
BALANÇO

Os diretores da Visão Prev explicam o que você
encontra no Relatório Anual 2020, quais são suas
preferências e recomendações.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Carol Sandler, do blog Finanças Femininas, fala sobre a
importância de quebrar velhos tabus a respeito de
mulheres e investimentos.

QUALIDADE DE VIDA

O Instituto de Longevidade Mongeral Aegon divulga a
segunda edição de sua pesquisa sobre as melhores
cidades para viver - e envelhecer - no país.

RELACIONAMENTO

Com o atendimento por videochamada, a Visão Prev
encurta distâncias e �ca bem perto de você.

CURTAS

Fique de olho nas informações para a Declaração de IR
e con�ra um aviso sobre o pagamento via Pix.

MAIS VISÃO

Entenda as diferenças entre as duas opções de
tributação disponíveis: o modelo Regressivo e o
Progressivo.

SAIBA MAIS

Será que você (ou alguém que você conhece) pode ter
isenção de IR sobre seu benefício mensal?

SEU PLANO

Veja como será o Plano de Custeio que irá vigorar de
abril de 2021 a março de 2022.

ENTIDADE DIGITAL

Agora, a escolha dos institutos oferecidos em caso de
desligamento também pode ser feita 100% online.
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O QUE VOCÊ ENCONTRA NO RELATÓRIO ANUAL

 

Muito mais do que uma exigência legal, o Relatório Anual é, para as equipes da Visão Prev, uma grande oportunidade para re�etir
sobre os projetos, metas, resultados, di�culdades e conquistas do último período. Isso é ainda mais verdadeiro em relação à edição
de 2020, um ano que exigiu grandes esforços para manter a entidade em pleno funcionamento, mesmo com o trabalho em home
o�ce, para acolher e atender as principais necessidades dos participantes, para identi�car as melhores opções em um mercado
�nanceiro muito conturbado e para continuar surpreendendo como no lançamento do plano Mais Visão, em setembro.

Até o dia 30 de abril, o acesso à plataforma do Relatório Anual 2020 estará disponível pelo site da Visão Prev (Sobre a Visão Prev >
Relatório Anual Online). Nele, você poderá conferir as iniciativas e os resultados do ano, bem como o balanço patrimonial e todos os
dados contábeis e �nanceiros. 

No menu superior, estão as mensagens do Conselho Deliberativo e da Presidência, as informações institucionais, as demonstrações
�nanceiras e o Resumo Executivo.  No centro, a apresentação das realizações das áreas está dividida em três pilares: Gestão e
Governança, Econômico e Financeiro e Comunicação e Relacionamento. Os textos são escritos em linguagem direta e simples para
atrair o interesse dos leitores (você, por exemplo!) e facilitar o entendimento. Por �m, no menu inferior, são divulgadas as
demonstrações �nanceiras consolidadas e divididas por plano (em formato pdf, os documentos podem ser baixados, impressos ou
lidos online), além de um glossário com os principais termos usados.

Mas, a�nal, por que ler o Relatório Anual? O que você encontra nesse material? Como ele é elaborado? O Mirante entrevistou os três
diretores da Visão Prev – Paulina, Guilherme e Gustavo - que explicaram a importância de acompanhar esse balanço. Veja:

Paulina Ferreira Pantalião 
Diretora de Previdência

Guilherme Bittencourt Ramos de
Oliveira 

Diretor de Administração e Controle

Gustavo de Castro Araujo
Diretor de Investimentos

 

POR QUE O RELATÓRIO ANUAL É UM MATERIAL IMPORTANTE?



Paulina - Quando falamos em previdência privada, estamos tratando de um relacionamento de longo prazo que requer con�ança. E
a con�ança vem pelo conhecimento. O Relatório contribui muito para o participante conhecer mais a Visão Prev, sua gestão, seus
Valores e os acontecimentos do ano que impactaram o seu plano. Acompanhar o Relatório Anual é uma das formas de fazer a gestão
do seu patrimônio que está na Visão Prev.

Guilherme - É superimportante para que o participante entenda a gestão da entidade, seus resultados e suas ações. De forma
interativa e com fácil navegação, o participante amplia sua visão para além dos horizontes do que frequentemente é divulgado. O
Relatório reforça o comprometimento que temos com nossos propósitos (Missão, Visão e Valores) ao apresentar com transparência
todas as informações institucionais, as iniciativas realizadas e, sobretudo, os resultados obtidos no exercício anterior.

Gustavo - Fundamentalmente, todos os times da Visão Prev trabalham na elaboração do Relatório. Nele, procuramos mostrar com
muita clareza os principais fatos, impactos e novidades para os participantes, consolidando uma série de informações relevantes
que estão presentes em nosso cotidiano ou foram divulgadas espaçadamente ao longo do ano em comunicados e lives.

 

QUE TIPO DE INFORMAÇÃO OS PARTICIPANTES ENCONTRAM
DAS ÁREAS SOB SUA GESTÃO?

Paulina - São informações sobre as ações de comunicação e relacionamento da Visão Prev com os participantes, as melhorias nos
processos de arrecadação das contribuições e pagamento de benefícios  e na correta manutenção do cadastro de nossos
participantes, entre várias outras.

Guilherme – São muitas, mas podemos destacar brevemente as demonstrações �nanceiras feitas pela Contabilidade e validadas por
auditores externos, a gestão orçamentária, processual (ISO 9001) e acompanhamento dos riscos, as tratativas da Ouvidoria e
respectivas ações de Qualidade na perspectiva do participante, a condução do PCN (Plano de Continuidade de Negócios), a gestão da
infraestrutura sistêmica e a conquista da certi�cação de segurança da informação ISO 27001.

Gustavo – Apresentamos um apanhado dos eventos que mais impactaram os investimentos, nossa Política, os principais
movimentos dentro da gestão, a rentabilidade dos per�s e um balanço detalhado de nosso Programa de Empréstimos, enfatizando
as ações para apoiar os participantes em um ano tão difícil.  

 

POR ONDE COMEÇAR A LER O RELATÓRIO?

Paulina - Pelas mensagens do Conselho Deliberativo e da Presidência porque elas contextualizam os acontecimentos do ano e o
foco das ações da Visão Prev, facilitando o entendimento das demais seções.

Guilherme – Particularmente, pre�ro começar pelas mensagens do Conselho Deliberativo e da Presidência. Não apenas por ser um
bom incentivo para a navegação pelo restante do conteúdo, mas pela síntese apresentada que nos dá indicações dos fatos e temas
mais relevantes.

Gustavo - Acho que vale iniciar pelo Resumo Executivo, onde temos um overview dos pontos de maior destaque. Na sequência, o
participante pode se aprofundar nas seções que achar mais interessantes ou pelas quais tenha mais curiosidade.

 

E QUE PARTE VOCÊ CONSIDERA IMPERDÍVEL?

Paulina - O Resumo Executivo mostra a entidade em números, o que é muito importante para o participante, pois dá a dimensão da
Visão Prev e reforça sua solidez.

Guilherme - Sou suspeito, pois tenho grande interesse em olhar os números: demonstrações �nanceiras, demonstrativos de
investimentos, indicadores, cenário econômico e �nanceiro... Eu me interesso também pela parte de gestão e governança, pois é
possível observar as ações de melhoria promovidas e entender a evolução que a Visão Prev conquista a cada ano.

Gustavo – A Gestão dos Ativos, Per�s e Políticas de Investimentos: são seções em que exibimos os principais movimentos realizados,
com as respectivas explicações, e os resultados do ano, o que certamente é relevante para todos os participantes.

 

 



GOSTOU?

Então, �que de olho: até o dia 30 de abril, o Relatório estará no ar!



MULHERES E FINANÇAS: O DESAFIO DE
QUEBRAR VELHOS TABUS

Mulheres gastam mais do que homens? São consumidoras compulsivas? Não podem ver um novo par de sapatos na vitrine?
Investem com menos conhecimento e de forma mais conservadora?

Quais dessas perguntas re�etem a realidade e quais revelam velhos preconceitos que permanecem vivos mesmo diante da mudança
clara do papel da mulher na sociedade e na economia? Para checar o que avançou e o que permanece igual em relação ao tema
“mulheres e �nanças”, o Mirante conversou com alguém que conhece a fundo esse tema: Carol Sandler, criadora do Finanças
Femininas, a maior plataforma online do país de educação �nanceira para mulheres (clique aqui para acessar). Nesse bate-papo,
Carol localiza historicamente esses tabus e aponta a necessidade de ultrapassá-los para construir uma sociedade mais preparada
para investir e progredir.

Carol Sandler,
fundadora da plataforma Finanças Femininas

Foto: Gladstone Campos

 

EXISTEM DIFERENÇAS REAIS NO MODO COMO HOMENS E
MULHERES PENSAM SOBRE DINHEIRO?

Questões �nanceiras não se limitam a um gênero só. Homens e mulheres têm que enfrentar ao longo de suas vidas questões
relativas a crédito, poupança, investimento, seguros, �nanciamentos e assim por diante. Só que os homens vêm fazendo isso há
centenas de anos, enquanto nós, mulheres, começamos há pouquíssimo tempo. Nossa ascensão no mercado de trabalho começou,
de modo mais efetivo, nos anos 60, ao mesmo tempo em que pudemos ter um CPF e uma conta bancária individual.

Como pensar, então, que não existem diferenças na forma como homens e mulheres controlam sua vida �nanceira? Temos
barreiras históricas e culturais que nos separam de uma boa relação com nosso dinheiro e, ao mesmo tempo, somos
multiplicadoras desse conhecimento. Quando uma mulher aprende a cuidar bem do seu dinheiro, ela ensina seu marido, �lhos e
amigos.

 

https://financasfemininas.com.br/


E QUANTO À FORMA DE GASTAR, O QUE DIFERENCIA HOMENS E
MULHERES?

Uma pesquisa da plataforma de empréstimo Just revelou que as mulheres gastam 11% menos do que homens em juros e parcelas.
Em média, elas costumam desembolsar R$ 356,24 com despesas �nanceiras, enquanto os homens gastam R$ 402,16. Visto que as
mulheres ganham menos, a renda menor pode explicar parte desse resultado, pois este é um dado que a maioria das instituições
considera ao fornecer o limite do cheque especial ou do cartão de crédito.

Em relação a mitos do tipo “mulheres gastam muito mais do que homens” ou “mulheres são compradoras compulsivas enquanto
homens são mais racionais”, podemos atribuir sua existência ao fato de que o papel histórico e econômico da mulher na sociedade
era de consumidora. Somente em meados dos anos 60, ela passa a ser produtora de riqueza no momento que começa a crescer no
mercado de trabalho. Por isso, existe uma herança cultural que liga a mulher ao consumo.

Além disso, há enormes indústrias de consumo feminino, tais como moda e beleza, que não têm paralelo com o consumo masculino.
A combinação de herança histórica e grande apelo ao consumo faz com que essa percepção se mantenha tão forte. Vale também
lembrar que ainda hoje a mulher desempenha o papel de “compradora da família”, tanto do que é preciso para a casa como das
compras para �lhos e marido, gastando muitas vezes mais com eles do que consigo própria.

 

QUE OUTRAS INVERDADES SEGUEM SENDO REPETIDAS, MAS
NÃO SE SUSTENTAM FRENTE A UMA ANÁLISE MAIS CRITERIOSA?

A principal delas é que a mulher não sabe lidar com dinheiro e é ruim de matemática. Ou seja, �nanças é assunto da esfera
masculina. Como já disse, esses pensamentos vêm da nossa história, já que os homens eram os responsáveis por produzir riquezas
e cuidar do dinheiro. A partir do momento em que as mulheres entram no mercado de trabalho e começam a conquistar suas
posições, não existe justi�cativa para que não cuidem de seus planejamentos �nanceiros. De fato, essa crença infantiliza as mulheres
e será quebrada aos poucos, conforme assumam o controle de suas vidas �nanceiras.

Um estudo do Banco UBS aponta que 93% das brasileiras acreditam que seus maridos entendem mais de dinheiro do que elas. Esse
ponto é relacionado ao planejamento futuro, uma vez que as mulheres lidam bem com os planejamentos de curto prazo. O estudo
ouviu ainda mulheres que tinham se separado ou �cado viúvas e 74% delas se disseram negativamente surpresas com as �nanças
no �nal do relacionamento. As entrevistadas apontaram algumas causas para esse espanto: �caram com menos dinheiro do que
imaginaram, descobriram dívidas desconhecidas etc. Isso indica que a crença de que os homens gerenciam melhor o dinheiro não é
realidade.

 

 

QUAIS AS PECULIARIDADES DE HOMENS E MULHERES EM
RELAÇÃO A ECONOMIZAR?



Historicamente, até pelo fato de serem as responsáveis pela gestão do orçamento familiar, as mulheres aprenderam a consumir e
economizar melhor do que os homens. Um estudo norte-americano mostrou como isso se re�ete até hoje no nosso
comportamento: quando a mídia tradicional vai falar sobre dinheiro para mulheres, as matérias sempre giram em torno de "truques
para economizar", enquanto na comunicação para homens, o foco é “como aumentar a rentabilidade dos investimentos”.

 

NA HORA DE PLANEJAR E EXECUTAR ESTRATÉGIAS DE
INVESTIMENTOS, O QUE MUDA?

Vemos que o universo dos investimentos ainda é restrito e, por vezes, pode ser bem machista. Com isso, as mulheres �cam com
receio de falar de dinheiro e investir. A transformação desse cenário passa por um conjunto de esforços que visam incluí-las nesse
universo, expandindo e aprofundando seus conhecimentos. De acordo com uma pesquisa do Guiabolso de janeiro de 2020, apesar
do crescente número de mulheres no mundo dos investimentos, elas ainda investem menos do que os homens no Brasil: em média,
R$ 450 a menos no período analisado. Novamente, é claro, isso também está relacionado à diferença salarial, dado que mulheres
ainda ganham, em média, 18% a menos do que os homens.

O que se nota, de fato, é que as mulheres costumam ser mais conservadoras ao investir e tentam entender melhor como cada
investimento funciona e o que pode acontecer com o dinheiro aplicado, buscando explicações e falando a respeito. A pesquisa do
Guiabolso aponta que 42% das entrevistadas deixam o dinheiro na poupança, que rende menos que outros investimentos, mas
transmite maior sensação de segurança. Já o recorte masculino equivale a 37,5%. O valor médio do saldo da poupança para os
homens foi de R$ 4.160, enquanto entre as mulheres �cou em R$ 3.573. Nesse ponto, o conservadorismo acaba sendo exagerado, já
que a precaução se transforma em medo puro – algo extremamente comum. Para esse mal, há um remédio simples: informação.
Quando entendemos, podemos tomar mais riscos e aplicamos nosso dinheiro com mais con�ança.

 

POR FIM, COMO HOMENS E MULHERES PODEM SE PLANEJAR
MELHOR PARA A APOSENTADORIA?

Para ambos, o Método 50/30/20 pode ser uma boa saída porque permite tomar decisões mais conscientes e livres. Ele consiste em
dividir sua renda líquida em três categorias: essenciais, “supér�uos” e investimentos. Dessa forma, 50% de seu salário deve ir para os
gastos essenciais (como alimentação, transporte e plano de saúde), 30% podem ser destinados para “supér�uos” (compras, lazer e
jantares, por exemplo) e 20% devem ser usados para investir e planejar o futuro.

Sem dúvida, a previdência complementar é essencial nessa programação. Nos planos fechados e nos abertos na modalidade PGBL,
além de formar um patrimônio para a aposentadoria, é possível o abatimento dos investimentos até o limite de 12% da renda anual
bruta tributável. Todos devem procurar aprender e se planejar para atingir seus objetivos de curto, médio e longo prazos.



RANKING AVALIA QUALIDADE DE VIDA EM 876
CIDADES BRASILEIRAS

 

Em 2017, o Instituto de Longevidade Mongeral Aegon lançou-se em uma missão bastante complexa, mas muito interessante para os
brasileiros de todas as idades: elaborar um estudo inédito que ajudasse a identi�car as melhores cidades para viver – e envelhecer –
no país. O levantamento levou à criação do Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL) que quali�cou as condições de
vida em 498 municípios.

Três anos depois, o Instituto realizou a segunda edição da pesquisa, ampliando seu raio de alcance em mais de 75%. No total, foram
avaliadas 876 cidades a partir de sete variáveis: saúde, bem-estar, �nanças, habitação, cultura e engajamento, educação e trabalho e
indicadores gerais. Os resultados permitem veri�car o melhor e o pior de cada município, cumprindo a meta de “apontar, de forma
clara e objetiva, os pontos positivos e negativos dessas cidades para que gestores, governantes e representantes da sociedade civil
possam pensar em ações efetivas que promovam o aumento da longevidade com qualidade de vida nessas localidades”.

Saiba mais sobre esse ranking na entrevista a seguir, com Antonio Leitão, gerente institucional do Instituto e, ao �nal, con�ra o
posicionamento de sua cidade!

 

Antonio Leitão,
do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon

 

POR QUE O INSTITUTO RESOLVEU FAZER ESSE TIPO DE
PESQUISA?

Percebemos a ausência de um estudo aprofundado que mostrasse a realidade de nossas cidades frente a um cenário cada vez mais
notável no país: o envelhecimento populacional e a expectativa de vida crescente. Hoje, mais de 90% dos brasileiros residem em



áreas urbanas e, consequentemente, a maioria dos idosos também. É fundamental, portanto, apontar os problemas que nossos
municípios possuem para se tornarem inclusivos a pessoas de todas as idades e saber por onde começar na hora de construir
soluções.

 

QUAL A RELEVÂNCIA DE SE TER UM ÍNDICE COMO O IDL?

O Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL) é um retrato da oferta de serviços e infraestrutura dos municípios
avaliados com foco na população longeva. Ele reúne mais de 50 dados públicos essenciais para que as cidades possibilitem uma vida
mais longa e melhor para seus cidadãos. A partir dos resultados do índice, os gestores públicos municipais podem distinguir
claramente quais devem ser suas prioridades para utilizar melhor os recursos existentes.

 

 

POR QUE REPETIR O LEVANTAMENTO DEPOIS DE TRÊS ANOS?

Nosso objetivo é acompanhar a evolução das cidades com o passar do tempo e continuar mostrando para a sociedade civil e
gestores públicos o que tem avançado ou regredido. O IDL já nasceu com essa proposta de incentivar ações de melhoria contínua.
A�nal, nossos municípios são vivos e estão em constante mudança.

Nesta segunda edição, aumentamos em mais de 75% o número de cidades pesquisadas, mas vale frisar que não conseguimos atingir
nossa meta que era de 1.000 municípios, devido à falta de dados disponíveis.

 

COMO OS MUNICÍPIOS RESPONDEM À PESQUISA?

O IDL é construído exclusivamente com base em dados públicos levantados pela equipe de pesquisa do projeto a partir de fontes
o�ciais diversas como Prefeituras, IBGE, Banco Central e Ministérios, entre outros. Nossa escolha pelo uso desse tipo de dado se deu
para que conseguíssemos comparar objetivamente a realidade dos diferentes municípios.

Entre uma edição e outra, não houve alteração estrutural na metodologia do índice, embora ele tenha sofrido alguns ajustes como,
por exemplo, a redução no número de indicadores (de 63 para 50). Isso ocorreu para viabilizar o aumento no total de municípios
analisados. Como há escassez de dados con�áveis no país, só conseguimos alcançar o número de 876 cidades avaliadas em função
dessa redução. No entanto, não houve nenhum prejuízo à robustez metodológica.

 

QUAIS SÃO AS VARIÁVEIS ANALISADAS?

Ao selecionar os indicadores que compõem o índice, nossa equipe de pesquisa agrupou os dados em temas valiosos para a garantia
da longevidade. Cada uma das sete variáveis de�nidas leva em conta diversos indicadores:

Cuidados em Saúde representa a disponibilidade de serviços médicos;



Bem-estar trata das formas que a população dispõe para cuidar do corpo e da mente no espaço urbano, garantindo uma vida
efetivamente saudável;
Finanças mostra os meios que as pessoas têm de cuidar do seu dinheiro e assegurar sua longevidade �nanceira no município;
Habitação analisa fatores como acesso à rede de esgoto, densidade demográ�ca e população de idosos;
Educação e Trabalho traz as oportunidades de educação contínua e desenvolvimento pro�ssional para cidadãos de qualquer
idade;
Cultura e Engajamento envolve as formas de entretenimento e engajamento com a comunidade, visando à participação social
de todos;
Por �m, os Indicadores Gerais reúnem dados relevantes para a construção de uma longevidade ativa e saudável, abordando
aspectos variados como expectativa de vida ao nascer, violência no trânsito, distribuição de renda e taxa de desemprego.

 

EM RELAÇÃO AO POSICIONAMENTO DAS CIDADES, HOUVE
ALGUMA SURPRESA NO RANKING?

Não houve diferenças substanciais. O IDL, sendo um índice baseado em indicadores socioeconômicos variados e associados ao bem-
estar, re�ete as condições do país de maneira geral. Ou seja: em 2020, assim como em 2017, os municípios com melhor desempenho
costumam estar concentrados nas regiões Sul e Sudeste. Cidades maiores e com orçamento mais substancial (e que, portanto,
podem oferecer mais serviços públicos) também tendem a ter melhor desempenho.

 

MAIS ALGUMA DIFERENÇA A DESTACAR ENTRE AS DUAS
EDIÇÕES?

Acredito que vale ressaltar a forma como apresentamos as pesquisas junto ao público. Em 2020, o Instituto buscou tornar os
resultados mais atrativos e simples de entender para as pessoas de forma geral, ampliando e facilitando o acesso aos dados. Por
isso, eles são divulgados de forma interativa no portal do Instituto. Além do ranking geral, há relatórios por município que podem ser
baixados e compartilhados, uma caixa de pesquisa sobre os resultados de cada cidade e um simulador de cidade ideal.

 

CIDADES COMO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO OBTIVERAM BOM
POSICIONAMENTO APESAR DE TEREM MUITOS PROBLEMAS EM
SEU DIA A DIA. COMO ISSO SE EXPLICA?

O IDL é fundamentado em indicadores públicos que levam em consideração a oferta de serviços variados, públicos e privados, para
os cidadãos, bem como marcadores do nível de desenvolvimento socioeconômico da localidade. Em vista disso, podemos entender
o bom resultado de metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo como uma consequência de sua maior riqueza que faz com que
possam proporcionar serviços em maior quantidade e diversidade.

Estamos falando de serviços de saúde, educação, lazer, mas também da oferta de trabalho e moradia adequada, por exemplo. Tudo
isso traz impactos positivos para a longevidade, mas não quer dizer que essas cidades não apresentem desa�os à sua população,
particularmente à população idosa.

Tampouco uma boa avaliação no IDL indica que não haja o que melhorar. Ainda não temos uma cidade perfeita para a longevidade
no Brasil, mas o IDL nos revela aquelas que estão mais próximas ou mais distantes desse ideal.

 

QUAL TEM SIDO A REPERCUSSÃO DAS PESQUISAS?

Tem sido bastante positiva. Os resultados da primeira edição foram debatidos em diferentes fóruns, junto aos setores público e
privado. Além disso, em decorrência do IDL 2017, o Instituto de Longevidade �rmou parceria com o Conselho Nacional do Idoso,
órgão ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, para criação de outro projeto, o Gestão Pública para Longevidade (GPL), que
consistiu em uma capacitação para que gestores municipais desenvolvessem políticas públicas focadas em longevidade, com base
nos resultados do IDL e utilizando uma metodologia de inovação por processo.

O tema longevidade tem conquistado maior relevância nos últimos anos. De fato, observamos um aumento nas abordagens sobre
envelhecimento ativo e saudável na esfera pública, na mídia e em empresas do setor privado. Embora não seja possível a�rmar que
o IDL e o trabalho do Instituto de Longevidade sejam responsáveis por isso, sabemos que ele contribui para o tema. 



 

QUER VER O POSICIONAMENTO DA SUA CIDADE?

Então, clique aqui e con�ra todos os dados da pesquisa.

https://institutomongeralaegon.org/longevidade-e-cidades/idl


TÃO LONGE, TÃO PERTO!

Lançado em outubro do ano passado, o atendimento por videochamada tem possibilitado um contato mais próximo dos
participantes com os especialistas da Visão Prev, respeitando a necessidade de distanciamento social. O funcionamento é bem
simples: basta marcar o dia e horário pela ferramenta de agendamento do site (clique aqui) ou pelo WhatsApp e aguardar a
con�rmação por e-mail com o link de acesso à plataforma Teams.

Até o fechamento desta edição, 68 chamadas do tipo já tinham sido realizadas. “O atendimento por vídeo proporciona a mesma
experiência da versão presencial, mas sem se limitar às pessoas que moram na cidade de São Paulo ou nos arredores. Agora,
qualquer participante pode falar conosco como se estivesse na sede da Visão Prev”, explica Gustavo Silva de Oliveira, um dos três
pro�ssionais que respondem às solicitações. “Como, em função da pandemia, todos estão mais adaptados às novas tecnologias, as
conversas �uem muito bem.”

 

PASSO A PASSO

Entre os temas mais abordados, estão as regras para aposentadoria, investimentos, portabilidade, alteração de renda mensal e de
per�l. Para a especialista Dinaelle (Dina) de Melo Coelho Oliveira, “nas videochamadas, conseguimos manter uma relação próxima
com os participantes como ocorria antes nas palestras do Visão Mais Perto, plantões de dúvidas e encontros presenciais. Para
alguns, é a primeira experiência nesse formato, mas tudo avança de forma tranquila e sem pressa. Temos hora para iniciar, mas o
atendimento só termina quando todas as dúvidas foram sanadas”.

A plataforma Teams oferece ainda outras facilidades como a possibilidade de compartilhamento de tela (tanto do atendente quanto
do participante) que permite demonstrar ou acompanhar, passo a passo, cada processo solicitado. “Esse recurso é realmente muito
e�ciente e favorece bastante a interação e as explicações”, destaca o especialista Vítor Francisco Pirani Silva. “Mesmo não estando no
mesmo ambiente físico, o participante pode dialogar, olho no olho, conosco e isso transmite mais con�ança e credibilidade. Sinto
que as pessoas têm �cado à vontade para esclarecer suas dúvidas e conversar sobre assuntos mais complexos.”

E você? Já usou esse atendimento? Con�ra a opinião de dois participantes que �zeram videochamadas com o time da Visão Prev:

 

“Moro em Belo Horizonte e, por isso, a minha relação com a Visão Prev sempre foi mais
à distância. Já participei de eventos promovidos pela entidade aqui em BH, mas não
conheço a sede em São Paulo. Precisava de informações detalhadas sobre o Mais Visão
e fui muito bem atendido. A ferramenta funciona perfeitamente e a pessoa com quem
falei foi bastante atenciosa, conhece o assunto e esclareceu com presteza as minhas
questões. Foi melhor do que o atendimento por telefone! Um dos benefícios dessa
situação que estamos vivendo é que ela aproximou, mesmo que virtualmente, nosso
contato. Fiquei à vontade, senti con�ança e segurança.”

Eduardo Lima Costa,
assistido do plano Telefônica BD

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


 

“Quando a Visão Prev lançou o Mais Visão, logo nos interessamos porque minha
esposa Cláudia e meu �lho Victor, de 19 anos, queriam entrar no plano. Mas tínhamos
uma série de dúvidas e decidi agendar o call. Fizemos uma longa lista de perguntas e
nós três participamos da chamada. Foi ótimo, o atendente dominava o assunto e
respondeu a todas as nossas questões. Apesar de ser uma opção online, nos sentimos
muito bem acolhidos, o que facilitou a interação, o entendimento e o processo de
adesão ao novo plano!”

Gilmar Barbosa da Silva,
participante ativo do plano Visão Telefônica



PIX: UM DETALHE IMPORTANTE

Desde novembro do ano passado, quando foi lançado, o Pix
vem ganhando novos usuários a cada dia. Entre suas
vantagens, estão a possibilidade de fazer pagamentos e
transferências em menos de dez segundos, todos os dias do
ano, inclusive nos �nais de semana e feriados. Em janeiro, o
Banco Central anunciou a previsão de lançamento de novas
funções como o uso do Pix para saques em
estabelecimentos comerciais e o pagamento por
aproximação.

No caso de envio de contribuições para a Visão Prev, vale
�car atento a um detalhe: os recursos só são aplicados no
mesmo dia se forem transferidos até as 10h. Caso contrário,
o dinheiro é investido no dia seguinte. As contribuições
enviadas nos �nais de semana ou feriados são aplicadas no
próximo dia útil.

Quer saber mais sobre as opções disponíveis para
pagamento de suas contribuições?
Clique aqui e con�ra a matéria divulgada na última edição
do Mirante.

 

DECLARAÇÃO DE IR 2020/2021

A Receita Federal con�rmou a data máxima para entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda: 30 de abril até as
23h59 (ou seja, em 2021, não haverá prorrogação até junho, em função da pandemia, como ocorreu no ano passado). Quem perder
o prazo terá que pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto
devido.

O programa para preenchimento do IR 2021 está disponível para download (clique aqui), tanto na versão para computador como
para celulares Android e IOS. A Receita espera receber mais de 32,6 milhões de declarações do IR 2021. Em 2020, foram entregues
31,9 milhões de declarações.

http://jornalmirante.visaoprev.com.br/artigo/392/como-voce-pode-pagar-suas-contribuicoes
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirpf


PROGRESSIVO OU REGRESSIVO? ENTENDA O QUE
ISSO SIGNIFICA

 

Quando entra em um plano de previdência – de qualquer tipo: aberto, fechado, PGBL, VGBL – você tem que de�nir como seu
benefício (ou resgate) será tributado lá na frente. Existem duas opções: pelo Regime Progressivo ou pelo Regressivo.

Parece uma decisão distante (e, em muitos casos, realmente pode ser!), mas trata-se de uma exigência legal que deve, portanto, ser
cumprida. A melhor forma de decidir, então, é conhecer as duas alternativas para fazer uma opção consciente que reduza a
incidência de imposto na hora de receber sua renda mensal ou em caso de resgate.

Quando falar do plano Mais Visão com seus familiares ou resolver você mesmo aderir (para diversi�car seus investimentos de modo
mais �exível), lembre-se de que é essencial re�etir sobre a tributação para fazer uma escolha adequada às suas expectativas e
necessidades.

Vamos entender como funcionam as duas tabelas?

 

SEM TROCA-TROCA

Em primeiro lugar, é preciso saber que a escolha feita não pode ser alterada. As únicas exceções ocorrem quando há troca de plano
em portabilidade, migração ou incorporação de planos.

Nesses casos, é possível alterar do regime Progressivo para o Regressivo – lembrando que a contagem do tempo começará no
primeiro dia de vigência da mudança, ou seja, na alíquota inicial de 35%, conforme a Tabela Regressiva (veja abaixo).

Caso a opção seja fazer o contrário, ou seja, alterar do regime Regressivo para o Progressivo, é importante observar que o saldo
migrado continuará pertencendo ao sistema Regressivo, mantendo a contagem do tempo já iniciada, e apenas as novas
contribuições feitas no novo plano entrarão no regime Progressivo.

 

A TABELA PROGRESSIVA

Nessa opção, as alíquotas de Imposto de Renda variam de zero a 27,5%, dependendo da quantia recebida. A regra é a mesma usada
para tributar os salários. Ou seja, quanto maior o valor que você de�nir para sua renda mensal (ou o resgate), maior será a
incidência de IR. Essa é a tabela que vigora hoje:



* Há dedução de R$ 189,59 por dependente, se for o caso.

 

Importante:

1. No caso de resgate total dos recursos, a alíquota padrão de Imposto de Renda é de 15% e, se houver diferença pela Tabela
Progressiva, ela deverá ser acertada na Declaração de Ajuste Anual. Se, por exemplo, o total resgatado for tributável pela
alíquota de 27,5%, a diferença entre os 15% retidos no resgate e os 27,5% devidos será paga no momento do ajuste.

2. Quem pretende programar benefícios ou resgates muito altos deve avaliar com atenção a incidência nas faixas mais elevadas.
3. Para quem utiliza o modelo completo na Declaração de Ajuste Anual e tem muitas deduções a fazer, essa tabela pode ser uma

boa alternativa.

  

A TABELA REGRESSIVA

Aqui, os benefícios e resgates são tributados seguindo a regra criada pelo governo para estimular as aplicações de longo prazo. A
alíquota começa mais elevada (35% para investimentos mantidos por dois anos ou menos) e vai caindo conforme os recursos
permanecem investidos, até atingir 10%.

Importante:

1. Quando se opta pelo Regime Regressivo, o imposto é retido na fonte de forma de�nitiva, exclusiva e sem deduções sobre o
valor total. Isso signi�ca, por exemplo, que não é possível fazer a dedução de dependentes nem o ajuste na Declaração Anual.

2. No plano Mais Visão, é permitido fazer um primeiro resgate parcial a partir de 3 anos e depois a cada dois anos. Por isso, �que
atento a essa programação ao escolher a tabela, uma vez que, no Regime Regressivo, sua alíquota pode ser de 30% caso opte
pela primeira possibilidade de resgate.

3. A contagem se refere a cada contribuição e não à sua data de entrada no plano. Na hora dos pagamentos, serão sempre
usadas as contribuições mais antigas e, portanto, com alíquotas menores (clique aqui e veja um vídeo a respeito).

 

ISENÇÃO POR IDADE

No caso dos participantes que optaram pela tabela Progressiva, os rendimentos pagos a pessoas com mais de 65 anos têm uma
parcela isenta do seu benefício (o limite atual é de R$ 1.903,98 mensais), considerando a soma total de rendas recebidas no mês.

 

QUER MAIS INFORMAÇÕES?

Temos um vídeo que explica a diferença entre as duas tabelas, clique aqui para acessar.
Ou, se desejar, entre em contato com a equipe de atendimento da Visão Prev e esclareça todas as suas dúvidas antes de

https://www.youtube.com/watch?v=_z_A27EGHPU
https://www.youtube.com/watch?v=UntOOu2i-0I


decidir.



SERÁ QUE VOCÊ (OU ALGUÉM QUE VOCÊ
CONHECE) TEM DIREITO À ISENÇÃO DE IR?

 

Aposentados e pensionistas podem não pagar Imposto de Renda sobre seus benefícios mensais (recebidos tanto do INSS quanto da
Visão Prev ou de outras entidades fechadas de previdência complementar) caso sejam portadores de alguns tipos de doenças. O
problema é que muitos assistidos desconhecem essa possibilidade e acabam não utilizando a isenção que, é claro, representará
uma economia considerável no decorrer dos anos. Con�ra as respostas para as principais dúvidas a respeito desse benefício que
pode ajudar muitas pessoas que enfrentam di�culdades especí�cas.

 

QUEM TEM DIREITO À ISENÇÃO?

Conforme determina a legislação, a isenção é oferecida a aposentados e pensionistas portadores de uma das seguintes doenças:

AIDS (Síndrome da Imunode�ciência Adquirida)
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
Hepatopatia grave
Nefropatia grave
Neoplasia Maligna
Paralisia irreversível e incapacitante
Tuberculose ativa

A isenção também é aplicada no caso de aposentadoria por acidente em serviço e sobre os pagamentos de portadores de moléstia
pro�ssional. Isso vale tanto para os rendimentos pagos pelo INSS quanto pela Visão Prev ou outras entidades fechadas de
previdência complementar.

 

CONHEÇO UMA PESSOA QUE TEM CÂNCER DE PELE, ESSA
DOENÇA FAZ PARTE DA LISTA?

A forma como algumas doenças são apresentadas na lista tem motivado diversos questionamentos junto ao poder público. Esse é o
caso, por exemplo, do câncer de pele em estágio inicial, Alzheimer e cegueira monocular (de um dos olhos) que podem ser



enquadrados como neoplasia maligna, alienação mental e cegueira, respectivamente. Apesar do entendimento contrário da
administração pública, a Justiça tem garantido a isenção nesses e em casos semelhantes.

 

COMO FAZER O PEDIDO?

A isenção deve ser comprovada junto a uma unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios que precisa emitir o laudo médico pericial comprovando a moléstia.  Os laudos feitos por entidades privadas não
atendem à exigência legal e não são aceitos, mesmo que o atendimento decorra de convênio com o SUS.

 

O QUE DEVE CONSTAR NO LAUDO MÉDICO?

Para que seja válido, o laudo deve apresentar, no mínimo, as seguintes informações: a data em que a doença foi contraída (ou seu
início será considerado no dia da emissão do laudo) e se a doença é passível de controle - em caso a�rmativo, é preciso indicar a
data de validade do laudo - e o CID (código internacional) da enfermidade. O documento precisa ter também o nome e o CRM do
médico e o carimbo do órgão público onde foi emitido. Clique aqui para acessar um modelo de laudo fornecido pela Receita Federal.

 

 

QUAL É O PAPEL DA VISÃO PREV NESSE PROCESSO?

Não há nenhum envolvimento da Visão Prev na solicitação e obtenção da isenção. O próprio assistido deve fazer o procedimento
junto aos órgãos públicos.

De posse do laudo, emitido conforme explicado acima, o aposentado ou pensionista pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
deve agendar um atendimento para entregar o documento em uma agência do INSS.

O laudo médico também deve ser encaminhado à Visão Prev por WhatsApp (11 97270-0345), e-mail
(atendimento@visaoprev.com.br) ou pelo correio (Alameda Santos, 787, 1° andar , CEP 01419-001, Jardim Paulista, São Paulo / SP).
Uma vez que atenda às exigências legais, se o documento for entregue pelo assistido até o dia 10, a isenção será concedida na folha
do mesmo mês. Se a entrega ocorrer a partir do dia 11, haverá isenção a partir do mês seguinte.

 

A ISENÇÃO PODE SER FEITA RETROATIVAMENTE?

Sim, clique aqui para saber mais sobre o funcionamento da isenção e como solicitar sua concessão retroativa.

 

 

http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/formularios/ModelodeLaudoPericial.pdf
mailto:atendimento@visaoprev.com.br
https://receita.economia.gov.br/interface/lista-de-servicos/isencao/doencas-graves/arquivos-e-imagens/folheto-explicativo-sobre-isencao-de-irpf-por-molestia-grave.pdf


NÃO TÊM DIREITO À ISENÇÃO:

Os rendimentos decorrentes de atividade empregatícia ou autônoma, isto é, se o contribuinte for portador de uma
moléstia, mas ainda não estiver aposentado;
Os rendimentos decorrentes de atividade empregatícia ou autônoma, recebidos concomitantemente com os de
aposentadoria, reforma ou pensão;
Os valores recebidos a título de resgate de entidade de previdência complementar, FAPI (Fundo de Aposentadoria
Programada Individual) ou PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre), ainda que efetuado por portador de moléstia
grave, por não con�gurar complemento de aposentadoria.



O PLANO DE CUSTEIO PARA 2021

 

Assim como no orçamento doméstico, em que você precisa reservar recursos para as despesas recorrentes e para os extras que
podem surgir, um plano de previdência complementar também tem que prever pagamentos e custos que são, basicamente, de três
tipos:

Os benefícios programados - aqueles que se pode planejar como e quando ocorrerão, por exemplo, a Aposentadoria dos
participantes.
Os benefícios não programados - também conhecidos como benefícios de risco (Aposentadoria por Invalidez ou Pensão por
Morte), estão disponíveis para os participantes ativos e autopatrocinados.
As despesas administrativas - os recursos para gerir a entidade e seus planos, de�nidos conforme o orçamento anual
proposto pela Diretoria e aprovado pelo Conselho Deliberativo. 

Todos os anos, por exigência legal, os valores destinados ao pagamento dos benefícios (programados e não programados) precisam
ser recalculados conforme a avaliação atuarial – estudo técnico que determina a necessidade de recursos para o cumprimento das
obrigações dos planos, considerando uma série de fatores ligados às características biométricas e demográ�cas de seus
participantes e assistidos, bem como hipóteses atuariais, econômicas e �nanceiras. O custeio dos benefícios é pago pelas
patrocinadoras e participantes, por meio de suas contribuições, conforme as regras de cada plano.

Em sua última reunião, no dia 18 de março, o Conselho Deliberativo aprovou o Plano de Custeio que irá vigorar de abril de 2021 a
março de 2022. Segundo os cálculos realizados, haverá redução no percentual cobrado para os benefícios de risco:

* Esses custos são pagos pelas patrocinadoras e pelos autopatrocinados.

 

Quanto ao custeio administrativo*, houve alteração na tabela do plano Visão Telefônica. No caso do Visão Multi, serão mantidos os
valores já utilizados. A cobrança é feita de acordo com o saldo no plano:



* Por serem mais antigos e, portanto, terem mais recursos acumulados em caixa (no chamado Fundo Administrativo), três planos
cobrem os custos administrativos utilizando o saldo desse Fundo, da seguinte forma: Visão Telefônica (para ativos e assistidos),
PreVisão (para assistidos) e Telefônica BD (para todos os participantes).

 

 

E NO PLANO MAIS VISÃO?

Não houve nenhuma mudança na tabela de custeio administrativo do plano que continua sendo a seguinte:



ESCOLHA DOS INSTITUTOS PODE SER FEITA
ONLINE

 

O projeto Entidade Digital está disponibilizando mais uma funcionalidade para facilitar as escolhas dos participantes. A última
novidade tem a ver com a de�nição em relação aos chamados “institutos previdenciários” que pode agora ser feita pelo site ou pelo
aplicativo da Visão Prev, de forma mais simples, rápida e sem a necessidade de impressão e envio de documentos por correio ou e-
mail (toda a documentação é diretamente anexada na própria plataforma).

Esses institutos são oferecidos quando um participante se desliga da patrocinadora de seu plano e precisa decidir se pretende ou
não continuar na Visão Prev. Para isso, conforme as regras de cada plano, há quatro possibilidades previstas pela legislação: o
Autopatrocínio, o Benefício Proporcional Diferido (BPD), a Portabilidade e o Resgate. 

É importante entender bem cada alternativa para tomar uma decisão consciente e boa para o seu futuro. Duas delas (Portabilidade
e Resgate) representam o �m do vínculo com a Visão Prev e nas outras duas (Autopatrocínio e BPD) o relacionamento é mantido.
Além disso, quem opta pelo Autopatrocínio pode, posteriormente, mudar para BPD, Portabilidade ou Resgate. Veja como funciona a
de�nição dos institutos online:

 

PELO SITE

O processo é realizado pela área restrita (acesso com seu CPF e senha). Entrando na aba Instituto online, logo na primeira tela, já são
apresentadas as alternativas disponíveis baseadas no Regulamento do plano e no tempo de vinculação do participante.

O botão “Entenda suas opções em caso de desligamento” leva a um tutorial, com explicações sobre as quatro possibilidades. Ao
clicar em “Simular”, o participante é direcionado à tela de opção, contendo os institutos permitidos.

A ferramenta conta com campos de preenchimento automático, fazendo com que o participante só precise re�etir sobre suas
escolhas. É possível também fazer simulações de Autopatrocínio e Resgate.

Vale destacar que todas as solicitações possuem prazos especí�cos para sua conclusão. Os pedidos recebidos até o dia 10 podem
ser processados no mês posterior. Clique aqui para ver o calendário anual.

https://www.visaoprev.com.br/calendario


 

Nesta tela, já aparecem as informações sobre tempo de serviço creditado e tempo de plano, entre outras. É possível também
acessar o Extrato de Desligamento.

 

Ao clicar em Autopatrocínio, aparecem todas as informações sobre esta opção.



 

O mesmo vale para as outras três alternativas: BPD, Portabilidade e Resgate.



 

PELO APLICATIVO

A escolha dos institutos também pode ser feita pelo app da Visão Prev. O funcionamento é semelhante ao do site. Basta selecionar
“Instituto” no menu de entrada e seguir as instruções:

 

 


