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Eleições • de 3 a 23 de outubro, você poderá escolher seus representantes nos
Conselhos Deliberativo e Fiscal da Visão Prev. Esse processo é feito para você: participe!

Qualidade
comprovada!

A conquista da ISO 9001 para todas as áreas da Visão Prev representa mais uma 
ação de governança que atesta a eficiência, confiabilidade, transparência e segurança 

de suas atividades. Conheça os detalhes dessa iniciativa nas páginas 8 e 9.
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2saiba mais

Como funciona o benefício fiscal?
O benefício fiscal faz parte de um dispositivo legal que permite deduzir as
contribuições feitas à previdência complementar da base de cálculo do
Imposto de Renda até o limite de 12% da renda bruta anual tributável que inclui
salário, pro labore e aluguéis, entre outros. Isso faz com que o participante que
utiliza a declaração de ajuste anual de IR pelo modelo completo pague menos
imposto ou aumente sua restituição, se for o caso. O pagamento dos bônus
(PLR) possui uma tabela própria de IR e não entra nesse cálculo. Vale destacar
que outros tipos de contribuição também são dedutíveis, tais como despesas
com saúde, educação, pensão alimentícia e doações, entre outras.

Mas eu posso contribuir com mais que 12% dos meus rendimentos? 
Sim, porém a dedução máxima será de 12% da base de cálculo do IR.

Minhas contribuições já estão no máximo e não atingem 12% dos meus
rendimentos, o que devo fazer?
Se o seu percentual de Contribuições Básica e Adicional já está no máximo 
e você deseja aumentar o valor investido para usufruir 100% do benefício
fiscal, é possível realizar as Contribuições Suplementares (em % inteiro livre
sobre o salário de participação) ou Esporádicas (com valor e frequência livres)
que são permitidas nos planos Vivo Prev, Visão Telefônica, Visão TGestiona,
Visão Multi e Visão Terra. É bom lembrar que essas contribuições não têm
contrapartida da patrocinadora.

As contribuições que faço em outro plano de previdência ou PGBL se somam
às que realizo na Visão Prev para contabilizar os 12%? 
Sim, as contribuições feitas durante o ano em planos do tipo PGBL ou 
de outras entidades de previdência fechada são consideradas na base de
cálculo para dedução do Imposto de Renda. Já os planos VGBL não oferecem
benefício fiscal.

O aporte para participantes assistidos também pode ser considerado no
incentivo de 12%? 
Sim, todas as contribuições são consideradas.

O incentivo vale para as duas tabelas de tributação (Progressiva e Regressiva)? 
Sim, o benefício é válido independentemente da opção de regime de tributação.

Até quando posso fazer o aporte esporádico para completar os 12%? 
São consideradas as contribuições realizadas até o penúltimo dia útil do ano
(em 2016, será até 29 de dezembro).

Como eu gero o boleto para fazer essa contribuição?
O boleto pode ser gerado na Área do Participante (com seu login e senha) do
site da Visão Prev, para crédito direto em sua conta no plano. Esse aporte é
permitido para todos os participantes ativos, BDP e autopatrocinados dos
planos Vivo Prev, Visão Telefônica, Visão TGestiona, Visão Multi e Visão Terra.

Quem pagaria mais imposto 
se pudesse contar com um
benefício que permite
deduções na base de cálculo
do IR? Infelizmente, por
desconhecimento ou falta 
de planejamento, muitos
participantes não utilizam
totalmente o incentivo criado
pelo governo para estimular 
as contribuições aos planos 
de previdência complementar.
Veja as dúvidas mais
frequentes sobre esse 
tema que chegam à Central 
de Atendimento e aproveite 
bem essa oportunidade.

Contribuições
para o plano
podem
reduzir seu IR

Uma boa dica!

Use o Simulador de Incentivo

Fiscal, disponível na área aberta

do site da Visão Prev (na aba

“Para o participante”), para avaliar

seu atual nível de aproveitamento

do benefício fiscal. Ele permite

que você veja se há necessidade

de aumentar suas contribuições

ou fazer Contribuições

Suplementares ou Esporádicas

para usufruir o incentivo

integralmente.
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3 estratégia

Com o visual
totalmente renovado

Comunicados, site, Facebook... Você já deve ter percebido que 
a identidade institucional da Visão Prev está diferente. A mudança 
é a evolução de um símbolo que representa solidez, seriedade e 
o constante comprometimento da entidade com o futuro dos
participantes. Ela atende dois objetivos principais: atualizar e
modernizar o visual anterior (criado em 2005) e aproximar a nova
versão da atual identidade do Grupo Telefônica.

Todos os elementos visuais associados à Visão Prev – logomarca,
tipologia, cores, elementos gráficos – foram revistos. A nova
identidade é resultado de um estudo profundo e minucioso, inclusive
com a análise das diversas propostas em focus groups com
participantes e assistidos, pois cada detalhe precisa estar em
perfeita harmonia com os princípios organizacionais da Visão Prev. 

O visual escolhido transmite atributos focados em orientação
(fruto da expertise da Visão Prev) e crescimento (não apenas da
entidade, mas da reserva previdenciária de seus participantes),
associados à percepção de solidez e confiança como características
essenciais da Visão Prev. A substituição está sendo feita
inicialmente nos materiais eletrônicos e será estendida,
gradualmente, a todos os itens impressos, conforme forem se
esgotando para evitar gastos extras.

Na próxima edição, você
encontrará uma matéria completa
sobre a nova identidade e o
significado de cada elemento
visual. Aliás, o projeto editorial do
Mirante também estará alinhado
às mudanças!
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4eleições

É hora de escolher seus r
nos Conselhos da Visão P

P   

P   

A   

A  

D   

Seu plano de previdência complementar continuará fazendo parte de sua vida por muitos e muitos anos. 
Com ele, você tem condições de realizar seus sonhos para a aposentadoria, sobretudo manter uma boa renda
mensal. Portanto, sua gestão tem impacto direto sobre seu futuro.

É importante lembrar que nas principais decisões da entidade você estará representado por meio dos membros
eleitos para o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal. Por isso, sua participação no processo eleitoral, que
acontece de 3 a 23 de outubro, é fundamental. 

Os conselheiros escolhidos por você – participante ativo, autopatrocinado, BPD ou assistido – serão seus
representantes nas reuniões desses dois órgãos responsáveis pela governança e fiscalização da Visão Prev. 
A presença de conselheiros representando os participantes é uma garantia a mais de que a entidade é gerida de
forma transparente, segura, imparcial e eficiente. Confira as principais informações sobre as eleições e participe!

e As vagas disponíveis
Serão disputadas duas vagas para membros titulares e respectivos suplentes para o Conselho Deliberativo 
e uma vaga para membro titular e respectivo suplente para o Conselho Fiscal. Cada participante poderá votar
em apenas um candidato por Conselho, sendo que os mais votados ocuparão as vagas. Os suplentes serão 
os mais votados na sequência de cada Conselho.

e O que faz o Conselho Deliberativo
Responde pela avaliação e aprovação das grandes estratégias da Visão Prev como sua Política de
Investimentos, orçamento, planejamento, alterações no Estatuto ou nos Regulamentos dos planos, 
entre outros (para mais detalhes, consulte o Estatuto no site da entidade).
A partir dessas eleições, o Conselho Deliberativo terá 5 membros: 3 indicados pela patrocinadora 
e 2 eleitos pelos participantes.

e O que faz o Conselho Fiscal
Cuida da análise e aprovação das contas da entidade, descritas no balanço patrimonial, e do acompanhamento
da realização orçamentária e dos indicadores de gestão, entre outros (para mais informações, veja o Estatuto
no site da Visão Prev). 
A partir dessas eleições, o Conselho fiscal terá 3 membros: 2 indicados pela patrocinadora e 1 eleito pelos
participantes.

e Como votar
Todos os participantes ativos, autopatrocinados, BPD e assistidos podem votar, sem restrições. O processo
será exclusivamente eletrônico. A votação será feita em um site desenvolvido para o Processo Eleitoral 2016,
por meio do link disponível no site da Visão Prev ou pela URA (Unidade de Resposta Audível), através de um
número de telefone específico que será disponibilizado nos meios de comunicação da Visão Prev próximo ao
período de votação. Você deve ter recebido uma senha específica para votação, via e-mail ou sms, que poderá
ser usada uma única vez tanto no site quanto na URA. 

Importante:  O participante que não recebeu (ou esqueceu) sua senha para votação poderá recuperá-la 
na área restrita do site da Visão Prev.

e A posse 
Os conselheiros eleitos devem tomar posse em abril de 2017 e seu mandato irá até abril de 2020.

O  

Que    
-    

        
       
          

       
         

           
     

         
      

-    
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    s representantes
   o Prev

Propaganda dos candidatos

Período de votação

Apuração dos resultados

Auditoria externa

Divulgação dos resultados

22 de setembro a 21 de outubro

03 a 23 de outubro

24 de outubro

25 a 28 de outubro

31 de outubro

Participe: 
em menos de
um minuto
você registra
seu voto!

Dentro do banner “Eleições
2016” do site da Visão Prev,
você clica no link para
acessar um resumo da
experiência profissional e
formação de cada candidato
(com foto), bem como uma
mensagem com seus
objetivos como conselheiro.
Os candidatos também estão
liberados para planejar e
realizar suas campanhas.

O cronograma eleitoral

Quem são os candidatos
- Para o Conselho Deliberativo

Dorival Goes, assistido dos planos PreVisão e Visão Telefônica
Emílio José Fezzi, assistido do plano Visão Telefônica
George Sergio Dolce da Silva, participante autopatrocinado do plano Vivo Prev
Ilvo Ambrogini Junior, assistido do plano Visão Telefônica
Leonardo Kenji Ribeiro Kitajima, participante ativo do plano Visão Telefônica
Renata do Carmo M. Siqueiro Prieto, participante ativa do plano Visão Multi
e autopatrocinada do plano Visão Telefônica
Sueli Meschke Mendes Starke Rodrigues, participante ativa do plano Visão
Terra e autopatrocinada do plano Visão TGestiona

- Para o Conselho Fiscal
Anni Julia Erlinger de Oliveira, assistida do plano Visão Telefônica
Clovis Delboni Filho, assistido dos planos PreVisão e Visão Telefônica
Miguel Mantovani Junior, assistido dos planos PreVisão e Visão TGestiona
Milton Shigueo Takarada, assistido do plano Visão Telefônica
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6planejamento

Área do Participante tem n  
A Visão Prev está sempre
pensando em como ajudar 
seus participantes a tomar
decisões conscientes para
aproveitar ao máximo os
benefícios e facilidades de 
seus planos. A última novidade
nesse sentido é o Simulador 
de Benefícios, publicado desde
setembro na Área do Participante
para os planos Visão Multi, 
Visão Telefônica e Vivo Prev.
Entenda as facilidades que 
essa nova ferramenta
personalizada oferece para os
ativos, autopatrocinados e BPDs
que desejam conhecer e analisar
as opções e variáveis que 
têm à sua disposição antes 
da aposentadoria:

Tudo começa pelo acesso à área restrita do participante. Para isso, você 
deve digitar seu login (o número do seu CPF sem pontos ou traços) e, na
sequência, sua senha. Depois, é só clicar em “Simulador”.

• Se você ainda não cadastrou sua senha, deverá digitar seu CPF, data de
nascimento e confirmar seu nome. Um link para criação de senha será
enviado para o seu e-mail cadastrado na Visão Prev. Caso não tenha 
e-mail cadastrado, entre em contato com a Central de Atendimento.

Como está dentro da Área do Participante, o novo simulador proporciona uma
grande vantagem: ao ser acionado, ele já é carregado com todos os dados do
participante (tais como data de nascimento, salário e saldo atual). Essa é uma
facilidade interessante em relação ao “Simulador para Ativos” da área aberta
do site, no qual é preciso inserir as informações necessárias para a simulação.

Resgate
Nessa tela, o participante é informado sobre seu direito se quiser resgatar os
recursos acumulados (em caso de desligamento da patrocinadora). O cálculo
considera as regras de cada plano em relação ao quanto o participante pode
resgatar das contribuições feitas pela patrocinadora. Por isso, há diferença
entre seu saldo e o valor do resgate, considerando inclusive a incidência de
IR, conforme o regime de tributação escolhido na adesão.

Contribuições
Mostra o valor das
contribuições, de
acordo com as opções
escolhidas no menu 
do lado esquerdo.
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   m novo simulador

           
             

            
          

            

Renda Mensal
O participante pode simular seu benefício mensal nas condições 
que tem hoje (com os percentuais definidos para suas contribuições)
e calcular seu benefício, escolhendo no menu à esquerda: 

• se pretende ou não utilizar o saque à vista a partir de sua
aposentadoria (de até 30% do saldo total)

• qual a modalidade de renda que gostaria de ter 
(Prazo Determinado Mensal, Percentual sobre Saldo e
Percentual sobre Saldo Fixo)

É possível fazer uma estimativa do retorno anual dos investimentos 
e da evolução anual do salário do participante. Essas variáveis
também influenciam diretamente o saldo acumulado no futuro.
À medida que as escolhas vão sendo feitas, a tela à direita é
atualizada, mostrando o saldo acumulado e o valor do benefício a
cada ano (a partir dos 50 anos), bem como a alíquota efetiva do IR
(conforme o regime tributário definido pelo participante na adesão ao
plano) e o valor do imposto em reais. Cada idade é um cenário único.
Por exemplo, se o participante escolher se aposentar aos 53 anos de
idade, deve olhar para essa linha.

Opção de IR
A escolha da forma de tributação – pelo Regime Progressivo ou Regressivo – é feita no
momento de adesão ao plano e, por determinação legal, não pode mais ser alterada. 
No Progressivo, o benefício mensal será tributado conforme a tabela vigente do Imposto 
de Renda (a mesma usada para os salários).
No Regressivo, a alíquota começa em 35% e vai diminuindo 5 pontos percentuais 
a cada 2 anos até chegar a 10% (após 10 anos). Esse sistema vale para cada 
nova contribuição feita ao plano.
Quem optou pelo Regime Regressivo, ao fazer as simulações, irá visualizar as alíquotas 
de IR que incidirão em cada faixa de valores, de acordo com a “idade” das contribuições. 
Os exemplos de telas usados nessa matéria referem-se a esse modelo.            os

         ulo
            de

         
            e

        

Evolução de Saldo
Essa tela apresenta a
progressão do saldo do
participante, ano a ano, a
partir de sua idade atual,
sempre tendo em vista 
as premissas do menu 
à esquerda.

   
 

   s
   

  

Por que é útil 
fazer a simulação?
O simulador permite que você
elabore um planejamento
financeiro individual, de acordo
com suas características atuais 
e expectativas para seu futuro.
Assim, você poderá entender na
prática o que precisa fazer “para
chegar lá”, programando melhor
suas contribuições para atingir o
nível de renda mensal que gostaria
de ter ao se aposentar. 
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A certificação se reflete na melhoria
da gestão da qualidade. Mostra que 
a entidade se preocupa com a forma
como é vista pelos participantes e
assistidos e que está sempre aberta
a novas oportunidades para melhorar
seus procedimentos e serviços. 
É um cuidado muito positivo e que
merece ser valorizado por todos.

Antonio Marques Guedes
aposentado e ex-ombudsman 
do grupo Telefônica no Brasil

8governança

Trabalho reforçado para a conqui     
A Visão Prev acaba de concluir a certificação 

de todos os seus processos pela norma ISO 9001. 
O esforço para adequar os fluxos de trabalho às rígidas
exigências de qualidade da ISO começou em 2012 
com o compromisso das equipes para a certificação
das atividades de Relacionamento e Comunicação.
Desde então, houve mais quatro etapas com a
adequação de novos processos até chegar à auditoria
das últimas áreas, ocorrida em agosto deste ano 
e confirmada com a certificação em setembro 
(veja no quadro a cronologia do processo).

Como é característica da ISO, o trajeto até a
auditoria final feita pela empresa certificadora
demanda meses de muita dedicação das áreas
envolvidas, com apoio e acompanhamento da Diretoria
e participação de toda a entidade. A certificação de
processos pela norma ISO 9001 permite criar um
Sistema de Gestão da Qualidade que torna possível
checar continuamente a consistência dos processos,
avaliando e monitorando sua eficácia. 

Para isso, é feita uma revisão completa de todos os
fluxos de trabalho, manuais operacionais e interfaces
entre as áreas, por exemplo. Trata-se, portanto, 
de uma ótima oportunidade para rever e ajustar 
os procedimentos operacionais da entidade, 
tornando-os mais simples e eficazes. Esse conjunto 
de ações garante também maior transparência às
atividades e segurança à gestão, uma vez que qualquer
profissional, ao assumir uma posição na Visão Prev,
tem acesso à metodologia de desenvolvimento dos
trabalhos e aos fluxos operacionais. 

“O principal atributo que uma entidade de
previdência privada deve oferecer a seus participantes
e patrocinadoras é a confiança. E o selo de adequação
à norma ISO é uma maneira de reforçar a
confiabilidade de nosso trabalho em todas as etapas,
sendo, portanto, mais um importante aval de nossos
controles de governança”, avalia Marcelo Pezzutto,
diretor de Administração e Controle da Visão Prev. 
“A certificação é um grande diferencial da Visão Prev, 
já que poucas entidades de previdência podem se
orgulhar dessa conquista!”

Recursos Humanos, Tecnologia da
Informação, Controle de Gestão, Gerência
Jurídica, Riscos e Administrativo
f áreas de apoio que também dão suporte

aos outros processos

Tesouraria e Contabilidade
f áreas de apoio que dão

suporte aos demais 
fluxos

Atuarial, Benefícios e Seguridade 
f áreas que cuidam dos processos

previdenciários, com grande interação 
com toda a entidade

Investimentos e Empréstimos 
f foco na maior segurança dos

controles relativos à gestão
do patrimônio da entidade

2012

+
2013

+
2014

+
2015

+
2016

Relacionamento e Comunicação
f escolhidas para iniciar o processo

por terem maior interface com 
os participantes

As áreas certificadas a cada ano
Vale destacar que anualmente as áreas passam por
um processo de recertificação.
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A ISO (International Organization for Standardization) 
foi fundada em 1947, na Suíça, e é hoje a maior
desenvolvedora de normas voluntárias do mundo, 
com mais de 21.000 normas publicadas – entre elas, 
a ISO 9001 que faz parte da série ISO, a mais conhecida
internacionalmente. Lúcia Nunes, do Bureau Veritas
(empresa responsável pela auditoria na Visão Prev),
conversou com o Mirante sobre a certificação:

s    Qual o objetivo das normas ISO?
       A série foi inicialmente criada para estabelecer 

um padrão normativo mundial que assegure o
atendimento aos requisitos dos clientes quanto aos
produtos e, assim, facilitar o comércio internacional.
A série ISO 9000 é composta pela norma ISO 9000,
que tem foco nas definições e princípios, a ISO 9001,
que apresenta os requisitos para gerenciamento 
do sistema de gestão, e a ISO 9004, que foca 
as diretrizes para um sistema de gestão mais
eficiente e eficaz.

s    Como é o processo de certificação?
       Após ter implementado seu sistema de gestão, 

a empresa deve contatar o organismo certificador 
para realizar a auditoria inicial, feita em duas fases: 
na primeira, é analisado se o cliente está pronto 
para a certificação e, na segunda, são verificadas 
a implantação e manutenção do sistema de 
gestão, sendo que a empresa pode ou não 
ser recomendada para a certificação.

       Caso seja recomendada, uma equipe técnica interna
do Bureau Veritas avalia o processo de auditoria 
e toma a decisão de certificação – ou seja, aprova 
a recomendação do auditor para, então, o certificado 
ser emitido. Ele é válido por três anos e, anualmente, 
é realizada uma auditoria de manutenção.

s    Como ocorre a auditoria? 
       Ela é feita com base em evidências objetivas, obtidas

por meio de entrevistas, análise dos documentos
apresentados pela organização e observação das
atividades em execução.

    nquista total da ISO 9001

Foi também concluída, recentemente, a implantação de um novo sistema de controles internos na 
Visão Prev, o Soft Expert (SE), que possui nove módulos. Entre suas atividades, estão o acompanhamento
de obrigações legais, gestão de contratos, gerenciamento eletrônico de documentos, modelagem 
e avaliação de processos, análise de ciclos de auditoria, gestão de riscos e indicadores de metas,
permitindo ganhos de eficiência, economia de recursos, otimização de fluxos e melhoria dos controles.
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10educação financeira

o   Educação financeira começa em casa?
       Sem dúvida, ela começa com o exemplo dos pais. Não há nada que seja

páreo para isso: a partir do que as crianças ouvem ou deixam de ouvir,
observam ou deixam de observar, elas vão construindo uma determinada
ideia em relação ao uso do dinheiro e isso acontece cada vez mais
cedo. Muitos pensadores – como Freud e Piaget – escreveram sobre as
marcas que ficam da primeira infância e como passamos o resto da vida
tentando nos acertar com essas marcas. Isso vale para os mais diversos
aspectos, inclusive o dinheiro. 

o   Que tipo de comportamento é bom reforçar?
       É muito positivo que os pais sejam capazes de desenvolver alguma forma

de poupança, que não tenham comportamentos intempestivos em relação
ao consumo nem se endividem de maneira perigosa ou irresponsável. 
Uma lição marcante vem do simples fato de se fazer uma lista antes 
de ir ao supermercado. Uma parcela mínima da população brasileira 
se preocupa com isso e, no entanto, esse é um tópico elementar de
organização financeira que evita improvisos de última hora. As crianças
podem inclusive participar da elaboração da lista, checando se é preciso
comprar sabonete, pasta de dente ou shampoo e, no supermercado, 
deixá-las encarregadas desses itens. Ensina-se, assim, a comparar marcas,
preços e avaliar promoções.

o   E se os pais têm dificuldade para lidar com dinheiro?
       Há um paradoxo curioso no processo de educação dos filhos: às vezes,

mesmo quando não conseguimos ser exatamente o melhor modelo, o fato
de admitirmos nossas falhas é essencial. É claro que não pode ser nada 
do tipo “olha, comigo não funcionou, meti os pés pelas mãos, mas quero
que com você seja diferente”. Será mais eficaz se, além de admitir suas
limitações, os pais se esforçarem para ter novas atitudes em relação 
ao dinheiro. Os comportamentos que queremos ver em nossos filhos
precisam, de alguma forma, ser assumidos por nós mesmos.

o   Qual é o papel de outros adultos – como avós, tios e primos – nesse
aprendizado?

       A eles cabem essencialmente duas tarefas. Em primeiro lugar, serem fontes
de boas histórias: como eu fazia na sua idade, como me organizava com
dinheiro, como eu brincava sem dinheiro, como fiz para comprar algo que
queria muito (vendi brigadeiro na escola, lavei o carro do vizinho)... 
Isso fornece à criança referências e instrumentos para que possa ir
construindo sua relação com o dinheiro. Esses adultos devem também
servir como reforço aos pais e nunca se opor ao que eles estão tentando
ensinar. Ou seja, não dar dinheiro sem a permissão dos pais ou completar 
o valor de um bem que a criança está poupando para comprar.

o   Quais seriam as atitudes a evitar?
       Um erro comum é quando o único passeio da família é ir ao shopping, 

pois isso pode levar a criança a associar lazer a consumo. Quando se está
no shopping ou no supermercado, os pais devem resistir a chiliques e
sustentar suas decisões. Mas o essencial mesmo é ter ocasiões de
convivência prazerosa que não envolvam qualquer forma de consumo. 

        É recomendável falar de dinheiro como uma coisa boa que nos permite
realizar nossos sonhos e não somente quando a família atravessa uma

O conhecido vídeo “Children see,
children do” (Crianças veem,
crianças fazem), disponível na
internet, mostra em pouco mais 
de um minuto o enorme valor do
exemplo dos pais para que seus
filhos se tornem adultos educados,
empáticos e justos. Não adianta 
ter um discurso equilibrado e
responsável se as atitudes no dia 
a dia estão em total descompasso
com o que é dito.

Quando se fala em educação
financeira, o princípio é exatamente
o mesmo: o comportamento dos
pais (e de outros adultos próximos
como avós, tios e primos) é
essencial para que as crianças
aprendam a desenvolver uma
relação positiva com o dinheiro. 
O Mirante conversou com a
educadora, escritora e pesquisadora 
Cássia D’Aquino Filocre, responsável
pela criação e coordenação de
programas de educação financeira
no Brasil e no exterior. Acompanhe:
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No site www.educacaofinanceira.com.br,
Cássia D’Aquino aborda o tema sob 
os mais diversos ângulos, com artigos,
vídeos e até uma calculadora para
ajudar a pensar na “mesada ideal”, 
além de jogos para as crianças.

situação difícil. Nesses momentos, a criança tem que ser comunicada, mas
sempre de acordo com sua idade e capacidade de compreensão e com cuidado
para não deixá-la angustiada e insegura. Além disso, quando houver uma
retomada financeira, não se deve sair comprando carro novo em mil parcelas, 
ir para Miami ou trocar o celular pelo último modelo e reiniciar um ciclo 
de gastos desmedidos. Senão, a criança vai pensar: aqui em casa quando 
não tem dinheiro, meus pais piram, mas quando têm, eles piram também!

o   Qual sua avaliação da famosa mesada? 
       Acredito que essa é uma das muitas formas de se ensinar a lidar com dinheiro.

Eu costumo recomendar para os pais que têm filhos até 10 anos que ofereçam
a semanada, pois sua gestão é mais simples. O valor deve ser de R$ 1 por
idade por semana. Ou seja, se a criança tem 9 anos, ela receberá R$ 9 por
semana. Acima dessa idade, o cálculo sofre algumas modificações (no meu
site, há uma calculadora que orienta essa definição). Naturalmente essas
quantias são apenas uma recomendação geral. A ideia é que seja um valor
que permita à criança gastar uma parte e constituir uma pequena poupança
de curto prazo.   A verdade é que a mesada exige muito dos pais. Eles não
podem esquecer o dia certo do pagamento e devem resistir à tentação de
punir a criança por qualquer coisa com a retirada da mesada ou da semanada. 

o   Comprar “serviços” das crianças é uma boa ideia? 
       Isso não deve ser uma condição para o pagamento da mesada, do tipo: 

você só vai receber se arrumar o seu quarto ou se retirar a louça da mesa. 
A criança tem que arrumar o quarto ou retirar a louça da mesa porque ela faz
parte de uma família e mora em uma casa que merece os cuidados de todos.
Agora, gosto muito da ideia de ter uma lista de “contratação de serviços” à qual
os filhos podem recorrer quando precisam de recursos. Mas devem ser
atividades para as quais se pagaria a alguém de fora como lavar o carro ou dar
banho no cachorro. Para isso, é bom ter uma “tabela de preços” e é fundamental
estar atento à qualidade das tarefas. Não pode ser um jogo de faz de conta.

    o um bom exemplo!
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Ouvidoria completa dois anos de a   
Prestar um bom atendimento é assegurar que todas as demandas - por mais simples 

ou complexas que sejam - recebam a atenção merecida. Mais que isso: procurar excelência 
é fazer de cada manifestação uma fonte de informação para corrigir problemas futuros. Certo?

Pois esses cuidados fazem parte dos esforços diários da equipe da Visão Prev. Se falhas
acontecem, é essencial estabelecer procedimentos para lidar com essas situações. Por isso, 
a entidade implantou, em setembro de 2014, um canal para atender seus participantes e
assistidos: a Ouvidoria. Ele foi criado para reforçar a transparência das atividades da Visão Prev 
e de seu relacionamento com os diferentes públicos-alvo e reflete as melhores práticas 
de governança do setor. 

“A Ouvidoria é um canal de comunicação recursal - ou seja, ela só pode ser acionada depois de
ocorrido um contato insatisfatório com os outros meios de atendimento disponíveis. Ela busca
soluções positivas para as reclamações, sugestões e críticas dos participantes e sua principal
meta é evitar a reincidência de procedimentos que se mostraram inadequados. As demandas
recebidas pela Ouvidoria são tratadas, em conjunto, pela Diretoria, os gestores das áreas
impactadas e a Auditoria Interna”, explica Elaine Turatti, ouvidora da Visão Prev que é certificada
pela Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman.

Oportunidades de melhoria
Um bom exemplo das atividades da Ouvidoria é o tratamento dado às demandas de

portabilidade ou envio de boletos aos autopatrocinados que são imediatamente repassadas 
às áreas técnicas responsáveis que solucionam os impasses. Cada nova demanda gera uma
pesquisa interna para identificação das razões que levaram o participante a reclamar dos
serviços prestados pela entidade. Se a causa for relacionada a procedimentos da Visão Prev 
ou se houver oportunidade de aprimorar sua atuação, a Ouvidoria sugere, em conjunto com as
áreas impactadas, ações de melhoria que deverão ser implantadas pelas áreas técnicas 
e monitoradas pela Auditoria Interna, com constante reporte para a Diretoria Executiva 
e Conselhos Deliberativo e Fiscal da entidade.

Desde sua criação, a Ouvidoria registrou uma média mensal de 7,5 demandas. Mensalmente, é
feito um comparativo das ligações recebidas pela Central de Atendimento com as solicitações
analisadas pela Ouvidoria e os resultados não chegam a 1% dos chamados respondidos pelos
analistas da Central. Ou seja, são poucos os casos de insatisfação.

Da mesma forma, é alto o índice de satisfação com a atuação da Ouvidoria. Vale destacar,
porém, que o canal não pode interferir em assuntos fora do escopo da entidade como, por
exemplo, as questões sobre alteração do regime de tributação escolhido pelo participante na
adesão ao plano ou outros questionamentos ligados à legislação que rege o setor de previdência
complementar no país. 
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    de atenção aos participantes

•  Recebe, analisa e direciona as
manifestações recebidas, com
independência, imparcialidade 
e confidencialidade 

•  Aciona as áreas técnicas em 
busca de subsídios para finalizar
suas análises 

•  Identifica alternativas, quando
possíveis, para a solução das
demandas 

•  Informa o andamento das 
demandas ao reclamante 

•  Emite recomendações para a
melhoria da gestão e dos processos
da entidade 

•  Atua na mediação de conflitos 
e na facilitação do diálogo 

•  Acompanha o tempo de atendimento
das demandas, buscando atingir 
o prazo de resolução em até 
oito dias úteis

•  Não substitui canais de
relacionamento como Fale Conosco,
e-mail, Central de Atendimento e
chat, 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 demandas que estejam
na esfera judicial

Como acessar
Se estiver descontente com o atendimento recebido para sua
demanda em outro canal de relacionamento da Visão Prev, o
participante deve preencher o formulário disponível no site da
entidade Æ Canais de Atendimento e Relacionamento (na parte
inferior da página principal) Æ Ouvidoria. Sua manifestação 
será respondida em até oito dias úteis.

Importante: É preciso já ter utilizado outro canal e possuir,
necessariamente, o número de protocolo do atendimento. 

O Canal de Denúncias
Juntamente com a Ouvidoria, a Visão Prev colocou no ar seu Canal de Denúncias em setembro de 2014. 
Sua função é receber e tratar manifestações sobre desvios de conduta, comportamentos antiéticos,
fraudes ou corrupção relativas a todos os públicos-alvo de seu Código de Ética (colaboradores da entidade,
conselheiros, patrocinadores, membros de comitês e fornecedores).

Para formalizar uma denúncia, não é necessário se identificar e todas as informações serão mantidas
em sigilo. Há três opções:

•  Pelo site da Visão Prev: Canais de Atendimento e Relacionamento (na parte inferior da página
principal) Æ Canal de Denúncias 

•  Pelo e-mail do Comitê de Conduta e Ética: comitedeetica@visaoprev.com.br

•  Pelo correio: Comitê de Conduta e Ética, na sede da entidade (Rua Desembargador Eliseu
Guilherme, 53, 4º andar – Paraíso – CEP 04004-300 – São Paulo/SP)

O que a
Ouvidoria faz?

O que a Ouvidoria
não faz?
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URA ajuda você a ganhar tempo
No corre-corre do mundo atual, nas grandes e pequenas cidades, 

qualquer minuto economizado é bem-vindo. Pensando nisso, a Visão Prev
está disponibilizando, desde o início de agosto, sua Unidade de Resposta
Audível (URA) que deverá agilizar os serviços da Central de Atendimento. 

A URA recebe as ligações e, de acordo com a opção selecionada,
reconhece o tipo de atendimento mais adequado (automático ou via
analista) para cada contato. A ideia é facilitar a identificação do participante
e seu acesso às informações mais simples e frequentes. Para a Central 
de Atendimento, a URA otimiza o tempo utilizado para acessar o cadastro 
do participante e registrar o motivo (assunto) da chamada, o que permite
aos analistas se concentrar na solução das demandas mais complexas 
ou específicas e realizar contatos ativos com os participantes para 
antecipar suas necessidades.

Antes de entrar no ar, a novidade foi testada por participantes e assistidos
de diferentes planos e faixas etárias a fim de ouvir e implementar suas
opiniões e sugestões para aprimorar o sistema. Desde sua implantação, 
a URA vem sendo monitorada de perto para acompanhar os atendimentos 
e avaliações dos usuários.

Identificação automática
A URA está programada para identificar o participante que ligar utilizando

seu número de celular cadastrado no sistema. Para os casos de ligações
originadas de outros telefones, é necessário digitar o número do CPF.

Uma vez identificado, a URA busca no cadastro do participante algumas
informações chaves antes de iniciar o atendimento e transmite avisos
importantes, em casos, por exemplo, de cadastro incompleto ou proximidade
do vencimento de boleto de empréstimo ou autopatrocínio, além informar
sobre assuntos específicos como períodos de alteração de perfil de
investimento ou modalidade de renda, entrega de informe de rendimentos 
e incentivo fiscal.

As opções disponíveis
No menu principal, o participante pode saber se já está elegível à

aposentadoria e como começar a receber o benefício. Na opção para falar
sobre empréstimos, é possível verificar o status do contrato de abertura de
crédito, ouvir o saldo devedor e pedir boletos de quitação ou amortização.

Pode-se também consultar o status de recepção e análise de documentos
enviados para solicitações de resgate e saque adicional, atualização 
de beneficiários ou alteração de contribuição, por exemplo.

Ainda no menu inicial, o participante pode optar por ouvir dicas para
solucionar problemas de acesso ao site ou atualizar seu e-mail para 
receber nova senha. 

É importante reforçar que a implantação da URA teve como objetivo
otimizar o atendimento. Para assuntos mais específicos e que requerem
análises mais detalhadas ou quando as opções oferecidas no menu inicial 
não atendem a necessidade do participante, ele consegue facilmente 
transitar na URA e ser atendido por um analista.

Agendamento online
Para agilizar e simplificar o contato
com os profissionais da Visão Prev, já
é possível também agendar online
atendimentos presenciais (na sede
da entidade), via Skype ou por
telefone. O participante pode
escolher a melhor data, horário e tipo
de atendimento e fornecer uma
descrição prévia do tema a ser
discutido diretamente no site da
Visão Prev Æ Canais de Atendimento
e Relacionamento (na parte inferior
da página principal) Æ Agende seu
atendimento.
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15 com a palavra

Veja mais fotos 
na galeria do 
Mirante online.

“Filho de peixe, peixinho é”, diz o ditado popular. Nesse caso, nem 
sempre foi assim... Há nove anos, Juliana decidiu se candidatar a uma vaga
temporária na Telemig Celular depois de seu pai lhe avisar sobre o processo
seletivo. “Tinha 22 anos, ainda estava na faculdade e prestes a concluir 
meu estágio. Confesso que demorei cerca de três anos para aderir ao plano 
de previdência complementar e foi depois de muitos ‘puxões de orelha’ 
do meu pai que resolvi participar”, conta Juliana.

Já com Paulo, a história foi diferente. Ele entrou na Telemig a conselho 
da mãe que sempre lhe dizia que ele deveria trabalhar em uma empresa
grande. Ao conseguir o emprego, ela falou: é aí que você vai se aposentar.
Suas palavras foram proféticas, ele completou 32 anos na organização 
até sair da ativa. “A empresa era nova, muitas pessoas ficaram em dúvida 
se optavam ou não pelo plano de previdência. Minha decisão foi imediata, 
pois logo de cara achei importante fazer uma reserva para o futuro. 
Além disso, o plano tinha uma vantagem imbatível, com a contrapartida 
de 100% da patrocinadora!”, destaca.

Na época, vários colegas de Paulo não aderiram ao plano. “Conversava
bastante com eles, mas nem todos aceitaram meus conselhos e muitos só
perceberam que tinham feito a escolha errada dez, doze anos depois, e se
arrependeram, pois viram que era um benefício excelente. Apesar da
poupança que fiz ao longo do tempo e de conseguir também conquistar
certo patrimônio, poder contar com os recursos do meu plano me
proporciona grande sossego”, garante. “Aproveito tudo o que a
aposentadoria tem de melhor, principalmente viajar com a minha esposa.”

Foi o exemplo e a insistência do pai que acabaram por motivar Juliana.
“Ele sempre conversou muito, comigo e meus irmãos, sobre como é
fundamental ter um plano de previdência complementar, principalmente
porque o destino da Previdência Social é tão incerto. Afinal, todos sabem
que, um dia, a conta do INSS não vai fechar. Quero no futuro desfrutar 
a tranquilidade que meu pai tem na aposentadoria”, explica Juliana.

Hoje, Juliana também é uma grande incentivadora dos colegas. 
“É uma oportunidade que deve ser aproveitada, são poucas as empresas 
que oferecem esse benefício a seus colaboradores e temos que valorizá-lo”,
recomenda. E Paulo completa: “Não adianta gastar tudo agora, é preciso
pensar no futuro, meus três filhos que estão na ativa felizmente 
seguiram meus conselhos.”

Paulo Augusto Guimarães de Matos, 62 anos, casado, pai de
quatro filhos, aposentou-se há mais de seis anos. Juliana Costa
de Lima Guimarães de Matos, 31 anos, casada, mãe de uma
menina de oito meses, é colaboradora do grupo Telefônica. 
O que eles têm em comum além de serem pai e filha? 
Com histórias diferentes, a trajetória de vida de cada um fez com
que, um dia, decidissem olhar o futuro de maneira previdente. 
Os dois são participantes da Visão Prev: ele como assistido do
plano PreVisão e ela como ativa do plano Vivo Prev.

Bons conselhos de pai, 
nas palavras e atitudes

VOCê PODE SUGERIR SUA
PARTICIPAçãO OU DE UM COLEGA

NESTA SEçãO PELO E-MAIL
comunicacao@visaoprev.com.br.
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Desempenho dos investimentos
(Agosto de 2016)

Rentabilidade Gerencial Consolidada
Segmento                                            1º TRI       2º TRI         jul/16        ago/16      ACUM. 2016
Renda Fixa                                              5,66%        4,00%          1,51%          1,09%              12,76%   

Renda Variável                                       8,89%        3,00%          9,97%          0,25%              23,65% 

Empréstimos                                          5,39%        3,79%          1,55%          1,02%              12,22%    

Global                                                      5,74%        3,93%          1,89%          1,05%              13,16%

Rentabilidade dos Planos
Plano                                                    1º TRI       2º TRI         jul/16        ago/16      ACUM. 2016
TCOPrev                                                 8,07%        4,72%          3,16%          0,88%             17,78%

Rentabilidade dos Perfis de Investimentos

Perfil                                                     1º TRI       2º TRI         jul/16        ago/16      ACUM. 2016
Conservador                                          4,56%        3,31%         1,19%         1,16%             10,58% 

Moderado                                              8,02%        4,72%         3,16%         0,88%             17,72% 

Agressivo                                               8,91%        5,05%         4,29%         0,78%             20,24% 

Agressivo Renda Fixa Longo Prazo   13,05%      7,68%         2,86%         0,75%             26,15% 

Super Conservador                              3,33%        3,41%         1,13%         1,23%              9,39%

Indicadores Financeiros
Indicadores                                          1º TRI       2º TRI         jul/16        ago/16      ACUM. 2016
Poupança                                              1,96%        2,00%         0,66%         0,76%              5,48%  

IPCA                                                        2,62%        1,75%         0,52%         0,44%              5,42%  

CDI                                                          3,25%        3,36%         1,11%         1,21%              9,21%    

SELIC                                                     3,26%       3,36%         1,11%         1,22%              9,22% 

Ibovespa                                               15,47%      2,94%        11,22%        1,03%             33,57%

IBrX                                                        13,92%      3,35%        11,31%        1,12%             32,53% 

*em agosto de 2016

Alocação do plano*

Alocação por 
perfil de investimento*

Títulos atrelados à inflação

Títulos prefixados

Títulos pós-fixados

Renda Variável

Empréstimos

Invest Ext

TCOPrev

74,00%7,52%

0,33%

0,56%

16,39%

Conservador

Moderado

Agressivo

Agressivo
Renda Fixa
Longo Prazo

88,62%

1,07%

10,31%

63,48%

4,72%

1,93%

1,49%
1,99%

26,39%

Super Conservador

99,33%

0,67%

91,39%

1,92% 3,04%
3,65%

73,07%7,43%

1,36%

0,55%

1,20%

16,39%

ChatOnline

Mirante Visão Prev é um informativo bi  mes  tral da Visão Prev Sociedade de Pre  vi dên cia Complemen-
tar • Rua Desem bar  ga dor Eliseu Guilherme, 53, 4º andar – Paraíso – 04004-030 – São Paulo/SP. A
entidade não se responsabiliza por decisões to madas com base nas matérias di vul ga das nesta pu -
 blicação. Coorde nação: Carla Tassini Bonzo e Kelly Hellen Bastos Alves. Con se lho Deli be rativo: Breno
Rodrigo Pacheco de Oliveira, Dorival Goes, Emílio José Fezzi, Luis Carlos da Costa Plaster, Marcelo
Barbosa Correa, Stael Prata Silva Filho, Sueli Meschke Mendes Starke Rodrigues e Vasco Gruber
Franco. Con se lho Fiscal: Rodrigo Rossi Monari, Alexandre Cruz Alves, Alfredo Sirufo Colosimo, Alipio
Alves Torres Júnior, Jacqueline Vasconcelos da Silva, Leonardo Kenji Ribeiro Kitajima, Miguel Man-
tovani Júnior e Patricia Aparecida Vieira de Andrade. Di re to ria Exe cutiva: Paula Bragança França
Mansur, Alvaro José Camassari de Gonzaga, João Marcos Ruzzante e Marcelo Domingos Pezzutto.
Ela bo  ra ção: Pa la vra. Oficina de Textos, fone: (11) 3034-0007. Edi to ra: Beth Leites (MTb 20.273/SP).
Acom pa nha mento: Vera Bella. Projeto Gráfico: Lu cia  ne Ramos.

Canais de
Relacionamento

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

0800 771 7738
(para São Paulo interior e demais
estados)

atendimento@visaoprev.com.br 
facebook.com/visaoprevprevidencia 
Programa Visão Educa:
www.visaoeduca.com.br
www.visaoprev.com.br

De segunda a
sexta-feira

das 7h às 19h

Quer saber mais sobre 

os investimentos da 

Visão Prev? Então, confira as

tabelas comentadas no site

www.visaoprev.com.br.

1,20%
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