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Uma verdadeira (r)evolução digital
Com o projeto “Entidade Digital”, a Visão Prev está aprimorando ainda mais as opções de
comunicação e atendimento com base em tecnologia da informação. O objetivo é garantir maior
praticidade e conveniência ao relacionamento com você, a qualquer hora e em qualquer lugar!
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Yes, nós temos vantagens!
As duas parcerias mais recentes do Clube de Vantagens 

da Visão Prev são da área educacional. As escolas de 
idiomas que acabam de entrar no Clube e dão descontos 
aos participantes são:

• A Think English, de São Paulo, que disponibiliza cursos
presenciais de inglês, português, espanhol, francês, 
italiano e alemão no local de preferência do aluno  

• A English Live (antiga English Town) que oferece 
cursos de inglês totalmente online

Saber outros idiomas é um grande diferencial no mercado 
de trabalho e em sua formação pessoal. Vale a pena, portanto,
conhecer melhor essas e outras parcerias no site, acesse aqui.

Tudo pronto para a Declaração de IR?
O prazo para entregar sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda à Receita Federal vai até 28 de abril.

Confira todas as informações sobre como e onde declarar os dados relativos ao seu plano de previdência na 
edição 65 do Mirante (clique aqui para acessar). 

Importante para quem tem empréstimo* junto à Visão Prev:
e É preciso declarar o saldo devedor em 12/2016. Para obter essa informação, basta entrar na área restrita do

site da Visão Prev (com seu login e senha) e acessar Guia de EmpréstimoÆ Ver ExtratoÆ AçõesÆ Imprimir
ExtratoÆ Localizar o mês de 12/2016 e, em Total, constará o valor do saldo devedor.

e Para os contratos quitados, é necessário (também na área restrita do site) acessar Guia de EmpréstimosÆ
AçõesÆHistórico de EmpréstimosÆ Ver ExtratoÆ AçõesÆ Imprimir ExtratoÆ Localizar o mês de 12/2016
e, em Total, constará o valor do saldo devedor.

e Se houver mais de um contrato ativo ou quitado, deve-se repetir as etapas descritas acima para todos e somar
os saldos obtidos.

e O valor total do saldo devedor do empréstimo deverá ser declarado no item “Dívidas e Ônus Reais” com o
Código “13 – Outras pessoas jurídicas”. 

*Não é obrigatória a declaração de ônus e dívidas com valor igual ou inferior a R$ 5.000,00.

Visão Prev está em novo endereço 
Desde o dia 27 de março, a equipe da Visão Prev está de casa nova. A mudança foi motivada por dois fatores

básicos: 1) um estudo financeiro indicou que, em função da redução dos preços dos imóveis e do momento
econômico atual, a aquisição de uma sede própria geraria retorno melhor do que o investimento dos recursos no
mercado financeiro versus o pagamento de aluguéis mensais; 2) a disponibilidade de um ambiente mais adequado
para os colaboradores e para o atendimento dos participantes.

4 O novo endereço é Alameda Santos, 787, 1° andar – Edifício Platinum 
CEP 01419-001 – Jardim Paulista, São Paulo / SP

4 A nova sede fica a cerca de 1 quilômetro do edifício antigo e está próxima à Estação Brigadeiro do metrô
(400 metros)

4 Os telefones permanecem os mesmos

Uma iniciativa que facilita seu acesso a produtos 
e serviços diferenciados, com preços e condições especiais.

www.clubevisaoprev.com.br
http://jornalmirante.visaoprev.com.br/?pagina=9
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Rentabilidade
Você encontra aqui o “Quadro de Rentabilidade”

que é atualizado diariamente. Nele, estão: o
desempenho da cota dos perfis de investimento e
do plano PreVisão no dia, no mês, o acumulado em
diferentes períodos, o IPCA e o comparativo com os
respectivos benchmarks. Clique aqui.

É bom destacar que os valores são atualizados
com base na cota prevista que ainda será validada.
Ou seja, pode haver uma pequena diferença entre
os dados demonstrados nesse quadro e os da área
fechada que utilizam a cota oficial.

No site > Área aberta > Investimentos
A partir dessa edição, o Mirante traz
uma série de matérias sobre as
informações e funcionalidades que
você encontra no site da Visão Prev.
Assim, você pode explorar melhor
tudo o que a entidade coloca ao seu
alcance para que você saiba mais
sobre o seu plano e possa fazer seu
planejamento previdenciário da
melhor forma possível. Vamos
começar pela aba Investimentos 
na área aberta do site. Confira:

Política de Investimentos
As Políticas detalhadas dos cinco planos da Visão Prev e do Plano de Gestão Administrativa. Nesses documentos, estão formalizados

os objetivos e restrições para investimento dos recursos, com detalhamento das estratégias, parâmetros e instrumentos para cada
segmento de ativos autorizado, conforme os limites de alocação. As Políticas de Investimentos são revistas anualmente. Clique aqui.

Lâminas de Investimentos
As lâminas (clique aqui) mostram um breve resumo das principais características

de cada perfil, contendo:
• Objetivo 
• Alocação dos recursos nos diferentes segmentos (em %)
• Volatilidade (intensidade e frequência em que podem ocorrer as oscilações na

rentabilidade da carteira)
• Política de investimento resumida, com os tipos de ativos
• Benchmarks dos segmentos (índices de referência usados para avaliar o 

desempenho dos rendimentos)
• Comparativo do grau de volatilidade dos perfis

Na próxima edição, você conhecerá as informações sobre os investimentos
que estão disponíveis da área fechada do site (acesso com seu login e senha). 

Relatório do Participante
Nesse Relatório, é apresentada a distribuição detalhada dos investimentos da carteira dos planos de Contribuição Definida/CD (tipo

de título e emissor, volume em reais, em percentuais e prazos médios de vencimento), bem como o acompanhamento de performance,
gráficos de rentabilidade e os fluxos de recebimentos de cada perfil e do plano PreVisão, entre outros dados. Clique aqui.

https://www.visaoprev.com.br/investimentos/rentabilidade
https://www.visaoprev.com.br/investimentos/politica-investimentos
https://www.visaoprev.com.br/investimentos/laminas-investimentos
https://www.visaoprev.com.br/images/documentos/relatorios/relatorio_participante.pdf
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Novos conselheiros 
assumem seus cargos

Conselho Deliberativo
Conta com 5 membros efetivos – 3 indicados pela patrocinadora e 2 eleitos pelos participantes, em

outubro do ano passado. Na impossibilidade de comparecimento do membro efetivo às reuniões do Conselho
Deliberativo, ele deverá ser substituído por seu suplente fixo, conforme indicado no quadro abaixo.  

Os membros do Conselho Deliberativo são responsáveis por analisar e aprovar as diretrizes de operação e
administração da entidade, bem como sua Política de Investimentos, orçamento, planejamento, alterações
no Estatuto ou nos Regulamentos dos planos e auditorias internas ou contratadas, entre outras atribuições.

No dia 10 de abril, os
novos membros do
Conselho Deliberativo 
e do Conselho Fiscal 
da Visão Prev iniciaram
seu mandato. 
Nos próximos três anos,
em conjunto com a
equipe da entidade, 
eles vão garantir que
seja cumprida a Missão
Institucional da Visão
Prev – Promover
condições para um
futuro digno aos 
seus participantes e
familiares por meio 
de uma gestão
excelente de planos 
de previdência –
com transparência,
integridade e
profissionalismo. 
Em outubro, os
participantes elegeram
seus representantes
nesses dois órgãos
(acesse o link na
próxima página).
Conheça a formação
completa dos 
novos Conselhos:

Secretário geral e diretor
jurídico (diretor
estatutário) 
e secretário geral 
do Conselho de
Administração. 
Está no Grupo
Telefônica desde 2005.

Diretor de Finanças 
e Cobranças da
Telefônica Brasil S.A. 
Está no Grupo
Telefônica 
desde 2000.

Ex-presidente 
da Visão Prev,
atuou no 
Grupo Telefônica
por mais de 
30 anos e hoje 
é assistido 
da entidade.

Representantes indicados pelas patrocinadoras
Membros efetivos:
Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira (presidente)

Rodrigo Rossi Monari

Stael Prata Silva Filho (independente)

Membros suplentes:
João Orlando Lima Carneiro

Luis Carlos da Costa Plaster

Ademir José Mallmann

Representantes eleitos pelos participantes
Membros efetivos:
Emílio José Fezzi
Leonardo Kenji Ribeiro Kitajima

Membros suplentes:
Renata Prieto
Ilvo Ambrogini Junior

Diretor de
Contabilidade e
Processos
Financeiros da
Telefônica Brasil S.A. 
Está no Grupo
Telefônica 
desde 1999.

Diretor de
Relações com
Investidores 
da Telefônica
Brasil S.A. 
Está no Grupo
Telefônica 
desde 2001.

Ex-presidente 
da Visão Prev,
atuou no Grupo
Telefônica de
1999 a 2010 e
hoje é assistido
da entidade.
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Clique aqui para acessar a matéria
sobre o resultado das eleições, com as
apresentações e fotos dos conselheiros
escolhidos pelos participantes,
divulgada na edição 64 do Mirante.

Gerente da Divisão 
de Práticas Contábeis
e Reporting da
Telefônica Brasil. Está
no Grupo Telefônica
desde 1998.

Gerente de Divisão
de Consolidação,
MIS e Reporting.
Está no Grupo
Telefônica 
desde 2004.

Representantes indicados pelas patrocinadoras
Membros efetivos:
Kleston Santos Faria (presidente)

Cleuton Augusto Alves

Membros suplentes:
Ricardo Felipe Borges Pereira

Alexandre Hideo Kitahara

Representantes eleitos pelos participantes
Membro efetivo:
Anni Julia Erlinger de Oliveira

Membro suplente:
Milton Shigueo Takarada

Diretor de
Serviços
Financeiros da
Telefônica Brasil
S.A. Está no 
Grupo Telefônica
desde 2007.

Diretor de
Controladoria e
Revenue Assurance
da Telefônica 
Brasil S.A. Está no
Grupo Telefônica
desde 2009.

Conselho Fiscal
É composto por 3 membros efetivos – 2 indicados pela patrocinadora e 1 eleito pelos

participantes, em outubro do ano passado. Assim como no Conselho Deliberativo, os membros
efetivos do Conselho Fiscal contam com seus suplentes fixos que poderão substituí-los na
impossibilidade de comparecimento às reuniões.

Os conselheiros fiscais são responsáveis pela fiscalização da Visão Prev, zelando
principalmente por sua gestão econômico-financeira e atuarial.

http://jornalmirante.visaoprev.com.br/edicao/64?pagina=9
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Como está a relação risco/retorno de uma determinada categoria
de papéis? É uma boa ideia investir no exterior? Onde? Como vem se
comportando a Bolsa? Quais as perspectivas de cenário? As
respostas para essas – e muitas outras! – perguntas são o principal
foco das reuniões mensais do Comitê de Investimentos. Criado em
2010, ele é um órgão de assessoramento que avalia, monitora e
recomenda as melhores alternativas para rentabilizar os recursos
administrados pela Visão Prev.

Seus cinco membros devem ter nível superior, experiência de pelo
menos três anos na área financeira ou de investimentos e possuir
certificação que comprove sua experiência.  Vale destacar que o Comitê
representa mais uma boa prática de governança da Visão Prev, já que
não existe obrigatoriedade desse tipo de órgão nas entidades de
previdência complementar. E quem lucra com isso é você (como
comprovam as rentabilidades das carteiras da Visão Prev)!

Um time de craques para analisar
seus investimentos

Os membros do Comitê
j   Marcelo Domingos Pezzutto 
       Diretor executivo da Visão Prev desde 2010 e Administrador Estatutário

Tecnicamente Qualificado (AETQ) desde 2016. Está no Grupo Telefônica
há mais de 17 anos. Faz parte do Comitê desde junho de 2014 e 
é seu atual presidente.

j   Manoel Carlos Carreiro do Rego
       Consultor financeiro da AVISÃO – Associação dos Participantes da Visão

Prev. Atuou no Grupo Telefônica de 1977 a 2009. Está no Comitê desde
abril de 2013, representando os assistidos.

j   Luis Carlos da Costa Plaster 
       Diretor de Relações com Investidores da Telefônica Brasil S.A. 

Está no Grupo Telefônica desde 2001. Participa do Comitê 
desde maio de 2015, representando a patrocinadora.

j   Luiz Carlos Moreira Lima
       Sócio-fundador e diretor executivo na Berkana 

Patrimônio desde 2000. É membro independente 
do Comitê desde junho de 2016.

j   Gustavo de Castro Araújo 
       Gerente sênior de Risco, Controle e Operações Financeiras 

da Telefônica Brasil S.A. Está no Grupo Telefônica desde 2014. 
Entrou no Comitê em março deste ano, representando a patrocinadora.

“Há no Comitê uma pluralidade de olhares e experiências
muito produtiva que permite oferecer orientações
criteriosas sobre os rumos a tomar. E isso é muito
importante! Vemos sempre pela imprensa as tragédias
que decisões equivocadas podem causar sobre o
patrimônio de pessoas físicas e até de empresas. A gestão
da Visão Prev é extremamente profissional e o Comitê
tem um papel relevante para assegurar a tranquilidade
dos participantes. Eu, como assistido, me sinto seguro!” 

“Em nossas avaliações, temos que equilibrar três variáveis
essenciais: a volatilidade do cenário conjuntural do Brasil
(e também do exterior), a visão de longo prazo para os
recursos dos participantes que estão na ativa e a
rentabilidade de curto prazo para os assistidos que não
podem (ou não querem) sofrer oscilações ou perdas em
seu patrimônio, pois elas impactam diretamente seus
benefícios mensais. Todas as decisões que tomamos têm
que considerar esse tripé.” 

“Os investimentos têm vários tipos de risco. O mais
conhecido é o de mercado, mas há outros: de crédito,
implementação, gestão, legislação, tributários, regulatórios... 
E nós acompanhamos de perto todos eles para identificar
as melhores opções a partir das características de cada
carteira ou perfil e de nossas análises de cenário. Isso
possibilita, ao mesmo tempo, proteger e rentabilizar 
os recursos da forma mais eficiente possível.”

Ar
qu

ivo

Gustavo, Marcelo, Luiz Lima (em pé) e Manoel e Luis Plaster (sentados).
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Panorama completo de 2016 
na Visão Prev

A Visão Prev lançou seu primeiro Relatório
Anual em formato digital em 2015. Todas as
informações foram disponibilizadas em um
site no qual era possível acessar números,
pareceres e detalhes sobre as atividades da
entidade no ano anterior. Foi uma decisão
pioneira no setor que agregava modernidade 
e eficiência na prestação de contas 
aos participantes, patrocinadoras e 
ao público em geral.

No ano passado, foi feita uma remodelação
completa na plataforma que tornou a
navegação ainda mais amigável e interativa,
focando em conteúdos objetivos e relevantes.
“Para o Relatório Anual de 2016, vamos
manter o mesmo modelo a fim de aumentar 
a familiaridade com a ferramenta e sua
navegação. Mas estamos preparando
mudanças no design do site para alinhá-lo 
à nossa nova identidade visual, lançada em
setembro”, explica Carla Tassini, consultora 
de Comunicação da Visão Prev.

A divisão dos conteúdos em três pilares foi
definida a partir de estudos que avaliaram
navegabilidade, busca de informações e
benchmarks para tornar o acesso bem
simples e intuitivo, agrupando temas
relacionados e apresentando aos leitores
blocos com informações complementares em
vez de múltiplas seções e links. “A proposta é
fazer com que o Relatório Anual da Visão Prev,
assim como nossos outros instrumentos de
comunicação, siga em evolução constante,
oferecendo uma exposição clara e
transparente dos dados relativos à gestão da
entidade e seus planos”, destaca Carla.

A partir de 30 de abril, você poderá acessar 
o Relatório Anual 2016 pelo site: 
http://www.relatorioanualvisaoprev.com.br/

O Relatório está dividido em três grandes blocos de informação:

Menu superior
Onde estão a mensagem de abertura, as informações institucionais e os
contatos da Visão Prev. Fica nesse bloco também o Resumo Executivo,
disponível em versão PDF que permite download e impressão do arquivo.

Menu central
Nessa área, encontram-se as principais informações do Relatório, divididas
em três pilares.

Menu inferior (rodapé)
Nesse espaço, são apresentados um glossário com os termos utilizados no
Relatório e diversos arquivos para consulta e download como Balanço
Patrimonial, Demonstrações de Investimento, Situação Atuarial, Pareceres e
Relatórios Anuais anteriores, entre outros.

Gestão e Governança
                    Sobre o tema

                    Gestão Estratégica e Sustentável

                    Estratégia na Prática

                    Governança: Estrutura e principais instrumentos

Econômico e Financeiro
                                Cenário Macroeconômico

                                Evolução e desempenho patrimonial

                                Indicadores Complementares

                                Perfis de Investimento e Rentabilidade

                                Outros indicadores relevantes: Empréstimos

Comunicação e Relacionamento
                                        Comunicação: mais simples, mais objetiva e mais

intuitiva

                                        Nossas principais iniciativas de comunicação

                                        Central de Atendimento: 
#Qualidade com perfil de consultoria
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Uma (r)evolução digital para você!

Antonio Carlos, 71 anos,
aposentado, mora em João
Pessoa, tem dois netos 
e realiza trabalho voluntário.

Mayra, 24 anos, mora em 
São Paulo, faz pós-graduação 
e sonha em conhecer a Europa.

Gustavo, 56 anos, mora em 
Belo Horizonte, está prestes 
a se aposentar e pretende 
abrir um pet shop.

Letícia, 36 anos, mora em
Manaus, acaba de se tornar mãe 
e quer garantir um futuro 
seguro para ela e os filhos.

São mais de 19 mil participantes, com uma infinidade de histórias, sonhos e
projetos, com diferentes formações pessoais e acadêmicas, percursos
profissionais variados, ideias  e pensamentos diversos. É com essa
multiplicidade de necessidades e expectativas que a Visão Prev precisa lidar em
seu dia a dia. O desafio é fazer com que todos compreendam ao máximo os
benefícios de seus planos, o funcionamento de suas regras e possam aproveitar
bem as vantagens que têm à sua disposição. Além disso, a entidade tem como
meta ativar a percepção de que uma boa programação para a aposentadoria
passa por um planejamento financeiro bem feito a partir de hoje.

É importante, então, adequar as mensagens dirigidas aos diferentes públicos
e, para isso, a Visão Prev tem se tornado uma entidade cada vez mais digital.
“Resolvemos simplificar, agilizar e aprimorar ao máximo nossos processos
internos e o relacionamento com os participantes, eliminando procedimentos
burocráticos em todas as atividades possíveis, observando os aspectos legais",
explica Paula Mansur, presidente da Visão Prev.

Inovação: a base de tudo
Nessa (r)evolução digital, a inovação é um pilar essencial que abrange 

o desafio de transformar os processos, internos e externos, em fluxos
eletrônicos (sem papel), ganhar maior rapidez e facilidade na interação com os
públicos-alvos, favorecer o acesso às informações e ferramentas de apoio nas
tomadas de decisão e gerar conhecimento, fazendo com que os participantes
possam ser mais ativos na gestão de seus recursos.

Entram, assim, em cena todas as ferramentas digitais hoje à disposição da
entidade, com ênfase cada vez maior em sua utilização: app, mensagens via
SMS, site, Mirante online, Facebook (inclusive com transmissões ao vivo), 
e-mail, canal no YouTube, chat online, atendimento via Skype (além das opções
presenciais) e a central telefônica. “A ideia é estar à disposição dos participantes
quando, onde e como eles precisarem ou acharem mais conveniente. 
Aliás, conveniência é um conceito fundamental nesse processo, pois agrega
comodidade ao nosso relacionamento, o que é indispensável no dia a dia de
todos atualmente”, completa Paula.



O que vem
por aí

O projeto “Entidade
Digital” não se esgota em
2017. É um objetivo para os
próximos anos que
representa uma mudança de
cultura com vistas ao futuro.
Algumas das ações já 
estão em análise para
desenvolvimento.
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Maior satisfação
Os objetivos do projeto

“Entidade Digital” estão
totalmente alinhados com as
preferências dos participantes.
Com a ampliação das opções de
acesso à Visão Prev, a última
Pesquisa de Satisfação indicou 
um aumento de 10 pontos
percentuais na aceitação dos
meios de comunicação disponíveis,
alcançando um índice de 94% 
na soma dos percentuais de notas
7, 8, 9 e 10 para esse atributo. 
A comunicação e o atendimento
também aprimoraram seus 
índices de satisfação, com 93% 
e 91%, respectivamente.

Um movimento que só cresce
Dados da última pesquisa TIC Domicílios, divulgados em

setembro do ano passado, indicam que 58% da população brasileira
usa a internet – o que representa cerca de 110 milhões de
internautas. A proporção é 5% superior à registrada no
levantamento anterior, feito em 2014. 

Promovido pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil e outros dois
institutos ligados ao governo, o estudo mede a posse, uso, acesso e
hábitos da população brasileira em relação às tecnologias de
informação e comunicação. Foram realizadas entrevistas pessoais
em 23.465 domicílios em todo o território nacional, entre novembro
de 2015 e junho de 2016. De acordo com a pesquisa, o telefone
celular é o dispositivo mais utilizado para o acesso individual à
internet pela maioria dos usuários (89%), seguido pelo computador
de mesa (40%), computador portátil ou notebook (39%), tablet
(19%), televisão (13%) e videogame (8%).  Na edição 2016 do
Relatório Global de Tecnologia de Informação, publicado pelo Fórum
Econômico Mundial, o Brasil subiu doze posições no ranking dos
139 países analisados, ocupando o 72º lugar. 

Público pulverizado
Com o uso da tecnologia, a Visão Prev quer ficar mais perto de seus
19.359 participantes que estão em diversos locais!

RO

MS

AC: 25

AM: 28

RR: 03

PA: 87 MA: 35

BA: 284

MG: 714

SP: 14.862

PR: 838

SC: 90

RS: 407

TO: 12

PI: 04

CE: 58

PB: 17

AP: 01

AL: 22
SE: 37

ES: 171

RJ: 1.010

PE: 118

RN: 19

MT: 62

MS: 68

GO: 107

RO: 16

Outros países: 02

DF: 262
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As entidades fechadas de previdência complementar precisam elaborar, revisar anualmente
e executar os Planos de Custeio de todos os planos de benefício que têm sob sua gestão. “Essa
é uma obrigação prevista na legislação do setor que procura assegurar maior transparência e
controle para que os benefícios previstos sejam efetivamente oferecidos. O Plano de Custeio
define a necessidade de recursos para cobrir as despesas de cada plano, referentes aos
benefícios e à sua administração”, explica Aline Paz, da área atuarial da Visão Prev. Entenda
melhor o que isso significa:

O que é o Plano de Custeio
Para entender o Plano de Custeio, é preciso antes saber que existem, em uma entidade de

previdência:
•  Os benefícios programados – aqueles que se pode controlar como e quando serão
usufruídos. Exemplo: Aposentadoria.

•  Os benefícios não programados – também conhecidos como benefícios de risco, são
aqueles sujeitos a acontecimentos incertos. Exemplos: Aposentadoria por Invalidez,
Pensão por Morte, Auxílio-Doença.

•  As despesas administrativas – os custos para administrar os planos.

No Plano de Custeio, o atuário (profissional responsável por todos os cálculos envolvidos)
consegue estabelecer os valores e a forma de pagamento das obrigações referentes aos
benefícios dos planos. No caso das despesas administrativas, a Diretoria Executiva estabelece
os valores e a forma de pagamento. Esse custeio é revisto anualmente e aprovado pelo
Conselho Deliberativo da entidade.

Como são feitos os cálculos
Para os benefícios programados
s Nos planos Visão Telefônica, Visão Multi e TCOPrev (Aposentadoria Normal e

Antecipada – Parcela de Contribuição Definida), o custo é coberto pelas contribuições
dos participantes e, no caso dos ativos, pelas contribuições e contrapartidas das
patrocinadoras. Esses recursos compõem os saldos de contas individuais dos
participantes que servirão para cálculo do benefício no momento da concessão da
Aposentadoria. Esses saldos também são atualizados pela rentabilidade do período.

s Nos planos Telefônica BD e TCOPrev (Benefício Saldado), o custo é calculado a partir de
avaliações atuariais anuais que partem de hipóteses (como tábua de mortalidade, taxa
de juros, idade e rotatividade, entre outras) para prever as obrigações relativas a cada
benefício do plano. 

Para os benefícios não programados (de risco)
s A metodologia é similar à dos benefícios programados do Telefônica BD, sendo também

calculados anualmente nas avaliações atuariais dos respectivos planos.
O custo administrativo é determinado pela entidade de acordo com o orçamento anual das

despesas com as atividades administrativas e operacionais.

Quem paga os custos
Depois de estabelecer todos os custos, os valores são divididos entre os participantes e as

patrocinadoras. A proporção ou metodologia de divisão é definida anualmente e aprovada pelo
Conselho Deliberativo. Vale destacar que o participante que se desliga da patrocinadora e resolve
continuar no plano como autopatrocinado deve assumir todo o custeio antes a cargo da
patrocinadora (exceto os participantes do plano Visão Multi que já pagam a taxa administrativa).
Quem continua como BPD assume somente o valor das despesas administrativas.

Como funciona o Plano de Custeio

Para conferir o seu Plano de Custeio para
2017, entre na área fechada do site 
da Visão Prev (com seu login e 
senha)Æ Sobre a entidadeÆ Parâmetros
de contribuiçãoÆ Plano de Custeio.

Faixa de saldo                                                    Valor por ano (dividido em 12 parcelas anuais)
                                                                                plano Visão Multi
Até R$ 7.200,00                                                                        R$ 72,00
De R$ 7.200,01 a R$ 50 mil                                                  1% aplicado sobre o saldo*

De R$ 50.000,01 a R$ 200 mil                                             0,80% aplicado sobre o saldo*

De R$ 200.000,01 até R$ 500 mil                                      0,60% aplicado sobre o saldo*

De R$ 500.000,01 até R$ 1,250 milhão                           0,20% aplicado sobre o saldo*

Acima de R$ 1,250 milhão                                                    R$ 2.500,00

*em 31/12/2016

Por serem mais antigos e,
portanto, terem mais recursos
acumulados em caixa (no
chamado Fundo Administrativo),
os planos Visão Telefônica,
PreVisão, Telefônica BD e
TCOPrev cobrem os custos
administrativos, para os
participantes, utilizando o saldo
do Fundo Administrativo. 

No plano Visão Multi, 
os participantes arcam com 
essas despesas, uma vez que 
não há reservas suficientes para
cobri-las. O valor – bem abaixo do
praticado na previdência aberta –
varia de acordo com o saldo, 
conforme a tabela:
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Em dezembro de 2011, a Visão Prev administrava
21 planos de benefício. Cada um com suas regras,
características e especificidades. Na prática, isso
significava uma grande complexidade interna, no que
diz respeito a procedimentos e processamentos,
gestão dos investimentos, atendimento dos
participantes ou à contratação de auditorias e
serviços de atuários, entre outros aspectos.

Foi então que teve início um amplo processo de
fusão e incorporação de planos (veja na linha do
tempo), visando maximizar a utilização de recursos,
uniformizar os benefícios oferecidos e facilitar os
procedimentos no caso de transferência de
colaboradores entre as empresas do Grupo. Tudo isso
com a garantia de manutenção dos direitos e deveres
previstos nos Regulamentos dos planos ou com a
definição de regras ainda mais vantajosas aos
participantes. Em todos os casos, o foco maior esteve
na transparência da comunicação, com palestras, 
e-mails, matérias no Mirante, mensagens e
comunicados, visando esclarecer os detalhes
envolvidos em cada processo.

Menos planos, melhor atendimento
e maior eficiência

Transparência
“A apresentação durou mais de uma hora, todas as dúvidas
foram resolvidas e, ao final, foi aberta a opção de esclarecer
por e-mail outros eventuais questionamentos. Foi um
processo bem transparente e considero que fui muito bem
informada. A comunicação de temas relativos aos planos e
à previdência como um todo é essencial para que
possamos compreender os benefícios a nosso dispor e nos
planejarmos melhor para o futuro.” 
Eunice Gonçalves dos Santos, colaboradora da Diretoria de
Pós-Venda da Vivo, que participou de uma das 25 palestras
sobre a recente incorporação ao plano Visão Telefônica. 
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    O que é a taxa Selic?
            Tecnicamente é a taxa básica de juros da economia (uma das mais baixas

existentes no país), definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom),
formado pelo presidente e diretores do Banco Central. Em média, a cada 40 dias,
o Copom se reúne para analisar uma série de variáveis econômicas e determinar
a taxa que irá vigorar até sua próxima reunião. A maior preocupação do Copom é
manter a estabilidade de preços no país. Assim, quando a inflação está subindo,
ele costuma elevar a Selic para desacelerar o aumento dos preços. Se a inflação
está cedendo, como é o caso atual, o Comitê reduz a Selic para alavancar a
atividade econômica.

    Quais são seus reflexos na economia?
            Como ela é a taxa de referência, todas as demais se baseiam na Selic,

adicionando-lhe um valor que reflete o risco de quem está tomando um recurso
emprestado. Um empréstimo parcelado, por exemplo, cobra a taxa Selic + 10%
ao ano. Esses juros de 10% anuais representam o risco de não pagamento
atrelado a essa operação. Os juros são, portanto, o “custo do dinheiro” quando
tomamos um valor emprestado.

            Quando o Copom reduz a Selic (como vem fazendo nos últimos meses), ele torna
esse custo mais barato, fazendo com que o crédito fique mais acessível – tanto
para as pessoas físicas, os consumidores, quanto para as empresas que
conseguem tomar dinheiro emprestado com maior facilidade para investir em
suas atividades produtivas, seja na indústria, na agricultura ou no setor de
serviços. Promove-se, então, o reaquecimento de toda a atividade econômica,
inclusive com a geração de novos empregos. Esse impacto não é imediato, mas
aparece ao longo do tempo. 

    A taxa mais baixa coloca a roda para girar, é isso?
            Exatamente. Ela introduz oxigênio, a economia fica mais arejada e funciona

melhor. Acredito que estamos, nesse momento, entrando em um ciclo de
redução bastante sustentável. Na última reunião do Copom, no dia 22 de
fevereiro, a taxa foi novamente reduzida (para 12,25%), confirmando uma
tendência de queda iniciada em outubro do ano passado quando caiu de 14,25%
(índice mantido desde julho de 2015) para 14%. A expectativa é chegarmos a
9% até o final de 2017. 

    Mas já houve uma tentativa de redução há poucos anos, o que
aconteceu?

            Aquela redução foi feita de modo forçado. O governo pressionou a queda 
dos juros sem que a economia tivesse condições para isso. A taxa chegou a
7,25% em seu período mais baixo, na virada de 2012 para 2013. Como não 
era uma redução consistente, a inflação explodiu e fechou 2014 em 11%. 

            O ciclo atual é bem diferente. O Banco Central reduziu a Selic porque tem
margem para isso. A inflação está em queda e projetamos que chegue 
ao final do ano entre 4% e 4,5%.

            Vamos assumir que a inflação feche 2017 na casa dos 4% e a Selic em 9%,
teremos ainda 5% de juros acima da inflação, os chamados juros reais.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

O impacto da queda da 
taxa Selic sobre o seu bolso

O noticiário econômico vive às
voltas com manchetes sobre a
queda ou a elevação da taxa
básica de juros, a Selic (sigla de
Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia,
relativo aos títulos públicos do
país) que serve como
referência para todos os outros
índices de juros praticados no
Brasil. Ou seja, ela afeta
diretamente o custo do crédito
para as empresas e os
consumidores e tem
consequências também sobre
os investimentos. O Mirante
conversou com Aquiles Mosca,
estrategista de Investimentos
Pessoais do Banco Santander,
que detalhou o impacto da
atual queda na vida dos
brasileiros. Acompanhe:
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    Parece, então, uma queda sustentável? O brasileiro pode se preparar para isso?
            Sim, os fundamentos parecem bastante sólidos e estão relacionados aos avanços nas políticas fiscal,

monetária e cambial e às reformas que estão sendo propostas – sobretudo a da Previdência – que dão
sustentação para a queda dos juros. Um ambiente em que há previsibilidade gera consumo,
investimento e atrai capitais externos. É um ciclo de maior confiança para a população e as empresas,
em que todos podem se planejar de modo mais claro e com maior segurança. Isso diz respeito tanto à
compra de um aparelho de televisão ou financiamento de um apartamento quanto à expansão de uma
fábrica ou abertura de uma nova filial.

    E, na ponta dos investimentos, qual é a consequência da redução da Selic?
            O fato é que, no Brasil, estamos muito mal-acostumados. Nós nos habituamos a obter rentabilidades

altas, investindo em produtos com baixíssimo risco e liquidez elevada (ou seja, que podem ser vendidos
a qualquer momento) como os títulos públicos e CDBs. Essa é uma realidade insustentável no longo
prazo, pois contraria um princípio básico de finanças: risco e retorno andam de mãos dadas. Em
qualquer país com economia ajustada, para se conseguir retornos maiores, é preciso ter riscos maiores
na carteira, aplicando em ações e fundos multimercados, por exemplo.

            A Visão Prev faz isso através dos perfis de investimento, os mais agressivos possuem uma parcela
considerável em ações, fundos multimercados e até investimentos no exterior. Nas opções de maior
risco, busca-se agregar retornos maiores à carteira ao longo do tempo.

    Isso exige que as pessoas se informem melhor?
            Com certeza. A cada movimento de redução de juros que o Copom fizer, as aplicações mais

conservadoras irão render menos. Isso acaba levando a uma busca maior de informações sobre o que
fazer com os investimentos. Percebemos isso claramente no mercado financeiro. 

            E nesse momento é importante diferenciar os investimentos conforme objetivos de curto, médio e
longo prazo. A aplicação certa depende dessa diferenciação. Poupar para comprar um carro daqui a seis
meses, um imóvel daqui a dois anos ou ter uma reserva para a aposentadoria daqui a vinte anos são
metas muito diversas que demandam opções igualmente diversas.

            Teoricamente para investimentos de prazos mais longos, como a previdência complementar, pode-se
agregar maior risco à carteira para obter retornos melhores. Mas aí entra em cena outra questão
primordial: a tolerância a risco de cada pessoa.

            A Visão Prev disponibiliza, em seu site, um Teste de Perfil de Investidor que ajuda nessa autopercepção.
Há pessoas que preferem retornos menores com maior previsibilidade e outras que suportam períodos
de grandes oscilações, inclusive com rentabilidades negativas, para tentar ganhar mais. Mas essa é
uma questão individual. De forma geral, porém, a nova realidade vai demandar maior protagonismo por
parte do investidor.
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Você é participante do plano
Visão Telefônica ou Visão
Multi e gostaria de saber
como pedir sua aposentadoria
junto à Visão Prev? Então,
acompanhe esse passo a
passo para compreender o
que e como fazer.

Quem pode entrar com o pedido
k Para a Aposentadoria – O participante que tiver pelo menos 50 anos de idade

e 5 anos completos de serviço creditado ou vinculação ao plano (o que ocorrer
primeiro). É necessário também desligar-se da patrocinadora.

k Para a Aposentadoria por Invalidez – O participante que comprovar ter
obtido a concessão do mesmo benefício na Previdência Social.

k Para o Benefício Proporcional – O participante que já tenha se desligado da
patrocinadora e optado (ou tenha sido presumida sua opção) pelo Benefício
Proporcional Diferido/BPD. É preciso ter pelo menos 50 anos de idade e 5 anos
completos de serviço creditado ou vinculação ao plano (o que ocorrer primeiro).

Como solicitar sua aposentadoria

Importante!
• Preencha o formulário com seu nome e todas as informações em letra de forma 
e sem abreviações. O documento não pode ter rasuras e estar sem data ou
assinatura. Nesses casos, a solicitação será indeferida e processada apenas após 
o recebimento de um novo formulário. 

• Não esqueça de assinalar o tipo de benefício desejado de acordo com sua
elegibilidade. 

• Se for de seu interesse, você poderá optar por um pagamento único de até 30%
do Saldo de Conta Total.

• Você deverá também escolher o tipo de renda de sua preferência, após analisar 
as opções oferecidas por seu plano (consulte Opções de Pagamento nos
Regulamentos aqui)

• Toda solicitação passará por um processo de análise dos documentos e da
elegibilidade, com duração prevista de até 5 dias úteis. Caso haja falta de
documento ou não cumprimento dos critérios de elegibilidade, os pedidos
poderão ser indeferidos.

• O início do pagamento do benefício respeitará o cronograma da Visão Prev (clique
aqui), conforme a data de entrega da documentação e liberação do processo.

3 Se você é participante do plano
Telefônica BD ou TCOPrev, entre 
em contato com a Central de
Atendimento para se informar sobre
os procedimentos específicos de 
seu plano. 

3 O plano PreVisão não está aberto para
novas solicitações de benefícios.

Aposentadoria Aposentadoria
por Invalidez

Benefício
Proporcional

Formulário de solicitação do benefício preenchido, assinado e datado* X X X

Rescisão de Contrato de Trabalho assinada e homologada X X

Cópia simples do RG e do CPF do participante X X X

Cópia do comprovante de conta corrente em nome do participante (como
extrato, folha de cheque ou cartão do banco) em um dos bancos conveniados
(Itaú, Banco do Brasil, Bradesco ou Santander) 

X X X

Carta de Concessão da Aposentadoria por Invalidez pela Previdência Social X

Ofício Judicial (para casos de Pensão Alimentícia)** X X X

Documento que comprove a saída definitiva do país** X X X

*Formulário disponível na área restrita do site da Visão Prev (com seu login e senha), em Sobre a EntidadeÆ FormuláriosÆ AposentadoriaÆ Solicitação de Aposentadoria

**Documentos obrigatórios apenas quando aplicáveis

Os documentos necessários

http://www.visaoprev.com.br/sobre-entidade/legislacao-documentos/regulamentos
https://www.visaoprev.com.br/calendario
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Trabalho gratificante
“Em 1984, entrei no Departamento de Recursos Humanos da Telesp e permaneci
praticamente no mesmo segmento até a minha aposentadoria em dezembro de
2011, quando ocupava o cargo de superintendente de Capital Humano. Nesses
quase 30 anos, atuei sempre nas áreas de subsistemas de RH. Após a privatização 
da Telesp, tive uma trajetória gratificante na Telefônica. Implantei vários projetos,
muitos ainda ativos, como a escola de redes que capacita os profissionais de
empreiteiras em fibra ótica. São conquistas que, até hoje, me dão grande satisfação.”

O futuro
“Logo que entrei na companhia, aderi ao plano de previdência complementar, pois
familiares e amigos que trabalhavam na empresa e em estatais falavam muito bem
desse benefício: ‘Não vai ser preciso se preocupar com o futuro, porque ele estará
garantido financeiramente.’ Aos vinte e poucos anos de idade, o futuro parecia
muito distante, mas resolvi participar. Ainda bem, pois hoje sei o valor dessa
decisão! Sem dúvida, o que mantém o meu padrão de vida é o meu plano gerido
pela Visão Prev, pois o que eu recebo do INSS dá para pagar somente o plano de
saúde. Meu marido também é assistido da Visão Prev e, com o benefício,
conseguimos fazer praticamente tudo o que fazíamos antes sem ter grandes
preocupações com o que vai acontecer amanhã.”

Influência positiva
“Nos meus dez primeiros anos na organização, trabalhei em recrutamento e
seleção, onde realizei milhares de entrevistas e, quando recebia um novo
colaborador, procurava lhe transmitir, da melhor forma possível, os benefícios que
oferecíamos, em especial o plano de previdência complementar. Na época, poucas
empresas tinham essa opção, pois era um benefício ainda quase desconhecido no
mercado. Saber que as pessoas se sentem gratas e se lembram de mim por tê-las
orientado de forma positiva no recrutamento é uma enorme satisfação. 
Afinal, é muito bom ter feito a diferença em suas vidas.”

Totalmente preparada
“Eu me preparei muito para a aposentadoria, mas ter o plano de previdência
complementar é um grande diferencial também. De certa forma, eu não me
desliguei totalmente da empresa, pois mantenho laços com vários colegas na
mesma condição. O resultado? Compartilhamos informações e experiências e
estreitamos os laços de amizade, mantendo de certa forma o vínculo que criamos
através de nosso trabalho na Telefônica. Acho isso muito importante!”

Aposentada na ativa
“Continuo muito atuante, pois não queria ficar parada. Trabalho como voluntária
em fundações, nas quais continuo aplicando meu conhecimento profissional, o que
é bastante enriquecedor. Desenvolvo programas de capacitação e avaliação de
desempenho para entidades que precisam de apoio em RH. Tenho filhos gêmeos
que estão concluindo, neste ano, a Universidade de Michigan, nos Estados Unidos.
Era o sonho deles estudar no exterior e foi com muita alegria que conseguimos
concretizá-lo! Com tudo isso, eu me sinto realizada e feliz.”

Ao longo de sua
trajetória profissional,
Claerte Martins fez a
diferença na vida 
de diversas pessoas
que, com certeza, se
lembram com muito
carinho dela.

Ouça um bom conselho!

Você pode sugerir sua participação ou de um colega nesta
seção pelo e-mail comunicacao@visaoprev.com.br.

Veja mais fotos na galeria 
do Mirante online.
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Essa reportagem com Claerte foi
motivada pela entrevista com Hind
Sobhi Sobhie, divulgada na última
edição do Mirante (clique aqui para
ler), que comentou ter aderido ao
plano quando entrou na empresa por
ter sido “muito bem orientada por uma
pessoa no RH”. Essa pessoa foi Claerte,
encontrada pela equipe do Mirante!

http://jornalmirante.visaoprev.com.br/edicao/65?pagina=11
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Desempenho dos investimentos
(Fevereiro de 2017)

Rentabilidade Gerencial Consolidada
Segmentos jan/17 fev/17 ACUM. 2017
Renda Fixa 1,36% 2,13% 3,52%  
Renda Variável 6,84% 2,96% 10,00%  
Empréstimos 0,70% 0,87% 1,57%  
Invest Exterior -2,11% 2,81% 0,65%  
Estruturados 3,53% 1,83% 5,42%  
Global 1,69% 2,17% 3,90%

Rentabilidade dos Planos
Plano jan/17 fev/17 ACUM. 2017
TCOPrev 2,51% 2,95% 5,54%

Rentabilidade dos Perfis de Investimentos
Perfis jan/17 fev/17 ACUM. 2017
Super Conservador 1,11% 0,88% 2,00%  
Conservador 1,17% 1,47% 2,66%  
Moderado 2,51% 2,95% 5,53%  
Agressivo 3,13% 3,43% 6,67%  
Agressivo Renda Fixa Longo Prazo 2,12% 5,12% 7,35%  
Previsão 0,92% 0,74% 1,67%

Indicadores Financeiros
Indicadores jan/17 fev/17 ACUM. 2017
Poupança 0,67% 0,71% 1,38%  
IPCA 0,38% 0,33% 0,71%  
CDI 1,09% 0,87% 1,96%  
SELIC 1,09% 0,87% 1,97%  
Bench RF 1,38% 2,18% 3,59%  
Ibovespa 7,38% 3,08% 10,68% 
IBrX 7,21% 3,30% 10,75%  
Bench RV 7,21% 3,30% 10,75%

*em fevereiro de 2017

Alocação do plano*

Alocação por perfil de investimento*
69,55%
3,08%

6,78%
16,64%

0,32%
0,98%

2,65%

87,00%
2,78%

9,29% 0,93%

TCOPrev

Conservador

68,75%
3,04%
6,70%

16,64%
1,24%
0,98%

2,65%

Moderado

56,87%
4,01%
5,50%

26,64%
1,81%
1,63%

3,54%

Agressivo

90,05%
2,23%

5,67% 2,05%

Agressivo Renda Fixa
Longo Prazo

99,47% 0,53%

Super Conservador
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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 

www.visaoprev.com.br

De segunda a sexta-feira das 7h às 19h

Quer saber mais sobre os 
investimentos da Visão Prev? 

Confira detalhes na aba 
“Investimentos” 

do site – clique aqui!
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