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Foram doze meses de trabalho intenso, vários desafios e vitórias de um time comprometido com
inovações e melhorias em cada detalhe de seu plano de previdência e de seu relacionamento com a
Visão Prev. Um pouco do muito que foi conquistado pode ser visto nas páginas 8 a 11.
E essa energia será ainda maior no próximo ano para fazer cada vez mais e melhor! 

Bem-vindo 2017!

Lá se vai 2016...



Muito mais do que 
uma nova marca

É incrível como mudamos ao longo dos
anos. Conhecimentos, ideias, planos... 
E muda também nossa aparência:
crescemos, escolhemos um novo corte 
de cabelo, outro estilo de roupa... 
Porque o visual é uma parte inseparável 
de quem somos e precisa acompanhar 
as transformações pelas quais passamos.
Com uma organização, acontece
exatamente o mesmo! 
É por isso que a Visão Prev decidiu alterar
os elementos gráficos que compõem sua
identidade visual. Além da mudança na
tipologia e nas cores usadas, o destaque 
é a nova logomarca que revela, de 
forma mais direta, seu posicionamento
estratégico. O Mirante conversou com a
presidente da entidade, Paula Mansur,
para saber mais sobre essa decisão:

Por que a Visão Prev resolveu rever sua identidade?
Para demonstrar que estamos evoluindo e nos modernizando.
Desde o começo deste ano, estamos mais voltados para 
o mundo digital, assim como nossas patrocinadoras. 
Queremos fazer da Visão Prev a primeira entidade de previdência
complementar totalmente digital e temos muitas novidades
nesse sentido: o app para smartphones, a página no Facebook, 
a nova Área do Participante, o informativo Mirante eletrônico 
e o uso de SMS, entre outros. 
Nesse processo, percebemos que nossa marca era a mesma
desde a criação da Visão Prev, em 2004. Precisávamos, então,
comunicar visualmente nosso posicionamento que já havia
inclusive sido apresentado com a revisão de nossos Valores,
Missão e Visão. 

Como foi a definição da nova logomarca?
Iniciamos um trabalho muito interessante de compreensão de
nosso posicionamento como uma entidade digital. Definimos,
assim, os direcionamentos para criação da nova marca:
1.  Atualizar e modernizar a identidade visual, com foco digital
2.  Ser simples e descomplicada, como a Visão Prev quer ser 

para seus participantes
3.  Transmitir confiança e segurança
4.  Criar unidade e identificação na comunicação em todos 

os canais
5.  Aproximar a nova identidade da Visão Prev à identidade 

do Grupo Telefônica
Escolhemos a melhor proposta a partir dessas premissas,
inclusive com a contribuição de focus groups feitos com nossos
participantes assistidos, ativos e autopatrocinados.

O que o novo visual comunica?
Tudo foi muito pensado e discutido, desde a escolha das cores,
fonte da letra, tamanho e forma, por exemplo. Parece simples,
mas por trás de cada detalhe há um significado fundamental
para nós. 
A nova identidade transmite a ideia de orientação, futuro,
crescimento, movimento ascendente, utilizando o elemento
gráfico da logomarca que faz uma alusão a um farol. Ou seja,
queremos associar à nossa identidade visual, atributos de
solidez, seriedade e confiança em relação ao futuro.
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O Mirante também mudou! A partir
desta edição, o projeto gráfico da
publicação está totalmente alinhado
com a nova identidade visual.

Ed
ua

rd
o d

e S
ou

sa



Seu percentual de contribuição
precisa ser alterado?

De 1º a 31 de dezembro, estará aberto o período 
para modificação do percentual de contribuição que 
os participantes ativos e autopatrocinados direcionam
mensalmente para seus planos: Visão Telefônica,
Visão TGestiona, Vivo Prev e Visão Multi.

Esse momento é essencial para você refletir sobre seu
planejamento para a aposentadoria. Afinal, quanto maior 
a contribuição, maior será seu patrimônio futuro. Para os
participantes ativos, o aumento do percentual tem uma
vantagem extra: a contrapartida da patrocinadora sobre
suas contribuições. A regra de contrapartida varia conforme
o plano e a patrocinadora – por isso, vale consultar o
Regulamento específico para o seu caso. 

Antes de decidir, analise
e Faça quantos cálculos quiser no Simulador para Ativos

disponível na Área do Participante (acesso com seu login e
senha), para os planos Visão Telefônica, Vivo Prev e Visão
Multi, ou na área aberta do site da Visão Prev. Assim, você
verifica, de forma clara e objetiva, o impacto do valor de suas
contribuições sobre a formação de seu saldo e, portanto,
sobre seu benefício na hora da aposentadoria.

e Pense também em seu planejamento tributário: no ajuste
anual do Imposto de Renda, você pode deduzir o que investe
em seu plano até o limite de 12% do total de rendimentos
tributáveis (salário, pro labore e aluguéis, entre outros), desde
que você utilize o modelo completo da declaração de IR.
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Se quiser mudar,
faça a alteração...
✔ eletronicamente, através do site da

Visão Prev, conforme o passo a passo,
explicado aqui.

O plano Visão Terra foi incorporado ao Visão Multi
(veja matéria na página 6).

Importante: está em curso um processo de incorporação
de planos junto à Previc com perspectiva de aprovação 
no início do ano. Por este motivo, pode ser que após 
a aprovação do processo, alguns participantes
precisem realizar novos ajustes em suas contribuições.
A Visão Prev fornecerá todos os detalhes e
informações assim que o processo for aprovado.

https://www.visaoprev.com.br/images/CampanhasJunho2016/PassoapassoAlteracaodePercentualdeContribuicao.pdf
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O melhor benefício para você
Os aposentados e pensionistas dos planos 

Visão Telefônica, Visão TGestiona, Vivo Prev e 
Visão Multi podem alterar, de 1º a 31 de
dezembro, a forma de recebimento de sua
renda mensal. Essa possibilidade existe para
que os assistidos tenham a opção de ajustar o
benefício às suas necessidades. Em caso de
mudança, o pagamento recalculado tem início
em janeiro de 2017.

Lembre-se que o valor de sua retirada
mensal é abatido de seu patrimônio que, por
outro lado, é “alimentado” pela rentabilidade. 

e Os assistidos que fizeram aportes no plano, entre 2015 e 2016, devem considerar seu saldo com os
novos recursos. Na renda por período determinado, pode ser possível aumentar o prazo definido e
manter o mesmo benefício mensal. Quem recebe por percentual do saldo pode rever (e reduzir, se for
o caso) o percentual escolhido, pois, em função da elevação do patrimônio, o valor em reais pode ser
equivalente. Essas são formas de estender a duração de seus recursos no plano.

Antes de decidir, analise
Faça quantos cálculos quiser no Simulador para Assistidos
disponível na área aberta do site da Visão Prev (em Para o
ParticipanteÆ Simuladores e Testes). Assim, você verifica, de
forma clara e objetiva, o impacto de suas escolhas sobre o valor
e a duração de seu patrimônio no plano. 

As opções
1. Renda mensal por um período determinado de 5 a 30 anos
2. Renda mensal correspondente a um percentual entre 0%

e 2% do saldo 
Os assistidos e pensionistas podem também modificar a
periodicidade de reajuste de seu benefício – mensal ou anual.

Se quiser mudar,
faça a alteração...
✔ Se você for assistido: diretamente no

site da Visão Prev (Área do
Participante, com seu login e senha)
na aba Alteração de Renda. Basta
escolher a alternativa desejada e
clicar no botão Solicitar.

✔ Se você for pensionista: acesse o
formulário aqui, preencha, assine e
envie para a Visão Prev no endereço
indicado.

O plano Visão Terra foi incorporado ao Visão Multi
(veja matéria na página 6).

https://www.visaoprev.com.br/para-participante/formularios/alteracao-de-renda-pensionistas-planos-visao


5 • Planejamento

5 perfis a seu dispor
Os planos Visão Telefônica, Visão TGestiona, Vivo Prev e

Visão Multi permitem que seus participantes ativos, assistidos
e autopatrocinados escolham – entre cinco perfis de
investimento para rentabilizar seus recursos – a alternativa
que melhor atende às suas perspectivas e características. 
A mudança pode ser feita até três vezes por ano (nos meses
de campanha, junho e dezembro, e adicionalmente em mais
uma oportunidade à escolha do participante) para que o
perfil definido esteja, de fato, adequado ao momento de vida
do participante.

Se quiser mudar,
faça a alteração...
✔ diretamente no site da Visão Prev

(Área do Participante, com seu login e
senha) na aba RentabilidadeÆ Troca
de Perfil. Avalie as informações
disponíveis (alocação de recursos e
descrição de cada opção) e indique o
novo perfil escolhido. O processo é
online para todos os participantes,
menos para os beneficiários que
precisam contatar a Central de
Atendimento para solicitar o
formulário necessário.

✔ Você poderá visualizar a alteração na
sua Área do Participante a partir do 
5º dia útil do mês subsequente.

É sempre importante considerar 
que a troca constante de perfil 
pode trazer mais riscos do que ganhos.

As opções
A diferença entre os perfis está no tipo de investimento que
compõe cada carteira, o que gera maiores ou menores riscos
e oscilações nos resultados. Veja como se classificam os
perfis, levando em conta sua volatilidade*:

Antes de decidir, analise
e Faça o Teste de Perfil de Investidor disponível na área aberta do site da Visão Prev (em Para o ParticipanteÆ

Simuladores e Testes). Assim, você pode refletir sobre sua atitude frente a riscos e eventuais rentabilidades negativas.
e Avalie também se seu momento de vida mudou, pois o fato de estar mais próximo da aposentadoria ou de já ser

assistido costuma ter reflexo direto sobre seu comportamento como investidor.
e Não se baseie nas rentabilidades anteriores dos perfis. Vale sempre a máxima de que resultados passados não são

garantia de resultados futuros.

*A volatilidade é a medida de intensidade e frequência das flutuações na rentabilidade.

O plano Visão Terra foi incorporado ao Visão Multi
(veja matéria na página 6).

Super Conservador
Destina-se aos participantes que
possuem aversão à volatilidade e
desconforto em períodos com
rentabilidade negativa.

Super
Conservador

Conservador Moderado Agressivo Agressivo
RF LP

Conservador
Destina-se aos participantes que
possuem certa aversão à volatilidade
e algum desconforto em períodos
com rentabilidade negativa.

Super
Conservador

Conservador Moderado Agressivo Agressivo
RF LP

Moderado
Destina-se aos participantes que
possuem tolerância à volatilidade e
aceitam alguns períodos com
rentabilidade negativa e possibilidades
de perdas.Super

Conservador
Conservador Moderado Agressivo Agressivo

RF LP

Agressivo
Destina-se aos participantes que
possuem alta tolerância à volatilidade
e aceitam bem períodos com
rentabilidade negativa e possibilidades
de perdas.Super

Conservador
Conservador Moderado Agressivo Agressivo

RF LP

Agressivo Renda Fixa Longo Prazo
Destina-se aos participantes que
possuem alta tolerância à volatilidade,
aceitam bem grandes períodos com
rentabilidade negativa e buscam
maiores retornos na renda fixa.Super

Conservador
Conservador Moderado Agressivo Agressivo

RF LP
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Plano Visão Terra
é incorporado ao
Visão Multi

No dia 20 de outubro, a Superintendência
Nacional de Previdência Complementar (Previc)
aprovou a incorporação do plano Visão Terra 
ao plano Visão Multi. Essa mudança, já feita
anteriormente com outros planos, visa reduzir
o número de planos administrados pela 
Visão Prev para melhorar o atendimento 
aos participantes e reduzir custos
administrativos e operacionais.

Desde o dia 1º de novembro, os participantes
que até então eram do plano Visão Terra já
estão no plano Visão Multi, sem qualquer tipo 
de alteração em seus direitos e deveres – tanto
os benefícios oferecidos quanto as opções 
de contribuição no período de acumulação
permaneceram iguais. Um detalhe importante 
é que, em função da incorporação, os
participantes que desejarem alterar o Regime 
de Tributação escolhido – ou seja, a forma de
pagamento de Imposto de Renda sobre seu
benefício – podem se manifestar até o dia 
30 de dezembro. Essa é, porém, uma decisão
que necessita de uma análise cuidadosa. 
A Visão Prev preparou um quadro explicativo dos
impactos de possíveis mudanças, além de um
lembrete das tabelas dos Regimes Progressivo 
e Regressivo. Clique aqui para visualizá-lo.

Caso você queira efetuar a alteração, acesse
aqui o formulário e envie o documento
preenchido, por correio, para a Visão Prev 
– Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 53 –
4º andar –Paraíso – SP – CEP: 04004-030. 

O Regulamento do plano Visão Multi 
pode ser acessado na página inicial do site da
Visão PrevÆ Sobre a EntidadeÆ Legislação 
e DocumentosÆ Regulamentos ou por aqui.

Reajuste nos benefícios
No mês de dezembro, os aposentados e beneficiários dos planos

Visão Multi, Vivo Prev, Visão TGestiona, Visão Telefônica, Telefônica
BD, TCOPrev e PreVisão terão seus benefícios reajustados da
seguinte forma:

•  Visão Multi, Vivo Prev, Visão TGestiona e Visão TelefônicaÆ
quem optou pelo reajuste anual terá o  valor recalculado
conforme o retorno dos investimentos nos 12 meses
imediatamente anteriores ao mês da revisão, deduzida a taxa
de juros atuarial anual.

•   Telefônica BD e TCOPrev Benefício SaldadoÆ será utilizado o
INPC apurado entre dezembro de 2015 e novembro de 2016. 

•  TCOPrev (parte CD)Æ o benefício será revisto com base no
saldo de 30 de novembro de 2016, considerando a expectativa
de vida dos participantes assistidos e beneficiários, para
pagamento pelos próximos doze meses, em valores fixos.

•   PreVisãoÆ será aplicado o IPCA acumulado entre dezembro 
de 2015 e novembro de 2016.

Pagamento reforçado
Juntamente com seu benefício mensal, os aposentados e beneficiários receberão, no dia 20 de

dezembro, um pagamento extra. Os assistidos dos planos Visão Multi, Visão TGestiona, Visão
Telefônica e PreVisão terão direito à renda em dobro. Já os assistidos dos planos Vivo Prev, TCOPrev,
Telefônica BD e Visão Telefônica (oriundos dos planos TCPPrev e CelPrev) receberão o equivalente a
50% do benefício a mais, o que complementa os 50% pagos em junho.  

Atenção para seu
Salário de Participação

Os autopatrocinados de todos os planos devem alterar seu
Salário de Participação de 1º a 31 de dezembro. Para isso, é preciso
enviar comprovante salarial (holerite ou cópia da Carteira de
Trabalho, com a página da última atualização salarial) por e-mail 
ou correio para a Visão Prev. Se isso não ocorrer, o salário será
atualizado de acordo com o INPC acumulado. O novo Salário de
Participação passa a valer para as contribuições de janeiro de 2017.

$

Importante: No caso do plano
Telefônica BD, a atualização é feita
com base no Índice Geral Médio de
Variação de Salários (IGMVS).

https://www.visaoprev.com.br/images/Incorporacoes/Tabela_Regimes_Tributarios_Visao_Multi.pdf
https://www.visaoprev.com.br/images/documentos/formularios/FO-SE-28-1-Termo-de-Opcao-pelo-Regime-de-Tributacao.pdf
https://www.visaoprev.com.br/sobre-entidade/legislacao-documentos/regulamentos
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Recadastramento
em janeiro

Os aposentados* por invalidez e beneficiários de todos 
os planos deverão fazer seu recadastramento junto à Visão
Prev durante o mês de janeiro de 2017. O processo visa
checar a elegibilidade desses assistidos e, portanto,
assegurar a correção de pagamento dos benefícios. 
Os documentos exigidos são:
as    Para filhos e enteados beneficiários com idade

entre 21 e 24 anos
        Comprovação de matrícula em curso de ensino

superior 
as    Para os aposentados por invalidez

        Cópia de um dos documentos abaixo que comprove 
o atual recebimento do benefício pelo INSS:

        •  resumo de pagamento de benefícios ou
        •  comprovante de saque com cartão magnético 

e cópia do cartão ou
        •  extrato bancário com identificação do crédito

efetuado pelo INSS ou
         •  declaração do INSS contendo espécie, valor

mensal e competência do pagamento do benefício

O Formulário de Recadastramento estará disponível, em
breve, na área aberta do site. Ele deverá ser preenchido,
assinado e enviado ( juntamente com os comprovantes
necessários), por correio, para a Visão Prev – Rua
Desembargador Eliseu Guilherme, 53 – 4º andar – Paraíso –
SP – CEP: 04004-030. Contribuições em dobro

Dezembro é mês de desconto a mais para os participantes
ativos e autopatrocinados. Nos planos Visão Multi (patrocinadoras
TIWS, TCS, OTS e Terra), Visão TGestiona, Visão Telefônica, 
Vivo Prev, as contribuições serão em dobro, enquanto no plano
TCOPrev haverá contribuição sobre o 13º salário.

Aproveite o 
benefício fiscal

Os participantes ativos e autopatrocinados têm até o dia 
29 de dezembro para utilizar ao máximo o benefício fiscal dado
pelo governo para quem faz contribuições a planos de
previdência complementar. O incentivo permite deduzir
integralmente da base de cálculo do Imposto de Renda o valor
das contribuições realizadas durante o ano (até 12% da renda
bruta anual tributável). Vale lembrar que, para usufruir esse
benefício, é necessário optar pelo modelo completo da
declaração de Imposto de Renda.

Quer saber se você está aproveitando bem essa vantagem?
Então, entre na área aberta do site da Visão Prev (em Para o
ParticipanteÆ Simuladores e Testes) e confira, no Simulador de
Incentivo Fiscal, qual é o seu posicionamento atual. Assim, você
avalia se é o caso de fazer Contribuições Suplementares ou
Esporádicas para atingir 100% do benefício. Se desejar fazer
Contribuições Esporádicas, acesse o site na área restrita em:  
> Saldo / Ver Contribuições / Ações / Contribuição Extraordinária
(determine o valor, data do pagamento e gere o boleto)

>>  Em dezembro, você pode também aumentar 
suas contribuições para o plano (veja matéria 
na página 3) e ajustar melhor seu planejamento
financeiro para 2017. 

Calendário online
Em que dias são feitos os pagamentos dos benefícios?

Quais as datas para concessão de empréstimo?

Em que mês é possível alterar o percentual de contribuição?

Essas e outras informações relativas ao seu plano estão no Calendário 2017
que já está disponível por aqui. Você pode consultá-lo online ou fazer download
no seu computador.

Importante: Para os casos aplicáveis
(aposentados por invalidez e beneficiários), 
se a entidade não receber suas informações
nesse processo de recadastramento, seu
benefício pode ser suspenso.

*Para os demais casos de aposentadoria (que não por invalidez ou morte),
o recadastramento será automático, por meio do Sistema de Óbito da
Dataprev (Sisobi), sem necessidade de nenhum procedimento.

https://www.visaoprev.com.br/images/Calendario_Visao_Prev_2017.pdf
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12 meses de muito trabalho... 
e grandes resultados!

Investimentos mais seguros e rentáveis
            A gestão dos recursos dos participantes também mereceu atenção, com dois

grandes destaques: inclusão de novos segmentos de investimentos – no exterior
(em abril) e em multimercado (em setembro) – para os perfis Moderado e
Agressivo, em busca de maior diversificação nas alocações; alteração da gestão
passiva por uma gestão mais ativa de alguns fundos (em setembro), com o
objetivo de obter melhores rentabilidades. 

Certificação ISO 9001 (setembro)
            Consolidação de um grande trabalho, iniciado em 2012, que envolveu toda a

equipe da Visão Prev e levou à certificação completa de todos os seus processos e
atividades pela norma ISO 9001. A certificação permite criar um Sistema de
Gestão da Qualidade que torna possível checar continuamente a consistência dos
processos, monitorando sua eficácia e reforçando a qualidade dos controles de
governança.

Nova identidade visual (setembro)
            A mudança apresenta elementos gráficos que destacam a solidez, a seriedade e o

constante comprometimento da Visão Prev com o futuro de seus participantes
(saiba mais na matéria da página 2).

Alteração de renda duas vezes por ano ( junho)
            A possibilidade de ter mais uma oportunidade para refletir sobre sua escolha faz

com que os assistidos tenham maior flexibilidade para rever sua decisão – nos
meses de junho e dezembro.

Mais uma opção de mudança de perfil (abril)
            Os participantes podem, agora, alterar seu perfil de investimento até três vezes

por ano: durante os meses predeterminados ( junho e dezembro) e em outro
momento à sua escolha. A ideia é oferecer maior flexibilidade na gestão de sua
reserva no plano.

Novo site (fevereiro)
            O site institucional  ganhou novo visual, com design moderno, distribuição mais

clara e organizada dos assuntos e acesso fácil aos principais documentos e
informações sobre a Visão Prev e seus planos. A nova versão pode ser acessada 
em tablets, smartphones e desktop.

2016 foi um ano de muito
trabalho na Visão Prev: ISO,
eleições, novo app, melhorias
em processos, novos
sistemas, revisão da Missão,
Visão, Valores, incorporações e
mudança na identidade
visual... Foram, de fato, várias
novidades. Mas tantas, que foi
necessário dedicar quatro
páginas para mostrar uma boa
parte (mas não tudo!) do que
foi feito. Em comum, essas
iniciativas têm você,
participante, como ponto 
de partida e de chegada. 
Elas exigiram um amplo
esforço conjunto de diversas
áreas da entidade para fazer
do seu plano uma das
melhores escolhas de sua vida
e do seu relacionamento com
a Visão Prev uma experiência
positiva, eficiente e agradável.
Hoje e sempre!
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Aplicativo Visão Prev (fevereiro)
            Para oferecer acesso às suas informações em qualquer lugar, a

Visão Prev lançou um aplicativo (app) para smartphones,
celulares e tablets, disponível para download gratuito nas
versões IOS (Apple) e Android. O app garante maior
conectividade, mobilidade e sustentabilidade.

Aportes de assistidos e BPDs ( janeiro)
            A Visão Prev criou mais um diferencial no mercado de

previdência complementar, alterando as regras de seus planos
para permitir que assistidos e BPDs possam fazer aportes para
aumentar seu patrimônio na entidade e desfrutar da qualidade
de sua gestão.

Boletim de Investimentos (março)
            Os participantes passaram a receber, por e-mail, um boletim

mensal com informações consolidadas sobre seus recursos no
plano – como rentabilidade, comparação com benchmarks e
índices de mercado – e uma breve análise de cenário para
facilitar o acompanhamento de seus investimentos.

Melhoria do atendimento pessoal 
( julho e agosto)

            O processo foi revisto e melhor estruturado com a priorização de temas em
períodos específicos, agendamento online e pesquisa de satisfação,
aprimorando o contato com os participantes.

Implantação da URA (agosto)
            A implantação da Unidade de Resposta Audível (URA) simplificou o contato

telefônico com a Central, facilitando a identificação do participante e garantindo
respostas mais rápidas para as informações mais simples e frequentes, liberando
os analistas para o atendimento dos casos mais complexos.

Simulador de Benefícios (setembro)
            A nova ferramenta, disponível na área fechada do site, auxilia os participantes

ativos, autopatrocinados e BPDs a conhecer e gerir melhor as opções e variáveis
de seu plano.
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Incorporação de planos (março e outubro)
            Dando continuidade à meta de reduzir o número de planos administrados

pela Visão Prev para otimizar processos, reduzir custos e melhorar a
prestação de serviço aos participantes, foram realizadas as incorporações do
plano PBS Telemig Celular ao Telefônica BD (março) e do plano Visão Terra ao
Visão Multi (outubro).

Eleições (outubro)
            Realizado processo para a eleição direta de 2 membros efetivos e seus

respectivos suplentes para o Conselho Deliberativo e 1 membro efetivo e seu
suplente para o Conselho Fiscal. A representatividade nos Conselhos confere
maior transparência à gestão da Visão Prev (saiba mais na matéria das
páginas 12 e 13).

Estudo de QQM (setembro)
            O custeio da Quota de Quitação por Morte (QQM) foi reavaliado e houve

redução do valor cobrado sobre os empréstimos concedidos pela Visão Prev.
O QQM se refere ao valor pago pelo participante quando ocorre a contratação
de empréstimo junto à entidade e que dá direito à quitação do saldo devedor
caso o participante venha a falecer.

Revisão Missão, Visão e Valores ( julho)
            Seis meses de dinâmicas, estudos e análises levaram à revisão dos princípios

organizacionais da Visão Prev, tornando as três definições mais objetivas,
simples e alinhadas com sua atual estratégia.

Visão Mais Perto ( junho, setembro e dezembro)
            Palestras e plantões de dúvidas, inclusive online, sobre alteração de perfil de

investimentos, recebimento do benefício e percentual de contribuição, além
de bate-papo sobre preparação para aposentadoria, com a consultora de
carreira Maria Inês Travaglini, fizeram parte das ações do programa.

Revisão de contratos (outubro)
            Foram renegociados contratos com os principais fornecedores da entidade

com a meta de reduzir custos, mantendo qualidade e eficiência nos serviços. 

Novos SMS de acompanhamentos ( julho)
            Além de manter o envio de mensagens individuais com o status de

processos específicos, a Visão Prev identificou novas oportunidades de
comunicação via SMS para assuntos como aposentadoria, solicitação de
pensão e portabilidade, de forma mais proativa.
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Clube de Vantagens
            Ao longo do ano, o programa  fechou novas parcerias para ampliar o leque de

serviços e descontos disponíveis.

Divulgação do plano Visão Multi (novembro)
            Foram desenvolvidos dois vídeos que apresentam, de modo didático, temas

como regras de contribuições, perfis de investimentos e elegibilidade à
aposentadoria, além de um folder com um resumo sobre o plano para
participantes potenciais.

Campanhas para atualização de cadastro ( julho)
            Uma série de anúncios foi elaborada a fim de sensibilizar os participantes

para a necessidade de manter seus dados cadastrais sempre em dia.

Padronização de formulários (fevereiro)
            Foi criado um formulário padrão para todos os institutos disponíveis 

em caso de desligamento (autopatrocínio, portabilidade, BPD e resgate).
Essa iniciativa assegura mais rapidez e eficiência ao processo, minimizando
os impactos do manuseio de vários formulários.

Maior presença na patrocinadora (de maio a outubro)
            Um analista da Visão Prev foi alocado, por seis meses, na patrocinadora

Telefônica, atendendo os novos funcionários da Vivo e os de origem GVT em
suas dúvidas sobre a adesão ao plano. Os que já são participantes também
foram beneficiados com mais essa facilidade de acesso à informação.

Novo folder sobre as opções de desligamento ( julho)
            O material foi modernizado para disponibilizar um menu completo de

informações sobre as opções do plano após o desligamento, visando evitar
escolhas sem conhecimento ou reflexão.

Adesão de novas patrocinadoras 
(fevereiro, maio e junho)

            O plano Visão Multi recebeu mais uma patrocinadora – a Telefônica
Inteligência e Segurança Brasil Ltda. – com a adesão de 45 novos
participantes que passaram a contar com os benefícios de um plano de
previdência complementar.

Atenção aos prospects ( junho)
            Foi feita a revisão do material de ambientação para as palestras de

integração das patrocinadoras, visando conferir maior clareza na divulgação
dos planos, suas características e vantagens e, portanto, incentivar ainda
mais as novas adesões. 

Qual é 
a sua opinião?
A Visão Prev vai promover, em
dezembro, mais uma edição de sua
Pesquisa de Satisfação. Realizada
anualmente desde 2007, ela revela a
opinião dos participantes e permite
traçar ações de melhoria relativas aos
planos, investimentos, comunicação,
atendimento, empréstimos e
programa de educação previdenciária
e financeira Visão Educa. Diversas
iniciativas descritas nessas páginas
foram pensadas a partir dos
resultados da pesquisa. Sua opinião 
é essencial. Participe!
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Os novos membros dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal

Os participantes da Visão Prev 
acabam de eleger seus representantes no
Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal. 
A escolha direta desses conselheiros garante
a transparência e o acompanhamento 
de temas que impactam a governança, 
a solidez e a eficiência da Visão Prev.

Nas reuniões do Conselho Deliberativo,
são analisados e aprovados os principais
assuntos ligados à estratégia de atuação
da entidade, tais como orçamento, 
Política de Investimento e operação e
administração, de modo geral. O Conselho
Fiscal examina as demonstrações
financeiras da Visão Prev, analisa o
demonstrativo dos resultados atuariais
dos planos de benefícios e, se for o caso,
aponta irregularidades, sugerindo 
medidas saneadoras.

De 3 a 23 de outubro, as eleições 
diretas possibilitaram a definição dos dois
novos membros do Conselho Deliberativo 
e seus suplentes (entre os sete candidatos
à posição) e do novo representante 
no Conselho Fiscal e seu suplente 
(entre os quatro inscritos). 
Eles assumirão os cargos em abril 
de 2017, com mandato de três anos. 

No total, 11,1% dos participantes
votaram nessas eleições, totalizando:

Emílio José Fezzi
Eleito membro efetivo

É participante assistido do plano Visão Telefônica, formado
em Economia pela Faculdade de Economia, Finanças e
Administração de São Paulo e certificado pelo Instituto de
Certificação dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS).
Tem experiência de mais de 15 anos como conselheiro em
entidades de previdência, como representante eleito pelos
participantes ou indicado pelas empresas patrocinadoras. 
É membro do Conselho Deliberativo da Visão Prev desde
2014. Seu currículo inclui funções de gestão nas áreas
econômico-financeira, administrativa, contábil e tributária
em empresas patrocinadoras e de capital aberto.

Leonardo Kenji
Eleito membro efetivo

É participante ativo do plano Visão Telefônica, formado 
em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, com mestrado em Administração de
Empresas pela Fundação Getulio Vargas e intercâmbio
internacional na HEC Paris. 
Atua como gerente sênior de Estratégia de Negócios na Vivo,
liderando projetos de eficiência comercial, valoração de novos
negócios e estudos de análise de rentabilidade. Já participou
de vários projetos estratégicos no Grupo Telefônica, no
Brasil e em outros países da América Latina. Desde 2014, 
é membro eleito do Conselho Fiscal da Visão Prev. 

Renata Prieto
Eleita suplente de Emílio Fezzi

É participante ativa do plano Visão Multi e
autopatrocinada do Visão Telefônica, formada em
Engenharia de Produção Eletricista pela Faculdade de
Engenharia Industrial (FEI), pós-graduada em Finanças
pelo Labfin, Controladoria pela Saint Paul e em Gestão
Empresarial pela Fundação Getulio Vargas. 
Entrou na Telefônica, em 2000, como engenheira no
Planejamento de Redes, ocupou diversos cargos na
empresa, inclusive na Oficina de Investimentos, e hoje 
atua na área de controle de gestão da TESB. 

Ilvo Ambrogini Junior
Eleito suplente de Leonardo Kenji

É participante assistido do plano Visão Telefônica, formado
em Engenharia Elétrica na modalidade Produção pela FEI,
com pós-graduação em Gestão Empresarial na FEA/SP. 
Entrou na Telesp em 1982 e passou por diferentes áreas 
no Grupo Telefônica. Participou da criação, em 2003, da
AVISÃO, onde já foi presidente e atua hoje no Conselho. 
Foi conselheiro deliberativo da Visão Prev de 2008 a 2011.

Para o Conselho Deliberativo 
           1.943 votos válidos, 

20 nulos e 18 brancos

Para o Conselho Fiscal
           1.896 votos válidos, 

71 brancos e 14 nulos
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Anni Julia Erlinger de Oliveira
Eleita efetiva

É participante assistida do plano Visão Telefônica,
formada em Ciências Econômicas com MBA em
Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas. 
Desenvolveu sua carreira profissional no setor de
Telecomunicações, iniciando na Telesp e depois na
Telefônica/Vivo, por cerca de 30 anos, ocupando
posições nas áreas financeira, estratégica e de
regulamentação. Atuou principalmente na área de
avaliação econômica financeira como gerente,
superintendente e assessora do diretor financeiro. 

Milton Shigueo Takarada 
Eleito suplente de Anni Julia Erlinger

É participante assistido do plano Visão Telefônica,
formado em Ciências Contábeis pela Faculdades
Metropolitanas Unidas (FMU), com cursos
complementares de especialização na área 
contábil, auditoria e financeira. 
Foi admitido na Telesp em 1993, participando de 
sua compra pela Telefônica, onde se aposentou em
setembro de 2015, após uma ampla experiência
profissional, inclusive no Conselho Fiscal de duas
holdings do Grupo Telefônica.

A votação no Conselho Fiscal
   Candidato                                                                     Classificação      Votos       %                Situação
   Anni Julia Erlinger de Oliveira                                1º colocada        645             32,6%         Eleita como membro efetivo

   Milton Shigueo Takarada                                        2º colocado        582             29,4%         Eleito como suplente 

   Miguel Mantovani Junior                                                 3º colocado           389             19,6%         Não eleito

   Clovis Delboni Filho                                                           4º colocado           280             14,1%         Não eleito

A próxima composição do Conselho Deliberativo também
contará com 3 membros efetivos, e seus respectivos suplentes,
indicados pelas patrocinadoras. Em breve, serão definidos os
nomes para o mandato que se inicia em abril de 2017

A próxima composição do
Conselho Fiscal também
contará com 2 membros
efetivos, e seus
respectivos suplentes,
indicados pelas
patrocinadoras. Em breve,
serão definidos os nomes
para o mandato que se
inicia em abril de 2017

A votação no Conselho Deliberativo
   Candidato                                                                     Classificação      Votos       %                Situação
   Emílio José Fezzi                                                         1º colocado        334             16,9%         Eleito como membro efetivo

   Leonardo Kenji Ribeiro Kitajima                           2º colocado        305             15,4%         Eleito como membro efetivo

   Renata do Carmo Machado Siqueira Prieto      3º colocada        288             14,5%         Eleita como suplente de Emílio José Fezzi

   Ilvo Ambrogini Junior                                               4º colocado        284             14,3%         Eleito como suplente de Leonardo Kenji

   Sueli Meschke Mendes Starke Rodrigues                5º colocada           260             13,1%         Não eleita

   Dorival Góes                                                                         6º colocado           237             12,0%         Não eleito

   George Sérgio Dolce da Silva                                         7º colocado           235             11,9%         Não eleito
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“Trabalhei quase 33 anos na Telefônica. Entrei com 18 anos como estagiário e
passei por praticamente todas as áreas da empresa – comercial, técnica,
financeira e sistemas, entre outras. Em 2009, ano em que me aposentei, ocupava
o cargo de superintendente da área de Processos e Sistemas da América Latina.

Atualmente, estou envolvido em vários projetos, sou representante da AVISÃO
(Associação dos Participantes da Visão Prev) e faço parte de um comitê que
acompanha os investimentos da Visão Prev. Portanto, além de ser um de seus
assistidos, tenho um vínculo bem estreito com a entidade que se preocupa com
as pessoas e atinge de forma transparente e eficaz os seus objetivos. 

Quando somos jovens, costumamos nos perguntar se é realmente necessário
optar pela previdência complementar. Pois eu posso garantir que é um benefício
espetacular que assegura um futuro mais tranquilo, tanto do ponto de vista
financeiro quanto pessoal. Vejo que foi o melhor investimento que fiz na minha
vida e que me permite hoje realizar muitas coisas.

Tenho um escritório onde desenvolvo várias atividades e uma delas é minha
atuação no Centro de Valorização da Vida (CVV), do qual sou voluntário há mais
de 30 anos, uma associação que presta serviço voluntário e gratuito de apoio
emocional e prevenção ao suicídio. 

Desde que me aposentei, tenho aproveitado a minha experiência profissional
para dar suporte técnico ao CVV e, assim, passei a coordenar,  juntamente com
outro voluntário, a sua área de TI. Estou envolvido na implantação de um sistema
de atendimento gratuito, o 188, pois infelizmente a ligação ainda é tarifada.
Temos um piloto de ligação gratuita implantado com sucesso no Rio Grande do
Sul e esperamos expandi-lo em breve As negociações com o Ministério da Saúde
e a Anatel estão em fase final. O CVV recebe em torno de 1 milhão de chamadas
por ano e a estimativa é que, com o código 188 ativado em todo o país, passe
para mais 7 milhões.

Também fiz por muitos anos atendimento em posto do CVV. Tão logo seja
possível, vou retomar essa atividade. É essencial as pessoas terem alguém com
quem conversar, alguém que possa escutá-las e apoiá-las em momentos de solidão
e desespero. Principalmente nas datas marcantes de final do ano, não dá para
descrever a sensação de atender uma chamada e poder desejar um Feliz Natal e do
outro lado da linha a pessoa se emocionar e se dar conta de que não está sozinha.”

Manoel Carlos Carreiro do
Rego é aposentado desde
2009. Casado, pai de uma
filha de 22 anos, ele
continua fazendo uma das
coisas que mais gosta na
vida: dar apoio às pessoas
que precisam. Hoje, dedica
boa parte do seu tempo
retribuindo à sociedade um
pouco do que ele recebeu.

Do outro lado da linha

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

Espírito de Natal o ano todo!
Quando chega o Natal e a véspera do ano novo, parece que paira no ar aquele espírito de confraternização e
solidariedade. Muita gente aproveita esse momento para ajudar quem mais precisa, com visitas a asilos, cestas para
pessoas em situação de risco, presentes para crianças carentes... São, sem dúvida, ações que merecem todo respeito,
apoio e admiração. O que dizer, então, de pessoas que mantêm essa chama acesa e participam de atividades
voluntárias o ano todo? Conheça duas dessas histórias que emocionam e inspiram e... mais uma vez, feliz 2017!
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“Fui admitida na Vivo há 16 anos e hoje sou analista da área de
Marketing da Regional São Paulo. Já havia trabalhado na Telefônica
antes e considero minha trajetória profissional um aprendizado
contínuo. Não optei pela previdência complementar logo que entrei
na organização e foi preciso o incentivo de alguns colegas para que
eu tomasse essa importante decisão para o meu futuro.
Inicialmente, fui bem resistente, mas acabei acatando os bons
conselhos e sou muito grata por isso.

Hoje, vejo o quanto é essencial ter um plano de previdência,
sobretudo com a situação deficitária do INSS, cuja tendência é piorar
ainda mais. Felizmente, a minha perspectiva é bem favorável,
acompanho de perto meu plano, verifico as opções que vou ter no
futuro e procuro fazer projeções de como receberei o benefício. 
Os prognósticos são muito bons e acredito que não passarei por
dificuldades como tantos aposentados no Brasil.

Quando me desligar, pretendo continuar em atividade, penso em
dar suporte comercial ao meu irmão que está abrindo um negócio
próprio e quero também viajar mais, pois gosto muito de conhecer
novos lugares. 

Por doze anos, fui contadora de histórias na Santa Casa de São
Paulo, uma iniciativa que sempre me deu grande satisfação, mas tive
que interrompê-la em julho. Desde setembro do ano passado, sou
voluntária do grupo Anjos da Sopa e me identifico muito com esse
trabalho. Na rua, já que adoro conversar com as pessoas, consigo
interagir mais. Às quartas-feiras à noite, participo da distribuição de
sopa, água e roupas para moradores de rua na região da Sé, no
Glicério e na Santa Cecília, em São Paulo.

Sabemos que o ideal seria que essas pessoas tivessem trabalho e
um meio de sustento, mas elas não têm e vivem de forma muito
precária. Nas datas festivas, como o Natal que se aproxima,
preparamos uma entrega especial com presentes e doces para as
crianças e a sopa é substituída por uma comida diferente. É uma
imensa alegria dividir esses momentos com eles!

Espero continuar podendo dispor do meu tempo e ajudando as
pessoas. Recomendo bastante o trabalho voluntário: é gratificante
ver a felicidade no rosto de alguém, ainda que seja momentânea. 
Faz muito bem!”

Eliana Cardoso de Almeida
está na ativa, é casada, mãe
de dois filhos e ainda
encontra tempo para ajudar
as pessoas. Ela é voluntária
de uma ONG em São Paulo,
atividade que lhe dá imensa
satisfação.

Carinho em forma de alimento

Que tal contar sua história no Mirante? Envie e-mail para
comunicacao@visaoprev.com.br e compartilhe sua experiência
de sucesso com a previdência complementar.

Veja mais fotos na galeria 
do Mirante online
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Desempenho dos investimentos
(Outubro de 2016)

Rentabilidade Gerencial Consolidada
Segmentos                                               1º TRI        2º TRI         3º TRI        OUT/16           ACUM. 2016
Renda Fixa                                                          5,66%         4,00%           3,97%           0,65%                      14,99%    
Renda Variável                                                  8,89%         3,00%         11,31%         9,84%                      37,12%  
Empréstimos                                                     5,39%         3,79%          3,82%           0,90%                      14,59%    
Invest Exterior                                                                       -8,84%          4,59%          -3,26%                     -7,76%    
Estruturados                                                                                                  2,29%           2,47%                       4,81%     
Global                                                                   5,74%         3,93%          4,24%           1,17%                      15,89%

Rentabilidade dos Planos
Plano                                                          1º TRI        2º TRI         3º TRI        OUT/16           ACUM. 2016
TCO Prev                                                            8,07%         4,72%           5,35%           2,17%                     21,81%

Rentabilidade dos Perfis de Investimentos
Perfis                                                          1º TRI        2º TRI         3º TRI        OUT/16           ACUM. 2016
Conservador                                                    4,56%        3,31%          3,78%          0,55%                     12,73%  
Moderado                                                         8,02%        4,72%          5,36%          2,17%                     21,75%  
Agressivo                                                          8,91%        5,05%          6,22%          3,09%                     25,28%  
Agressivo Renda Fixa Longo Prazo          13,05%       7,68%          5,10%          0,86%                     29,03%  
Super Conservador                                       3,33%        3,41%          3,53%          1,06%                     11,80%

Indicadores Financeiros
Indicadores                                              1º TRI        2º TRI         3º TRI        OUT/16           ACUM. 2016
Poupança                                                          1,96%        2,00%          2,09%          0,66%                      6,88%   
IPCA                                                                     2,62%        1,75%          1,04%          0,26%                      5,78%   
CDI                                                                       3,25%        3,36%          3,47%          1,05%                     11,58%     
SELIC                                                                  3,26%        3,36%          3,47%          1,05%                     11,59%  
Bench RF                                                           6,40%        4,20%          4,20%          0,61%                     16,23%     
Ibovespa                                                          15,47%       2,94%        13,28%        11,23%                   49,77% 
IBrX                                                                    13,92%       3,35%        13,24%        10,75%                   47,66%  
Bench RV                                                         13,92%       3,35%        13,24%        10,75%                   47,66%

*em outubro de 2016

Alocação do plano*

Alocação por perfil de investimento*
70,38%
2,03%

5,94%
17,40%

0,30%
1,05%

2,89%

87,96%
2,98%

7,97% 1,09%

TCOPrev

Conservador

69,51%
2,01%
5,87%

17,40%
1,26%
1,05%

2,89%

Moderado

58,13%
2,66%
4,48%

27,40%
1,72%
1,75%

3,86%

Agressivo

83,68%
2,85%

11,60% 1,86%

Agressivo Renda Fixa
Longo Prazo

99,31% 0,69%

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


