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INFORMATIVO PERIÓDICO DA VISÃO PREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Pesquisa de Satisfação mostra uma grande 
evolução nos resultados da Visão Prev que atingiu a
marca de 92% na satisfação geral dos participantes!
Saiba mais nas páginas 14 e 15

Em um só plano!
Com a incorporação dos planos Vivo Prev e Visão TGestiona, o Visão Telefônica reúne, agora, quase
14 mil participantes que contam com um novo plano: ainda mais moderno, com vantagens
adicionais e opções que se ajustam melhor às características e necessidades de seu público. Saiba
mais sobre o que mudou, desde o dia 1º de janeiro, quando as novas regras entraram em vigor. 
Páginas 6 a 11
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Ainda mais vantagens para você
O Clube de Vantagens da Visão Prev garante benefícios como descontos e condições especiais na compra

de produtos e serviços em diversos segmentos. Em 2016, a entidade priorizou parcerias na área educacional
para facilitar o acesso a cursos superiores e de pós-graduação (uma força a mais para o seu futuro!).

Entre os novos parceiros, estão FECAP (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado), Complexo
Educacional FMU, ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) e Universidade Positivo, além da
GetMoney (corretora de câmbio), Superioga (estúdio de ioga e pilates, entre outras opções) e do Hotel
Fazenda Mestre D’Armas. Que tal conferir tudo o que tem por lá para você?

Menu inicial

1. Elegibilidade à Aposentadoria

2. Empréstimo

3. Documentação Benefícios

4. Acesso ao site

5. Outros assuntos

1 • Aqui, você recebe informações sobre os requisitos para solicitar a aposentadoria na
Visão Prev. Se você já for elegível, a ligação é automaticamente transferida para um
analista que lhe fornece todas as orientações necessárias.

2 • Nessa opção, você abre um novo menu (1. Instrução para contratação; 2. Status de
contratação; 3. Saldo devedor; 4. Amortização de saldo e atualização no site e 5. Extratos)
para ter instruções sobre elegibilidade a uma nova contratação, abertura de crédito,
status de uma análise em andamento, solicitar boletos e extratos, além de ouvir seu
saldo devedor atual e confirmar o recebimento e o resultado da análise de pedidos feitos.

3 • Para confirmar o recebimento de documentos enviados por correio para a Visão Prev e o
status de sua solicitação. Em caso de pendências, a URA informa os documentos que
ainda faltam.

4 • Essa alternativa oferece duas possibilidades: 1. Problemas com acesso ao site (com
dicas para solucionar as dificuldades) e 2. Atualização de e-mail (para obtenção de nova
senha para login, se for o caso).

5 • Para informações sobre investimentos, atualização de beneficiários, opções do plano
após o desligamento e atualizações cadastrais.

Atendimento direto ao ponto
Lançada em agosto do ano passado, a Unidade de Resposta Audível (URA) foi criada para acelerar o atendimento

telefônico oferecido pela Central. Assim, você encurta caminhos, tem acesso mais rápido às informações que procura
e economiza seu tempo. Veja quais são as rotas disponíveis na URA:

Fácil, extremamente fácil!
Para acessar a URA, você precisa digitar seu CPF. Dessa forma, o atendimento

é personalizado desde o começo. Quando liga de seu celular, caso tenha o celular
cadastrado no site da Visão Prev, você já é automaticamente identificado!

A URA também está programada para lembrar os participantes sobre
assuntos como períodos de troca de perfil, contribuição e alteração de renda,
incentivo fiscal, vencimento de boletos de empréstimo e autopatrocínio.

Como entrar no Clube  
Os participantes e assistidos têm acesso automático ao Clube de Vantagens. É só entrar no site www.clubevisaoprev.com.br
e digitar seu número de matrícula (RE na patrocinadora, com dígito) e CPF para saber mais sobre o programa.

www.clubevisaoprev.com.br
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Em comemoração 
ao Dia do Aposentado

Mais de 200 convidados ligados ao setor de previdência complementar fechada
de todo o país se reuniram no dia 26 de janeiro em uma cerimônia muito especial
para celebrar o Dia do Aposentado. O evento, organizado pela Associação Brasileira
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), o Instituto de
Certificação dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS) e o Sindicato Nacional das
Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Sindapp), aconteceu na Câmara
Americana de Comércio (Amcham) em São Paulo. 

Em seu discurso de abertura, o novo presidente da Abrapp, Luís Ricardo
Marcondes Martins, comentou que “os aposentados confiaram em nosso sistema e
constituem hoje a melhor prova de que os fundos de pensão dão certo”. Entre os 62
homenageados, estava Hind Sobhi Sobhie, escolhida para representar os
aposentados da Visão Prev (confira a entrevista de Hind na seção “Com a Palavra”).
Ela recebeu o diploma comemorativo das mãos do diretor de Previdência da Visão
Prev, Álvaro Camassari. “Fiquei muito surpresa e emocionada quando recebi o
convite. Sem dúvida, é um gesto de valorização e, em nome dos assistidos da
entidade, me considero bastante honrada.”

3 vezes por ano
Vale lembrar que, desde 2016, a troca de perfil de investimento pode ser

feita 3 vezes por ano – durante os meses predeterminados ( junho e
dezembro) e em outro momento qualquer, à sua escolha. Você ganha,
assim, mais flexibilidade para administrar seu patrimônio no plano. 

Mas é sempre bom ter em mente que essa decisão deve ser tomada de
forma consciente e não por impulso. Uma boa dica é fazer o Teste de Perfil
de Investidor que está no site da Visão Prev (clique aqui) para avaliar sua
atitude diante dos diferentes tipos de risco das cinco carteiras.

Vídeos explicam
o plano 
Visão Multi

Os participantes atuais e
interessados podem, agora, entender
melhor o funcionamento e os
benefícios do plano Visão Multi com
dois vídeos disponíveis no site da
Visão Prev e em seu canal no YouTube.
De forma didática, o material explica o
valor da previdência complementar
para um futuro mais tranquilo e as
regras e vantagens do plano. Confira
aqui: vídeo 1 e vídeo 2.

https://www.visaoprev.com.br/para-participante/simuladores-testes/teste-perfil
https://www.visaoprev.com.br/para-participante/documentos-diversos/videos-plano-visao-multi
https://www.visaoprev.com.br/para-participante/documentos-diversos/video-02-plano-visao-multi-regras-do-plano
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Uma entidade mais eficiente,
digital e próxima de você!

˚    Na última edição do Mirante, fizemos uma grande matéria com as
principais novidades de 2016. Na sua avaliação, quais foram as
maiores conquistas?

        Tivemos muitas iniciativas relevantes. Um aspecto que merece
destaque é a rentabilidade dos investimentos, visto que a Visão Prev
existe para cuidar dos recursos dos participantes. E, para o mercado
financeiro, 2016 foi um ano atípico. Tudo o que não podia acontecer
aconteceu e inúmeras previsões feitas não se concretizaram. Dentro e
fora do país, foram meses bastante complicados: impeachment,
afastamento do presidente do Congresso, Lava Jato, Brexit, eleições
norte-americanas... Foi uma somatória de desafios. Mas, felizmente,
mesmo com esse entorno, atingimos nossas metas de rentabilidade, o
que há alguns anos não ocorria. Mais do que isso: conseguimos
ultrapassar o benchmark. 

˚    Foi um ano que demandou mais energia para manter os
compromissos assumidos?

        Exatamente. Quem trabalha aqui sabe como nos dedicamos,
passamos inclusive a fazer reuniões mensais com todos os bancos
para identificar as melhores oportunidades. Em termos de
rentabilidade, foi um ano muito bom, apesar das dificuldades que não
foram poucas! Ou seja, em relação a um dos aspectos mais difíceis de
2016 (o cenário econômico-financeiro), cumprimos nossa meta e isso
nos traz muita satisfação.

˚    Foi também um período de transformações na Visão Prev,
correto?

        Sim. Na verdade, aprofundamos alguns aspectos que já vinham sendo
tratados anteriormente. Um deles é a missão de tornar a Visão Prev
uma entidade mais digital. Obtivemos ótimos resultados, mas vamos
ainda mais longe neste ano.

        Nossas patrocinadoras possuem operações no Brasil todo e temos que
facilitar a vida dos participantes, estando próximos deles. Sem papel,
assinaturas, firma reconhecida, cópia autenticada, correio... Ou seja,
até onde a legislação nos permitir simplificar e digitalizar, iremos
desburocratizar nossos processos. 

˚    Essa é uma meta para 2017?
        Com certeza! Queremos digitalizar a Visão Prev. Para isso, vamos criar

processos que simplifiquem o relacionamento dos participantes
conosco, para que eles possam fazer o máximo possível por
computador ou smartphone, através do site ou do nosso app.

        Isso é bom para eles e para nós! Agiliza nosso trabalho, melhora a
segurança, reduz custos e moderniza nosso dia a dia. Estamos,
portanto, atentos a dois pilares essenciais: a rentabilidade dos
investimentos e a proximidade com nosso público-alvo. Em 2017,
vamos aprofundar ainda mais esses compromissos.

2016 foi um ano muito positivo
para a Visão Prev, com conquistas
importantes em diversas frentes.
E 2017 já desponta como um ano
de consolidações e novos projetos
para melhorias ainda mais
significativas. Nesta primeira
edição de 2017, o Mirante traz
uma entrevista com Paula Mansur
que assumiu a Presidência da
entidade em abril do ano passado
e esteve à frente de grandes
inovações. Acompanhe:
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˚    Como se dá essa proximidade?
        De diversas formas, tanto no “mundo digital” quanto no “mundo real”.

Tudo vai depender dos interesses, necessidades e características de
cada participante. Queremos oferecer um leque de possibilidades.

         Nossa comunicação e nosso atendimento estão – e estarão ainda
mais – alinhados com essa meta. Temos o Mirante online, Facebook
(inclusive com transmissões ao vivo), SMS, e-mail, site, app, canal no
YouTube... Informações e avisos compartilhados em vários formatos e
ferramentas. No atendimento, disponibilizamos opções por telefone,
chat, Skype e pessoal com hora marcada e agora também sem
agendamento (uma novidade que lançamos em novembro). Temos
ainda as palestras e reuniões do Visão Mais Perto. Enfim, procuramos
colocar nosso conhecimento à disposição dos participantes, com
diferentes tipos de acesso. E continuaremos pensando em novos
meios e formas, adequando o conteúdo para assegurar sua
compreensão. Afinal, a previdência complementar é um tema vital,
mas ainda pouco conhecido dos brasileiros. 

˚    É um esforço de educação financeira e previdenciária?
        Sim, pois a previdência complementar é um assunto complexo e o

participante precisa entender, com a maior clareza possível, o
impacto de suas decisões – desde a escolha do perfil de
investimento, do percentual de contribuição, do tipo de renda (para
assistidos), dos beneficiários. São muitas escolhas e elas devem ser
feitas de modo consciente. Temos uma grande diversidade de
participantes, em todos os sentidos: onde moram, sua idade, seu
conhecimento sobre assuntos direta ou indiretamente relacionados
ao nosso setor, sua formação pessoal, interesses... E nossas
mensagens precisam ser compreendidas por todos. É um desafio e
tanto, mas temos conseguido bons resultados.

˚    O que mais esperar para este ano?
        A obtenção da ISO 9001 para todos os processos da Visão Prev,

concluída em setembro de 2016, atesta a governança e a
transparência com que trabalhamos, com regras e controles muito
rígidos que são seguidos à risca por nossas equipes. Essa é e
continuará sendo uma orientação constante para nossas atividades.
Em 2017, iremos acolher os membros eleitos para o Conselho
Deliberativo e o Fiscal. Essa representatividade é também um
mecanismo de proteção ao participante que precisa ser valorizado.
Vamos atuar em sintonia com os novos conselheiros, assim como
com os membros do Comitê de Investimentos – uma instância
muito importante para o bom desempenho de nossas carteiras.

˚    Quais os maiores desafios que aparecem no cenário de 2017?
        Estamos caminhando para um cenário de queda das taxas de juros,

o que deverá representar um grande desafio na gestão dos
investimentos. Então, temos que nos reinventar para continuarmos
apresentando bons retornos. O panorama é mais otimista, mas
exige cautela, uma vez que o país ainda tem vários ajustes pela
frente. Em períodos assim, devemos usar nossa criatividade para
superar as dificuldades. Na Visão Prev, temos – e vamos manter –
uma busca obsessiva por eficiência, com um rígido controle
orçamentário e uma governança muito forte. Nosso participante
pode, portanto, ficar tranquilo, pois nosso foco estará voltado para
a segurança e a rentabilidade de seus investimentos.

A Política de
Investimentos
em 2017

A Política de Investimentos da Visão Prev
não sofrerá alterações significativas em
relação a 2016. A meta é desenvolver o
portfólio já definido, inclusive nos novos
segmentos (investimentos estruturados e no
exterior) que haviam sido introduzidos nas
carteiras a fim de diversificar e reduzir riscos.
Confira aqui as Políticas de Investimentos dos
planos da entidade.

http://www.visaoprev.com.br/investimentos/politica-investimentos
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Plano Visão Telefônica: 
agora, o segundo maior plano CD do país

Simplificar processos, reduzir o número de variáveis a administrar, obter
ganhos de produtividade e eficiência, agilizar o atendimento, facilitar a
comunicação... São muitas as melhorias previstas, para a Visão Prev e as
patrocinadoras, com a incorporação dos planos Vivo Prev e Visão TGestiona
ao Visão Telefônica.

Mas e para os participantes e assistidos existem melhorias? Com certeza,
a mudança traz vantagens interessantes (veja detalhes a seguir). Prova
disso foi sua aprovação, no dia 9 de dezembro, pela Superintendência
Nacional de Previdência Complementar (Previc) – órgão responsável pela
supervisão e fiscalização do sistema – após meses de análise de cada
detalhe do processo, a partir da perspectiva dos diferentes tipos de
participantes dos três planos envolvidos.

“Procuramos reunir no novo Regulamento o que havia de melhor em cada
plano. Ou seja, não ocorreu perda de direitos e benefícios. Ao contrário, o
plano Visão Telefônica tem regras mais modernas, flexíveis e vantajosas”,
explica Álvaro Camassari, diretor de Previdência da Visão Prev. 
A incorporação aconteceu no dia 31 de dezembro de 2016 e, desde 1º de
janeiro deste ano, os participantes, assistidos e beneficiários dos planos 
Vivo Prev e Visão TGestiona já estão integrados no plano Visão Telefônica
que também passou por mudanças em seu Regulamento.

Para explicar detalhadamente as
mudanças, a Visão Prev disponibilizou
informações no site, enviou
comunicados personalizados a todos
os participantes e promoveu palestras
durante o mês de janeiro.

Clique aqui para conhecer o Regulamento do novo plano Visão Telefônica.

                                                     Vivo Prev         Visão TGestiona          Visão Telefônica         Novo plano Visão Telefônica

   Ativos                                              2.607                            178                                    3.322                                               6.107

   Assistidos                                       498                              287                                     4.219                                               5.004

   Autopatrocinados                      218                               48                                       561                                                   827

   BPD                                                    512                              202                                    1.221                                               1.935

Dúvidas? 
e Consulte as respostas para as perguntas mais frequentes sobre cada plano:

• Para o Vivo Prev, clique aqui.
• Para o Visão TGestiona, clique aqui.
• Para o Visão Telefônica, clique aqui.

e Envie e-mail para  atendimento@visaoprev.com.br

e Entre no Chat online, disponível aqui.
e Ligue para a Central de Atendimento, de 2ª a 6ª, das 7h às 19h

(11) 5508-8000 (capital, regiões metropolitanas e ligações internacionais) 
0800 771 7738 (demais localidades)

Com a incorporação, o plano Visão
Telefônica tornou-se o segundo
maior plano CD do país, com 13.873
participantes e assistidos e
patrimônio de mais de R$ 4,6 bilhões.

https://www.visaoprev.com.br/images/documentos/regulamentos/RegulamentoVisaoTelefonica.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/Incorporacoes/vivoprevtgestiona/FAQIncorporacaoPlanosVivoPrev_Telefonica.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/Incorporacoes/vivoprevtgestiona/FAQIncorporacaoPlanoTGestiona.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/Incorporacoes/vivoprevtgestiona/FAQIncorporacaoPlanosVivoPrev_Telefonica.pdf
https://www.visaoprev.com.br/canais-de-atendimento
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O que muda para quem era do plano Vivo Prev

Se você é participante ativo, autopatrocinado ou BPD, há mudanças nas regras de resgate
dos recursos da patrocinadora e opção de alteração do regime de tributação. 

•   Resgate – a incorporação ampliou as condições de resgate do saldo das contribuições feitas pela
patrocinadora em nome do participante, do seguinte modo:

•   Alteração do regime de tributação – a incorporação permite rever o regime de tributação
escolhido pelo participante: da Tabela Progressiva para a Tabela Regressiva ou vice-versa. 
A opção pelo tipo de tributação vai influenciar a forma de incidência de Imposto de Renda 
sobre sua renda mensal. Essa é uma decisão que demanda uma análise cuidadosa para
compreender os impactos de uma eventual troca. Entenda melhor essa questão, clicando aqui. 
Se quiser, a alteração pode ser solicitada até o dia 20/02/2017 com o envio desse formulário
para a Visão Prev.

Se você é assistido, a incorporação permite rever o regime de tributação escolhido: da Tabela
Progressiva para a Tabela Regressiva ou vice-versa. A opção pelo tipo de tributação vai influenciar a
forma de incidência de Imposto de Renda sobre sua renda mensal. Essa é uma decisão que
demanda uma análise cuidadosa para compreender os impactos de uma eventual troca. Entenda
melhor essa questão, clicando aqui. Se quiser, a alteração pode ser solicitada até o 20/02/2017
com o envio desse formulário para a Visão Prev.

   Tempo de empresa ou                    Regra antiga*              Nova regra*
   de plano, o que for maior

   Até 1 ano                                                             0%                                    3%

   1 e 2 anos                                                           0%                                    6%

   2 e 3 anos                                                           0%                                    9%

   3 e 4 anos                                                           0%                                   12%

   4 e 5 anos                                                          60%                                 60%

   5 e 6 anos                                                        67,5%                              67,5%

   6 e 7 anos                                                          75%                                 75%

   7 e 8 anos                                                        82,5%                              82,5%

   Acima de 8 anos                                             90%                                 90%

*Resgate do % do Saldo da Patrocinadora

https://www.visaoprev.com.br/images/Incorporacoes/vivoprevtgestiona/TabelaRegimesTributarios.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/Incorporacoes/vivoprevtgestiona/FORMULARIOREGIMEDETRIBUTACAO.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/Incorporacoes/vivoprevtgestiona/TabelaRegimesTributarios.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/Incorporacoes/vivoprevtgestiona/FORMULARIOREGIMEDETRIBUTACAO.pdf
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O que muda para quem era do plano Visão TGestiona

Se você é participante ativo
ou autopatrocinado, há
mudanças nas regras de resgate dos
recursos da patrocinadora, do cálculo 
do Saldo de Conta Projetado e opção 
de alteração do regime de tributação. 

•   Resgate – a incorporação ampliou
as condições de resgate do saldo das
contribuições feitas pela
patrocinadora no saldo de conta do
participante, do seguinte modo:

•    Saldo de Conta Projetado (Seguro) – em caso de sua invalidez ou morte, além do Saldo de Conta Total (Participante +
Patrocinadora), seus beneficiários legais recebem o “Saldo de Conta Projetado”, uma espécie de seguro, que calcula as contribuições até
a data em que o participante completaria 60 anos de idade. Na regra anterior, esse cálculo era feito da seguinte forma:  (a) + (b) x (c) 

      onde: (a) = Saldo de Conta Total (Participante + Patrocinadora) na data da ocorrência; 
      (b) = 3 vezes a soma das contribuições mensais básica e adicional da patrocinadora; 
      (c) = Serviço Creditado Projetado (60 anos – a idade na data do evento) em meses.
      Pela nova regra, o item (b) passou a ser 3 vezes a soma das contribuições MÁXIMAS mensais básica e adicional* da patrocinadora.

•    Alteração do regime de tributação – a incorporação permite rever o regime de tributação escolhido pelo participante: da
Tabela Progressiva para a Tabela Regressiva ou vice-versa. A opção pelo tipo de tributação vai influenciar a forma de incidência de
Imposto de Renda sobre sua renda mensal. Essa é uma decisão que demanda uma análise cuidadosa para compreender os impactos
de uma eventual troca. Entenda melhor essa questão, clicando aqui. Se quiser, a alteração pode ser solicitada até o dia 20/02/2017
com o envio desse formulário para a Visão Prev.

Se você é participante ativo não elegível à aposentadoria, há mudanças também nas modalidades de contribuição ao plano. 

•    Contribuição – pelas regras anteriores, havia dois tipos de contribuição com contrapartida da patrocinadora: básica
(calculada sobre o salário bruto) e adicional (calculada a partir do valor da Unidade de Referência Padrão/URP). Na nova regra,
não haverá contribuição adicional e o percentual máximo de contribuição da básica será  maior. Veja no quadro comparativo:

Serviço creditado         Regra antiga (para              Regra antiga (para                 Nova regra*
                                          adesões até nov 2008)     adesões após nov 2008)                         

Até 1 ano                                        3%                                                 0%                                             3%

1 e 2 anos                                       6%                                                 0%                                             6%

2 e 3 anos                                       9%                                                 0%                                             9%

3 e 4 anos                                     12%                                               0%                                           12%

4 e 5 anos                                     15%                                               0%                                           60%

5 e 6 anos                                     18%                                               0%                                         67,5%

6 e 7 anos                                     21%                                               0%                                           75%

7 e 8 anos                                     24%                                               0%                                         82,5%

Acima de 8 anos                   24% a 60%                                        0%                                           90%

*Resgate do % do Saldo da Patrocinadora

Contribuição básica

Contribuição adicional

Contribuição suplementar

Contribuição específica

Contribuição esporádica

Regra antiga ( para adesões 
até nov 2008)

até 2% do salário bruto, com
contrapartida da patrocinadora

de 0% a 7% do resultado obtido
da subtração do valor referente a
9 URP do salário bruto, com
contrapartida da patrocinadora

percentual inteiro livre sobre o
salário bruto, sem contrapartida
da patrocinadora

percentual inteiro livre aplicável
sobre bônus, participação nos
lucros e resultados e qualquer
outro pagamento feito pela
patrocinadora em seu favor, sem
contrapartida da patrocinadora

valor e frequência livremente
definidos pelo participante, sem
contrapartida da patrocinadora

Regra antiga (para adesões
após nov 2008)

1% do salário bruto, com
contrapartida da patrocinadora

de 0% a 5% do resultado obtido
da subtração do valor referente a
1 URP do salário bruto, com
contrapartida da patrocinadora

percentual inteiro livre sobre o
salário bruto, sem contrapartida
da patrocinadora

percentual inteiro livre aplicável
sobre bônus, participação nos
lucros e resultados e qualquer
outro pagamento feito pela
patrocinadora em seu favor, sem
contrapartida da patrocinadora

valor e frequência livremente
definidos pelo participante, sem
contrapartida da patrocinadora

Nova regra

de 0% a 8% do salário bruto, com
contrapartida da patrocinadora

–

não houve alteração

não houve alteração

não houve alteração

Importante • Em
função das novas

regras, os percentuais
de contribuição

deverão ser revistos
de 16 de janeiro 

a 20 de fevereiro. 
Para facilitar a

decisão, a Visão Prev
disponibilizou no site

institucional planilhas
que auxiliam
nos cálculos.

*Para os participantes ativos e autopatrocinados não elegíveis à aposentadoria, o cálculo do Saldo de Conta Projetado não considera a contribuição
adicional, somente as máximas mensais básicas

https://www.visaoprev.com.br/images/Incorporacoes/vivoprevtgestiona/TabelaRegimesTributarios.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/Incorporacoes/vivoprevtgestiona/FORMULARIOREGIMEDETRIBUTACAO.pdf
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Se você é participante autopatrocinado não elegível à aposentadoria, há mudanças também nas
modalidades de contribuição ao plano. Veja no quadro comparativo:

Serviço creditado          Regra antiga (para                  Regra antiga (para               Nova regra*
                                        adesões até nov 2008)        adesões após nov 2008)                     
Até 1 ano                                         3%                                                     0%                                           3%

1 e 2 anos                                        6%                                                     0%                                           6%

2 e 3 anos                                        9%                                                     0%                                           9%

3 e 4 anos                                      12%                                                    0%                                          12%

4 e 5 anos                                      15%                                                    0%                                          60%

5 e 6 anos                                      18%                                                    0%                                        67,5%

6 e 7 anos                                      21%                                                    0%                                          75%

7 e 8 anos                                      24%                                                    0%                                        82,5%

Acima de 8 anos                    24% a 60%                                             0%                                          90%

*Resgate do % do Saldo da Patrocinadora

Importante • Em função das novas regras, os percentuais de contribuição deverão ser revistos
de 16 de janeiro a 20 de fevereiro. Para facilitar a decisão, a Visão Prev disponibilizou no site
institucional planilhas que auxiliam nos cálculos.

Contribuição básica

Contribuição adicional

Contribuição suplementar

Contribuição esporádica

Regra antiga (para adesões até
nov 2008)

até 2% da remuneração informada
à Visão Prev

de 0% a 7% do resultado obtido da
subtração do valor referente a 9
URP da remuneração informada à
Visão Prev

percentual inteiro livre sobre a
remuneração informada à Visão Prev

valor e frequência livremente
definidos pelo participante

Regra antiga (para adesões após
nov 2008)

1% da remuneração informada 
à Visão Prev

de 0% a 5% do resultado obtido da
subtração do valor referente a 1
URP da remuneração informada à
Visão Prev

percentual inteiro livre sobre a
remuneração informada à Visão Prev

valor e frequência livremente
definidos pelo participante

Nova regra

de 0% a 8% da remuneração
informada à Visão Prev

–

não houve alteração

não houve alteração

Se você é participante BPD, há mudanças nas regras de resgate dos recursos da patrocinadora e opção de
alteração do regime de tributação. 

•   Resgate – a incorporação ampliou as condições de Resgate do saldo das contribuições feitas pela patrocinadora
no saldo de conta do participante, do seguinte modo:

•   Alteração do regime de tributação – a incorporação permite rever o regime de tributação escolhido pelo
participante: da Tabela Progressiva para a Tabela Regressiva ou vice-versa. A opção pelo tipo de tributação vai
influenciar a forma de incidência de Imposto de Renda sobre sua renda mensal. Essa é uma decisão que demanda uma
análise cuidadosa para compreender os impactos de uma eventual troca. Entenda melhor essa questão, clicando aqui.
Se quiser, a alteração pode ser solicitada até o dia 20/02/2017 com o envio desse formulário para a Visão Prev.

Se você é assistido, a incorporação permite rever o regime de tributação escolhido: da Tabela Progressiva para 
a Tabela Regressiva ou vice-versa. A opção pelo tipo de tributação vai influenciar a forma de incidência de Imposto de
Renda sobre sua renda mensal. Essa é uma decisão que demanda uma análise cuidadosa para compreender os impactos
de uma eventual troca. Entenda melhor essa questão, clicando aqui. Se quiser, a alteração pode ser solicitada até o
20/02/2017 com o envio desse formulário para a Visão Prev.

Por uma exigência da legislação, para os participantes ativos ou autopatrocinados que possuem mais de 5 anos de
plano e 50 anos de idade, ou seja, que são elegíveis à aposentadoria em caso de desligamento da empresa, não haverá
mudança nas regras de contribuição, isto é, continuarão seguindo as regras de seu plano de origem. 

https://www.visaoprev.com.br/images/Incorporacoes/vivoprevtgestiona/TabelaRegimesTributarios.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/Incorporacoes/vivoprevtgestiona/FORMULARIOREGIMEDETRIBUTACAO.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/Incorporacoes/vivoprevtgestiona/TabelaRegimesTributarios.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/Incorporacoes/vivoprevtgestiona/FORMULARIOREGIMEDETRIBUTACAO.pdf
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O que muda para quem era do plano Visão Telefônica

Se você é participante ativo
elegível à aposentadoria, ativo
não elegível à aposentadoria,
autopatrocinado elegível à
aposentadoria, autopatrocinado
não elegível à aposentadoria ou
BPD, há mudanças nas regras de resgate
dos recursos da patrocinadora. 

•   Resgate – a incorporação ampliou as
condições de Resgate do saldo das
contribuições feitas pela patrocinadora no
saldo de conta do participante, do
seguinte modo:

Se você é participante assistido, a incorporação não gera mudanças nas regras de seu plano. 

Se você é participante ativo não elegível à aposentadoria, há mudanças também nas modalidades de
contribuição ao plano. 

•    Contribuição – pelas regras anteriores, havia dois tipos de contribuição com contrapartida da patrocinadora: básica e
adicional. Na nova regra, não haverá contribuição adicional e o percentual máximo de contribuição da básica será maior.
Veja no quadro comparativo:

Tempo de empresa ou de               Regra antiga*               Nova regra*
       plano, o que for maior                                                                           

                  Até 1 ano                                      3%                                     3%

                 1 e 2 anos                                     6%                                     6%

                 2 e 3 anos                                     9%                                     9%

                 3 e 4 anos                                    12%                                   12%

                 4 e 5 anos                                    15%                                   60%

                 5 e 6 anos                                    18%                                 67,5%

                 6 e 7 anos                                    21%                                   75%

                 7 e 8 anos                                    24%                                 82,5%

           Acima de 8 anos                        24% a 60%                           90%

*Resgate do % do Saldo da Patrocinadora

Contribuição básica

Contribuição adicional

Contribuição suplementar

Contribuição específica

Contribuição esporádica

Regra antiga

de 0% 2% do salário bruto, com
contrapartida da patrocinadora

de 0% a 7% do resultado obtido da
subtração do valor referente a 9
URP do salário bruto, com
contrapartida da patrocinadora

percentual inteiro livre sobre o
salário bruto, sem contrapartida da
patrocinadora

percentual inteiro livre aplicável
sobre bônus, participação nos lucros
e resultados e qualquer outro
pagamento feito pela patrocinadora
em seu favor, sem contrapartida da
patrocinadora

valor e frequência livremente
definidos pelo participante, sem
contrapartida da patrocinadora

Nova regra

de 0% a 8% do salário bruto, com
contrapartida da patrocinadora

–

não houve alteração

não houve alteração

não houve alteração

Importante • Em função das novas regras, os percentuais de
contribuição deverão ser revistos de 16 de janeiro a 20 de fevereiro.
Para facilitar a decisão, a Visão Prev disponibilizou no site
institucional planilhas que auxiliam nos cálculos.
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Se você é participante autopatrocinado não elegível à aposentadoria, há mudanças também nas
modalidades de contribuição ao plano. Veja no quadro comparativo:

Contribuição básica

Contribuição adicional

Contribuição suplementar

Contribuição esporádica

Regra antiga

De 0% a 2% da remuneração
informada à Visão Prev

de 0% a 7% do resultado obtido da
subtração do valor referente a 9
URP da remuneração informada à
Visão Prev

percentual inteiro livre sobre a
remuneração informada à Visão
Prev

valor e frequência livremente
definidos pelo participante

Nova regra

de 0% a 8% da remuneração
informada à Visão Prev

–

não houve alteração

não houve alteração

Importante • Em função das novas regras, os percentuais de
contribuição deverão ser revistos de 16 de janeiro a 20 de fevereiro.
Para facilitar a decisão, a Visão Prev disponibilizou no site
institucional planilhas que auxiliam nos cálculos.
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Outras mudanças
•  O participante que tiver 4 contratos

de empréstimos em andamento
(limite máximo) e precisar solicitar
um novo empréstimo terá que quitar
um dos contratos com recursos
próprios, respeitando o intervalo de 6
meses entre cada concessão.

•  A autorização do representante legal
será exigida apenas para menores de
18 anos (e não de 21 anos), conforme
o novo Código Civil Brasileiro.

•  A redução do custo de QQM (Quota
de Quitação por Morte) devido ao
aumento da expectativa de vida. 
O QQM é aplicado na concessão,
varia conforme a quantidade de
parcelas e a idade do solicitante, e
garante a quitação do seguro, em
caso de morte do participante.

•  Por determinação da Febraban, ainda
no primeiro semestre de 2017, todos
os boletos precisarão ser registrados
junto ao banco antes de sua emissão
para segurança do processo.

As taxas de juros agora são prefixadas
Essa alteração foi implementada por

solicitação dos participantes. A modalidade 
pós-fixada (INPC + 7,5% ao ano) utilizada
anteriormente acarretava alterações dos valores
de amortização dos empréstimos conforme a
oscilação do INPC, o que podia impactar o prazo
de pagamento. No momento da contratação do
empréstimo, a parcela era fixada com a taxa do
INPC vigente e, como mensalmente ocorre a
variação deste indicador (para mais ou para
menos), o valor amortizado e os juros
automaticamente variavam, ocasionando
mudança no prazo de contratação.

O fato é que essa situação dificultava a
programação financeira do participante, o que
resultou na mudança para taxas prefixadas,
como o próprio nome já diz, a taxa de juros, a
parcela e o prazo de pagamento são fixos e
definidos no momento da contratação. No
entanto, são 5 faixas diferenciadas e, para cada
uma, há uma taxa específica – quanto maior o
prazo, maior a taxa.

O processo é totalmente online
Para agilizar os pedidos, eliminar a 

burocracia e diminuir os custos com o envio 
de documentação, o processo é agora feito
100% online. Ou seja, a cada solicitação, é
gerado um novo Termo de Contratação
específico que passa por análises até a
aprovação/rejeição e liberação do crédito.

Empréstimo: novas
regras facilitam 
seu planejamento

O Programa de Empréstimos da 
Visão Prev tem novas regras para as
solicitações feitas desde 19 de janeiro
deste ano. As mudanças ajudam a
planejar melhor suas finanças e
garantem maior agilidade, com as
concessões sendo feitas online de
forma mais simples e direta. 

No Simulador de
Empréstimo (acesso
via área restrita do
site, com seu login e
senha), você pode
avaliar as 5 opções
oferecidas.

Confira aqui
como solicitar um
empréstimo junto
à Visão Prev.

Importante
4 O programa está disponível somente para participantes ativos (com

vínculo mínimo de um ano ao plano) e assistidos (exceto pensionistas),
com desconto direto no salário ou no benefício mensal, o que assegura
a quitação das dívidas e protege o patrimônio do plano. 

4 Consulte o Regulamento completo do Programa de Empréstimos aqui.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Conheça as duas principais novidades:

https://www.visaoprev.com.br/images/PassoaPasso-SimuladordeEmprestimos.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/documentos/regulamentos/Regulamento_Emprestimo_2017.pdf
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Transmissão ao vivo
No dia 24 de novembro, o novo Programa

de Relacionamento foi aberto pela presidente
da Visão Prev, Paula Mansur, em transmissão
ao vivo pela página da entidade no Facebook
com mais de 1.200 visualizações. No dia 9 de
dezembro, foi a vez de o diretor Marcelo
Pezzutto explicar as escolhas do último mês
do ano, com mais de 1.000 visualizações.
Essas apresentações são divulgadas via e-mail
ou SMS e podem ser vistas a qualquer
momento.

Toda penúltima quinta-feira do mês*, você tem um encontro
marcado com a Visão Prev. Aliás, não é preciso marcar! É só chegar,
das 8h às 17h, e o time da entidade estará a postos para responder
às suas perguntas e solicitações.

O novo Programa de Relacionamento é uma opção mais informal
de acesso à Visão Prev. Basta o participante se dirigir a um dos
colaboradores da equipe e pedir informações sobre qualquer
assunto, direta ou indiretamente, relacionado ao seu plano de
previdência. Que tipo? Um benefício específico, o planejamento da
aposentadoria, a rentabilidade dos perfis, os direitos de seus
beneficiários, como alterar dados no cadastro, as alternativas em
caso de desligamento, a tributação, o programa de empréstimos, as
formas de recebimento da renda mensal... Enfim, todas as
perguntas merecem atenção para facilitar seu entendimento,
ajustar processos e possibilitar maior conhecimento e
conscientização dos participantes e assistidos.

Os primeiros encontros – nos dias 24 de novembro, 22 de
dezembro e 19 de janeiro – foram muito bem avaliados, com uma
média de 25 atendimentos por dia. Além disso, sempre que houver
ações do programa Visão Mais Perto ou do Visão Educa, os
profissionais da área de Relacionamento também estarão
disponíveis para atendimentos pessoais. 

*Sujeito à confirmação. Mensalmente, a Visão Prev irá encaminhar e-mail e SMS
aos participantes e assistidos. Além disso, as datas de atendimento especial
estão disponíveis no calendário do site.

De portas abertas para você!

“Achei muito bom não ter que agendar,
pois essa disponibilidade facilita o
acesso. A pessoa que me atendeu
tinha grande conhecimento e me
transmitiu as explicações de forma
clara e precisa. Gostei bastante!” 

José Simão Bressan, 
assistido, de Santo André.

“Esse novo formato é muito amigável,
simples e eficiente. Eu me senti bem
acolhido, cheguei e já fui atendido na hora.
Sem dúvida, é mais uma boa iniciativa de
aproximação e transparência da Visão Prev.” 

Luiz Alberto N. França Santos, 
assistido, de São Paulo.

Onde? Os atendentes ficam à sua espera no auditório
do edifício-sede da Visão Prev: Rua Desembargador
Eliseu Guilherme, 53, no Paraíso, em São Paulo.

Para quem é de fora de São Paulo, a Visão Prev
oferece a possibilidade de organizar um encontro em
sua cidade, a partir da formação de um grupo de
interessados. Entre em contato com a entidade pelo 
e-mail atendimento@visaoprev.com.br para mais
informações. Além disso, a entidade oferece também o
atendimento via Skype, telefone ou chat.
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Pesquisa de
Satisfação:
resultados
ainda melhores!

A boa gestão de uma entidade de previdência
complementar pressupõe acertar em uma série de
aspectos: seguir à risca modelos de governança que
garantam a transparência e solidez de suas
operações, fazer o melhor balanceamento de risco 
e retorno para os investimentos, utilizar processos
atestados e com qualidade superior, cuidar da
modernização constante de suas atividades, com
segurança e eficiência, manter um bom
relacionamento com as patrocinadoras e...
sobretudo, contar com a sua confiança e assegurar 
a sua satisfação.

Não é pouco! Mas todo esforço é compensado
diante de retornos como os que foram obtidos 
na última Pesquisa de Satisfação, promovida de 
6 a 20 de dezembro, com participantes ativos,
autopatrocinados, BPDs e assistidos. A participação
foi, como nos anos anteriores, espontânea e
anônima e a metodologia foi mantida para
acompanhar a evolução dos itens avaliados. 

Realizada online por uma consultoria
especializada que coordenou a coleta e análise das
respostas, sem qualquer interferência da Visão Prev,
o levantamento analisou a satisfação dos
participantes e assistidos em relação a cinco
categorias: formato dos planos, comunicação,
atendimento, empréstimos e programa de educação
previdenciária e financeira. Nestas páginas, você
confere os resultados da pesquisa que estimulam a
equipe da entidade a se superar sempre!

Indicando uma evolução significativa na
percepção dos participantes em relação
aos diferentes aspectos analisados, a
pesquisa aponta um índice de satisfação
geral com a Visão Prev de 92%.

Satisfação em alta*

De 2015 para 2016, a satisfação geral com a Visão Prev –
que já era elevada! – cresceu 5 pontos percentuais, ficando
maior entre todos os públicos:

Geral
Assistidos
Ativos e autopatrocinados
BPDs *somas de % notas 7, 8, 9 e 10

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

2014                                            2015                                            2016

82%  

89%

93% 94%

87%  

92%  92%  

83%  

79%  

65%  

80%  

90%  
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Os índices obtidos em cada tema
(somas de % notas 7, 8, 9 e 10, que indicam satisfação)

                                                                                          2014        2015        2016
Formato
      Regulamento e regras do plano                       80%           82%           87%
      Formato geral                                                         79%           82%           89%

                                                                                                                                     2014        2015        2016
Empréstimos                                                                                                                                                             
      Formato do programa                                                                                     70%           70%           82%
      Regras para concessão*                                                                                    –                  –              78%
      Taxas*                                                                                                                      –                  –              70%
      Facilidade para encontrar e usar o simulador de empréstimos       90%           90%           90%
      Prazo para liberação do crédito                                                                   94%           94%           92%
      Empréstimo geral                                                                                             66%           65%           72%

                                                                                                                                               2014        2015        2016
Atendimento                                                                                                                                                                       
      Canais disponíveis para atendimento                                                                87%           88%           88%
      Capacidade do Call Center de esclarecer dúvidas                                          81%           85%           89%
      Capacidade do Chat Online de esclarecer dúvidas                                         80%           81%           92%
      Capacidade do e-mail de esclarecer dúvidas                                                    79%           81%           88%
      Cumprimento do prazo das solicitações por e-mail                                       78%           86%           88%
      Cumprimento do prazo das solicitações por atendimento pessoal**        –              89%           92%
      Atendimento geral                                                                                                    81%           83%           91%

                                                                                                                           2014        2015        2016
Comunicação                                                                                                               
       Meios de comunicação disponíveis                                                84%           84%           94%
       Linguagem clara                                                                                    78%           82%           87%
       Comunicação direcionada para as suas necessidades            79%           80%           92%
       Qualidade do conteúdo do site                                                        86%           88%           94%
       Informativo Mirante                                                                            83%           85%           89%
       Relatório Anual online                                                                        80%           93%           91%
       E-mails enviados                                                                                   84%           84%           93%
       Facebook*                                                                                                   –                  –              94%
       App*                                                                                                              –                  –              94%
       Comunicação geral                                                                               82%           83%           93%

                                                                                          2014        2015        2016
Rentabilidade & Gestão                                                                                           
      Perfil de Investimento                                        78%           81%           90%
      Rentabilidade*                                                          –                  –              80%
      Gestão dos recursos financeiros*                      –                  –              80%

                                                                                          2014        2015        2016
Confiança                                                                                                                       
      Nos gestores Visão Prev                                    76%           82%           88%
      Nas empresas do Grupo Telefônica               83%           80%           89%
      Nas informações transmitidas                        83%           86%           93%
      Confiança geral                                                      84%           87%           93%

Para participar da
pesquisa e de outras
ações da Visão Prev,
você precisa 
manter seus dados
atualizados. Aproveite
para checar, na área
restrita, se seu
cadastro está correto.
Isso leva apenas
alguns minutos!

*Atributo avaliado pela 1ª vez
**Atributo avaliado pela 2ª vez
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Tudo pronto para a declaração 
de Imposto de Renda?

Em breve, começa o prazo
de entrega da Declaração
Anual de Ajuste do Imposto
de Renda para a Receita
Federal. A estimativa é que
mais de 30 milhões de
contribuintes enviem suas
declarações de 1º de março a
28 de abril. Entre as
informações que devem ser
fornecidas ao governo, estão
os dados sobre seu plano de
previdência, seja por conta de
recebimentos (se você for
assistido ou optou pelo
Resgate do saldo no ano
passado) ou da realização de
contribuições (para ativos,
autopatrocinados, diferidos
ou assistidos). Confira, nessas
páginas, como declarar essas
informações corretamente
para não ter problemas 
com o leão!

Seguindo a meta de ser uma entidade cada vez mais digital e sustentável, 
a Visão Prev disponibilizará os Informes de Rendimentos, a partir de 
1º de março, somente na área restrita do site (acesso com seu login e senha)
em Benefício Æ Informe de Rendimentos. Entenda o seu Informe:

Precisam do Informe de Rendimentos para a declaração de IR os participantes que,
em 2016, receberam Aposentadoria ou Pensão por Morte e aqueles que, em função
de terem se desligado da patrocinadora, optaram pelo resgate dos recursos.

Dúvidas? Consulte aqui o
site da Receita Federal.
Nesse mesmo endereço,
você pode baixar o programa
para a declaração de 2017.

Assistidos

3. Outros

1. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)

2. Exclusão: Despesas com a ação judicial

3. Dedução: Contribuição previdenciária oficial

4. Dedução: Pensão alimentícia (preencher o quadro 7)

5. Imposto sobre a renda retido na fonte

6. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em
serviço

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

7. Outros (Especificar):

6. Indenizações por recisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho

5. Valores pagos ao titular ou sócios de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pro-labore, aluguéis ou serviços prestados

4. Lucros e dividendos apurados a partir de 1996, pagos por pessoa jurídica (lucro real, presumido ou arbitrado)

3. Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave; proventos de aposentadoria ou reforma por acidente em serviço

2. Diária e ajudas de custo

1. Parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão (65 anos ou mais)

Natureza do rendimento:

6.1  Número do processo:

2. Imposto sobre a renda retido na fonte sobre 13º salário

1. Décimo Terceiro Salário

5. Imposto sobre a renda retido na fonte

4. Pensão alimentícia

3. Contribuições à Entidades de Previdência Complementar e a Fundos de Aposentadoria Programada Individual (Fapi)

2. Contribuição Previdenciária Oficial

1. Total dos rendimentos (inclusive férias)

6. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE

Ano-calendário de _____________

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS Valores em Reais

Exercício de _____________

Comprovante de Rendimentos Pagos e de

Valores em Reais

Data

(*)

CNPJ / CPF

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

2016

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

Imposto sobre a Renda Retido na Fonte

8. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

ART. 12 - A DA LEI N° 7.713, DE 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)

Imposto sobre a Renda da Pessoa Física

5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

(rendimento líquido)

(*preencher o quadro 7)

(*)

Ministério da Fazenda

Nome

Valores em Reais

Natureza do Rendimento

Verifique as condições e o prazo para a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para este

2ª via:

Nome Empresarial / Nome Completo

Qtd de meses

Assinatura

CPF

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n.º 1.522 de 05 de dezembro de 2014

2017

Nome Completo

1. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU  PESSOA FÍSICA

ano-calendário no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>
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17 • Saiba mais

Quem se tornou assistido em 2016
receberá o Informe de Rendimentos da
patrocinadora (até o mês em que
estava na ativa) e da Visão Prev (desde
que se aposentou pela entidade).

01 • Informar como Fonte Pagadora o CNPJ e a Razão
Social da Visão Prev.

02 • Total dos rendimentos tributáveis brutos
recebidos, sem o valor do Abono Anual.

03 • Total dos valores pagos referente à Pensão
Alimentícia, sem o valor do Abono Anual.

04 • Total do Imposto de Renda retido na fonte, sem
o valor do Abono Anual.

05 • Total dos rendimentos isentos e não tributáveis
pelo Imposto de Renda*.

06 • Total dos rendimentos brutos recebidos pelos
participantes com doença grave.

07 • Total dos rendimentos das contribuições
efetuadas de 1989 a 1995, não sujeito à tributação.

08 • Rendimento líquido (deduzido do imposto de
renda na fonte) referente ao Abono Anual recebido
no exercício **.

09 • Total do Imposto de Renda na fonte retido sobre
o Abono Anual.

10 • Total dos valores líquidos recebidos, com o
valor do Abono Anual***.

11 • Informações referentes ao pagamento de
Pensão Alimentícia, processo judicial para Imposto de
Renda, informações similares e depósitos judiciais.

12 • Os rendimentos e os impostos depositados
judicialmente, se for o caso, discriminados neste
quadro, não foram adicionados às linhas 01 e 05 do
Quadro 3, e linha 01 do Quadro 5, em razão de
estarem com exigibilidade suspensa por
determinação judicial.

Lembre-se: a dedução das contribuições para planos de
previdência complementar é limitada a 12% do total de
rendimentos tributáveis no ano que incluem, entre outros,
salário, pró-labore, aluguéis e pensão judicial. Isso vale também
para planos do tipo PGBL em seu nome ou de dependentes que
constem em sua declaração. O programa da Receita Federal
desconsidera valores declarados acima desse limite.

Onde declarar?
As contribuições feitas para o seu plano na Visão Prev devem ser
indicadas no item “Pagamentos Efetuados”, com o código 36
correspondente a “Contribuições a Entidades de Previdência
Privada”. Preencher o nome do beneficiário (Visão Prev Sociedade
de Previdência Complementar), o CNPJ (07.205.215/0001-98) e o
valor total das contribuições em 2016.

Atenção ao preenchimento
Omissão de rendimentos, recebimento de aluguéis ou

pensão alimentícia, erros com os dados de dependentes (se
você tem um dependente que já possui rendimento próprio,
por exemplo, como estagiário, isso precisa ser declarado),
despesas médicas sem comprovação, discrepâncias em
relação à fonte pagadora, erros na digitação de números...
Esses são os principais problemas que levam uma declaração
para a malha fina da Receita. Em 2016, 771.801 declarações
tiveram esse destino – quase 25% a mais do que em 2015.
Portanto, cuidado!

Informar o nome e o CNPJ
da patrocinadora (e não o
da entidade) ao declarar
as contribuições para o
plano de previdência
complementar também
costuma ser um erro
frequente que pode
causar a retenção da
declaração. 

Até o dia 1º de março, os autopatrocinados receberão seu Demonstrativo de
Contribuições, via e-mail. Caso tenha se tornado autopatrocinado em 2016, você
receberá o Informe de Rendimentos da patrocinadora (até o mês em que era seu
colaborador – referente às contribuições realizadas através do desconto no seu
holerite mensal) e da Visão Prev (Demonstrativo de Contribuições que contempla
os aportes realizados via boleto ou depósito).

Autopatrocinados

Para os participantes ativos, o Informe de Rendimentos será emitido pela
patrocinadora, indicando os valores das contribuições descontadas em folha de
pagamento. Quem fez Contribuições Suplementares ou Esporádicas (diretamente
à entidade) precisa somar esses valores ao que foi informado pelo RH para chegar
ao total destinado ao plano ao longo do ano. Para esses casos, a Visão Prev
encaminhará por e-mail, a partir de 1º de março, o Demonstrativo de
Contribuições para facilitar a realização do cálculo.

Ativos

*Para participantes com 65 anos ou mais, o valor da parcela mensal
de isenção do Imposto de Renda é R$ 1.903,98, totalizando no
ano R$ 24.751,74 (2016).

**Dependentes de Imposto de Renda (R$ 2.275,08 por pessoa
por ano).

***Campo utilizado especificamente para participantes que
realizaram a opção pela Tabela de Imposto de Renda Regressivo.

Os participantes que utilizam a Tabela de Imposto de
Renda Regressivo recebem apenas os valores líquidos
descritos no Informe, já que se trata de uma  tributação
exclusiva e não há reajuste na declaração anual.
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Dois indicadores
“Quando se fala em Previdência Social ou previdência complementar privada, existem
dois indicadores muito importantes para avaliar se um sistema é bem ou malsucedido. 
O primeiro é a adequação que mede o nível de benefício (renda) ideal para suprir as
necessidades na aposentadoria. Isso varia individualmente, mas os sistemas têm que
estar preparados para responder às necessidades médias das pessoas. O segundo é a
sustentabilidade que tem a ver com o equilíbrio fiscal e financeiro frente aos desafios do
envelhecimento da população, sem desestabilizar as contas públicas.”

O Brasil hoje
“É exatamente a sustentabilidade do sistema brasileiro que está sendo debatida hoje. 
O perfil demográfico da população mudou muito. A redução dos nascimentos combinada
com o aumento da expectativa de vida irá gerar um grande desequilíbrio na Previdência
Social se não forem aprovadas reformas profundas.
Se as pessoas estão vivendo mais, é preciso que elas trabalhem por mais tempo para
garantir que o sistema seja sustentável. Caso contrário, quem está entrando agora no
mercado de trabalho pode não encontrar recursos disponíveis na hora da sua
aposentadoria. É preciso pensar nesse amanhã. Sem mudanças, por mais difíceis e
desagradáveis que elas possam ser, o sistema entrará em colapso!”

Os desafios da Previdência
No último encontro do
programa Visão Mais Perto,
realizado em São Paulo, no
dia 6 de dezembro, foram
abordados assuntos como
alteração de perfil de
investimento e da renda
mensal. Além disso, o
consultor Felinto Sernache,
diretor da Willis Towers
Watson, fez uma palestra
sobre “A Previdência
Complementar no Brasil e
oportunidades de melhoria
com base na experiência
internacional” – um tema
que vem ganhando cada vez
mais espaço na imprensa.
Veja os destaques de sua
apresentação: Aumento da idade para aposentadoria

“As idades para aposentadoria estão aumentando no mundo todo. Afinal, o incremento da
longevidade é um fenômeno global. Nos países desenvolvidos, a meta é de 67 anos ou mais,
reduzindo ou eliminando a diferença entre homens e mulheres. No Brasil, a média atual é de
apenas 54 anos!

Além do aumento da vida laboral, o que temos visto, em diversos países, são 
mecanismos de estímulo à previdência complementar. Entre eles, um que tem obtido
bastante sucesso é a adesão automática aos planos oferecidos pelas empresas, com
incentivos para as contribuições dos participantes (com a contrapartida das patrocinadoras 
e até mesmo do governo) e maior flexibilidade nas regras.”

Nos planos CD da Visão Prev, isso já ocorre, visando 
estimular a poupança previdenciária dos participantes ativos.

A pirâmide etária brasileira, em 2010... e a perspectiva para 2050

Em 1950, a longevidade média era de 43,3 anos. Hoje, ela gira em torno de 75,5 anos.

65 anos +
7%

25%

68%

15 anos +

65 anos + 24%

13%

63%

15 anos +



19 • Com a palavra

Segundo emprego
“Cheguei do Líbano com a minha família em 1962, ainda não tinha
completado sete anos. Meu irmão morava em São Paulo, onde nos
estabelecemos definitivamente. Em 1984, já formada em Administração,
saí do banco no qual trabalhava e entrei na área financeira da Telesp.
Quando me aposentei, atuava como consultora da área de Controle de
Gestão. Foram 23 anos de empresa, meu segundo e último emprego. 
Tudo o que eu consegui na vida foi na Telefônica, até os meus melhores
amigos foram conquistados lá.”

Um ótimo investimento
“Optar pela previdência complementar foi a melhor decisão que tomei na
vida. Assim que entrei na empresa, apresentaram o plano e não tive
dúvida, assinei de cara, pois fui muito bem orientada por uma pessoa no
RH. Confesso que, na época, não tinha experiência alguma, mas achei que
seria um bom investimento para o futuro. Ao longo dos anos, nem
imaginava como aquele pequeno valor descontado mensalmente do meu
salário seria tão determinante para minha tranquilidade. Hoje, se não
tivesse esse recurso, o que eu faria somente com o benefício do INSS?
Nada! Na verdade, considero a aposentadoria oficial o complemento do
que recebo atualmente da Visão Prev.”

Um caso à parte
“Sinto-me extremamente satisfeita com a entidade, a Visão Prev me dá
toda assistência de que necessito de forma transparente e precisa. 
Além do site, que possibilita obter informações e ficar por dentro de 
tudo o que acontece com o meu plano, a entidade realiza reuniões para
orientar os assistidos e participantes e ainda oferece o atendimento
individual que é fabuloso.” 

Curtindo a aposentadoria
“Sou aposentada desde 2008, tenho uma vida muito boa e feliz. Moro com
a minha irmã, viajo bastante, principalmente para o Líbano e Israel, pois
tenho familiares nestes países, e pelo Brasil também. Curto a minha
aposentadoria de forma muito positiva.”

Um bom motivo
“Tenho a alegria de ter o Elias, meu sobrinho-neto, morando bem pertinho
de mim, no apartamento ao lado. Ele preenche todo o meu tempo, saímos
sempre para passear, tomar lanche, faço dever de casa com ele. É um amor
que parece não caber dentro de mim, me sinto muito realizada... assim, é
difícil pensar no passado, não?”

Hind Sobhi Sobhie já 
está aposentada há 
quase dez anos e, 
até hoje, mantém
contato com os 
amigos da Telefônica.

Amizades para a vida inteira

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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20 • Seu patrimônio

Desempenho dos investimentos
(Dezembro de 2016)

Rentabilidade Gerencial Consolidada
Segmentos                                               1º TRI        2º TRI         3º TRI         4º TRI            ACUM. 2016
Renda Fixa                                                          5,66%         4,00%           3,97%           2,48%                   17,08%    
Renda Variável                                                  8,89%         3,00%         11,31%         1,75%                   27,02%  
Empréstimos                                                    5,39%         3,79%          3,82%           2,41%                   16,30%    
Invest Exterior                                                                       -8,84%          4,59%           4,53%                    -0,34%    
Estruturados                                                                                                  2,29%           4,18%                     6,57%     
Global                                                                   5,74%         3,93%          4,24%           2,45%                   17,36%

Rentabilidade dos Planos
Plano                                                          1º TRI        2º TRI         3º TRI         4º TRI            ACUM. 2016
TCO Prev                                                            8,07%         4,72%           5,35%           2,85%                   22,63%

Rentabilidade dos Perfis de Investimentos
Perfis                                                          1º TRI        2º TRI         3º TRI         4º TRI            ACUM. 2016
Conservador                                                    4,56%        3,31%          3,78%          2,81%                   15,26%  
Moderado                                                         8,02%        4,72%          5,36%          2,85%                   22,56%  
Agressivo                                                          8,91%        5,05%          6,22%          2,84%                   24,97%  
Agressivo Renda Fixa Longo Prazo          13,05%       7,68%          5,10%          3,02%                   31,80%  
Super Conservador                                       3,33%        3,41%          3,53%          3,69%                   14,70%

Indicadores Financeiros
Indicadores                                              1º TRI        2º TRI         3º TRI         4º TRI            ACUM. 2016
Poupança                                                          1,96%        2,00%          2,09%          2,00%                    8,30%   
IPCA                                                                    2,62%        1,75%          1,04%          0,74%                    6,29%   
CDI                                                                       3,25%        3,36%          3,47%          3,24%                   14,00%     
SELIC                                                                  3,26%        3,36%          3,47%          3,25%                   14,02%  
Bench RF                                                           6,40%        4,20%          4,20%          2,45%                   18,35%     
Ibovespa                                                          15,47%       2,94%        13,28%         3,19%                   38,94% 
IBrX                                                                    13,92%       3,35%        13,24%         2,53%                   36,70%  
Bench RV                                                         13,92%       3,35%        13,24%         2,53%                   36,70%

*em dezembro de 2016

Alocação do plano*

Alocação por perfil de investimento*
70,02%
1,45%

7,25%
16,89%

0,34%
1,13%

2,92%

88,79%
1,15%

9,00% 1,06%

TCOPrev

Conservador

69,18%
1,43%
7,16%

16,89%
1,29%
1,13%

2,92%

Moderado

57,07%
2,75%
5,69%

26,89%
1,83%
1,88%

3,89%

Agressivo

93,22%
2,74%

1,99% 2,05%

Agressivo Renda Fixa
Longo Prazo

99,34% 0,66%

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 

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.

Títulos atrelados à inflação        Títulos prefixados        Títulos pós-fixados        Ações        Empréstimos        Invest Ext        Estruturados


