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CAPA

Quinze anos em 2019. Uma nova década
em 2020. Nada melhor do que comemorar
um aniversário importante em meio a
muitas realizações. Muitas mesmo! E é
ainda melhor entrar em uma nova década
com novos…

ANIVERSÁRIO

Em dezembro de 2004, era criada a Visão
Prev com a missão de gerir os planos de
previdência das empresas do Grupo
Telefônica. Desde então, a entidade vem
aprimorando e modernizando seus
processos…

PLANEJAMENTO

A reforma da Previdência Social já foi
aprovada e, apesar de ainda não se saber
o alcance exato das mudanças, já é certo
que a aposentadoria pelo INSS ficará mais
longe e com valores menores...

PLANEJAMENTO

Os participantes e assistidos dos planos
Visão Telefônica e Visão Multi podem
trocar seu perfil de investimentos até três
vezes por ano (em junho e dezembro e em
outro momento á sua escolha). Vale…

PLANEJAMENTO

Os assistidos dos planos Visão Telefônica
e Visão Multi têm flexibilidade para definir
seu benefício mensal. Como tanto o
cenário econômico quanto a realidade
vivida por cada pessoa podem se
transformar,…

ELEIÇÕES

As eleições para escolha dos
representantes dos participantes nos
Conselhos Deliberativo e Fiscal, realizadas
de 1º a 21 de outubro, tiveram engajamento
recorde em relação as disputas anteriores.
…
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CURTAS

A Visão Prev está sempre em busca de
soluções mais ágeis e eficientes no
relacionamento com os participantes. E isso
vale também para a Central de
Atendimento que recebeu, recentemente,
um upgrade…

SEU PATRIMÔNIO

Desempenho dos Investimentos



UM ANO DE MUITAS REALIZAÇÕES!

Em dezembro de 2019, a Visão Prev chega ao seu 15º ano de existência com um crescimento muito significativo. Além de incrementar seus

números (de rentabilidade, participantes e patrimônio, entre outros), a gestão da entidade está continuamente voltada para o aprimoramento de

processos e serviços, buscando um atendimento cada vez melhor e mais alinhado com as expectativas e características de seus mais de 20 mil

participantes.

É um desafio diário levado adiante, com profissionalismo e dedicação, por um time de 49 colaboradores, apoiados pelas decisões da Diretoria

Executiva, do Comitê de Investimentos e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal que acabaram de eleger seus novos membros. Acompanhe alguns

destaques das muitas mudanças, revisões, novidades e conquistas deste ano que preparam a Visão Prev para chegar ainda melhor em 2020!

ATENDIMENTO VIA WHATSAPP

O WhatsApp da Visão Prev, que antes era usado apenas para o envio de documentos, tornou-

se também uma ferramenta de atendimento. O aplicativo garante acesso rápido à entidade,

para esclarecer dúvidas ou fazer solicitações sem precisar telefonar, aguardar retornos por e-

mail ou entrar no chat online do site. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às

19h, como nos demais canais. (clique aqui para saber mais)

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2019-2020

Em maio, foi promovido um workshop com os colaboradores para estruturar o Planejamento

Estratégico 2019-2020. Todos puderam refletir em conjunto, propor e avaliar possíveis

oportunidades de evolução, objetivos e metas. O foco foi fortalecer a entidade para os

próximos anos, tornando-a mais sólida e adequada aos participantes. O resultado resumido

desse trabalho foi apresentado e aprovado pelo Conselho Deliberativo e orientará as ações da

Visão Prev ao longo dos próximos três anos.

../../../../noticia/atendimento-tambem-via-whatsapp


RECADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS

De abril a junho, foi feito o recadastramento dos beneficiários dos participantes do plano Telefônica BD para assegurar o correto direcionamento

do benefício em caso de falecimento. A ação visou o conhecimento mútuo - tanto da entidade em relação a esses beneficiários quanto deles em

relação a seus direitos, além de fortalecer o conhecimento das regras do plano e incentivar a atualização cadastral. Todos os participantes

receberam comunicado da Visão Prev solicitando o preenchimento e envio do formulário. Dos 490 participantes-alvo da iniciativa, o retorno foi

de 65%.

TUDO NOVO NO SITE

Em julho, entrou no ar o novo visual do site da Visão Prev com design responsivo, que se adéqua melhor a qualquer tipo de tela (em tablets,

celulares, laptops e desktops), e acesso mais rápido às informações. A navegação ficou mais intuitiva, com maior uso de ícones para acessar as

funcionalidades.

A área restrita também reformulada, a partir dos mesmos conceitos, oferece agora uma nova experiência de acesso, em termos de

responsividade, adaptação à identidade visual da Visão Prev e layout mais leve e moderno. (clique aqui para saber mais)

MAIS FUNÇÕES NO APLICATIVO

O app da Visão Prev continuou sua evolução em 2019 e incorporou novas funções para facilitar a vida dos participantes. Entre as inovações,

estão a possibilidade de fazer alterações cadastrais e realizar Contribuições Esporádicas (para ativos e autopatrocinados) e Aportes (para

assistidos e BPDs). Também durante as eleições, o aplicativo pôde ser usado para a seleção dos candidatos. (clique aqui para saber mais)
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RECONHECIMENTO FACIAL

Neste ano, o recadastramento de assistidos foi feito com um aplicativo de reconhecimento facial que proporcionou mais rapidez e segurança.

Totalmente digital, o processo elimina a necessidade de envio de documentos ou formulários impressos, realizando a prova de vida em poucos

minutos. (clique aqui para saber mais)

BOLETIM DE INVESTIMENTOS SOB MEDIDA

Desde agosto, o Boletim de Investimentos, enviado mensalmente por e-mail, ganhou versões com conteúdo específico para cada perfil de

investimentos que incluem um vídeo com uma breve análise do cenário e da performance da carteira no mês anterior. Por meio de um link, os

participantes podem acessar as informações dos demais perfis, com análises mais detalhadas dos mercados no período e um glossário

explicativo. (clique aqui para saber mais)

PLANTÕES DE DÚVIDAS E PALESTRAS

O time da Visão Prev pegou a estrada em 2019, visitando nove cidades (São José do Rio Preto, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, São

Bernardo do Campo, Ribeirão Preto, Santos, Guarulhos e Campinas). Um total de 214 participantes assistiu às palestras sobre os planos Visão

Telefônica e Visão Multi e pôde esclarecer questões individuais nos Plantões de Dúvidas para todos os planos.

Na capital paulista, a Visão Prev continuou oferecendo Plantões de Dúvidas mensais na sede da entidade (toda primeira quinta-feira do mês) e

realizou quatro Plantões nas patrocinadoras – três na Unidade Berrini (em fevereiro, abril e outubro) e um na Unidade Mauá (em outubro).
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APROXIMAÇÃO COM OS BPDS

De janeiro a setembro, a Visão Prev buscou contato com cerca de 750 participantes que estão em Benefício Proporcional Diferido, por telefone,

e-mail, SMS, correspondência e WhatsApp. O objetivo foi conscientizá-los quanto às suas opções nos planos - como fazer Aportes e alterar o

perfil de investimentos ou até mesmo avisar da elegibilidade à aposentadoria - para que possam usufruir ao máximo os benefícios e condições

previstos em Regulamento.

MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO ISO 9001

Pelo sétimo ano consecutivo, devido ao empenho de todo o seu time , a Visão Prev obteve a confirmação da aderência de seus processos à

norma ISO 9001. As avaliações feitas pelos auditores externos, em setembro, atestaram a eficiência, confiabilidade, transparência e segurança

de suas atividades. A certificação indica que a entidade está alinhada às normas e disponibiliza serviços com consistência e qualidade. (clique

aqui para saber mais)

TRANSMISSÕES AO VIVO

Para se aproximar ainda mais dos participantes e ampliar o alcance de suas iniciativas, a Visão Prev fez três transmissões ao vivo, via Facebook.

Em junho, no dia 18, com a palestra “Reinventando-se depois dos 50 anos de idade”, realizada pelo consultor Rafael D'Andrea no Visão Mais

Perto, e no dia 28, com uma apresentação sobre investimentos para o esclarecimento de dúvidas ao vivo. No dia 9 de outubro, Marcelo

Pezzutto, presidente da entidade, falou sobre o processo eleitoral para representantes nos Conselhos. As três transmissões tiveram mais de 2

mil visualizações. Não assistiu? Então, clique aqui e confira.

DÚVIDAS ESCLARECIDAS

A área de Qualidade faz o acompanhamento constante dos retornos às solicitações registradas junto à Central de Atendimento para avaliar o

serviço oferecido. Em 2019, dos 6.800 casos analisados, 1.040 foram contatados após o atendimento (por tratarem de temas que exigiam

atenção especial) para assegurar seu encerramento com efetividade, buscando gerar nos participantes maior proximidade e confiança, além da

percepção do cuidado da entidade com suas demandas e necessidades. O balanço da ação indica que 98% dos casos foram esclarecidos e os

outros 2% receberam novo atendimento via canais diferenciados.

../../../../noticia/os-curtas-desta-edicao
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VISÃO MAIS PERTO

O programa Visão Mais Perto promoveu, na sede da Visão Prev, quatro palestras que reuniram cerca de 290 pessoas para ouvir especialistas

em temas ligados a aspectos financeiros e comportamentais da aposentadoria: em março, com o educador financeiro William Ribeiro
(“Dinheiro com você!”), em junho, com o empresário e consultor Rafael D’Andrea (“Reinventando-se depois dos 50 anos de idade”),  em
setembro, com Marcelo Audi, gestor e sócio-fundador da Cardinal Partners (“Finanças Comportamentais”), e, em dezembro, com o coaching

Dimas Moura (Me aposentei, e agora?). Após as apresentações, foram disponibilizados Plantões de Dúvidas para os convidados. (clique aqui,
aqui e aqui para saber mais sobre as três primeiras palestras)

ELEIÇÕES PARA OS CONSELHOS

Abertas de 1º a 21 de outubro, as eleições para representantes dos participantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal tiveram votação recorde

em relação às disputas anteriores. A escolha, que podia ser feita via site ou aplicativo, registrou 3.998 votantes, o que representa 20,75% da

população total dos planos. (clique aqui para saber mais)

MAIS EFICIÊNCIA POR TELEFONE

A Central de Atendimento recebeu um upgrade significativo em seu formato. Agora, quem liga

só precisa digitar seu CPF para acessar um menu personalizado com alternativas direcionadas

às suas necessidades e eventuais informações sobre processos em andamento como envio

de documentos, solicitação de aposentadoria e pedido de empréstimo. (clique aqui para saber

mais)
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LOCALIZAÇÃO DE PARTICIPANTES

No decorrer do ano, a Visão Prev buscou localizar os participantes AOP com cadastro desatualizado, por meio de cartas, telegramas, e-mails,

telefone e WhatsApp. Foram encontradas 28 pessoas com saldo passível de resgate (após mais de cinco anos de desligamento), das quais

64,3% efetivaram a opção. O propósito da ação foi informar os participantes sobre seu patrimônio junto à entidade e como proceder - vale

destacar que, cinco anos depois da saída da patrocinadora, se não houver manifestação, o saldo é passível de prescrição.

PORTABILIDADES DE ENTRADA

Até o mês de outubro, a Visão Prev havia recebido 26 portabilidades de entrada (recursos oriundos de outros planos de previdência

complementar) que somaram R$ 3.098.479,30 – ou seja, um crescimento de 189% em relação ao total de 2018.

APORTES E CONTRIBUIÇÕES ESPORÁDICAS

Também até outubro, foram feitos 918 aportes e contribuições esporádicas, totalizando R$ 9.720.918,74 incorporados ao patrimônio dos

participantes em seus respectivos planos. No comparativo com 2018, houve um incremento de 119%.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

De 2 a 13 de dezembro, a Visão Prev irá realizar mais uma edição de sua Pesquisa de Satisfação que, neste ano, estará ainda mais simples e

objetiva, agilizando as respostas.

A partir das avaliações, a entidade consegue determinar a adequação de suas iniciativas e desenvolver processos que atendam, de forma

eficiente, às demandas de seus participantes e assistidos como muitas das ações que foram feitas em 2019.

Sua participação, portanto, é essencial!



VISÃO PREV COMEMORA 15 ANOS!

Em dezembro de 2004, era criada a Visão Prev com a missão de gerir os planos de previdência das empresas do Grupo Telefônica. Desde

então, a entidade vem aprimorando e modernizando seus processos para oferecer o que há de melhor em previdência complementar a seus

mais de 20 mil participantes.

         “Esse é nosso compromisso diário: buscar formas de proporcionar uma experiência cada vez mais positiva aos nossos participantes,

estejam eles na ativa, já aposentados ou recebendo pensão”, garante Marcelo Pezzutto, presidente da Visão Prev desde maio de 2018. Pezzutto

sabe bem do que fala: ele tem 14 anos de experiência na entidade (desde 2010 como diretor e nos cinco anos anteriores como membro do

Conselho Fiscal). “A Visão Prev tem procurado ficar mais alinhada com as necessidades de nossos participantes, em termos de facilidade e

rapidez em nossas entregas, com transparência e qualidade na gestão dos recursos financeiros.”

         Desde janeiro de 2005, quando efetivamente teve início a operação, a Visão Prev já destinou mais de R$ 3,7 bilhões em benefícios a seus

aposentados e pensionistas! Confira, a seguir, alguns números desses 15 anos e os depoimentos de quatro participantes que, em diferentes

momentos de vida, valorizam – e muito! – o trabalho dos profissionais da entidade.

Marcos Aurélio Passos, autopatrocinado do plano Visão

Telefônica

“Saí do Grupo em 2008 e hoje trabalho numa empresa que presta serviço de manutenção de fibra
ótica para a Telefônica. Sempre valorizei muito a previdência complementar e, por isso, permaneci
no plano depois de meu desligamento. Recentemente, fiz um aporte para aumentar meu
patrimônio na Visão Prev porque vejo que a entidade opera de forma muito diferente de um banco.
O atendimento aqui é atencioso e personalizado e os processos têm ficado muito mais ágeis e
flexíveis. Acho que vale a pena fazer um esforço de poupança maior agora, evitando, por exemplo,
o consumo exagerado, para ter mais segurança na aposentadoria.”

“Quando me aposentei da Telefônica, não soube que tinha direito ao plano. Depois de alguns

anos, comecei a ser procurada pela Visão Prev para me informar a respeito, mas eu tinha

medo que fosse golpe e não retornava as ligações. Chegaram a acionar familiares meus em

diversas localidades até que um dia tocou a campainha da minha casa e era uma funcionária

da Visão Prev, pessoalmente, em nome da entidade. Foi um verdadeiro milagre, pois duvido

que outras empresas fizessem tanto esforço! Hoje o benefício que recebo faz muita diferença

na minha vida. A Visão Prev, além de enorme competência no que faz, é uma entidade que

olha para o ser humano, respeita e cuida muito bem dos participantes.”

Vera Alice dos Santos, aposentada do plano Telefônica

BD



Rita de Cassia Soares, participante ativa do plano Visão

Telefônica

“Entrei na Telesp em 1992 e, desde 2001, estou na TGestiona. Aderi ao plano já na admissão,

não sabíamos muito sobre previdência complementar naquela época, mas logo que ouvi as

explicações, achei que seria uma ótima forma de planejar meu futuro. Com o passar do tempo

( já tenho 27 anos de adesão ao plano!), eu valorizo ainda mais esse benefício, pois vemos o

que está acontecendo com o INSS: a renda não é suficiente para se viver e ficará cada vez

mais difícil. Quero ter uma aposentadoria tranquila e sei que, com a gestão da Visão Prev, esse

sonho será uma realidade para mim.”

“Influenciado pelos meus pais, sempre pensei em previdência complementar, pois sei que é

fundamental para a aposentadoria. Por isso, já tinha um plano aberto antes mesmo de entrar na

Telefônica e gostei muito de contar com essa opção entre os benefícios oferecidos. Quando

saí da empresa em 2017, resolvi continuar no plano e tenho procurado fazer aportes para

incrementar meu saldo. Gosto muito da flexibilidade, simplicidade e transparência para

escolher ou alterar meu perfil de investimentos. Esse é um assunto que me atrai bastante e

acho que todos deveriam se interessar pela gestão de seus recursos para proteger seu

patrimônio e assegurar sua qualidade de vida quando não estiver mais na ativa.”

Daniel Tresso de Angelo, BPD do plano Visão Multi

AS PATROCINADORAS

Atualmente, 15 empresas do Grupo Telefônica oferecem previdência complementar a seus colaboradores, com planos geridos pela Visão Prev

(veja aqui quais são).

OS PLANOS

A Visão Prev administra hoje quatro planos – Visão Multi (único aberto para novas adesões), Visão Telefônica, Telefônica BD e PreVisão. A

redução do número de planos é resultado de um desafiador processo de consolidação, iniciado em 2011 e concluído em 2018, com vantagens

para todos os envolvidos – participantes, patrocinadoras e entidade. Entre essas vantagens, estão maior simplificação, sinergia e qualidade,

redução de custos e melhorias na comunicação e no atendimento.

O PATRIMÔNIO

O total de recursos administrados pela Visão Prev atinge a marca de R$ 7 bilhões, recebidos na forma de contribuições dos participantes e das

patrocinadoras que servem e servirão para pagar os benefícios dos aposentados e pensionistas dos planos.

https://www.visaoprev.com.br/sobre-entidade/quem-somos/estrutura-organizacional


PARTICIPANTES

Com pouco mais de 7.200 participantes em seu primeiro ano de existência, a Visão Prev atende hoje a um total de 20.123 (dados de outubro de

2019), incluindo ativos, autopatrocinados, BPDs, aposentados e pensionistas.

QUEM SÃO OS ATIVOS*

Total: 10.352

 

Por plano

         Visão Multi               5.701

         Visão Telefônica      4.645

         Telefônica BD          6

 

Por localidade

(5 estados com mais participantes ativos)

         São Paulo                         7.427

         Paraná                              725

         Rio de Janeiro                   539

         Minas Gerais                     409

         Rio Grande do Sul             190

 

Por sexo

         Masculino      6.549

         Feminino       3.803

 

Por faixa etária

         De 20 a 30 anos       1.060

         De 30 a 40 anos       4.753

         De 40 a 50 anos       3.413

         De 50 a 60 anos       1.038

         Acima de 60 anos     88

 

 

* Colaboradores de uma das patrocinadoras que aderiram ao plano. Dados de agosto/2019



QUEM SÃO OS AUTOPATROCINADOS*

Total: 967

 

Por plano

         Visão Telefônica      802

         Visão Multi              160

         Telefônica BD          5

 

Por localidade

(5 estados com mais participantes autopatrocinados)

         São Paulo                        741

         Rio de Janeiro                  65

         Minas Gerais                    48

         Paraná                              32

         Bahia                                16

 

Por sexo

         Masculino      646

         Feminino       321

 

Por faixa etária

         De 20 a 30 anos       10

         De 30 a 40 anos       202

         De 40 a 50 anos       505

         De 50 a 60 anos       217

         Acima de 60 anos     33

 

* Ex-colaboradores que, ao se desligarem da patrocinadora, continuaram no plano, fazendo contribuições mensais. Dados de agosto/2019



QUEM SÃO OS BPDS*

Total: 2.215

 

Por plano

         Visão Telefônica      1.523

         Visão Multi               680

         Telefônica BD          12

 

Por localidade

(5 estados com mais participantes BPDs)

         São Paulo                         1.581

         Rio de Janeiro                  171

         Paraná                               128

         Rio Grande do Sul            89

         Minas Gerais                     70

        

Por sexo

         Masculino      1.418

         Feminino       797

 

Por faixa etária

         De 20 a 30 anos       101

         De 30 a 40 anos       745

         De 40 a 50 anos       970

         De 50 a 60 anos       330

         Acima de 60 anos     69

 

 

* Ex-colaboradores que, ao se desligarem da patrocinadora, optaram por continuar no plano, sem fazer contribuições, até poder receber o

benefício. Dados de agosto/2019



QUEM SÃO OS APOSENTADOS*

Total: 5.855

 

Por plano

         Visão Telefônica      4.923

         Telefônica BD          469

         PreVisão                  423

         Visão Multi               40

 

Por localidade

(5 estados com mais participantes aposentados)

         São Paulo                        5.048

         Minas Gerais                    219

         Rio de Janeiro                  180

         Bahia                                 76

         Rio Grande do Sul             60

 

Por sexo

         Masculino     1.414

         Feminino      4.441

 

Por faixa etária

         Até 60 anos             1.523

         De 60 a 70 anos       3.644

         De 70 a 80 anos       683

         Acima de 80 anos     5

 

 

* Dados de agosto/2019



QUEM SÃO OS PENSIONISTAS*

Total: 734

 

Por plano

         Visão Telefônica      546

         Telefônica BD          157

         PreVisão                  16

         Visão Multi               15

 

Por localidade

(5 estados com mais pensionistas)

         São Paulo                       644

         Minas Gerais                  28

         Rio de Janeiro                19

         Bahia                               8

         Distrito Federal               8

 

Por sexo

         Feminino      514

         Masculino     220

 

Por faixa etária

         Até 20 anos              45

         De 20 a 30 anos       91

         De 30 a 40 anos       158

         De 40 a 50 anos       108

         De 50 a 60 anos       89

         De 60 a 70 anos       197

         Acima de 70 anos     46

 

* Dados de agosto/2019



VOCÊ PODE AUMENTAR SEU PERCENTUAL DE
CONTRIBUIÇÃO

A reforma da Previdência Social já foi aprovada e, apesar de ainda não se saber o alcance exato das mudanças, já é certo que a aposentadoria

pelo INSS ficará mais longe e com valores menores. Nesse cenário, a previdência complementar será um benefício ainda mais valioso!

         Aproveite, então, a oportunidade para rever seu percentual de contribuição durante o mês de dezembro. Do dia 1º ao 31, os participantes

ativos e autopatrocinados dos planos Visão Telefônica e Visão Multi podem alterar sua contribuição e reforçar o valor da sua aposentadoria no

futuro.

         Lembre-se que, na Visão Prev, seu benefício mensal dependerá de três fatores: seu tempo de participação no plano, suas contribuições e a

rentabilidade dos investimentos. Reflita sobre seu orçamento e planeje, desde já, sua qualidade de vida na aposentadoria!

AS CONTRIBUIÇÕES

NO PLANO VISÃO TELEFÔNICA

Básica*: opcional e em percentual inteiro, de 0% a 8% do Salário de Participação, descontada em folha, com contrapartida de 100% da patrocinadora.

Suplementar: opcional e em percentual inteiro sobre o Salário de Participação, descontada em folha, sem contrapartida da patrocinadora.

Também existe a Contribuição Esporádica que é opcional, sem contrapartida da patrocinadora, e pode ser feita no valor e frequência definidos

por você.

* Para quem era elegível à aposentadoria no momento da incorporação dos planos, foram mantidas a Contribuição Básica (até 2%) e a Adicional (até 7%).

NO PLANO VISÃO MULTI

Básica: obrigatória e em percentual inteiro, de 0% a 2% do Salário de Participação, descontada em folha, com contrapartida da patrocinadora proporcional
ao tempo de empresa.

Adicional: opcional, em percentual inteiro, de 0% a 5% sobre a parcela do Salário de Participação que exceder 9 URPs (clique aqui para consultar o valor da

URP), descontada em folha, com contrapartida da patrocinadora proporcional ao tempo de empresa.

Suplementar: opcional, em percentual inteiro sobre o Salário de Participação, descontada em folha, sem contrapartida da patrocinadora. 

Também existe a Contribuição Esporádica que é opcional, sem contrapartida da patrocinadora, e pode ser feita no valor e frequência definidos

por você.

Informe-se bem!

Ao longo deste ano, o Mirante divulgou uma série de matérias sobre a importância de incrementar as contribuições para o plano. Confira

esse conteúdo:

         . Você pode reforçar seu patrimônio no plano

         . O incentivo fiscal pode “financiar” suas contribuições   

         . Com a Contribuição Esporádica, você tem vantagens em dobro

         . O poder dos juros compostos

https://www.visaoprev.com.br/images/ParametrosContribuicoes/URP.pdf
../../../../noticia/voce-pode-reforcar-seu-patrimonio-no-plano
../../../../noticia/o-incentivo-fiscal-pode-financiar-suas-contribuicoes
../../../../noticia/o-incentivo-fiscal-pode-financiar-suas-contribuicoes
../../../../noticia/com-a-contribuicao-esporadica-voce-tem-vantagens-em-dobro
../../../../noticia/com-a-contribuicao-esporadica-voce-tem-vantagens-em-dobro
 http:/jornalmirante.visaoprev.com.br/noticia/o-poder-dos-juros-compostos
../../../../noticia/o-poder-dos-juros-compostos


Use o Simulador para Ativos (clique aqui) e veja como o valor de suas contribuições impacta seu saldo futuro.

Com o incentivo fiscal, você pode abater as contribuições para seu plano de previdência até o limite de 12% da renda bruta anual

tributável. Clique aqui para saber mais.

Até 26 de dezembro

Se quiser fazer uma Contribuição Esporádica, para utilizar ao máximo o benefício fiscal ainda no exercício de 2019, fique de olho na

agenda, pois o pagamento do boleto deve ocorrer até 26 de dezembro para assegurar sua compensação em 2019.

Via site ou app

A alteração de percentual de contribuição pode ser feita tanto no site quanto no aplicativo da Visão Prev. Veja aqui como fazer a mudança

no site e aqui para usar o app.

https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/simulador-ativos
../../../../noticia/fique-de-olho-no-incentivo-fiscal
https://www.visaoprev.com.br/images/CampanhasJunho2017/PassoapassoAlteracaodePercentualdeContribuicao.pdf
../../../../noticia/app-da-visao-prev-agora-permite-movimentacoes


SEU PERFIL ESTÁ ADEQUADO A VOCÊ?

Os participantes e assistidos dos planos Visão Telefônica e Visão Multi podem trocar seu perfil de investimentos até três vezes por ano (em

junho e dezembro e em outro momento à sua escolha). Vale aproveitar, portanto, o período de 1º a 31 de dezembro para avaliar se seu perfil

está adequado a você e, caso necessário, rever sua opção.

         Na prática, isso significa analisar as carteiras de cada perfil e seus diferenciais (veja abaixo) e refletir sobre sua tolerância ao risco e seu

momento de vida, considerando seus recursos e investimentos como um todo e não apenas na Visão Prev. Outro aspecto relevante é a redução

significativa das taxas de juros nos últimos anos, dentro e fora do Brasil.

         Manter, aumentar ou reduzir o risco dos investimentos é uma decisão que deve ser tomada de modo muito consciente e alinhado com

suas características e expectativas pessoais. E o mais importante: faça sua escolha pensando nas perspectivas futuras e não nos resultados

passados.

AS 5 CARTEIRAS

Os perfis possuem investimentos, estratégias, benchmarks e objetivos diversos. Isso resulta em níveis diferentes de risco e de volatilidade nos

resultados. Veja:

Super Conservador

Voltado a quem tem muita aversão a risco e desconforto significativo em relação à flutuação da rentabilidade.

 

Conservador

Destinado a quem deseja baixo risco nos investimentos, porém esse perfil pode ter oscilação nos resultados, até mesmo com momentos de

rentabilidade negativa, pois investe em títulos de renda fixa de curto e médio prazos (até 5 anos).

 

Moderado

É pensado para quem tem tolerância à volatilidade, está disposto a assumir mais risco e consegue lidar com períodos de rentabilidade negativa.

Investe em títulos de renda fixa de curto, médio e longo prazos (acima de 5 anos), renda variável e estruturados (multimercado e investimentos

no exterior).

 

Agressivo

Direcionado a quem tem mais tolerância à volatilidade, está preparado para enfrentar maior risco e compreender períodos de rentabilidade

negativa. Possui os mesmos investimentos do perfil Moderado, mas com maior participação em títulos de renda fixa de longo prazo, renda

variável e estruturados.

 

Agressivo Renda Fixa Longo Prazo

Para quem tem elevada tolerância à volatilidade, está pronto a encarar maior risco e suportar períodos de rentabilidade negativa. Investe em

títulos de renda fixa, na maioria, de longo prazo (acima 5 anos)



Cabeça fria na hora de investir

A última edição do Mirante trouxe uma entrevista c o m Marcelo Audi, gestor e sócio fundador da Cardinal Partners, sobre como

escolhemos nossos investimentos e o que fazer para tornar essas decisões mais racionais e estruturadas. Vale a pena ler (ou reler) esse

conteúdo antes de se resolver.

Com o Teste de Perfil de Investidor  disponível no site da Visão Prev (clique aqui), você consegue identificar melhor seu conhecimento,

capacidade e atitude em relação ao risco dos investimentos. Já fez? Talvez seja hora de refazer para ver se algo mudou.

Via site ou app

A alteração de perfil de investimento pode ser feita tanto no site quanto no aplicativo da Visão Prev. Veja aqui como fazer a mudança no

site e aqui para usar o app.

../../../../noticia/cabeca-fria-na-hora-de-investir
https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/teste-perfil
https://www.visaoprev.com.br/images/CampanhasJunho2017/PassoapassoAlteracaodePerfildeInvestimentos.pdf
../../../../noticia/app-da-visao-prev-agora-permite-movimentacoes


HORA DE AVALIAR SEU BENEFÍCIO

Os assistidos dos planos Visão Telefônica e Visão Multi têm flexibilidade para definir seu benefício mensal. Como tanto o cenário econômico

quanto a realidade vivida por cada pessoa podem se transformar, a Visão Prev permite a troca de opção duas vezes por ano.

         De 1º a 31 de dezembro, estará aberto o último período de mudança em 2019. É sempre bom lembrar que quanto maior sua renda, mais

rapidamente seu saldo no plano irá terminar. Portanto, vale fazer uma boa análise de seu orçamento, bem como de seus gastos, para garantir –

e manter! - sua qualidade de vida na aposentadoria.

 

As formas de renda

Benefício mensal por um período determinado de 5 a 30 anos.

Benefício mensal correspondente a um percentual entre 0% e 2% do saldo.

        É possível mudar de uma forma de renda para a outra ou alterar os parâmetros de seu benefício atual, diminuindo ou aumentando o prazo

ou o percentual de recebimento. Além disso, você pode modificar a periodicidade de reajuste de sua renda: de mensal para anual ou vice-versa.

Na opção mensal, o valor é recalculado a cada pagamento, de acordo com a rentabilidade dos investimentos. No anual, é utilizado o retorno dos

investimentos acumulado nos últimos 12 meses.

Via site ou app

A alteração de renda pode ser feita tanto no site quanto no aplicativo da Visão Prev. Veja aqui como fazer a mudança no site e aqui para

usar o app.

Use o Simulador para Assistidos (clique aqui) e entenda o impacto de sua opção sobre a duração de seu saldo no plano.

https://www.visaoprev.com.br/images/CampanhasJunho2017/PassoapassoAlteracaodeRenda.pdf
../../../../noticia/app-da-visao-prev-agora-permite-movimentacoes
https://www.visaoprev.com.br/para-voce/simuladores-testes/simulador-assistidos


OS NOVOS CONSELHEIROS ELEITOS

As eleições para escolha dos representantes dos participantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, realizadas de 1º a 21 de outubro, tiveram

engajamento recorde em relação às disputas anteriores. O balanço final indicou que 3.998 participantes votaram, o que representa 21% do total

de participantes. Foi o maior percentual de votantes já obtido em todas as eleições promovidas até hoje.

         Esse recorde demonstra maior compreensão do valor da Visão Prev e da importância de contar com representantes nos Conselhos,

reforçando sua transparência e governança. A posse dos conselheiros eleitos ocorrerá em abril do próximo ano. Acompanhe os resultados:

NO CONSELHO DELIBERATIVO

As chapas candidatas ao Conselho Deliberativo receberam um total de 4.848 votos. As duas com maior votação foram a 05 e a 06 que

elegeram, portanto, os dois novos conselheiros titulares, com seus suplentes:

OS ELEITOS, PORTANTO, SÃO:



Clique aqui para conhecer o conselheiro titular e aqui para seu suplente.

Clique aqui para conhecer o conselheiro titular e aqui para seu suplente.

NO CONSELHO FISCAL

Foi inscrita somente uma chapa que recebeu 3.754 votos:

OS ELEITOS, PORTANTO, SÃO:

https://www.visaoprev.com.br/images/eleicoes2019/cvs/titular_chapa5_leonardo_kenji_ribeiro_kitajima.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/eleicoes2019/cvs/suplente_chapa5_vitor_mitsuo_nakao.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/eleicoes2019/cvs/titular_chapa6_miguel_mantovani_junior.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/eleicoes2019/cvs/suplente_chapa6_emilio_jose_fezzi.pdf


Clique aqui para conhecer o conselheiro titular e aqui para sua suplente.

https://www.visaoprev.com.br/images/eleicoes2019/cvs/titular_chapa_unica_milton_shigueo_takarada.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/eleicoes2019/cvs/suplente_chapa_unica_anni_julia_erlinger_de_oliveira.pdf


MELHOR TAMBÉM PELO TELEFONE!
         A Visão Prev está sempre em busca de soluções mais ágeis e eficientes no

relacionamento com os participantes. E isso vale também para a Central de Atendimento que

recebeu, recentemente, um upgrade significativo.

         Quem liga para a entidade não encontra mais aquela URA (Unidade de Resposta

Automática) com várias opções de escolha. Agora, você só precisa digitar seu CPF para

acessar um menu totalmente personalizado que lhe oferece apenas alternativas direcionadas

às suas necessidades, inclusive com informações sobre processos em andamento (como envio

de documentos, solicitação de aposentadoria e pedido de empréstimo).

         Ou seja, assim que se identifica, você é informado sobre o status de suas solicitações em

aberto, se for o caso, antes de ouvir o menu. Aliás, não será mais preciso escutar todas as

opções para ser transferido a um analista.

         Além disso, a nova URA poderá realizar, de forma autônoma, a abertura de pedidos para envio de Informe de Rendimentos, boleto de

autopatrocínio ou confirmação de presença no Visão Mais Perto, entre outros. Serão também veiculadas mensagens relevantes para o

participante em momentos específicos como na troca de perfil de investimentos ou no recadastramento. “Boa parte das ligações que

recebemos diz respeito ao acompanhamento de processos junto à entidade. Por isso, estamos facilitando a vida do participante com um

atendimento mais simples e objetivo”, explica Vitor Pirani, analista sênior de Relacionamento.

CONTRIBUIÇÃO EXTRA

Os ativos e autopatrocinados dos planos Visão Telefônica e Telefônica BD fazem contribuição

em dobro no mês de dezembro para aumentar ainda mais sua poupança para a aposentadoria.

No caso do Telefônica BD, ocorre contribuição sobre o 13º salário dos ativos e

autopatrocinados, além da contribuição normal.

SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO PARA 2020



Em dezembro, os autopatrocinados dos planos Visão Multi e Visão Telefônica podem atualizar o Salário de Participação que será usado no

cálculo de suas contribuições a partir de janeiro do próximo ano. Para isso, é preciso enviar à Visão Prev um comprovante salarial (holerite ou

demonstrativo de pagamento) por e-mail (clique aqui), WhatsApp (11 97270-0345) ou Correios. Se o participante não se manifestar, seu Salário

de Participação será corrigido, em janeiro, com base no INPC acumulado de janeiro a dezembro de 2019.

No plano Telefônica BD, a atualização é feita automaticamente, em janeiro, pelo IGMVS (Índice Geral Médio de Variação de Salários), de acordo

com a variação média ponderada dos salários dos empregados das patrocinadoras em 2019.

REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS

Em dezembro, os assistidos terão reajuste de seus benefícios pagos pela Visão Prev, conforme estabelece o Regulamento de cada plano:

Visão Multi e Visão Telefônica
Para quem optou por Percentual do Saldo (reajuste anual), será aplicado sobre o saldo de conta remanescente o retorno obtido pelos investimentos

entre dezembro de 2018 e novembro de 2019.

Para quem optou por Prazo Determinado (reajuste anual), será aplicado sobre o valor do benefício de novembro o retorno obtido pelos investimentos

entre dezembro de 2018 e novembro de 2019, deduzida a taxa de juros atuarial anual.

Telefônica BD
Pela variação do INPC apurada de dezembro de 2018 a novembro de 2019, sendo proporcional à data de concessão do benefício.

PreVisão
Pela variação do IPCA apurado de dezembro de 2018 a novembro de 2019.

PAGAMENTO REFORÇADO

Com o pagamento do abono anual, todos os assistidos receberão um reforço em seu benefício de dezembro. Vale lembrar que, para quem teve

o adiantamento de 50% do abono em junho, em dezembro será paga apenas a segunda parcela.

MAIS ENCONTROS COM A VISÃO PREV

         Em outubro, os Plantões de Dúvidas voltaram a São Paulo - no dia 9, na Unidade Berrini da Telefônica e, no dia 15, na Unidade Mauá (na

região do ABC Paulista) – para participantes de todos os planos. Mais de 70 pessoas estiveram nos dois eventos e puderam esclarecer questões

específicas sobre regras e benefícios.

Quer participar?

> Os encontros são divulgados no Facebook da entidade, por e-mail e SMS.

> Se quiser sugerir um Plantão de Dúvidas na sua cidade, envie um e-mail para comunicacao@visaoprev.com.br. Seu pedido será

respondido pela equipe de Relacionamento depois de checar a quantidade mínima de pessoas para o evento.

mailto:atendimento@visaoprev.com.br
https://www.facebook.com/visaoprevprevidencia/
mailto:comunicacao@visaoprev.com.br


Parte dos representantes da Visão Prev no evento: Cassiano Ricardo Gomes da Silva (analista de TI), Marcelo Pezzutto (presidente), Felipe Dinareli (consultor de Seguridade), Bruno

Chimenti (auditor interno), Manoel Carlos (membro do Comitê de Investimentos), Paulina Pantalião (diretora de Previdência), Niva Celma (representante da patrocinadora no Conselho

Deliberativo) e Guilherme Bittencourt (diretor de Administração e Controle).

PROTAGONISMO NA ABRAPP

Completando 40 anos, o Congresso Brasileiro da Previdência Complementar Fechada confirmou seu papel no fomento à troca de ideias e

melhores práticas no setor. Realizado de 16 a 18 de outubro, em São Paulo (SP), o evento recebeu 3.400 profissionais para discutir os principais

temas que impactam as entidades, seus participantes e patrocinadoras.

A agenda do Congresso teve três eixos temáticos: Transformação da Sociedade, A Nova Previdência e Repensando nosso Modelo de Negócio.

“É um momento histórico do país e o 40º Congresso mostra que estamos aproveitando as oportunidades abertas pelas reformas”, destacou o

diretor presidente da Abrapp, Luís Ricardo Marcondes Martins, pouco antes da palestra final, feita pelo ex-presidente Fernando Henrique

Cardoso. 

A Visão Prev também prestigiou o evento, com colaboradores, diretores, conselheiros e membros do Comitê de Investimentos que

acompanharam de perto os assuntos discutidos. “O tema do Congresso foi ‘Protagonismo em um mundo sem fronteiras’ e, entre os principais

tópicos abordados, merecem destaque a necessidade imperiosa de uma nova previdência para as futuras gerações no Brasil e como a

previdência complementar fechada pode ocupar esse espaço, a educação da nova geração quanto à importância da formação de poupança de

longo prazo, os desafios do cenário de baixas taxas de juros com a diversificação de investimentos, além da apresentação de modelos

internacionais de previdência”, detalha Paulina Pantalião, diretora de Previdência da Visão Prev.

 

Clique aqui para saber mais sobre o evento

SEU CALENDÁRIO 2020

Já está pronto o calendário da Visão Prev para 2020 com as datas mais importantes para seu plano de previdência – como alteração de perfil

de investimentos, percentual de contribuição e renda mensal, pagamentos, concessão de empréstimo e reajuste dos benefícios – para que você

saiba tudo o que acontece ao longo do ano. O calendário é online e estará disponível, a partir de janeiro, na página inicial do site para

visualização e download. É só clicar em Acesso Rápido > Calendário > Baixar o Calendário de 2020.

https://cpcf.com.br/
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