow e foram
informadas de que poderiam comê-lo
se quisessem, mas – e está aí a chave
do estudo! – se esperassem quinze
minutos ganhariam outro
marshmallow. Décadas depois, a
equipe do psicólogo Walter Mischel,
responsável pela pesquisa,
verificou que as crianças que
conseguiram esperar pelo
segundo marshmallow tiveram,
em geral, mais sucesso diante de
outras “tentações” ao longo da vida:
saíram-se melhor nos estudos e não
apresentaram problemas com drogas
ou obesidade, por exemplo.
Mas o que isso tem a ver com
educação financeira e previdenciária?
Tudo! É possível ensinar às crianças,
desde cedo, a importância de controlar
ou adiar a satisfação de seus desejos
imediatos em nome de objetivos que
podem ser melhores, mais prazerosos
e duradouros. Avós, pais, tios, irmãos,
primos... todos têm muito a ver com
isso. Afinal, quem não quer ajudar os
pequenos a ter um futuro melhor? Veja
algumas dicas que podem contribuir
nesse objetivo:

Antes de começar, lembre-se que um
exemplo vale mais que mil palavras. Não
adianta falar para a criança poupar
enquanto você cede a todos os apelos da
moda (da nova cor de esmalte ao último
modelo de celular). Isso só vai deixá-la
confusa e pior: pode ensiná-la a ser
dissimulada.

Ensine desde cedo a diferença entre querer

Quanto ao valor da mesada, os especialistas

Não se deve ceder ao impulso de “completar o

recomendam algo em torno de um real por ano

que falta” para a compra planejada. Isso até pode

de idade por semana (10 anos = 10 reais por

acontecer uma vez ou outra, mas se ficar

semana). Essa conta costuma ser usada, em

frequente, a mesada perderá sua razão de ser. Se

média, para a meninada até o Ensino

a criança resolve juntar dinheiro e nunca consegue

Fundamental (inclusive nessa faixa etária,

comprar o que se propõe, existem duas hipóteses:

aconselha-se o pagamento por semana, para

os objetos escolhidos são muito caros ou está

facilitar o acompanhamento da criança). Depois,

havendo má gestão da mesada. Qualquer que seja

as despesas ficam mais complexas e as

a hipótese é uma boa hora para um bate-papo.

combinações são mais pessoais de acordo com

e precisar e entre o preço e o valor das

cada família. Mas é preciso combinar bem os

coisas. Mas saiba que aula dada não é aula

gastos que podem ser cobertos pela mesada.

é pedir que desenhem um desejo simples (e

aprendida: isso terá de ser repetido
inúmeras vezes nas mais diversas situações.

Uma atividade interessante com crianças menores
barato!) e colem em um cofrinho: um chocolate

A mesada também serve para que a criança

ou sorvete, uma ida ao cinema ou ao zoológico,

aprenda a fazer escolhas financeiras – É melhor

um livrinho de histórias... Aí, conforme

As mesadas ou semanadas ajudam a adquirir

comprar esse doce ou guardar para comprar

economizam o dinheiro que ganham podem

noções fundamentais do mundo do dinheiro

aquela tiara? Compro o álbum de figurinhas ou

alcançar seu objetivo e saborear suas conquistas.

como preço, troco, promoção, dívida e

junto meu dinheiro para comprar o novo boneco

empréstimo. Não se trata, portanto, de um

do Batman? – e entenda os mecanismos de espera

presente, mas sim de um instrumento de

e recompensa. Os pais (avós, tios, padrinhos,

educação financeira. A melhor idade para

irmãos...) são fundamentais nessa orientação. Mas

recompensas financeiras por bom desempenho

começar depende do desenvolvimento da

a criança precisa ter liberdade para optar e

escolar. Ser um bom aluno é uma obrigação da

criança que já precisa estar à vontade com

perceber as consequências de suas decisões.

criança e uma atividade que tem valor em si.

Os educadores não costumam recomendar

as operações aritméticas básicas (pelo
menos, adição e subtração).

Também é possível ensinar os menores a
controlar seus “impulsos consumistas”,
mesmo que isso signifique aguentar alguns
chiliques nas lojas de brinquedos ou
supermercados. Não ligue, siga firme e
confie que está fazendo o certo.

>> A Visão Prev criou uma turma de HQ especialmente
para a criançada. Dois gibis já foram publicados e suas
histórias podem ser conferidas no blog do Visão Educa.
>> A BM&FBovespa tem uma série de programas – a Turma da Bolsa - que
ensina a lidar com dinheiro de forma divertida: www.turmadabolsa.com.br.
>> Dependendo da idade da criança, jogos de tabuleiro podem unir a família
para aprender brincando. Alguns exemplos: Banco Imobiliário (Estrela),
Jogo da Vida (Estrela) e Corrida à Caixa Forte Disney (Grow).
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Cuidado para não levar
gato por lebre

Compras coletivas
exigem atenção

Quer reformar a casa? gostaria de trocar de carro? Vai fazer seu MBA?
Nesses momentos, muitas pessoas acabam tendo que recorrer a um
empréstimo para realizar um sonho ou cobrir uma necessidade. Em tempos de
queda nas taxas de juros, alguns participantes estão se perguntando se o
empréstimo oferecido pela Visão Prev ainda é uma boa opção. Para responder
essa questão, é bom lembrar que:

É mesmo difícil resistir: 70% de desconto em um tratamento estético, viagem para Paris por 50% do
preço, redução de 65% no ingresso do cinema... As ofertas são tão boas que as compras por impulso
acabam sendo a grande marca dos sites de compras coletivas. Esses endereços pipocam na internet com
a mesma velocidade com que os consumidores clicam “enter” para efetivar suas aquisições (já são mais
de cem no Brasil!). A ideia é muito boa: oferecer produtos e serviços por preços altamente atrativos a um
número cada vez maior de pessoas. Para ter acesso às ofertas, basta se inscrever e receber diariamente a
lista de promoções. Para as empresas, isso possibilita aumentar sua visibilidade, conquistar novos clientes
e reforçar o giro dos negócios. Mas – como tudo que é bom demais – as compras coletivas demandam
alguns cuidados para não se levar gato por lebre. Veja:

Em um empréstimo, além da taxa divulgada pelos bancos e financeiras, é
preciso considerar o Custo Efetivo Total (CET) da operação. O CET inclui o
valor de encargos, tributos, seguros e outras despesas;

No cheque especial, é comum haver uma taxa fixa para utilização
do empréstimo;
Nos financiamentos feitos em lojas (sobretudo para veículos), pode ocorrer
também uma espécie de “comissão” do lojista embutida no valor total;

• Para saber mais sobre o CET, acesse
http://www.procon.sp.gov.br/pdf/ACS_orienta_CET.pdf.
• Consulte também a Calculadora do Cidadão
no site do Banco Central:
https://www3.bcb.gov.br/CAlCIDADAO/jsp/index.jsp

Muitos bancos exigem a abertura de conta corrente para conceder
o empréstimo; é importante, então, verificar o custo de manutenção
dessa conta.

ACESSE O SITE DA VISãO PREV,
CONHEçA AS REgRAS, SIMUlE E
COMPARE OS VAlORES DAS
PRESTAçõES. ANTES DE SOlICITAR
QUAlQUER TIPO DE EMPRÉSTIMO,
PARA EVITAR ENDIVIDAMENTOS

ligue para o local (ou veja no site)
qual o preço do produto. Muitas
vezes, a oferta infla o preço real que
não é assim tão caro. Por exemplo: o
tal desconto de 50% na diária de um
hotel está sendo calculado sobre a
diária cheia na alta temporada, mas a
oferta só é válida na baixa temporada.

Visão Prev*
Taxa – julho/2012
1,08% ao mês

Cheque Especial**
Taxa média
6,58% ao mês

Crédito Pessoal**
Taxa média
4,98% ao mês

Empréstimo Consignado INSS**
Taxa média
2,14% ao mês

12

R$ 223,25

R$ 307,75

R$ 281,75

R$ 238,44

24

R$ 118,81

R$ 210,00

R$ 180,82

R$ 134,28

36

R$ 84,19

R$ 182,95

R$ 150,70

R$ 100,30

48

R$ 67,02

R$ 172,60

R$ 137,88

R$ 83,84

60

R$ 56,83

R$ 168,17

R$ 131,63

R$ 74,38

O cupom deve ter
informações explícitas
sobre condições de uso
(dias da semana,
horários, validade e
eventuais restrições).

Os custos de entrega,
quando existirem, precisam
estar claramente indicados.

Segundo o Instituto de Defesa
do Consumidor (Idec), em
caso de arrependimento, o
cupom poderá ser devolvido
em até sete dias, com a
garantia prevista em lei de
ressarcimento do valor pago.

Se o estabelecimento ou fornecedor se recusar
a receber o cupom, o site organizador da
compra coletiva deve responder pela recusa.

lembre-se que propaganda enganosa é
crime. Portanto, caso se sinta lesado, o
comprador deve procurar a solução na
seguinte ordem: diretamente no
estabelecimento, junto ao Procon para
um acordo amigável, junto aos juizados
especiais (para indenizações de até 40
salários mínimos) ou na Justiça comum.
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Como em todas as compras,
reflita se você está de fato
precisando daquele item.
Estimativas indicam que
cerca de 30% dos cupons
acabam não sendo usados
pelos consumidores.

SUPÉRFlUOS!

Simulação de empréstimo • Valor: R$ 2.500,00

* No valor, já está incluída a taxa de administração
** Fonte: Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br)

Verifique se a página de
pagamento da oferta opera em
um ambiente com certificados
digitais de segurança.

AVAlIE SUA REAl NECESSIDADE

Bem mais vantajoso!

A taxa da Visão Prev
é menor até mesmo
do que a taxa do
empréstimo
consignado do INSS
que é considerada a
mais baixa do
mercado!

Antes de se cadastrar no site,
leia seus termos de uso e sua
política de privacidade para
evitar que seus dados pessoais
sejam acessados por terceiros.

Navegue pelo site da empresa que
oferece o produto ou serviço antes
de comprá-lo. Verifique sua
localização, cheque se há reclamações
na internet a seu respeito, confira as
fotos do local (sobretudo no caso de
hotéis)... Enfim, informe-se bem.

Observe a validade da oferta –
muitas expiram rapidamente
ou só podem ser usadas em
datas ou dias específicos.

Para você ter uma ideia do peso do CET em um empréstimo, segundo o Procon
de São Paulo, uma operação com taxa de juros anunciada de 15,38% ao ano pode,
na verdade, chegar a 23,24% ao ano em função do CET.
No caso da Visão Prev, há a cobrança de QQM (Quota de Quitação por Morte),
utilizada para quitação do saldo devedor no caso de falecimento, e da taxa de
administração. Além disso, o empréstimo é feito com os recursos de todos os
participantes. Desta maneira, os juros retornam como rendimento para o seu plano,
rentabilizando o seu saldo de conta, sem visar nenhum tipo de lucro adicional.
Vale destacar que as entidades de previdência complementar têm suas
operações financeiras regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)
que determina as taxas mínimas utilizadas nos empréstimos, conforme o tipo de
plano. Na Visão Prev, as taxas praticadas já estão próximas ao mínimo permitido
pela Resolução do CMN. No quadro abaixo, você verá, na prática, as vantagens
do empréstimo da Visão Prev em relação às principais médias do mercado.

Prazo
(meses)

Escolha bem os sites de ofertas
antes de se inscrever. Alguns
oferecem produtos falsificados e até
contrabandeados. Pegue indicações
com amigos que usam o sistema.

isto é
v

Os empréstimos, muitas vezes, têm cobranças indiretas como Taxa de
Abertura de Crédito (TAC);
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na ponta do lápis

empréstimo

6

seu patrimônio

8

Desempenho dos investimentos

C ana is d e Re l ac io nam e nt o
De segunda a sexta-feira das 7h às 19h

(janeiro a julho de 2012)

5508 8000
(para São Paulo capital, Grande São Paulo
e chamadas de fora do país)

Rentabilidade Gerencial Consolidada
Segmento

1º TRI

2º TRI

jul/12

ACUM. 2012

0800 771 7738

Renda Fixa
Renda Variável

5,22%

5,65%

2,95%

14,44%

(para São Paulo interior e demais estados)

14,25%

-4,91%

2,07%

10,90%

Empréstimos

3,13%

2,84%

1,08%

7,20%

Global

5,82%

4,90%

2,87%

14,18%

www.visaoprev.com.br
atendimento@visaoprev.com.br
https://twitter.com/visaoprev

Rentabilidade dos Planos
Planos

1º TRI

2º TRI

jul/12

ACUM. 2012

Visão Vivo

6,44%

3,95%

2,59%

13,51%

Celprev

11,51%

4,21%

2,70%

19,34%

TCOPREV

6,45%

3,96%

2,59%

13,53%

TCPPREV

6,41%

3,94%

2,59%

13,47%

Programa Visão Educa:
www.visaoeduca.com.br

“Não são os grandes
planos que dão certo; são
os pequenos detalhes.”

Rentabilidade dos Perfis de Investimentos
Perfil

1º TRI

2º TRI

jul/12

ACUM. 2012

Conservador

5,08%

5,38%

2,86%

13,90%

Moderado

6,41%

3,93%

2,57%

13,43%

Stephen Kanitz,

Agressivo

7,23%

2,84%

2,66%

13,21%

CONSULTOR DE EMPRESAS
E CONFERENCISTA BRASILEIRO.

Indicadores Financeiros
Indicadores

1º TRI

2º TRI

jul/12

ACUM. 2012

Poupança

1,70%

1,58%

0,51%

3,84%

IGP-DI

0,93%

2,64%

1,52%

5,17%

CDI

2,45%

2,09%

0,68%

5,30%

Bench RF

4,08%

4,02%

1,78%

10,18%

Ibovespa

13,67%

-15,74%

3,21%

-1,16%

IBrX

11,82%

-10,08%

3,10%

3,66%

s
s
Empréstimos

(em julho de 2012)

1,33%

1,55%

3,43%

12,87%
22,87%
98,67%

85,58%

Conservador

Moderado

s
s

73,70%

Agressivo

Alocação dos planos
0,77%

0,59%

1,38%

1,07%

8,58%
12,87%

12,87%

12,87%

86,54%

86,36%

86,06%

90,04%

Visão Vivo

TCOPREV

TCPPREV

Celprev

Renda Fixa

Renda Variável

Alocação por perfil de investimento
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