
PLANO FAMÍLIA

As adesões ao novo plano Mais Visão,
criado para os familiares dos
participantes da Visão Prev, já
começaram. Não perca essa
oportunidade!

SEU PLANO

Como avaliar a possibilidade de
migração do plano Visão Telefônica
para o Visão Multi que vai até 30 de
setembro.

EMPRÉSTIMO

Os participantes ativos e assistidos
podem contar com a Visão Prev para
organizar sua vida �nanceira.

ATENDIMENTO

A Visão Prev acaba de lançar o
atendimento por videochamada, uma
opção prática e personalizada para
resolver suas dúvidas e demandas.

RELACIONAMENTO

A Ouvidoria e o Canal de Denúncias
completam seis anos de muita
atenção aos participantes, de forma
ética e transparente.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

A educadora Andy de Santis fala
sobre como ensinar crianças e jovens
por que e como poupar.

LGPD

Saiba mais sobre a nova Lei Geral de
Proteção de Dados que busca evitar a
coleta e uso indiscriminado de
informações pessoais.

CURTAS

O recadastramento de assistidos por
reconhecimento facial e a
digitalização completa de
documentos.

https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/351/o-plano-familia-ja-esta-aberto
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/352/migrar-ou-nao-migrar-uma-decisao-muito-pessoal
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/353/uma-forca-extra-para-organizar-suas-financas
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/354/atendimento-olho-no-olho
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/355/ouvidoria-e-canal-de-denuncias-completam-6-anos
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/356/como-e-por-que-ensinar-as-criancas-a-poupar
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/357/uma-lei-para-proteger-os-seus-dados-pessoais
https://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/358/recadastramento-dos-assistidos


O PLANO FAMÍLIA JÁ ESTÁ ABERTO!

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), órgão que �scaliza e
supervisiona o setor, aprovou, no dia 4 de agosto, o lançamento do plano família da Visão Prev.
Agora, portanto, é o�cial: as adesões foram abertas no dia 1º de setembro e o plano Mais Visão já
pode se tornar uma realidade para você e seus familiares!

Como o próprio nome indica, o Mais Visão foi criado para pessoas que têm mais perspectiva em seu
olhar para o futuro, com sonhos, projetos e propósito para toda a vida! É um plano moderno,
super�exível e com liquidez que pode fazer muita diferença para você e sua família.

“Na verdade, estamos atendendo a um pedido que nossos participantes nos fazem há muito tempo e
que, felizmente, agora se tornou possível”, explica Marcelo Pezzutto, presidente da Visão Prev. “O
Mais Visão conta com todos os atributos de governança, segurança e expertise da Visão Prev, além
de agregar algumas características novas e muito interessantes para um bom planejamento
�nanceiro e previdenciário. Ele funciona também como uma opção de investimento administrada por
uma entidade que não visa lucro, o que se re�ete em condições realmente vantajosas.”

 

O Mais Visão em doze pontos essenciais: 

1. São elegíveis os participantes e assistidos da Visão Prev e seus familiares, conforme
demonstrado na imagem abaixo*. Quando uma pessoa adere ao plano, ela se torna o “Eu” da
imagem e a possibilidade de adesão passa ser estendida aos seus familiares.

2. Com apenas R$ 100 por mês, vocês já podem começar a contribuir.
3. Quem faz a Declaração de IR pelo modelo completo tem um incentivo tributário, podendo

deduzir as contribuições feitas ao plano até o limite de 12% da renda bruta anual tributável.
4. Duas vezes por ano (em junho e dezembro), vocês podem aumentar ou reduzir suas  

contribuições.



5. É permitido suspender as contribuições
quando necessário.

6. É possível fazer contribuições extras no valor
e no momento que vocês quiserem.

7. A taxa de administração de 0,20% a 0,98%,
conforme o seu saldo.

8. Não é cobrada taxa de carregamento sobre as
contribuições.

9. Vocês de�nem como os recursos são
aplicados, escolhendo entre os cinco per�s de
investimentos oferecidos pela Visão Prev.

10. Depois de três anos, é permitido fazer
o resgate parcial de até 20% do patrimônio a
cada dois anos.

11. Quem tem mais de 18 anos pode optar por
receber um benefício temporário durante 24 e
60 meses.

12. Os participantes com mais de 50 anos e, pelo
menos, 5 anos no plano podem receber um
benefício mensal por percentual do saldo (de
até 2%) ou por um prazo determinado (de 5 a 40 anos).

 

 



 

*Importante: Além dos parentes indicados na imagem acima, também poderão aderir ao Mais Visão
os menores que estejam sob guarda ou tutela e curatelado(s) do participante/cônjuge do plano de
benefícios administrado pela Visão Prev ou do próprio plano família.

 





MIGRAR OU NÃO MIGRAR? UMA
DECISÃO MUITO PESSOAL

Até o dia 30 de setembro, a Visão Prev manterá aberta uma janela de migração para os participantes
do plano Visão Telefônica para o Visão Multi. A escolha é totalmente pessoal e voluntária. Ou seja,
cada pessoa deve avaliar suas condições atuais, as regras de migração e o que mudaria no seu caso.

O mais importante, para tomar uma boa decisão, é se informar e entender o processo. A Visão Prev
está divulgando uma série de materiais sobre a migração, inclusive com a realização de uma live
sobre o tema, com o presidente da entidade, Marcelo Pezzuto (clique aqui para acessar). Veja,
abaixo, as respostas para alguns questionamentos sobre essa opção e �que por dentro de seus
detalhes:

 

POR QUE A VISÃO PREV ABRIU ESSE PROCESSO?

São três motivações básicas:

A primeira delas é que, há muito tempo, os participantes solicitam a possibilidade de alocar seu
saldo em mais de um per�l para diversi�car seus investimentos. Todas as soluções avaliadas
até hoje (e os estudos continuam!) resultariam em custos elevados e, por isso, foram
descartadas. A distribuição dos recursos em dois planos permitiria que o participante optasse
por um per�l diferente em cada plano, atendendo, portanto, essa demanda.
A segunda tem a ver com o fato de que a de�nição da forma de tributação é feita, por exigência
legal, quando o participante entra no plano (clique aqui para ler uma matéria do Mirante sobre
esse tema). Com a migração, seria possível escolher uma nova forma de tributação para os

https://www.facebook.com/watch/?v=1599925216880129&extid=WOmdk7CyIY5l5u3a
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/como-funciona-a-tributacao-dos-beneficios


recursos direcionados ao plano Visão Multi (veja, mais abaixo, os cuidados a tomar nessa
decisão).
E a terceira razão é voltada aos participantes autopatrocinados e BPDs que poderiam, com a
migração, reduzir o valor pago para o custeio administrativo que é menor no Visão Multi.

Importante: O Visão Multi não é um plano novo. Ele já existe há muitos anos e é, hoje, o único plano
  patrocinado da Visão Prev aberto para novas adesões.

 

A MIGRAÇÃO É OBRIGATÓRIA?

De jeito nenhum! A decisão é particular. A Visão Prev não tem nenhuma meta numérica para a
migração. Portanto, se nenhum participante resolver migrar, não haverá consequência alguma.

Como explicado na primeira pergunta, o objetivo é atender às demandas dos próprios participantes
e melhorar as condições para quem achar que é vantajoso mudar. Vale destacar que procurar
sempre oportunidades de melhoria faz parte do DNA da Visão Prev, como é possível comprovar em
diversas ações da entidade (basta ver nesta e em todas as edições do Mirante).

 

O QUE DEVO CONSIDERAR NA MINHA
AVALIAÇÃO?

Antes de mais nada, pense que o processo é totalmente individual. Ou seja, não é porque a migração
é boa ou ruim para seu colega que ela será boa ou ruim para você. Tudo depende da sua condição
no plano (como ativo, assistido, autopatrocinado ou BPD) e de suas características, expectativas e
necessidades.

De forma geral, é importante avaliar as regras do Visão Telefônica (clique aqui) e do Visão Multi
(clique aqui), sobretudo no que diz respeito aos seguintes aspectos:

Contribuições;
Tabela de tributação;
Taxa de administração;
Regras de resgate;
Regras do seguro por invalidez e morte (no caso dos ativos e autopatrocinados).

 

http://jornalmirante.visaoprev.com.br/
https://www.visaoprev.com.br/para-voce/noticias/visao-telefonica
https://www.visaoprev.com.br/para-voce/noticias/visao-multi


OS PARTICIPANTES ATIVOS DEVEM FAZER A
MIGRAÇÃO?

Como já foi explicado, a migração é opcional. Por exigência da Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (Previc), que é o órgão que faz a supervisão e �scalização do setor, a
opção tem que ser oferecida a todos os participantes.

No entanto, especi�camente no caso dos ativos, ela não é recomendada por diversos fatores: menor
contrapartida da patrocinadora, menor �exibilidade na escolha do percentual da Contribuição Básica
(0 a 2%), o custeio administrativo passaria a ser pago pelo participante, o benefício de risco (invalidez
e morte) é menor, assim como o resgate em caso de desligamento, e a migração teria que ser
integral para o Visão Multi.

Mas, vale reforçar, que a decisão é pessoal e a Visão Prev acatará a orientação do participante.

  

EU TENHO QUE LEVAR TODO O MEU SALDO
PARA O VISÃO MULTI?

Se você for autopatrocinado ou ativo, sim, a migração tem que ser total (isso ocorre em função do
seguro por invalidez e morte que precisa estar concentrado em um só plano, por questões
operacionais e de custo).



Se for assistido ou BPD, você pode fazer a migração total (100% do seu saldo) ou parcial (de 50% a
90% do saldo), �cando, assim, com recursos alocados nos dois planos e podendo, se quiser, colocá-
los em dois per�s diferentes.

 

OS PERFIS DE INVESTIMENTO SÃO OS MESMOS
NOS DOIS PLANOS?

Sim, os dois planos oferecem 5 cinco per�s e fazem exatamente as mesmas alocações, obtendo as
mesmas rentabilidades (com exceção dos rendimentos advindos dos empréstimos aos participantes
que representam uma parcela diminuta na apuração dos resultados).

  

O QUE MUDA NO CUSTEIO ADMINISTRATIVO?

Novamente, a resposta varia conforme o tipo de participante:

Os ativos e assistidos não pagam o custeio administrativo no plano Visão Telefônica e
passariam a pagar no Visão Multi (clique aqui para ver a tabela atual)
Os autopatrocinados e BPDs pagariam um custeio administrativo menor no Visão Multi (clique
aqui para ver a tabela atual)

 

POR QUE POSSO ALTERAR A TABELA DE
TRIBUTAÇÃO?

O processo funciona como se você estivesse fazendo uma adesão ao Visão Multi. Por isso, você
poderá escolher a forma de tributação dos recursos migrados. Se quiser lembrar como funcionam os
dois tipos existentes, clique aqui.

Importante: Se você escolher a Tabela Regressiva, a contagem vai começar do zero a partir da data
da migração – ou seja, entrará na alíquota de 35% para os primeiros 2 anos. Esse é um aspecto que
deve ser considerado com muita atenção pelos assistidos e por quem está próximo de se aposentar.

 

https://www.visaoprev.com.br/images/ParametrosContribuicoes/Plano_de_Custeio.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/ParametrosContribuicoes/Plano_de_Custeio.pdf
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/como-funciona-a-tributacao-dos-beneficios


O QUE TENHO QUE DEFINIR NO MOMENTO DA
MIGRAÇÃO?

O percentual do saldo que irá migrar (se você for assistido ou BPD);
A forma de recebimento do benefício mensal (se você for assistido);
O percentual de contribuição mensal (se você for autopatrocinado ou ativo);
O regime de tributação;
O per�l de investimento.

Importante:

Essas de�nições valem para o Visão Multi. Ou seja, nada mudará em relação ao saldo que
permanecer no Visão Telefônica.
Assim como no Visão Telefônica, no Visão Multi, você pode alterar suas decisões em relação à
contribuição (em junho e dezembro), pagamento de benefício (em junho e dezembro) e per�l
de investimentos (em junho, dezembro e mais uma vez no ano, se quiser).
O saldo migrado estará no plano Visão Multi a partir do primeiro dia útil de novembro.
Se você tiver direito ao superavit no Visão Telefônica, o valor será transferido
proporcionalmente ao saldo migrado para o Visão Multi.
Nos dois planos, os participantes e assistidos podem fazer Contribuições Esporádicas ou
Aportes quando quiserem (clique aqui para saber mais).

 

MUITA INFORMAÇÃO À SUA DISPOSIÇÃO

No dia 13 de agosto, Marcelo Pezzutto, presidente da Visão Prev, fez uma live de cerca de
duas horas e meia sobre a migração. Na primeira hora, ele explicou o que muda (e não
muda) para cada tipo de participante e, na sequência, esclareceu dúvidas online dos
próprios participantes. Se você perdeu, pode acessar por aqui.
No site da Visão Prev, você encontra uma área especí�ca com informações sobre o
processo (clique aqui).
Também está disponível, no site, um arquivo com perguntas e respostas sobre a migração
(clique aqui).
Além disso, os canais de relacionamento estão abertos para você, via telefone ou via
WhatsApp e, agora também com atendimento por vídeo (clique aqui para saber mais)

https://www.facebook.com/visaoprevprevidencia/videos/1599925216880129/?extid=WOmdk7CyIY5l5u3a
https://www.visaoprev.com.br/atendimento-e-comunicacao/noticias/noticias/396
https://www.visaoprev.com.br/images/2020/08/FAQ_-Migracao-visao-telefonica-para-visao-multi.pdf
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/354/atendimento-olho-no-olho


UMA FORÇA EXTRA PARA ORGANIZAR
SUAS FINANÇAS

O endividamento dos brasileiros atingiu, em agosto, a marca de 67,5%, o maior índice da série
histórica da Confederação Nacional do Comércio (CNC), iniciada em janeiro de 2010. Sem dúvida, a
pandemia desequilibrou ainda mais as �nanças de muita gente! Basta ver que a parcela de famílias
que declarou, na pesquisa da CNC, não ter condições de pagar suas contas ou dívidas em atraso foi
de 12,1% (no mesmo período em 2019, o indicador estava em 9,5%).

Nessas horas, é essencial agir com calma para não piorar a situação. Os participantes ativos e
assistidos da Visão Prev podem contar com o Programa de Empréstimos da entidade como uma
opção interessante para ajudar a quitar dívidas mais caras, resolver uma emergência ou até mesmo
realizar um sonho (a�nal, com planejamento, é muito bom conquistar suas metas pessoais!).

Veja as vantagens do programa da Visão Prev para gerir suas �nanças da melhor forma:

1. Quem é participante ativo (empregado de uma das patrocinadoras) pode pedir um empréstimo
de até 8 vezes seu salário bruto ou 75% da reserva resgatável, o que for menor, excluindo os
débitos como IRRF e considerando a margem consignável de 20% do salário bruto.

2. Quem é participante assistido (aposentado ou pensionista) dos planos Visão Telefônica, Visão
Multi ou PreVisão pode solicitar um empréstimo de até 8 vezes o benefício mensal ou 75% da
reserva resgatável, o que for menor, excluindo os débitos como IRRF e considerando a margem
consignável de 20% do benefício.

3. Além da isenção de IOF sobre as concessões feitas até outubro, a Visão Prev também retirou,
nesse momento, a exigência de carência de 6 meses entre um empréstimo e outro, desde que o
total esteja dentro da margem consignável.

4. O programa tem taxas competitivas em relação a bancos e �nanceiras (clique aqui para saber
mais).

http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/programa-de-emprestimos-tem-novas-taxas


5. A solicitação do empréstimo é totalmente online (con�ra aqui o passo a passo).
6. A análise para concessão é rápida e, após a aprovação, o crédito ocorre em menos de uma

semana.
7. O desconto das parcelas é feito diretamente na folha de pagamento.
8. Para mais detalhes, con�ra essa matéria do Mirante.

 

Importante: Quem não solicita empréstimos também ganha com o programa, uma vez que
suas taxas são usadas para rentabilizar o patrimônio dos planos.

 

JÁ TEM DÍVIDAS?

Então, você precisa começar analisando o custo de cada dívida e estudar a contratação de uma
opção com taxas e condições melhores (como pode ser o caso do programa da Visão Prev). O valor
contratado deve ser usado para liquidar �nanciamentos mais caros, o que inclui outras dívidas,
cheque especial e rotativo do cartão de crédito.

 

EM NÚMEROS

O programa tem cerca de R$ 52 milhões em crédito junto a quase 3 mil participantes e assistidos,
com mais de 4.700 contratos de empréstimos.

 

https://www.visaoprev.com.br/images/PassoaPasso-SimuladordeEmprestimos.pdf
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/o-funcionamento-do-programa-de-emprestimos-da-visao-prev




ATENDIMENTO OLHO NO OLHO

Se, por um lado, a pandemia trouxe a necessidade de isolamento social, por outro, ela acelerou o
desenvolvimento e uso de novos tipos de contato e integração. Lives, reuniões virtuais, chamadas em
grupo, shows e palestras online... são muitos os formatos que estão se multiplicando para aproximar
as pessoas.

Sempre alinhada com as opções que possam facilitar a vida de seus participantes (e, nesse caso,
cuidando também de sua saúde e segurança), a Visão Prev acaba de lançar o atendimento por vídeo.
Ele funciona de modo semelhante ao atendimento presencial, só que é online, sem a necessidade de
deslocamento.

Ou seja, o contato é personalizado, olho no olho, com um pro�ssional totalmente dedicado a ouvir
você, entender suas demandas e encontrar as respostas e soluções mais adequadas às suas dúvidas
e necessidades. Esteja você onde estiver!

Como funciona? É só agendar o dia e horário por meio da ferramenta de Agendamento de
Atendimento no site da Visão Prev ou pelo WhatsApp e aguardar a con�rmação por e-mail com o
link para a videochamada pela plataforma Teams. Você só precisa de um celular ou computador com
câmera e, no horário marcado, basta acessar o convite recebido por e-mail e clicar no aviso
“Ingressar em Reunião do Microsoft Teams”. Feito: você estará diante de um colaborador da equipe
de Relacionamento da Visão Prev pronto para lhe oferecer um atendimento sob medida!

Para quê? Pela videochamada, você pode esclarecer qualquer tipo de dúvida sobre as regras e
benefícios do seu plano, empréstimos e investimentos. Enquanto isso, questões mais simples –
relativas, por exemplo, ao acesso ao site, simulações de resgate, aposentadoria ou empréstimo,
solicitação de envio de documentos e extratos – podem continuar sendo respondidas, com mais
agilidade, por telefone via Central de Atendimento.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/agendamento@visaoprev.com.br/bookings/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511972700345




OUVIDORIA E CANAL DE DENÚNCIAS
COMPLETAM 6 ANOS

Desde 2014, a Visão Prev disponibiliza em seu site dois canais diferenciados de relacionamento com
os participantes: a Ouvidoria e o Canal de Denúncias que garantem uma linha direta com você para o
registro de ocorrências especí�cas. Entenda seu funcionamento e de que forma eles contribuem
para aprimorar o trabalho da Visão Prev, de modo e�ciente, transparente e ético.

A OUVIDORIA

Ela funciona como um canal de recurso – ou seja, deve ser utilizada somente depois que o
participante já acionou outras formas de atendimento sem obter resultado. Cada registro feito junto
à Ouvidoria, além de receber a resposta adequada, permite corrigir e aprimorar os procedimentos da
Visão Prev, por meio da análise das informações, reclamações, sugestões e críticas recebidas.

A partir dos dados da Ouvidoria, algumas ações de melhoria já foram realizadas como, por exemplo,
a alteração do script de atendimento da Central, o aumento da carga horária de treinamentos para
os atendentes e o envio de SMS aos participantes con�rmando o recebimento de Contribuições
Esporádicas e Portabilidades de Entrada. Neste ano, houve oito registros até o mês de julho, sendo
que seis deles foram considerados improcedentes. No mesmo período de 2019, foram nove
manifestações, com seis improcedentes. 

 

 

O que a Ouvidoria faz:



Recebe, avalia e direciona as
manifestações, com
independência,
imparcialidade e
con�dencialidade;
Aciona as áreas técnicas em
busca de subsídios para
suas análises;
Identi�ca possíveis
alternativas para a solução
das demandas;
Informa o participante sobre
o andamento de seu

registro;
Emite recomendações para a melhoria da gestão e dos processos;
Atua na mediação de con�itos e na facilitação do diálogo;
Acompanha o tempo de atendimento das solicitações, buscando garantir sua conclusão em até
oito dias úteis.

 

E o que ela não faz:

Não substitui os outros canais de relacionamento responsáveis por orientar e atender os
participantes;
Não decide pelas áreas na solução dos pedidos;
Não recomenda alternativas em desconformidade com as normas internas;
Não trata de solicitações que estejam na esfera judicial.

 

Como acionar

O acesso à Ouvidoria é feito pela aba “Atendimento e Comunicação” do site (clique aqui).

https://www.visaoprev.com.br/atendimento-e-comunicacao/canais-de-atendimento/ouvidoria


 

O CANAL DE DENÚNCIAS

É direcionado ao recebimento e tratamento de queixas sobre desvios de conduta, comportamento
antiético, fraudes ou corrupção, de acordo com as premissas do Código de Ética da Visão Prev
(clique aqui para conhecer). Seu objetivo é dar transparência máxima às atividades da entidade e
atender às melhores práticas de governança corporativa do setor.

Desde sua criação até o fechamento desta edição, somente um registro foi encaminhado e
prontamente esclarecido junto ao autor. Vale ressaltar que o questionamento não era relacionado a
nenhuma denúncia, desvio de conduta, fraude e corrupção.

 

Como acionar

O acesso é feito pela aba “Atendimento e Comunicação” do site (clique aqui)

https://www.visaoprev.com.br/sobre-entidade/legislacao-documentos/codigo-etica
https://www.visaoprev.com.br/atendimento-e-comunicacao/canais-de-atendimento/canal-de-denuncias


COMO E POR QUE ENSINAR AS
CRIANÇAS A POUPAR

 

Andy de Santis

  Ser capaz de
gastar dentro
de limites,
planejar,
economizar e
conquistar seus
objetivos é um
aprendizado
que deve
começar cedo.
Pode ser se
controlando
diante de um
simples pacote
de bolacha ou
gerindo bem o
valor da
mesada. Pensar
em objetivos
para guardar o
dinheiro –
aquela boneca
nova? a
camiseta do

 



time? – é uma
excelente
forma de
inspirar
crianças e
jovens a ter
disciplina e
serem
recompensados
por isso. Na
entrevista a
seguir, a
educadora,
escritora e
consultora
Andy de Santis
fala sobre como
pais e
familiares
podem ajudar,
de forma
decisiva, nesse
aprendizado:

COMO VOCÊ AVALIA A EDUCAÇÃO FINANCEIRA
DO BRASILEIRO?

Em vários estudos internacionais, o brasileiro aparece como tendo um nível de alfabetização
�nanceira muito baixo: 3 em cada 5 brasileiros têm di�culdade  para lidar com suas �nanças. Isso
está relacionado também a um letramento matemático de�ciente, o que impacta a compreensão
sobre juros, taxas e porcentagens, entre outros, que são essenciais quando se fala em gestão de
dinheiro. A essa de�ciência, soma-se o imediatismo na tomada de decisão, com uma população que
prefere desfrutar o aqui e agora, sem se preocupar muito com o amanhã.

E há ainda um terceiro aspecto que atrapalha bastante: o brasileiro descon�a das instituições. Esse
comportamento é fruto de uma série de “surpresas” na economia - como congelamento de salários,
con�sco de investimentos e altos níveis de in�ação - e resulta, por exemplo, em pouca participação



em investimentos diferenciados, mesmo entre quem tem muito dinheiro. A imensa maioria ainda
investe na poupança por total desconhecimento (e vontade de conhecer) outras opções.

  

 

DIANTE DESSE
CENÁRIO, COMO
PREPARAR AS
CRIANÇAS E OS
JOVENS PARA FAZER
BOAS ESCOLHAS
FINANCEIRAS?

Já falei com gente de todos os cantos do
país,  com mulheres do Bolsa
Família,  aposentados de baixa renda e
pessoas de classe média alta.  Essa
experiência demonstrou, na prática, que
educação �nanceira não é questão da
renda, mas vem sobretudo da in�uência da
família, tanto do ponto de vista positivo
quanto negativo. A forma como pais, avós e
tios lidam com o dinheiro  se re�ete muito
no comportamento da criança. 

 

COMO INFLUENCIAR DE MODO POSITIVO?

Tudo começa por saber dizer não,  porque a vida toda teremos que lidar com limites.  Se eu dou
dinheiro para o meu �lho tomar lanche na escola a semana inteira e, na quarta-feira, o dinheiro já
acabou, é hora de ter uma boa conversa e explicar que ele não vai receber mais. Terá, por exemplo,
que levar o lanche de casa.



O ideal é pedir para a criança pesquisar os preços na cantina da escola e aí decidir juntos que tipo de
lanche ela pode comprar e qual a quantia necessária para uma semana. Assim, ela aprende a gerir
seu dinheiro. Porém, veja bem: é um processo de aprendizado. Caso ela erre, tem que voltar, explicar
e corrigir para que possa entender.

Se eu simplesmente completo o valor quando ela se excede nos gastos, estou transmitindo uma
mensagem muito ruim, de falta de limites. Por outro lado, se ela economizar, desde que isso não
afete a qualidade da sua alimentação, é correto que �que com o que sobra para usar como quiser
(vale aqui também, é claro, uma boa orientação). Mas isso só pode acontecer a partir dos 6 ou 7
anos, quando a criança está alfabetizada e sabe fazer cálculos matemáticos básicos.

 

E ANTES DISSO?

Com crianças menores, podemos trabalhar com os conceitos de racionar e reservar. Pode-se, por
exemplo, dar uma quantidade de biscoitos su�ciente para dois dias e explicar que se ela comer tudo
hoje, não terá mais no dia seguinte. Isso ensina limite e autocontrole. No entanto, reforço que tudo
deve ser explicado, combinado e sobretudo cumprido! Veja que a lógica é a mesma do dinheiro para
o lanche na escola, só que adaptado a uma faixa etária anterior.

A criança tem que aprender a gerenciar um recurso limitado – seja ele dinheiro, água, luz... por isso,
gosto de falar de educação econômica e não apenas �nanceira que é um aspecto dessa formação.
Você pode tornar a criança a “guardiã da energia” dentro de casa, por exemplo, dando-lhe um papel
ativo na redução do consumo. Primeiro é preciso explicar que a energia é paga, que tem uma conta
mensal e que talvez possamos economizar se ela nos ajudar a fazer um uso mais racional desse
recurso, �scalizando desperdícios como deixar a luz acesa ou a televisão ligada em um cômodo sem
ninguém. Assim, ela começa a entender como nossos comportamentos in�uenciam nos gastos e,
nesse caso, até no meio ambiente. Se houver uma redução na conta, ela pode até ser “premiada” de
forma simbólica por sua atitude poupadora.

 

QUAL É A PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA NESSA
CONQUISTA?

Sou autora de livros didáticos, no Brasil e na Espanha, que procuram ensinar esses e outros
conceitos para as crianças. Essa orientação começa fazendo com que ela perceba a presença do
dinheiro em seu dia a dia. É importante entender que cada vez que ela desperdiça água, a conta vem



mais alta, o mesmo vale para a luz e os alimentos e passa pelo cuidado com as roupas, o material
escolar e os brinquedos. Buscamos construir atividades para que ela compreenda o custo do
desperdício, em todos os níveis.

 

É POSSÍVEL DESENVOLVER ESSE
AUTOCONTROLE NA CRIANÇA? 

Com certeza. Uma das atividades que nós temos nos livros, e pode começar bem cedo, é ajudar a
fazer um bolo. Por quê? Porque ele ensina a esperar. Poupar é a mesma coisa: você quer algo agora,
mas tem que planejar e preparar os “ingredientes” (no caso, os recursos) para alcançar o que deseja.
São conceitos que vão se so�sticando com o tempo, porém a semente já está lançada.

ONDE ENTRA A
MESADA?

É bom começar com uma semanada, pois
um mês é muito tempo para crianças
menores. A mesada deve entrar aos 10, 11
anos. Mas atenção: é necessário combinar
para que serve esse dinheiro. Se não, o
cofrinho enche e os pais dão tudo o que a
criança quer sem que ela mexa nas suas
economias. É uma situação arti�cial que
não existe no mundo adulto e ela precisa
ser preparada para esse mundo.

Então, ela tem que participar com seu
dinheiro para comprar o que deseja,
mesmo que seja com uma parcela do valor.
E ela pode escolher entre realmente ter
aquilo ou continuar poupando para algo
que queira mais.

 

 

 

 

Poupar por poupar é muito difícil, sem graça e trabalhoso. É preciso uma motivação para ajudá-la a
ter um propósito para suas economias. O dinheiro da semanada (e depois da mesada) pode ser



utilizado, por exemplo, para o lanche da escola e um “a mais” para ela guardar e usar em uma
atividade de lazer, uma compra menor (um gibi, �gurinhas, pulseiras...) ou para poupar e adquirir
algo maior. Mas repito: são processos de aprendizado, não é só dar o dinheiro e virar as costas. É
essencial combinar, acompanhar, voltar, ensinar, programar, rever o planejamento... É chato? Talvez,
porém o resultado compensa!

Por isso, toda família precisa estar envolvida. Não adianta os pais estarem empenhados nesse
processo e os avós ou tios colocarem tudo a perder. É importante respeitar e contribuir para esse
objetivo maior.

O QUE MAIS PODE AJUDAR?

As famílias precisam perder o medo de falar de dinheiro. Evita-se tanto esse assunto que ele acaba
aparecendo somente quando há um problema. Mas é legal ter o hábito de conversar sobre gastos,
avaliar juntos como é possível economizar, discutir a programação das férias e como se organizar
para ter escolhas que cabem no orçamento da família, comentar os impactos de ir a restaurantes ou
ao cinema com muita frequência, pensar em opções de lazer gratuitas...

Outra boa dica é fazer a lista de supermercado com os �lhos, levá-los junto para as compras, mostrar
a diferença de preços, o limite em relação aos “supér�uos” e como gerir custo x benefício. As crianças
adoram participar, se envolver e dar ideias. Dessa forma, elas vão aprender muito sobre gestão
�nanceira de forma natural, transparente e didática.



UMA LEI PARA PROTEGER OS SEUS
DADOS PESSOAIS



Dra. Patricia Linhares 

 

Você já fez uma
pesquisa na internet de
preços de passagens
aéreas, marcas de
eletrodomésticos ou
tipos de malas de
viagem e acabou sendo
bombardeado por
anúncios contínuos
desses produtos? Pois
é contra esse tipo de
prática que a recente
Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD), que
entrou em vigor em
setembro, vem se
posicionar. Mas não é
só isso. A nova
legislação representa
um grande avanço na
forma como são
coletados e utilizados
os dados pessoais de
clientes e usuários por
parte de empresas
públicas e privadas.
Para entender melhor
o alcance e os
benefícios da LGPD, o
Mirante entrevistou a
advogada e consultora
dra. Patricia Linhares.
Acompanhe:

 

 

DO QUE TRATA A NOVA LEI?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm


A LGPD oferece maior segurança jurídica no que diz respeito à coleta, uso, tratamento e
armazenamento de informações de pessoas físicas. O conceito de dados pessoais utilizado pela nova
legislação é bastante amplo e abrange desde nome, CPF, endereço e telefone até placa de carro, IP
de computador e geolocalização, entre outros, inclusive os que são classi�cados como “dados
pessoais sensíveis” que englobam toda informação que pode gerar algum tipo de discriminação, tal
como origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, �liação a sindicato ou organização
de caráter religioso, �losó�co ou político, dados referentes à saúde, vida sexual, genéticos ou
biométricos. Até a atividade de um cidadão na internet (suas pesquisas e postagens) é considerada
um dado pessoal comportamental e não pode haver nenhum tipo de captura e utilização sem o
conhecimento de seu titular. Podemos dizer que o uso de toda projeção da pessoa física em
sociedade está coberto pela LGPD.

 

HAVERÁ ALGUM TIPO DE SANÇÃO PARA AS
ORGANIZAÇÕES QUE DESCUMPRIREM A LEI?

Sim, elas estarão sujeitas, além de outras penalidades previstas na LGPD, a uma multa de até 2% de
seu faturamento, dependendo do grau e do tipo de violação, com valor máximo de R$ 50 milhões.
Mas as punições só deverão ocorrer a partir de agosto do próximo ano.

 



 

QUAIS OS BENEFÍCIOS
ESPERADOS PARA O
CIDADÃO?

Muitas das atividades realizadas por empresas e até
mesmo por pessoas físicas utilizam dados de terceiros
sem uma conformidade legal, sem o que chamamos de
“autodeterminação informativa”, ou seja, o poder de
escolha do proprietário dos dados. Na verdade, hoje, é
comum isso acontecer. Você recebe uma ligação ou um
e-mail a partir de informações suas (como seu per�l
econômico ou interesses pessoais) sem ter a menor
ideia de como, quando e por que foram acessados. A
LGPD pretende acabar com essa situação,
aprofundando o direito à privacidade de nossos dados
e exigindo o consentimento do indivíduo.

 

SERÁ NECESSÁRIO CONSENTIMENTO PARA
TODOS OS USOS?

A LGPD determina que o titular dos dados é a pessoa física a quem eles pertencem. E o
consentimento será a base para que esses dados possam ser utilizados, havendo, no entanto,
algumas exceções. Elas ocorrem quando, por exemplo, os dados forem necessários para o
cumprimento de uma obrigação legal, para executar políticas públicas previstas em lei, para estudos
de órgãos de pesquisa, para executar contratos, defender direitos em processo, preservar a vida e a
integridade física de uma pessoa, prevenir fraudes contra o titular e para �ns jornalísticos, artísticos e
acadêmicos.

 

O CIDADÃO PODERÁ VERIFICAR SE SEUS DADOS
ESTÃO SENDO UTILIZADOS E PRESERVADOS DE
ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS?



Sim, e esse é um dos re�exos do princípio da transparência. A LGPD estabelece que as empresas e
organizações, públicas e privadas, deixem claro para o indivíduo quais são seus dados pessoais que
constam em cadastro, bem como sua �nalidade de uso, inclusive destacando os que exigem
consentimento.

A LGPD TRARÁ UMA MUDANÇA EQUIVALENTE À
OCORRIDA QUANDO FOI CRIADO O CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR? 

A LGPD é uma lei moderna que segue uma tendência
internacional. Assim como o CDC, instituído em 1990,
privilegiou o respeito ao consumidor e trouxe uma
mudança profunda em sua relação com as empresas, a
LGPD privilegia o direito do titular dos dados,
determinando clareza e transparência para cada
�nalidade de coleta, uso, tratamento e
compartilhamento. Não bastará mais dar um “de
acordo” genérico no �nal de um contrato ou aviso de
140 páginas. Na própria lei, está previsto que o
consentimento deve ser livre, espontâneo, claro e não
genérico. 

Como ocorreu com o CDC, trata-se de um movimento
complexo que exige uma série de adaptações e uma
nova cultura. Hoje, o Código de Defesa do Consumidor
está assimilado, ainda que haja alguns percalços, e o
mesmo acontecerá com a LGPD que irá ajudar a conter
o uso de dados pessoais sem qualquer controle e
conhecimento do cidadão. O Brasil precisava de uma
legislação desse tipo e haverá muito a comemorar e
aprender com sua chegada.

 

 

 

ENQUANTO ISSO, POR AQUI..



A Visão Prev sempre esteve atenta à segurança dos dados de seus participantes, fornecedores e
colaboradores. Desde 2016, a entidade conta com um Comitê de Segurança da Informação,
responsável por criar, avaliar e aplicar regras e boas práticas que minimizem o risco de
vazamento ou mau uso de dados relevantes. Além disso, já existe um rígido controle de acessos
e permissões em seus sistemas, com um Termo de Con�dencialidade assinado pelos
colaboradores, e regras de classi�cações de e-mails e arquivos por tipo de conteúdo.

Mesmo assim, as equipes realizaram os ajustes necessários para garantir a adequação
completa à nova lei. Con�ra alguns exemplos:

Mapeamento de todos os dados usados por cada área e processo, indicando a forma de
coleta e armazenagem, e sua �nalidade;
Treinamentos sobre o tema para os colaboradores com a participação da Dra. Patricia
Linhares;
Alterações nos contratos com fornecedores para garantir sua conformidade com a LGPD;
Criação de uma forma de compartilhamento pseudoanonimizado dos dados de
participantes com os fornecedores;
Revisão de acesso e permissão em todos os sistemas e na rede interna;
Atualização do Termo de Con�dencialidade;
Lançamento de uma área no site direcionada às informações da LGPD para que os
participantes tenham conhecimento dos dados necessários para a gestão dos planos, do
caminho desses dados na entidade e dos direitos de seu titular;
Abertura de um protocolo especí�co na Ouvidoria (clique aqui para saber mais sobre
esse canal) para dúvidas, reclamações e sugestões relativas à LGPD.

http://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/355/ouvidoria-e-canal-de-denuncias-completam-6-anos


RECADASTRAMENTO DOS ASSISTIDOS

Pelo segundo ano, o recadastramento anual dos assistidos do plano Telefônica BD e aposentados
por invalidez e pensionistas por morte dos demais planos está sendo feito por reconhecimento
facial, no período de 8 a 30 de setembro.

O processo é totalmente digital (via aplicativo exclusivo), sem necessidade de envio de documentos
ou formulários impressos. Essa iniciativa faz parte do esforço contínuo da Visão Prev de facilitar a
interação com os participantes, tornando seus procedimentos mais rápidos e seguros.

O recadastramento é obrigatório e, se não realizado, pode levar à suspensão dos pagamentos. Em
caso de dúvidas sobre o processo, entre em contato com a Central de Atendimento.

DIGITALIZAÇÃO TOTAL DOS
DOCUMENTOS



 

Foram 31 meses de trabalho intenso até a conclusão, em
julho, do projeto de digitalização de todos os
documentos de participantes (como contratos de adesão
e pedidos de aposentadoria) e de governança
corporativa (atas de reuniões da Diretoria e dos
Conselhos, entre outros). No total, foram digitalizadas
157.899 pastas contendo 658.188 páginas.

Os benefícios desse processo incluem redução de
gastos, facilidade de acesso às informações, diminuição
de espaço físico necessário para o armazenamento de
papéis e maior segurança e controle, com menos
burocracia.  Os documentos físicos que têm necessidade
legal de guarda estão sendo preservados com
rastreabilidade para descarte conforme cada prazo
especí�co de preservação.

 


