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Íris - nome inspirado no 
sistema da visão - é a nova 
assistente virtual do site 
da Visão Prev. Ela 
representa uma grande 
evolução que, utilizando 
um sistema de inteligência 
artificial, vai facilitar suas 
buscas por informações 
com respostas mais 
rápidas, objetivas e 
assertivas.

Muito prazer, 
eu sou a Íris



2  • Curtas

Seu perfil está adequado a você?
Os participantes dos planos Visão Telefônica e Visão Multi podem reavaliar sua opção 

de perfil de investimento entre os dias 1º e 30 de junho (período fixo para a troca, permitida
também no mês de dezembro e em outro momento do ano à escolha do participante). 
Há 5 tipos de carteiras disponíveis:
     •   Super Conservador 
     •   Conservador 
     •   Moderado  
     •   Agressivo 
     •   Agressivo Renda Fixa Longo Prazo

É sempre bom lembrar que mudanças frequentes de perfil não são recomendadas e que 
a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. A decisão deve considerar 
três aspectos básicos: 

1. Sua tolerância ao risco (perfis com maior exposição ao risco tendem a oferecer maior
rentabilidade, mas apresentam maior flutuação nos resultados, inclusive com
possibilidade de desempenho negativo).

2. Seu momento de vida (Está próximo ou longe da aposentadoria? Mudou algo
significativo em sua vida pessoal ou sua carreira?).

3. A conjuntura econômico-financeira (aqui é importante diferenciar as turbulências
passageiras, como períodos de eleições que trazem incertezas ao mercado, das
mudanças mais consistentes, por exemplo a atual queda das taxas de juros).

O prazo final para o saque das contas inativas do
FGTS é 31 de julho. Os especialistas recomendam a
retirada dos recursos, visto que sua rentabilidade é
muito baixa (TR + 3% ao ano). É melhor, então, sacar
o dinheiro e investir em opções mais interessantes.

Para os participantes dos planos Visão Telefônica
e Visão Multi, essa é uma excelente oportunidade
para ampliar sua reserva previdenciária, com
vantagens como a baixa taxa de administração, 
a rentabilidade diferenciada das carteiras e o
benefício fiscal que permite abater suas
contribuições e aportes do Imposto de Renda, 
até o limite de 12% de sua renda bruta anual
tributável (para quem faz a declaração completa).
Confira o comparativo de rendimentos:

Um ótimo destino para o seu FGTS

Para saber mais, faça aqui
o Teste de Perfil e acesse
a aba Investimentos 
na área aberta do site 
da Visão Prev.

Como fazer
O aporte é realizado na área restrita do site da Visão Prev (acesso com login e senha) de modo bem simples:
Participantes ativos, autopatrocinados e BPDs: “Minha contribuição”Æ “Ver Detalhes”Æ “Ações”Æ
“Contribuição Extraordinária”. É só preencher o valor desejado, a data de vencimento, a declaração de pessoa
politicamente exposta, clicar em “enviar” e imprimir o boleto para pagamento.
Participantes assistidos: “Benefício”Æ “Opções”Æ “Aporte Assistido”. Depois, basta seguir as orientações
acima. O valor será contabilizado em seu saldo um dia após o pagamento do boleto e poderá ser visualizado 
no site até o final da primeira quinzena do mês seguinte.

   Investimentos                 Acum.          Acum.          Acum.          Acum.         % FGTS
                                                             2017*       12 meses*   24 meses*   36 meses*     36 meses*

    Super Conservador       3,91%       14,12%      30,20%      45,52%      311,16%

    Conservador                    4,88%       13,94%      30,18%      49,57%      338,87%

    Moderado                         6,51%       16,86%      33,57%      51,29%      350,59%

    Agressivo                          7,20%       18,08%      33,88%      51,23%      350,20%

    Agressivo RF LP             7,17%       18,72%      38,95%      64,70%      442,28%

    Poupança                              2,63%           8,33%         17,35%        25,96%        177,49%

     CDI                                           3,85%         13,46%        29,17%        43,88%        299,99%

    FGTS                                  1,53%        4,98%       10,30%      14,63%      100,00%
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*Até abril
Fonte (FGTS): https://www.portalbrasil.net/indices_fgts_jam_2009.htm

https://www.visaoprev.com.br/para-participante/simuladores-testes/teste-perfil


Assistidos
podem rever
seu benefício

Também de 1º a 30 de junho, os
assistidos dos planos Visão Telefônica
e Visão Multi podem alterar a forma
de recebimento de sua renda mensal.
As opções são:

>>  Período determinado 
de 5 a 30 anos

>>  Percentual entre 
0% e 2% do saldo

Clique aqui e utilize o Simulador
para Assistidos para entender 
melhor o impacto de sua 
escolha sobre a duração de seu 
saldo na Visão Prev. Sobretudo 
com a tendência de redução 
das taxas de juros, a compreensão
dessa variável é essencial para 
uma decisão consciente.

3 • Educação financeira e previdenciária

Mais uma ação do Visão Educa
“Desafio demográfico: seus impactos financeiros e mudança de

comportamento.” Foi esse o tema da palestra feita por Aquiles Mosca,
estrategista de Investimentos Pessoais do Banco Santander, no dia 20 de
abril no auditório da nova sede da Visão Prev (leia matéria na página 13). 

Aquiles chamou a atenção para um dado muito relevante. “97% dos
brasileiros aposentados hoje não conseguem se sustentar com recursos
próprios e acabam precisando da ajuda dos filhos. Ou seja, essa situação
prejudica também as próximas gerações”, alertou. “O perfil da população
vem mudando e o comportamento para se conquistar independência
financeira no pós-carreira também precisa mudar.”

Cerca de 80 pessoas assistiram à apresentação, seguida de um Plantão de
Dúvidas, com profissionais da área de Relacionamento. A iniciativa faz parte
do programa de educação financeira e previdenciária da entidade, o Visão
Educa. “A palestra foi muito esclarecedora, as informações transmitidas são
fundamentais para quem, como eu, está iniciando seus investimentos para 
o futuro”, comentou Samuel Teixeira, participante ativo que trabalha na Vivo. 

O Plantão de Dúvidas também foi bem avaliado. “Fiquei muito à vontade
para fazer minhas perguntas. É bem diferente de um atendimento telefônico
ou por chat, não que eles não sejam importantes, mas o contato pessoal
facilita a compreensão”, garante Margarida Shiroma, assistida da Visão Prev.

https://www.visaoprev.com.br/para-participante/simuladores-testes/simulador-assistidos


4 • Seu plano

A resposta para essa pergunta pode fazer uma grande diferença no futuro dos participantes ativos
e autopatrocinados dos planos Visão Telefônica e Visão Multi. Quanto mais cedo você começar a
investir e mais elevado for seu percentual de contribuição, maior será seu patrimônio para a
aposentadoria. De 1º a 30 de junho, é possível alterar o percentual definido e dar uma força a mais
para o seu futuro!

Depois da incorporação do plano Visão Terra ao Visão Multi e dos planos Visão TGestiona e 
Vivo Prev ao Visão Telefônica, as regras que valem para os participantes ativos e autopatrocinados
são as seguintes:

No plano Visão Multi
j Contribuição Básica opcional, de 0% a 2% do salário de participação (com contrapartida 

da patrocinadora)

j Contribuição Adicional opcional, de 0% a 5% do salário de participação que exceder 9 URPs*
(com contrapartida da patrocinadora)

j Contribuição Suplementar opcional, em % inteiro livre sobre o salário de participação

Para os participantes ativos, é feita a contrapartida da patrocinadora, conforme definição de cada
empresa. Para mais detalhes, acesse aqui o Regulamento do seu plano.

*1 URP/Unidade de Referência Padrão (em abril de 2017) = R$ 412,63 (Visão Multi – Terra e OTS), R$ 484,69 (Visão Multi – TCS),
R$ 467,28 (Visão Multi – Telxius Cable/TIWS) e R$ 394,75 (Visão Multi – novos empregadores)

No plano Visão Telefônica
j Contribuição Básica** opcional de 0% a 8% do salário de participação

j Contribuição Suplementar opcional, em % inteiro livre sobre o salário de participação

As patrocinadoras fazem contrapartida de 100% sobre a Contribuição Básica do participante.

**Para os participantes dos planos Visão Telefônica e Visão TGestiona elegíveis à aposentadoria até a data efetiva da incorporação 
(31 de dezembro de 2016), a Contribuição Básica é opcional, em percentual inteiro entre 0% e 2% sobre o salário de participação.
Foi também mantida a chamada Contribuição Adicional (existente anteriormente), de 0% a 7% (em % inteiro) do salário que
exceder 9 URPs (1 URP/Unidade de Referência Padrão = R$ 337,94, em abril de 2017). As duas contribuições têm contrapartida de
100% das patrocinadoras.

Qual é o seu percentual de contribuição?

A alteração é feita
online na área
fechada do site da
Visão Prev (acesso
com seu CPF e
senha), em "Página
Inicial"Æ "Período
de Alteração".

Os ativos e
autopatrocinados
do plano TCOPrev
podem alterar o
seu percentual de
contribuição no
mês de dezembro.

https://www.visaoprev.com.br/sobre-entidade/legislacao-documentos/regulamentos


5 • Passo a passo

Após identificar seu plano – Visão Telefônica ou
Visão Multi – na primeira tela, você deve inserir
alguns dados pessoais: Idade, Tempo de
contribuição (tempo de plano), Salário de
participação, Saldo de participante e Saldo de
patrocinadora. Se precisar, acesse essas
informações na área fechada do site (com seu
login e senha). Preste atenção às instruções ao
lado do quadro para preencher cada campo
corretamente.

É necessário, então, estabelecer três parâmetros
de simulação: 1) Percentual de contribuição
(Básica, Adicional e Suplementar, conforme as
regras de cada plano), 2) Rentabilidade anual
estimada (expectativa de rendimento acima da
inflação que pode variar de 1% até 6,5%, 
a taxa sugerida pelo simulador é 4% ao ano), 
3) Crescimento salarial anual real (perspectiva 
de aumento salarial acima da inflação). 
Nesse momento, aparece automaticamente o 
percentual de incentivo fiscal utilizado (lembre-se
que há um simulador específico para esse cálculo).

O simulador já apresenta o saldo projetado 
a partir das informações inseridas. Você deve,
finalmente, definir: a idade de aposentadoria
(mínima de 50 anos), se quer ou não fazer um
saque à vista (de até 30% do saldo), sua opção 
de renda (Prazo definido, de 5 anos a 30 anos, 
ou Percentual de saldo, 0% a 2%) e a forma 
de reajuste do benefício (mensal ou anual). 
É calculada, assim, a projeção do benefício 
e do saldo remanescente (em reais) ao 
longo do tempo.

1

2

3

Como usar o Simulador para Ativos

O simulador também é útil para quem
quer aderir ao plano, pois pode ser usado
para entender melhor seu funcionamento.

Cada tela preenchida leva
à próxima, formando,
finalmente, o quadro
completo, com o Resumo
da Simulação. Todos os
parâmetros podem ser
alterados quantas vezes
você quiser.

Clicando em Comparação das Rendas, o simulador abre uma tela 
que demonstra a evolução das duas opções disponíveis.

Você pode utilizar seus
percentuais atuais de
contribuição ou simular
outros percentuais.

Esse simulador ajuda os ativos e autopatrocinados a compreender o impacto do aumento ou redução de suas
contribuições na formação do saldo no plano, facilitando o planejamento para que possam atingir seu objetivo
na aposentadoria (de 1º a 30 de junho, o percentual de contribuição pode ser alterado, saiba mais na página 4).
Ele está disponível na página inicial do site da Visão Prev, em “Para o Participante”Æ “Simuladores e Testes”
(clique aqui para acessar). Entenda como usar essa ferramenta:

Permite abater suas contribuições
e aportes do Imposto de Renda,
até o limite de 12% de sua renda
bruta anual tributável (para quem
faz a declaração completa).

1 2 3

Novidade 
Na aba Acumulação
você encontra seu
saldo acumulado.

http://www.visaoprev.com.br/para-participante/simuladores-testes/simulador-ativos


6 • No nosso site

www.visaoprev.com.br > Área fechada >
Conheça, nesta série de
matérias, todas as
funcionalidades que estão
à sua disposição no site da
Visão Prev. Nele, você tem
acesso a informações
detalhadas sobre seus
investimentos,
simuladores, dados sobre
seu plano e muito mais!
Veja o que você encontra
na aba Rentabilidade
dentro da área fechada 
do site:

*A rentabilidade apresentada considera, portanto, as características individuais de sua conta no
plano como a data de sua adesão e possíveis mudanças de perfil feitas no período. Por isso, nem
sempre a sua rentabilidade acumulada será igual à de seu perfil atual.

Ao entrar na página, já será exibida a sua rentabilidade* acumulada no plano. É possível
escolher o ano de comparação. O gráfico indica o resultado acumulado mês a mês:

É aqui que você
pode, se quiser,
alterar seu
perfil. Saiba
mais na página
2 desta edição.



7  • Cadastro

   Rentabilidade

Além de ser informado pela Visão Prev, nas diversas
áreas do site e outras ferramentas de comunicação,
você também precisa informar a entidade. 
Isso mesmo! Quer um exemplo para entender 
essa importância na prática?

Na atual base de dados da Visão Prev, apesar do alto
índice de participantes ativos com e-mail profissional
cadastrado (98%), somente 41% dos ativos
registraram seu e-mail pessoal. A falta desse item pode
gerar dificuldades de comunicação com a entidade caso
o participante venha a se desligar da patrocinadora.
Isso porque, com o fim do vínculo empregatício, há um
prazo legal de 90 dias para que ele defina sua opção em
relação ao plano de previdência (autopatrocínio, BPD,
resgate ou portabilidade, conforme cada situação). 
Sem seu e-mail pessoal, a Visão Prev não consegue lhe
contatar para ajudá-lo a entender as opções e fazer 
a escolha mais adequada às suas necessidades.  

Entre os demais tipos de participantes – assistidos,
autopatrocinados, BPDs, BPDs presumidos ou
aguardando opção (aqueles que estão dentro do 
prazo de 90 dias para fazer sua opção) –, a média de
e-mails pessoais cadastrados na base da Visão Prev 
é de 76%. Ou seja, que tal passar agora mesmo pelo 
site e registrar ou atualizar essa informação?

Seu e-mail
pessoal é muito
importante

Há também diversas opções de comparativos. Clicando no quadro abaixo do gráfico,
você pode selecionar uma a uma as variáveis (os outros perfis ou 7 opções de índices
de mercado) que deseja comparar com sua rentabilidade: 

As informações são apresentadas também em tabelas, com dados mensais ou diários,
indicando o rendimento acumulado no período, tanto em percentual quanto 
em reais. O mesmo vale para a comparação de rentabilidade entre os perfis e
benchmarks (índices de referência para avaliar o desempenho dos rendimentos).
Outras tabelas mostram a variação do valor das cotas (diária e mensal), 
oficiais ( já fechadas) e previstas (calculadas).

Ao passar o mouse sobre as linhas do gráfico,
você confere os valores das variáveis
selecionadas ao longo do período determinado.

Como alterar
As informações podem ser atualizadas
diretamente no site da Visão Prev: “Área do
Participante”Æ “Cadastro”Æ “Dados Pessoais”.

4



8 • Comunicação

Um site que entende melhor 
o que você precisa

Muito se fala hoje de inteligência artificial.
Mas você sabe como ela funciona e o quanto
pode facilitar a sua vida? Então, veja esse
exemplo: digamos que você tem um acidente
de carro e procura informações no site da sua
seguradora. Escreve, portanto, na caixa de
busca: “Bati meu carro, o que devo fazer?”.
Resposta: “Conteúdo não encontrado”. 
Aí você tenta de outras formas, mas as
buscas não oferecem o que você precisa. 
O que isso indica? Que o site da sua
seguradora, provavelmente, não trabalha
com um sistema de inteligência artificial que
reconhece a chamada “linguagem natural” 
do usuário – ou seja, o modo como ele se
comunica. Mas e se esse site operasse com
inteligência artificial, o que mudaria? Tudo!
Ele “interpretaria” sua pergunta,
aproximando-a de questões semelhantes –
como “O que devo fazer em caso de sinistro
de automóvel? Em um sinistro envolvendo
meu carro, quanto tempo tenho para acionar
a seguradora?” – e forneceria as respectivas
respostas. Bem melhor, né?

Essa tecnologia acaba de chegar 
também à Visão Prev. Desde o início de maio,
o site da entidade está operando com base
no processamento de linguagem natural
desenvolvida pela Inbenta que permite
entender melhor as consultas feitas pelos
usuários. “Dessa maneira, conseguiremos
potencializar a entrega de respostas
adequadas às questões dos participantes,
isto é, aprimorar o resultado das buscas,
permitindo que mais dúvidas sejam sanadas
por meio do site”, explica Vitor Francisco
Pirani Silva, da área de Relacionamento 
da Visão Prev.

Essa nova tecnologia está em linha com o projeto ‘Entidade Digital’ que visa atender nosso
participante de forma simples e direta, facilitando sua vida. Para isso, precisamos estar
conectados às constantes evoluções tecnológicas, às opções de atendimento, às
ferramentas disponíveis no mercado e às tendências. Temos pesquisas que apontam que
mais de 90% de nosso público está continuamente online e o site da Visão Prev recebe
mais de 30 mil acessos por mês, o que justifica a necessidade dessa melhoria.” 

Paula Mansur, presidente da entidade.

Fundada em 2005, em Barcelona, a Inbenta é especializada em tecnologia de
processamento de linguagem natural. Está no Brasil desde 2010, onde atende
companhias como Vivo (a assistente virtual Vivi é criação da empresa), Gol, Porto
Seguro e Renner. Tem escritórios nos Estados Unidos (Silicon Valley), México,
Espanha, França, Chile, Holanda e Japão.

Como utilizar
Você não precisa alterar nenhum
procedimento para usar a nova

ferramenta, mas poderá, se quiser, fazer suas
consultas  utilizando perguntas específicas e
não somente palavras-chave. Dessa forma, 

os resultados apresentarão respostas 
mais direcionadas às suas necessidades!

Para isso, você conta com uma 
assistente virtual que irá facilitar 

o seu atendimento.



Mais rápido e fácil
A nova tecnologia é capaz de compreender a
linguagem humana e procurar o significado
contextual nas perguntas dos usuários, em
vez de se basear apenas em palavras-chave.
Entre as vantagens esperadas com a nova
tecnologia, estão:
j Agilizar a solução das dúvidas para

quem prefere resolver tudo pela
internet, sem que haja necessidade 
de acionar outros canais como e-mail
ou telefone

j Ampliar e facilitar o acesso aos
conteúdos pelo site 

j Construir uma base de informações a
partir das demandas dos participantes

9 • Comunicação

O próprio uso aperfeiçoa a ferramenta que
aprimora suas respostas a partir das
perguntas feitas. A tecnologia fornece
também dados à Visão Prev para que 
a entidade conheça os conteúdos mais
acessados e os que precisam de melhorias
nas informações disponibilizadas.

A tecnologia está sendo usada em três áreas do site

No buscador da
página principal

No formulário do
“Fale Conosco”Na página dos

Canais de
Atendimento e
Relacionamento

Para saber mais sobre essa tecnologia, o Mirante conversou com
Àngel Trujillo, diretor da Inbenta. Confira os principais tópicos 
da entrevista:

O que é inteligência artificial?
É a tecnologia que procura simular o comportamento 
inteligente dos humanos em diferentes situações. Entre elas,
está o processamento de linguagem natural que é o foco do
nosso trabalho. 

Onde ela está presente?
Em inúmeras utilizações. Até hoje, por exemplo, me surpreendo
ao navegar em um site comercial e ver um banner publicitário
relacionado a uma pesquisa anterior que fiz – por exemplo, 
de um destino para minhas férias. Isso não é um acaso, são
algoritmos que analisam minha atividade e permitem às
empresas me oferecer produtos e serviços sob medida. 
Há atualmente aplicações nas mais diversas áreas como o
reconhecimento de voz para aumentar a segurança de sistemas
de pagamento, por exemplo.

Por que o processamento de linguagem natural facilita as
buscas dos usuários?
Como podemos entender exatamente o que a pessoa procura,
conseguimos que 80% a 90% das solicitações sejam
satisfatoriamente resolvidas. As línguas têm palavras escritas
da mesma forma com significados diferentes – como manga
(fruta ou parte da roupa) ou bota (calçado e verbo), em
português – e nossa tecnologia sabe reconhecer e lidar 
com essas diferenças e também com erros de grafia, de
concordância, gírias... Ou seja, é um sistema inteligente que,
assim como uma pessoa, consegue compreender a mensagem
principal em uma formulação. E tem mais: ele aprende com o
uso, agrupando consultas para identificar oportunidades de
melhoria na base de conhecimento para respostas aos usuários.



10 • Seu plano

O plano PreVisão foi especialmente desenvolvido pela Visão Prev para atender às
necessidades dos assistidos que queriam maior previsibilidade em seus benefícios, com a
redução da volatilidade nos investimentos. Isso porque a oscilação nos resultados pode gerar
rentabilidades negativas, o que é imediatamente sentido pelos assistidos, no valor de sua
renda mensal. 

A criação do PreVisão envolveu a realização de focus groups com participantes, debates
com a AVISÃO – Associação dos Participantes da Visão Prev, análises internas e junto à
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), avaliação de sugestões e
uma série de estudos para chegar a um formato considerado inovador no segmento.  O plano
fez o primeiro pagamento de benefícios no mês de março de 2015. No total, 451 pessoas
decidiram aderir, com um patrimônio que hoje chega a R$ 399 milhões. 

As premissas para a previsibilidade esperada
Já que os assistidos desejavam evitar a volatilidade de sua renda mensal, a primeira

premissa foi que os investimentos, em renda fixa de longo prazo, não poderiam ser marcados
a mercado (modelo de precificação dos títulos que considera o valor que o mercado financeiro
está disposto a pagar por eles diariamente e pode ter muita oscilação). Eles passariam a
utilizar a marcação na curva – metodologia que considera a precificação baseada na taxa
definida no momento da compra do título. O resultado é previsível, mas os títulos têm que ser
levados até o vencimento.

Para isso, então, foi preciso excluir do PreVisão as variáveis existentes nos demais planos –
como opção de perfil de investimento, de formas de contribuição, do tipo de renda e de seu
reajuste (anual ou mensal), pois, dessa maneira, não era possível adotar o critério de
marcação na curva, já que pode ser necessária a venda de títulos cada vez que algumas dessas
escolhas são exercidas pelos participantes. A solução encontrada foi desenvolver um plano
voltado para os assistidos, sem essas flexibilidades. Eles fizeram suas escolhas no momento
da migração e elas se tornaram definitivas. A migração podia ser total (100% dos recursos) ou
parcial, com pelo menos 50% no PreVisão e o restante (pelo menos 10%) no plano anterior.

Assim, a Visão Prev pode ter maior controle sobre o fluxo de caixa desse plano, alinhando
os benefícios a serem pagos com seus investimentos. Foram analisados cenários e
oportunidades de mercado com o objetivo de garantir as melhores taxas e o resultado final 
foi uma taxa média de 5,81% ao ano + a variação do IPCA, isto é, 0,31% acima dos 5,5%
esperados inicialmente. Ou seja, o plano proporciona uma taxa de juros média de 5,81% acima
da inflação, além da previsibilidade esperada por seus assistidos.

PreVisão comemora dois anos
Ao longo da vida, passamos por
diversos momentos e experiências e,
com o correr do tempo, desejamos
desfrutar uma relativa tranquilidade
financeira. O PreVisão nos trouxe essa
tranquilidade, pois sabemos
exatamente os recursos que
receberemos para viabilizar nossos
planos. Nunca tive uma postura
agressiva nos investimentos e me
agrada muito essa possibilidade de não
ter aquelas oscilações tão acentuadas.
Com base nisso e levando em
consideração a seriedade da gestão da
Visão Prev, me senti confortável para
fazer a opção e não me arrependo: os
resultados são bons e consistentes.”

Wagner Luís Pinto dos Reis,
assistido, foi diretor de Recursos Humanos
da Telefônica e membro do primeiro
Conselho Deliberativo da Visão Prev.



11 • Seu plano
O resultado acumulado
Veja, na simulação retroativa feita pela área de Investimentos da Visão Prev (desde julho de
2012), o comportamento de um investimento precificado na curva a uma taxa de IPCA + 5,81%
ao ano (ou seja, como no plano PreVisão) comparado às rentabilidades dos perfis. 

O primeiro aspecto que me atraiu foi a garantia da
proteção dos recursos contra a inflação. O segundo,
sem dúvida, foi evitar a oscilação da marcação a
mercado que pode fazer com que a rentabilidade
varie muito. Isso tira a ilusão de, às vezes, parecer
que temos mais ou menos dinheiro. Sabemos
exatamente com quanto contar a cada mês. Foi uma
decisão muito consciente e precisamos ter em
mente o que queríamos naquele momento. Se não,
começam as comparações pontuais de rentabilidade
em relação a outras alternativas, mas não é essa
questão, pois não foi isso que
buscamos. Eu me considero
muito satisfeito com minha
escolha pelo PreVisão.” 

Gilmar Camurra, assistido, 
foi CFO (Chief Financial Officer)
da Telefônica e presidente 
do Conselho Deliberativo 
da Visão Prev.

A rentabilidade obtida
Os investimentos do PreVisão tiveram início em fevereiro de 2015. Esse gráfico mostra como
seu desempenho é estável, enquanto ocorre maior oscilação na performance dos perfis,
inclusive com resultados negativos.

Sem sobe-e-desce
O fim da flutuação nos resultados – ou seja, da volatilidade – era a principal
expectativa dos assistidos que migraram para o PreVisão. Missão cumprida
como se vê no gráfico abaixo, na comparação da oscilação mês a mês do
plano e dos perfis.

PreVisão

Perfis  x  PreVisão



12 • Regulamento

As diferenças entre 
os planos BD e CD
Os planos de previdência administrados pela Visão Prev são classificados da
seguinte forma:

>> Plano de Benefício Definido (BD)Æ Telefônica BD* 
>> Planos de Contribuição Definida (CD)Æ Visão Telefônica*, Visão Multi** 

e PreVisão*

*O Telefônica BD, o Visão Telefônica, o PreVisão e o TCOPrev são planos fechados que não recebem
novas adesões.

**O Visão Multi é o plano que está aberto para novas adesões.

De maneira resumida, a diferença básica entre os dois tipos está na maneira
como é determinado o valor do benefício pago ao participante:

Os planos BD calculam o benefício seguindo uma fórmula fixa, definida em
seu Regulamento. O valor é estabelecido no momento da concessão e pago
de forma vitalícia, com correção anual. No plano Telefônica BD, o reajuste
ocorre no dia 31 de dezembro pela variação do INPC-IBGE.
Nos planos CD, o benefício depende do saldo acumulado em conta que 
é o resultado de quatro variáveis: as contribuições do participante 
(e da patrocinadora, no caso dos ativos), o tempo de plano, os eventuais
aportes e a rentabilidade dos investimentos. Na hora da concessão, o
participante escolhe como quer receber seu saldo: por um período de 
5 a 30 anos ou em percentual entre 0% e 2% do saldo, até o fim dos
recursos. Essas escolhas podem ser alteradas duas vezes por ano. 
É possível ainda sacar, de uma só vez, 30% do saldo acumulado. 

Veja como esses planos funcionam para cada tipo de participante e os pontos
de atenção a serem considerados:

Participantes Ativos e Autopatrocinados
Nos planos CD, como o próprio nome indica, o participante define o valor 
de suas contribuições. Essa escolha pode ser revista em junho e dezembro,
seguindo as opções previstas no Regulamento (leia na página 4).

• É essencial planejar as contribuições a fim de atender às expectativas 
para a aposentadoria: quanto mais cedo se contribui e maiores os valores,
maior o patrimônio acumulado!

Nos planos BD, as contribuições são estabelecidas pelo Plano de Custeio 
que é calculado, anualmente, a partir de hipóteses financeiras, demográficas 
e econômicas para determinar os recursos necessários para o pagamento 
dos benefícios previstos. 

• Conforme o plano, é preciso se programar para contribuir com os valores
de custeio que são revistos periodicamente. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Além desses planos, a Visão
Prev também administra 
um plano de Contribuição
Variável (CV): o TCOPrev*. 
O plano CV é um misto dos
modelos CD e BD, ou seja,
possui o benefício de
aposentadoria que depende
do saldo de Conta do
Participante e, para alguns
participantes, há também
uma parcela de benefício
vitalício, cujo valor é definido
conforme fórmula prevista
em seu Regulamento.
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Clique aqui para
consultar os
Regulamentos
dos planos.

A nova sede está
à sua espera

Participantes aguardando Benefício
Proporcional Diferido (BPD)

Nos planos CD, esses participantes
também receberão o benefício de
acordo com o saldo acumulado
enquanto contribuíam.

• É permitido, desde o início 
de 2016, fazer aportes para
incrementar seu patrimônio no
plano e, portanto, o valor e/ou 
a duração do benefício.

Nos planos BD, esses participantes
recebem benefício vitalício, calculado
na concessão da aposentadoria,
proporcionalmente ao tempo 
de vinculação ao plano. 

• É importante conhecer as 
regras de elegibilidade para
recebimento da renda mensal. 

Assistidos
Nos planos CD, como já foi
explicado, o benefício é calculado 
em função do saldo acumulado.

• É fundamental acompanhar o
saldo de conta, fazendo escolhas
de renda que não esgotem 
os recursos antes do tempo
programado (veja na página 2).
Os assistidos também podem,
desde o início de 2016, fazer
aportes para aumentar seu
patrimônio no plano.

Nos planos BD, o assistido recebe
benefício vitalício, com correção
anual por um índice inflacionário.

• Se o benefício não for suficiente
para cumprir suas necessidades,
o assistido deve possuir 
outras fontes de renda para
complementar a aposentadoria.

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

Foram muitos os motivos que levaram a Visão Prev a se decidir
pela mudança para uma sede própria. Os estudos consideraram 
a qualidade do ambiente disponibilizado aos participantes,
aspectos financeiros (como o valor de aquisição que, comparado
ao pagamento mensal de aluguel, representava rentabilidade
superior a outros investimentos), o atual momento do 
mercado imobiliário (com redução no preço dos imóveis) 
e também a sinergia entre os profissionais da entidade 
(que, agora, trabalham no mesmo andar, o que permite maior
troca de conhecimentos e experiências).

De fato, assegurar um local mais adequado para o atendimento
presencial foi uma das premissas para a tomada de decisão. 
E esse aspecto já está sendo valorizado. “Achei a nova sede bem
mais bonita e aconchegante. O edifício possui um café no térreo 
e a Visão Prev agora tem uma recepção própria bastante
agradável. Além do aspecto visual, notei também que o
atendimento está cada vez melhor”, avalia Sérgio Miguel Pascale,
assistido do plano PreVisão.

A localização é outro diferencial elogiado. “A nova instalação é
excelente, bem próxima ao metrô Brigadeiro. O trajeto a pé da
estação até o prédio é curto e tranquilo. Sem dúvida, vai facilitar
muito o acesso dos participantes”, comemora Jackes Arcanjo
Nogueira, assistido do plano Visão Telefônica.

Agende seu atendimento via site 
(clique aqui) e aproveite 
para conhecer o novo espaço.

https://www.visaoprev.com.br/sobre-entidade/legislacao-documentos/regulamentos
http://www.visaoprev.com.br/


14 • Com a palavra

Sou formada em Publicidade e, entrei, 
em 1999, na área de marketing da 
recém-privatizada Telefônica para
trabalhar no desenvolvimento de novos
negócios. Na época, tinha um plano de
previdência do meu emprego anterior 
que mantive por cerca de dois anos. 
Mas vários colegas – com anos de
empresa – falavam muito bem da 
Visão Prev, decidi aderir e inclusive 
portar todo o dinheiro do outro
plano. Além de reunir os recursos em um
só fundo, as vantagens aqui eram bem
maiores, principalmente em função 
da contrapartida da empresa que me
ajudaria a ter um patrimônio mais
robusto. Desde então, sempre contribuí
com o máximo e também faço as
contribuições adicionais. Hoje, a
previdência é um benefício que
valorizamos muito, fazemos inclusive
para os nossos filhos. A ideia é não
termos que nos preocupar no futuro. 
Sem dúvida, preciso garantir isso
enquanto ainda tenho uma vida útil de
trabalho, pois mesmo que eu não consiga
guardar outros recursos, o da previdência
estará sempre reservado. A rotina de
trabalho é muito intensa e buscamos, 
lá na frente, ter mais tranquilidade, 
poder curtir, viajar e desfrutar a
aposentadoria sem contar centavos.” 

Carla Lovecchio, participante do 
plano Visão Telefônica.

Carla e Alexandre são casados há mais de 13 anos, se conheceram em 1999, quando
trabalhavam na Telefônica. Hoje, com dois filhos, Kauê, de 21 anos, do primeiro casamento 
de Alexandre, e Enzo, de 9 anos, eles têm em comum também um olhar sobre o amanhã: 
os dois são participantes da Visão Prev. Acompanhe, a seguir, como cada um cuida do futuro.

Uma vida em comum... 
e a previdência também!

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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Entrei na Telefônica como consultor de estudos de mercado, passei
por alguns setores na área comercial e no marketing ao longo de meus
dez anos na empresa. Quando me desliguei, em outubro de 2016,
ocupava o cargo de diretor de Vendas. Nunca tive um plano de
previdência complementar até aderir à Visão Prev, mas infelizmente
demorei cerca de quatro anos para entrar no plano. Tomei essa decisão
quando percebi que estava perdendo tempo e dinheiro. Em outubro do
ano passado, saí da Telefônica, mas decidi manter o plano, sobretudo
pela confiança que tenho na gestão da Visão Prev. Hoje, sou
autopatrocinado, contribuo com um valor mensal que estipulei e estou
me programando para, no final do ano, fazer uma contribuição extra.
Carla e eu temos independência de investimentos, cada um toma as
suas decisões financeiras isoladamente, mas pensamos muito no
amanhã. Além da Visão Prev, faço outros investimentos, pois quero
garantir um futuro saudável e tranquilo para mim e minha família.” 

Alexandre Lovecchio, autopatrocinado do plano Visão Telefônica.



15 • Seu patrimônio

Desempenho dos investimentos
(Abril de 2017)

Rentabilidade Gerencial Consolidada
Segmentos                                        jan/17      fev/17      mar/17     1º TRI     abr/17    ACUM. 2017
Renda Fixa                                                  1,36%         2,13%         1,17%       4,73%       0,32%             5,07%     
Renda Variável                                          6,84%         2,96%         -1,94%       7,86%       1,20%             9,16%   
Empréstimos                                             0,70%         0,87%         1,07%       2,66%       0,93%             3,62%     
Invest Exterior                                         -2,11%        2,81%         1,15%       1,81%       3,08%             4,94%    
Estruturados                                              3,53%         1,83%         1,39%       6,88%       0,44%             7,35%      
Global                                                           1,69%         2,17%         0,96%       4,89%       0,40%             5,31%

Rentabilidade dos Planos
Plano                                                   jan/17      fev/17      mar/17     1º TRI     abr/17    ACUM. 2017
TCOPrev                                                     2,51%         2,95%         0,63%       6,20%       0,29%             6,51%

Rentabilidade dos Perfis de Investimentos
Perfis                                                  jan/17      fev/17      mar/17     1º TRI     abr/17    ACUM. 2017
Super Conservador                                1,11%         0,88%         1,07%       3,09%       0,80%             3,91%   
Conservador                                             1,17%         1,47%         1,43%       4,14%       0,71%             4,88%   
Moderado                                                  2,51%         2,95%         0,63%       6,20%       0,29%             6,51%   
Agressivo                                                   3,13%         3,43%         0,26%       6,94%       0,23%             7,19%   
Agressivo Renda Fixa Longo Prazo     2,12%         5,12%         0,75%       8,16%      -0,92%            7,17%   
Previsão                                                     0,92%         0,74%         0,85%       2,53%       0,63%             3,18%

Indicadores Financeiros
Indicadores                                       jan/17      fev/17      mar/17     1º TRI     abr/17    ACUM. 2017
Poupança                                                  0,67%         0,71%         0,65%       2,04%       0,57%             2,63%    
IPCA                                                             0,38%         0,33%         0,25%       0,96%       0,14%             1,10%    
CDI                                                                1,09%         0,87%         1,05%       3,03%       0,79%             3,85%      
SELIC                                                           1,09%         0,87%         1,05%       3,04%       0,79%             3,85%  
Ibovespa                                                    7,38%         3,08%        -2,52%      7,90%       0,64%             8,59%  
IBrX                                                              7,21%         3,30%        -2,35%      8,14%       0,88%             9,09%

*em abril de 2017

Alocação do plano*

Alocação por perfil de investimento*
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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.

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