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Novidades?
2015 foi um ano recheado delas: em processos,
gestão, investimentos, comunicação, produtos,

atendimento, serviços, sustentabilidade... Em 2016,
haverá ainda mais novidades. Pode ter certeza!

Porque, para a Visão Prev, o novo está sempre à

espera de ser descoberto e tornar tudo ainda melhor.

Feliz ano novo!

2015

nov/dez

ano 10
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Benefícios
reajustados
Em dezembro, haverá reajuste
dos pagamentos para os assistidos
dos seguintes planos:

VivoPrev, Visão Multi, Visão
Terra, Visão Telefônica Æ para
quem optou pelo reajuste
anual, o valor será recalculado
conforme o retorno dos
investimentos nos 12 meses
imediatamente anteriores ao
mês da revisão, deduzida a
taxa de juros atuarial anual.
PBS Telemig e Telefônica BD,
TCOPrev Benefício Saldado Æ
será utilizado o INPC apurado
entre dezembro de 2014 e
novembro de 2015.

TCOPrev (parte CD) Æ o
benefício será revisto com
base no saldo de 30 de
novembro de 2015 para
pagamento pelos próximos
doze meses, em valores fixos.
PreVisão Æ será aplicado o
IPCA acumulado entre março
de 2015 e novembro de 2015.

Pagamento
a mais
O último benefício do ano será maior
para os aposentados e pensionistas, em
função do pagamento de abono ou 13ª
parcela anual (a denominação varia
conforme cada Regulamento). Os assistidos
dos planos Visão Multi, Visão Terra, Visão
Telefônica, Visão TGestiona e PreVisão
receberão a renda em dobro, enquanto os
assistidos dos planos VivoPrev, TCOPrev,
PBS Telemig e Telefônica BD receberão
a mais o equivalente a 50% do benefício,
complementando os 50% já pagos no
primeiro semestre.
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Percentual de contribuição
pode ser revisto
Do dia 1º a 31 de dezembro, os participantes ativos e autopatrocinados
podem modificar seu percentual de contribuição ao plano, aumentando
ou reduzindo o valor direcionado à sua poupança previdenciária.
Nesse momento, é importante lembrar que quanto maior a contribuição,
maior o saldo na aposentadoria. Além disso, os participantes ativos têm a
vantagem da contrapartida da patrocinadora sobre seus investimentos, o
que significa um adicional de peso para aumentar seus recursos no plano.
A alteração deve ser feita da seguinte forma:

˚ VivoPrev, Visão Multi (exceto patrocinadoras TIWS, TCS e Visão Prev),
Visão Telefônica (exceto patrocinadoras Media Networks e Visão
Prev) e TCOPrev Æ acessar o Conexão RH > Minhas Informações >
Previdência Complementar e preencher o formulário que deve ser
enviado para: Administração de Pessoal, Av. Engenheiro Luís Carlos
Berrini, 1376 – 5° andar – CEP 04571-000 – São Paulo (SP).

˚ Visão TGestiona, Visão Muti (apenas patrocinadoras TIWS, TCS e

Visão Prev) e Visão Telefônica (apenas patrocinadoras Media
Networks e Visão Prev) Æ preencher o formulário disponível no site
www.visaoprev.com.br e enviá-lo para: Visão Prev, Rua Des. Eliseu
Guilherme, 53 - 4º andar – Paraíso – CEP 04004-030 – São Paulo (SP).

˚ Visão Terra Æ preencher o formulário disponível no site

www.visaoprev.com.br e enviá-lo para os seguintes endereços:
Empregados lotados em São Paulo – Av. Nações Unidas, 12.901 –
Torre Norte – 3º andar – CEP 04578-000, aos cuidados de Bruna Cruz
(RH Bureau); Empregados lotados em Porto Alegre – Rua João
Manoel, 90 – CEP 90010-030, aos cuidados de Adriano Tedesco.

˚ Autopatrocinados Æ acessar a Área do Participante (Minha Conta),
descer a barra de rolagem até “Campanha Troca de Percentual”
e clicar em “Solicitar Alteração”.

>>> Importante: o novo percentual passa a valer a partir de janeiro
de 2016.

Desconto em dobro
Fique atento: ativos e autopatrocinados têm suas
contribuições descontadas em dobro no mês de dezembro.
Para os planos TCOPrev e PBS Telemig, a contribuição incide
sobre o 13º salário.
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Alteração do
Salário de Participação
dos autopatrocinados
Também em dezembro, os autopatrocinados de todos os planos (com
exceção do TCOPrev que é reajustado de acordo com o IGP-M acumulado)
podem alterar seu Salário de Participação para 2016. A mudança exige
comprovação do salário atual, por meio de cópia do holerite ou da Carteira
de Trabalho, onde conste a atualização mais recente.
Se não for solicitada alteração, o Salário de Participação
será reajustado segundo o Regulamento de cada plano.

Calendário 2016
Como o Mirante agora é eletrônico, o
calendário de 2016 já está online,
disponível para download, no site da
Visão Prev. Nele, você acompanha todas
as datas importantes relativas ao seu
plano – como campanhas, pagamentos
e reajustes – para que possa se
programar melhor ao longo do ano.

Novas
áreas recebem
certificação
ISO 9001
Os processos de Tesouraria e
Contabilidade da Visão Prev acabam de
obter a certificação de conformidade com a
norma ISO 9001. Essa conquista indica que
suas rotinas de trabalho estão bem
descritas e documentadas, com a criação de
indicadores de desempenho que podem
auxiliar as decisões da Diretoria.
Presente em mais de 148 países, a ISO é a
organização com maior representatividade
na emissão de normas de âmbito global.
Criada oficialmente em 1947, seu objetivo é
facilitar a coordenação internacional e a
unificação de padrões técnicos e de gestão,
tanto na indústria quanto na área de serviços,
principalmente nos aspectos de segurança e
atendimento às exigências legais.
A Visão Prev recebeu a primeira
certificação em 2012, para as áreas de
Relacionamento e Comunicação e, desde
então, tem alinhado processos e ajustado
procedimentos para ampliar a conformidade
com a norma, cumprida hoje também nas
áreas de Investimentos, Empréstimos,
Seguridade, Benefícios e Atuarial. A
certificação da ISO assegura que a entidade
segue padrões de excelência em seu
sistema de gestão e qualidade, o que
garante a melhoria contínua do atendimento
aos participantes.

Incentivo fiscal
Está na hora de fazer as contas e ver se você usou corretamente, em 2015, o incentivo fiscal
oferecido pelo governo aos participantes que contribuem para planos de previdência complementar –
tanto para os fechados (como os da Visão Prev) quanto os abertos do tipo PGBL. O benefício fiscal
permite deduzir integralmente da base de cálculo do Imposto de Renda o valor das contribuições feitas
durante o ano (até 12% da renda bruta anual tributável).
Só pode usufruir essa vantagem quem não é isento de recolhimento de Imposto de Renda e usa o
modelo completo (não o simplificado) na Declaração de Ajuste Anual. Para ajudar no cálculo, a Visão
Prev disponibiliza o Simulador de Benefícios na área aberta de seu site. Assim, se for o caso, você
consegue fazer uma contribuição a mais para aproveitar ao máximo o incentivo do governo.
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Com enfrentar (bem) o at u
Conhecido pelo seu jeito despojado e claro
de falar sobre os temas mais complexos de
economia e finanças, Samy Dana tem
marcado presença em diferentes canais de
TV, revistas, na internet e no rádio como
convidado indispensável para “trocar em
miúdos” e esclarecer para o público desde o
que fazer com o consórcio do carro até
como gastar melhor seu salário. PhD em
Business, com doutorado em Administração
e mestrado e bacharelado em Economia,
Samy é, aos 35 anos, professor da Escola de
Administração de Empresas da Fundação
Getúlio Vargas, em São Paulo. O Mirante
conversou com ele sobre cenários,
recomendações e cuidados a se tomar
nesse momento da economia. Acompanhe:

] Como você analisa a economia brasileira hoje?
A economia não vai bem e apresenta vários indicadores
bastante desmotivadores. Mas hoje o que mais preocupa
o trabalhador são o desemprego – que tem aumentado
bastante e penso que vai piorar – e a inflação elevada.
Em 2016, teremos alguns indicadores menos
desfavoráveis do que neste ano: a inflação deve cair e o
PIB, apesar de se manter negativo, pode melhorar um
pouco. O desemprego, porém, deve continuar.
] Que cuidados o investidor precisa tomar diante da
inflação elevada e das altas taxas de juros?
Para quem tem dinheiro, as taxas de juros altas são
boas. O fato de o país ter um risco alto faz com que se
ganhe mais para deixar o dinheiro no banco. Entretanto,
em um cenário de inflação elevada, é preciso sempre
calcular o rendimento real de cada investimento, ou seja,
descontar o índice inflacionário da rentabilidade.
O principal erro está na poupança: as pessoas não
podem deixar seu dinheiro em uma opção que, muitas
vezes, sequer paga a inflação. O investidor tem que
pensar na manutenção do seu poder de compra e,
portanto, naquilo que chamamos tecnicamente de

“juros reais” que são justamente os juros acima da
inflação. Esse é um cuidado essencial para não perder
dinheiro com os investimentos.
] Como gerir o orçamento doméstico nesse cenário?
O primeiro passo é fazer a gestão. Falo isso porque
muita gente não faz gestão nenhuma, simplesmente vê
o dinheiro entrar e sair. Se você começar a se preocupar
com quanto ganha e quanto gasta, já dará o primeiro
e mais importante passo.
Uma dica que eu dou – que não é tão evidente, mas acho
útil – vai contra o senso comum: as pessoas acreditam
ser possível cortar os supérfluos. Até é, porém por pouco
tempo. Ninguém consegue passar meses sem ir ao
cinema, a um restaurante ou a uma festa, fazer uma
viagem, comprar uma roupa nova... O mais frequente é
a pessoa cortar esses itens, no entanto, é inviável, assim
como uma dieta em que não se pode comer nada.
O ideal, quando se vê que não há uma expectativa de
melhora no curto prazo, é mexer nos custos fixos –
se a pessoa paga aluguel, pode procurar um lugar mais
barato; se tem casa própria, alugue e vá para um lugar
que permita ganhar a diferença entre o que se recebe
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at ual cenário econômico
e o que se paga... Às vezes é recomendável se desfazer
do carro, repensar o título do clube, rever a opção de
escola das crianças... São mudanças estruturais que
geram resultados mais significativos e sustentáveis
porque cortar o cafezinho não vai alterar nada. É claro
que cada caso é um caso: uma pessoa que vai muito
a restaurantes ou viaja todo final de semana pode ter
um ganho considerável só reduzindo esses supérfluos.
Contudo, em geral, o corte tem que ser mais profundo.
] Como é possível perceber o que está errado nos gastos
mensais?
Acho interessante, além de apontar os ganhos e gastos,
dividir as despesas por tipo: educação, alimentação,
transporte, moradia... Em alguns casos, é preciso abrir
subitens – por exemplo, em alimentação, temos a
comida comprada para a casa, o almoço durante a
semana e os restaurantes de lazer que são despesas
muito diferentes. Com essa classificação, é possível
ver o que é dispensável ou reduzível e o que é prioridade.
A pessoa tem que saber quanto está gastando com cada
coisa. E são poucos os que sabem! Esse exercício é
muito útil na hora de refletir sobre a revisão dos gastos.
] As pessoas que estão endividadas, o que devem fazer?
É fundamental ter um plano. Caso contrário, fica-se
como o governo: com um problema sem proposta
de solução. O endividamento não vai sumir porque a
economia está em crise; ao contrário, ele pode aumentar.
A pessoa precisa negociar antes, separar o quanto pode
para quitar a dívida o mais rápido possível. Só que esse
“mais rápido possível” pode demorar um, dois ou mais
anos, dependendo da situação. Por isso, volto na
importância de realizar cortes estruturais nos gastos.
É recomendável fazer uma negociação para conseguir
taxas menores ou migrar a dívida, pois existe a
portabilidade do crédito que permite escolher uma opção
mais barata. O problema é que, na situação atual, as
taxas estão subindo e se a dívida foi feita há algum
tempo, provavelmente será difícil conseguir taxas
menores. Mas não custa tentar.
] E o que não se deve fazer?
O cartão de crédito e o cheque especial são os vilões
com as taxas mais caras do mercado. O cartão em
primeiro lugar e o cheque especial, em segundo. Você
jamais pode ficar devendo no cartão ou no cheque
especial. Eles devem ser usados somente para

emergências e por poucos dias. Se a pessoa precisa de
recursos por mais tempo, é necessário procurar uma
modalidade de crédito mais adequada e quitar a dívida
no cartão ou no cheque especial. Em geral, a regra é que
quanto mais disponível o dinheiro, mais caro é o crédito.
Esses recursos pré-aprovados são supercaros. A taxa do
cartão hoje gira em torno de 350% ao ano. Para você ter
uma ideia, uma dívida de R$ 10 mil ultrapassa a casa de
R$ 3 milhões em quatro anos.
] Nos planos da Visão Prev, costuma haver uma
contrapartida das patrocinadoras sobre as contribuições
dos participantes. Esse é um bom negócio?
A previdência complementar é sempre importante para
o futuro. Com o incentivo da contrapartida, esses fundos
são interessantes, pois “rentabilizam” o investimento no
momento da aplicação. No meu caso, por exemplo, o
plano de previdência da FGV tem contrapartida de 100%,
ou seja, de cara, já estou dobrando o capital investido.
É um produto quase imbatível.
] Por fim, por que o brasileiro tem tanta dificuldade em
lidar com a gestão financeira?
Não é apenas o brasileiro, várias culturas têm essa
dificuldade. O Brasil tem dois agravantes: a falta de
educação financeira nas escolas e uma população,
principalmente a classe média baixa, que nunca teve
muito acesso ao crédito e a produtos financeiros e,
portanto, não sabe como lidar com eles. É tudo muito
novo e moramos em um país complexo, com inflação,
um sistema tributário alto e de difícil entendimento,
além de outros agravantes.
Porém hoje, se a pessoa quiser, há muita informação
gratuita disponível em sites e blogs, além de jornais,
revistas e livros. Então, é um aprendizado relativamente
fácil e barato. É essencial procurar aprender!

•
•

Acompanhe os artigos
de Samy Dana:

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/carodinheiro/
https://www.facebook.com/samydana
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Grandes conquistas e
gestão

Além de consolidar as novidades do ano
anterior, a Visão Prev realizou mudanças
em seus processos, promoveu melhorias
em sua gestão, apresentou inovações na
comunicação e atendimento aos
participantes e assistidos, desenvolveu
novos simuladores, fez alterações em
seus investimentos visando aprimorar a
relação risco e retorno... Enfim, foram
muitos os projetos e iniciativas
concluídos ao longo do ano. Quer ver?
Então, confira a seguir as ações que se
destacaram em 2015 e apontam para um
ano novo com mais novidades ainda!

Implantação do PreVisão

Visão Mais Perto

Ao longo do ano, foram realizados:

• 10 encontros sobre o PreVisão, em São Paulo, Rio de
Janeiro, Santos, Belo Horizonte, Campinas, São José
dos Campos, Bauru, São José do Rio Preto e Santo
André
• 3 palestras presenciais, em São Paulo, e uma
palestra online sobre “Perfil de Investimentos” para
esclarecer dúvidas durante a campanha

• 2 palestras presenciais, em São Paulo, sobre
“Alteração de Renda” para sanar as dúvidas surgidas
na campanha

O objetivo? Aproximar a entidade de seus participantes e
assistidos, ampliando o diálogo e disponibilizando
informações claras e simples sobre as regras dos planos.

Novo simulador

Em maio, a entidade lançou o Simulador para
Ativos, uma ferramenta que ajuda os
participantes a compreender, de modo fácil e
didático, as regras de seu plano e fazer
simulações e projeções para entender o impacto
das opções disponíveis que podem, assim, ser
definidas de forma mais consciente e embasada.
Criado para auxiliar no planejamento
previdenciário dos participantes, o simulador
permite visualizar, por exemplo, com quanto e
como contribuir para atingir os objetivos
definidos para a aposentadoria, além de mostrar
como aproveitar melhor o incentivo fiscal para os
investimentos em previdência complementar.
No site da Visão Prev, estão também disponíveis
simuladores para assistidos, para o plano
PreVisão e de incentivo fiscal.

Em fevereiro, foi feita a compra dos títulos da carteira de
investimentos do plano PreVisão. Um mês depois, a Visão Prev
realizou o primeiro pagamento aos assistidos do plano.
Criado a partir das demandas dos participantes e de estudos
detalhados feitos pelo time da Visão Prev, o plano PreVisão é
uma alternativa para reduzir os efeitos das oscilações do
mercado e assegurar maior previsibilidade dos resultados dos
investimentos, mesmo em cenários de forte volatilidade.

Mudança na composição dos perfis

A Visão Prev estabeleceu uma nova composição de
renda fixa para os perfis Conservador, Moderado e
Agressivo. A alteração baseou-se em estudos de
otimização da relação risco (volatilidade) e retorno.
A segregação da renda fixa teve como meta
minimizar os efeitos da volatilidade e tornar os
conteúdos mais aderentes a cada perfil.

Clube de Vantagens

Em novembro, a Visão Prev
lançou seu Clube de
Vantagens, programa que
oferece a todos os seus
participantes benefícios
como descontos e
condições especiais para
compra de produtos e
serviços em segmentos
como turismo, educação,
vestuário e tecnologia (mais
detalhes na página 8).

Mirante online

Em linha com a diretriz de
tornar as informações mais
acessíveis por meio
eletrônico, em outubro, o
informativo Mirante passou
a ser online. Todas as
edições estão disponíveis
para consulta na nova
versão e podem ser
acessadas através de
desktop, tablets e
smartphones, quando e
onde o participante quiser.
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Leia, nas próximas páginas, a
entrevista exclusiva com Stael
Prata Filho, presidente da Visão
Prev, sobre o ano de 2015 e
as perspectivas para 2016.

Atendimento presencial e via Skype

Os participantes passaram a contar, a partir de março,
com mais um canal de relacionamento, inclusive para
os beneficiários: o Atendimento Presencial, na sede da
Visão Prev. Para estender o serviço aos participantes
de todo o Brasil, o time de Relacionamento está
também realizando atendimento via Skype
(ferramenta gratuita para chamada de voz, texto e
vídeo). Até outubro, a equipe da Visão Prev havia feito
208 atendimentos presenciais e online.

Aplicativo

Novembro foi a vez do lançamento de um aplicativo para
smartphones, criado para facilitar o acesso dos participantes
às informações de seus planos. Na primeira etapa do projeto,
é possível visualizar dados relativos a saldo, valor do
benefício, saldo devedor de empréstimos e rentabilidade,
entre outros. A meta é que, em 2016, o aplicativo se torne
interativo, permitindo ações como alteração cadastral e
participação em campanhas (saiba mais na página 9).

Nova Área do Participante

Em setembro, a Visão Prev colocou no ar a
nova Área do Participante. O formato foi
totalmente remodelado, com novas opções de
consulta, distribuição mais clara, organizada
e direta das informações, configurações
diferenciadas de apresentação dos dados,
reforço da segurança com a inclusão de mais
uma etapa de verificação de identidade, um
contador que desconecta o site após
determinado tempo sem navegação e acesso
único para quem possui mais de um plano de
benefícios. O projeto foi desenvolvido com
base no comportamento dos participantes no
site (por meio da ferramenta Google
Analytics), em sugestões e opiniões dos
participantes (via Pesquisa de Satisfação,
atendimentos telefônicos, e-mails e parceria
com a AVISÃO) e em análises de mercado.

Alteração de renda pelo site

A campanha de alteração de renda, em outubro, trouxe uma grande
inovação: o processo foi totalmente online, na área restrita do site.
Para auxiliar na escolha, os assistidos tiveram à sua disposição um
simulador que permite avaliar as consequências de cada opção sobre
seu patrimônio no plano. A ferramenta apresenta também uma análise
com o benefício atual e possibilita comparações de até três simulações.

Incorporações de planos

Em abril, foi finalizada a
incorporação o plano
PBS Telesudeste ao plano
Telefônica BD. Em setembro,
foram aprovadas novas
incorporações: dos planos
CelPrev, Visão Telest, Visão
Telerj, Visão Telebahia, Visão
Celular CRT, Visão Telergipe e
TCPPrev ao plano Visão
Telefônica e do plano TVA ao
plano Visão Multi (leia sobre essa
movimentação na página 10).

Mais uma patrocinadora
O plano Visão Terra
recebeu, em fevereiro, uma
nova patrocinadora: a
Telefonica On the Spot
que passou a oferecer a
previdência complementar
aos seus profissionais.

Participe
da Pesquisa
de Satisfação

Muitas das novidades e mudanças
realizadas pela Visão Prev têm como
base a Pesquisa de Satisfação, feita
anualmente junto aos participantes e
assistidos desde 2008. Os dados
coletados são uma fonte essencial para
a tomada de decisão e o desenvolvimento
de ações de melhoria.
Sua opinião é, portanto, fundamental
para que a entidade continue aprimorando
seu trabalho. A próxima pesquisa será de 1º
a 18 de dezembro. Você receberá o convite
para participar via e-mail. Serão apenas
alguns minutos para responder ao
questionário online e contribuir para uma
Visão Prev ainda melhor!
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“Temos muita satisfação em ver que conseguimos realizar quase a
totalidade do que tinha sido planejado para 2015. Houve um forte
empenho de toda a equipe da Visão Prev na busca dessas metas,
num ano relativamente complexo, em função do cenário econômico e
político que tornou nossos objetivos bem mais difíceis do que
imaginávamos no início de 2015.” Foi assim que o presidente da Visão
Prev, Stael Prata Silva Filho, começou a entrevista exclusiva que
concedeu ao Mirante para avaliar como foi o ano para a entidade.
“Precisamos lidar com uma volatilidade muito acentuada. Foi como
um teste que acabou validando todo o esforço que fizemos em 2014
de rever nossas políticas de investimentos. Se essas mudanças não
tivessem sido implementadas, na forma de gerir os ativos e no
desenho dos benchmarks dos perfis, o retorno poderia ter sido muito
desfavorável. Mas, dada essa nova configuração, o resultado até
agora é bastante razoável, inclusive com perfis com rentabilidade
muito superior ao CDI”, explicou Stael. Veja, a seguir, os principais
trechos de uma longa entrevista, na qual é fácil perceber que a alegria
do dever cumprido é um estímulo para fazer ainda mais em 2016:

‘‘

A implantação do plano PreVisão foi ao mesmo tempo uma conquista e um desafio. Frente aos
resultados obtidos, estamos recebendo demandas de assistidos para a abertura de uma nova rodada de
adesões. Essa é uma meta para 2016: estudar se e como podemos atender a esses pedidos. Além disso,
precisamos avaliar como responder aos participantes ativos que também desejam maior previsibilidade
em relação aos seus investimentos, com papéis de prazos mais longos e menor volatilidade.
Fizemos neste ano um grande esforço de racionalização interna. Começamos 2015 com 24 planos e
vamos terminar com 9, sendo que pretendemos, no final de 2016, ter no máximo 5 planos. As
incorporações asseguram maior simplicidade e padronização das regras e nomenclaturas, o que
melhora o atendimento e otimiza o custo de gestão dos planos. Esse processo também facilita a vida
do participante, pois passamos a ter uma linguagem uniforme nos Regulamentos.
Outro desafio importante que estamos atendendo vem do fato de a Telefônica ter adquirido a GVT
que operava com o modelo de previdência aberta. Após diversas análises, a GVT também se tornou
patrocinadora da Visão Prev. Isso, sem dúvida, é um reconhecimento de nossos diferenciais na
gestão dos planos e da qualidade que oferecemos às patrocinadoras e aos participantes. Para 2016,
teremos um intenso trabalho no suporte à integração das duas empresas.
Em 2015, seguimos com a meta de melhorar a comunicação com os participantes. Houve uma série
de iniciativas que ajudaram nesse processo, como o novo site – com navegação mais simples,
objetiva e intuitiva, inclusive para quem tem mais de um plano –, o Mirante online e o aplicativo para
smartphones e tablets. Com isso, melhoramos a qualidade e acessibilidade das informações,
utilizando a tecnologia digital de forma proativa e sustentável, a fim de reduzir ao máximo o uso de
papel. No próximo ano, vamos desenvolver estratégias de comunicação voltadas aos diferentes tipos
de participante, para cada momento de suas vidas.

Eduardo de Sousa

Dever cumprido em 2015 e n
balanço
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e novos desafios para 2016
Começamos em 2015 e vamos seguir com a revisão do modelo de atendimento da nossa Central. Estamos
buscando plataformas que permitam automatizar parte do atendimento, liberando os analistas para assuntos mais
complexos, além de investir ainda mais na capacitação desses profissionais para garantir maior assertividade e
agilidade às respostas. Enquanto isso, continuaremos oferecendo também o atendimento pessoal lançado neste
ano, tanto na sede da Visão Prev quanto via skype.
Fizemos uma transformação significativa no nosso modelo de gestão, reduzindo os níveis hierárquicos para
construir uma organização mais rápida e enxuta. Os diretores estão hoje trabalhando mais diretamente com as
equipes, o que melhora a comunicação e aumenta o comprometimento de todos.
Obtivemos a certificação da ISO 9000 para mais dois processos – Contabilidade e Tesouraria – e, em 2016,
devemos concluir a adequação com as áreas Jurídica, de Controles Internos e de RH.
Muitas das alterações que fizemos durante a revisão dos Regulamentos contemplaram pedidos dos participantes
via pesquisas e reuniões presenciais. Um deles era permitir o aporte de recursos por parte dos assistidos. Essa
demanda, que demonstra a confiança dos aposentados em nossa gestão, foi aprovada e está em fase de
operacionalização, inclusive com um simulador para ajudar na tomada de decisão.
O Programa de Empréstimos foi uma das poucas áreas que não recebeu uma boa avaliação na última pesquisa de
satisfação. Isso se deveu à nossa decisão de alterar as regras de concessão. Essa diretriz baseou-se no fato de
termos uma elevada taxa de inadimplência que chegava a 4%, em 2014. É preciso destacar que os recursos
emprestados são dos próprios participantes e, portanto, precisamos ter muito cuidado. Por isso, decidimos
autorizar os empréstimos somente após análise de crédito e mediante garantia de pagamento como é caso dos
ativos e dos assistidos, pois o desconto é feito diretamente na folha e no benefício mensal. A inadimplência de
nossa carteira está hoje abaixo de 1% e vamos continuar trabalhando para reduzi-la a menos de 0,5%. Esta é uma
forma de proteger o patrimônio dos participantes.

’’

Estamos revendo a nomenclatura dos perfis para facilitar o entendimento por parte dos participantes e assistidos
quanto às características e objetivos de cada opção. Em breve, faremos a comunicação das mudanças.

Até agora, estávamos muito preocupados em não gerar rentabilidades negativas e reduzir a volatilidade dos
resultados. Mas queremos começar a buscar a diversificação dos investimentos, com novas alternativas, inclusive
no mercado externo para fazer frente ao cenário nacional. Vamos escolher o momento certo para iniciar esse
processo, mas nossa ideia é já ter essa possibilidade aprovada pelo Comitê de Investimentos e o Conselho
Deliberativo para 2016.
Queremos retomar um projeto que discutimos anteriormente e deverá permitir ao participante constituir
reservas para suas despesas médicas no futuro - um aspecto que gera hoje muita insegurança entre
os brasileiros, sobretudo os aposentados. Não é uma opção simples de ser desenhada, mas pretendemos
pensar em possíveis alternativas.

“Com todos os ajustes que fizemos nos últimos anos, estamos prontos para

enfrentar um ano que deverá nos trazer novos desafios, em meio a um cenário

de muitas incertezas em termos econômicos e políticos. Sentimos que nossos
participantes e assistidos estão confiantes em nosso trabalho e vamos
continuar fazendo jus a essa confiança.”
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Mil e uma vantagens pra você
A Visão Prev está oferecendo a todos os seus
participantes (ativos, assistidos, autopatrocinados e
vinculados) um verdadeiro Clube de Vantagens. Em
novembro, a entidade lançou um programa que garante
benefícios como descontos e facilidades especiais para
a compra de produtos e serviços em diversos
segmentos como turismo, educação, artigos para o lar,
vestuário e tecnologia, entre outros.
O programa também contribui, de modo prático, para
a educação financeira dos participantes, destacando a
importância de se comprar no momento certo e buscar
sempre as melhores condições. O Clube pode ser,
portanto, uma boa ferramenta para se obter vantagens
na aquisição de bens e serviços com segurança, sem
comprometer o orçamento.
Os descontos e ofertas especiais variam de acordo
com cada empresa. Todas as novas promoções e
parcerias estão sendo divulgadas pelos meios de
comunicação da Visão Prev: via site, facebook, e-mail,
sms e no próprio site do Clube de Vantagens. Aproveite!

Como participar

Os participantes e assistidos da
Visão Prev têm acesso automático ao
Clube de Vantagens. Basta entrar no
site www.clubevisaoprev.com.br,
digitar seu login (número de
matrícula) e senha (número de CPF)
para conhecer os detalhes do
programa, regulamento, parceiros e
ofertas.
Como as empresas têm mecânicas
de concessão diferentes, para saber
como fazer as compras com os
descontos oferecidos, é preciso
acessar a área destinada a cada
parceiro na aba “Convênios” e checar
como aproveitar os benefícios e os
dados para contato, caso necessite de
mais explicações.

Parceiros

A lista de parceiros é bastante dinâmica e varia conforme a cidade
e o estado. Veja algumas das empresas que já fazem parte do Clube:
4 Bancorbrás Turismo

4 Meuamigopet

4 Compra Certa

4 Polishop

4 CNA
4 Dell

4 Farmadelivery
4 Havanna

4 Hotel Urbano
4 Marcyn

4 Oppa

4 Puket

4 Saraiva

4 Single Care
4 Sony

4 Supera

Alguma sugestão?

Os próprios participantes podem contribuir para incrementar a
carteira de parceiros do Clube de Vantagens. É só enviar um e-mail
para comunicacao@visaoprev.com.br com os detalhes da indicação e
contatos. Todas as sugestões serão analisadas pela Visão Prev.

Importante • Os utilizadores do Clube de Vantagens Visão Prev serão os únicos responsáveis pelo pagamento dos
produtos/serviços adquiridos por meio das empresas parceiras. A Visão Prev – no papel de mera facilitadora e divulgadora do
convênio perante seus participantes, assistidos e colaboradores – não assume nenhuma responsabilidade quanto ao objeto
deste convênio nem responderá, em hipótese alguma, pelo inadimplemento dos utilizadores ou mesmo por reclamações quanto
a fornecimento ou defeitos de produtos e/ou serviços cuja responsabilidade é única e exclusiva das empresas parceiras.
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tecnologia

Na ponta do dedo

Conectividade, sustentabilidade e acessibilidade. Esses são três
princípios fundamentais que têm orientado as definições da Visão Prev em
relação ao seu modelo de comunicação e atendimento aos participantes.
A última novidade nesse sentido está sendo lançada no final de
novembro: um aplicativo móvel (mobile app) para smartphones que vai
oferecer mais uma forma de acesso às informações de seu plano. O app é
resultado de uma parceria entre a Visão Prev e a Itaú Soluções (responsável
pelo processamento dos planos) que trabalharam em conjunto na definição
e desenvolvimento das funcionalidades a partir da base de dados existente.
Também foram realizados focus groups com participantes para o
levantamento de necessidades e sugestões do conteúdo a ser
disponibilizado.
O lançamento do aplicativo terá duas fases. Na primeira, neste ano,
os participantes poderão consultar informações relativas a seu plano de
benefícios, tais como saldo, valor da renda mensal (para os assistidos),
desempenho dos investimentos e dados de empréstimos, quando houver.
Em 2016, o app será interativo, com novas opções como atualização
de dados cadastrais e alteração de escolhas durante as campanhas
para troca de perfil ou renda, por exemplo.
Entre os objetivos estabelecidos para a criação do aplicativo, estão
maior proatividade da Visão Prev com os participantes, inovação nos canais
de comunicação e redução de demandas junto à Central de Atendimento.
Além disso, o app vai simplificar o acesso à entidade de forma sustentável,
pois não pressupõe a utilização ou envio de informações impressas,
contribuindo para o uso responsável dos recursos naturais. Ou seja,
é bom para o presente e para o futuro!

O que é um aplicativo

Conhecidos também como apps,
os aplicativos são programas de
computador criados para processar
dados eletronicamente que
facilitam e reduzem o tempo de
execução de uma tarefa pelo
usuário. Eles ganharam força com
os dispositivos móveis como
smartphones e tablets.

Onde encontrar?

É possível baixar o mobile app
da Visão Prev, gratuitamente,
através da Apple Store ou do
Google Play.
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Foto: Abrapp

Presença na Abrapp

CONHEçA O TRABALHO
DA ABRAPP EM:

http://www.abrapp.org.br

O Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão, organizado pela Abrapp
(Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar), é o maior encontro do setor, responsável por orientar as
principais discussões que envolvem a previdência complementar no país.
Neste ano, a 36ª edição do Congresso ocorreu em Brasília, de 7 a 9 de
outubro, e contou em sua agenda com a palestra técnica “Plano CD marcado
na curva: uma alternativa para um benefício de renda sem sustos!”, feita
pelo diretor de Previdência da Visão Prev, Álvaro Camassari.
A apresentação em um evento tão importante reforça a presença da
Visão Prev na Abrapp. A entidade possui 264 associadas, com patrimônio
da ordem de R$ 702 bilhões, que atendem mais de 3,2 milhões de
participantes ativos e assistidos.
A Visão Prev faz parte de três Comissões Técnicas Nacionais da Abrapp
– de Relacionamento com o Participante, Tecnologia da Informação e
Educação Previdenciária – e quatro Comissões Técnicas Regionais/Sudoeste
– de Governança, Assuntos Jurídicos, Comunicação e Atuária. Esse contato
constante proporciona a integração com representantes de outras entidades
e incentiva o intercâmbio de informações e boas práticas de mercado.
A participação nas discussões e fóruns da Abrapp contribui para a
reciclagem, capacitação e qualificação crescente dos profissionais da Visão
Prev. Além disso, por meio da Associação, a entidade se mantém atualizada
sobre as principais mudanças, oportunidades e desafios do setor, além de
contar com uma representação de destaque junto ao governo.

Novas incorporações de planos

No dia 22 de setembro, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar
(Previc) aprovou a incorporação dos planos CelPrev, Visão Telest, Visão Telerj, Visão
Telebahia, Visão Celular CRT, Visão Telergipe e TCPPrev ao plano Visão Telefônica e do plano
TVA ao plano Visão Multi. As incorporações foram definidas após estudos da Visão Prev que
apontaram sua adequação ao permitir ganhos operacionais, melhoria de fluxos e processos,
redução de custos e aprimoramento nos controles e na governança.
Em 2014, quatro planos foram incorporados ao plano Telefônica BD que, em janeiro de
2015, recebeu mais um plano. É importante destacar que esses processos dizem respeito
somente à racionalização administrativa (a fim de consolidar planos semelhantes) e não
geram nenhuma alteração nos direitos e benefícios dos participantes e assistidos.
Com o objetivo de facilitar a comunicação e a operacionalização dos planos, a Visão Prev
elaborou também uma proposta de padronização dos Regulamentos, unificando regras e
nomenclaturas como nomes de contribuições, formas de recebimento de benefícios e o
valor para recebimento do benefício em pagamento único, entre outros.
Nos planos Visão Telefônica e Visão Multi, a padronização foi aprovada junto com as
incorporações. Para os planos Visão TGestiona, Visão Terra e VivoPrev, a aprovação ocorreu
no dia 29 de outubro.
Com as incorporações,
os planos
Visão Telefônica
e Visão Multi
passaram a
contar com:

Visão Telefônica
Visão Multi

Ativos e
autopatrocinados

Vinculados

Assistidos

5.152

1.185

4.327

757

318

12
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com a palavra

Um olhar diferenciado sobre a cidade
Com seu primeiro salário, Antonio Marques Guedes

comprou uma câmera fotográfica profissional. O gosto

pela fotografia continuou pela vida afora e ganhou forma
– e sentido! – depois que ele se aposentou. Hoje, suas
fotos são uma das atrações do site que ele criou para
divulgar as áreas verdes de diversas cidades.

“Minha família veio de Portugal e instalou-se no Rio de Janeiro
quando eu tinha apenas quatro anos. Em 1973, recém-formado em
Engenharia, fui morar em São Paulo, pois havia sido admitido na CTB
(Companhia Telefônica Brasileira) que dois meses depois se
transformaria na Telesp, adquirida pela Telefônica anos à frente. No
início, trabalhei na área técnica e depois no atendimento a clientes.
Cheguei, assim, à Ouvidoria da companhia e fui ombudsman por onze
anos, até me aposentar em 2007.
Embora seja engenheiro, sempre fui muito ligado em economia e
entendo razoavelmente do mercado financeiro. Hoje, percebo, na
prática, que a decisão de ter um plano de previdência complementar foi
muito acertada. Não foi fácil, com quatro filhos pequenos, destinar todo
mês uma parte de meus recursos ao plano para que pudesse ter
qualidade de vida e também realizar meus projetos pessoais no futuro.
Evidentemente, não poderia contar apenas com a aposentadoria oficial
para manter a vida que planejava.
Já há muitos anos, quando viajava, gostava de visitar e fotografar a
flora e parques. Costumava fazer um descritivo das imagens para
mandar para os amigos. Depois que me aposentei, intensifiquei essas
visitas, fiz diferentes roteiros e, em cada um, pesquisava e redigia
pequenos textos para ilustrar as fotos e os vídeos que enviava aos
amigos. Alguns deles começaram a me incentivar a fazer um blog.
Foi com a ajuda de um amigo muito especial que me lancei a essa
atividade em 2012 e um ano depois meu blog já se transformou
no site “Áreas Verdes da Cidade”.
Eu me considero um legítimo paulistano, afinal foi em São Paulo que
constituí família e meus quatro filhos nasceram. Ao contrário do que se
pensa, a cidade tem muitas áreas verdes destinadas ao lazer e boa
parte delas é bem equipada para receber os frequentadores.
Por que gosto de parques? Procuro no site desmistificar a história de
que as grandes cidades são áridas e não tem locais abertos de lazer.
Houve uma evolução muito grande em São Paulo, por exemplo, que
passou de 35 parques municipais em 2005 para os quase 100 atuais, a
maioria já resenhados no site. Apresento na internet, também, 29
publicações sobre parques urbanos fora da região metropolitana da
cidade de São Paulo, que visitei tanto no Brasil quanto no exterior.
O site ainda é totalmente bancado por mim, mas a expectativa é,
muito em breve, receber incentivo de parceiros para aumentar sua
presença, inclusive com o desenvolvimento de um aplicativo para
smartphone com geolocalização, utilizando “realidade aumentada".
Minha relação com os parques é de admiração pelo que podem
oferecer à população, considero-os ícones vivos da cidade. Pude
observar, especialmente nos parques da periferia de São Paulo, o
exercício da convivência solidária entre as pessoas e a natureza. Essas
áreas de lazer ao ar livre parecem incentivar as relações humanas: as
pessoas ficam mais afáveis e chegam a se comunicar com mais
espontaneidade com estranhos. É realmente muito agradável!”

Confira mais

fotos na galeria

do Mirante online.

O site Áreas Verdes das Cidades –
www.areasverdesdascidades.com.br – além
de oferecer um panorama do patrimônio
cultural e natural dos parques urbanos,
incentiva a sua visitação. Nele, é possível
encontrar um pouco da história de cada
parque, seus equipamentos, infraestrutura e
as atrações para os visitantes. Tudo isso
com fotos, vídeos, mapas de localização e
dicas dos principais pontos de interesse.
O site registra também informações sobre
meio ambiente e sustentabilidade, mas
sempre em conexão com os parques

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.
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Desempenho dos investimentos
(Outubro de 2015)

0,22%
13,09%
8,24%
78,01%

Visão Vivo

1º TRI

2º TRI

3º TRI

out/15

ACUM. 2015

Renda Variável

-0,03%

2,74%

-10,16%

0,38%

-7,37%

Global

3,52%

4,00%

-1,00%

Empréstimos

13,09%

0,22%

Segmento

Renda Fixa

0,44%

8,21%

77,71%

Rentabilidade Gerencial Consolidada

3,69%

4,27%

0,44%
13,09%
0,55%

8,23%

TCOPrev

77,90%

TCPPrev

1º TRI

CelPrev

2,92%

TCOPrev
TCPPrev

0,46%
8,73%

0,34%

Planos

Visão Vivo

8,63%

81,69%

CelPrev

0,18%

1,32%

Conservador

Rentabilidade dos Planos
2º TRI

2,94%

2,94%

7,42%
66,77%

1,48%

Moderado

Títulos atrelados à inflação
Títulos prefixados
Títulos pós-fixados
Renda Variável
Empréstimos
*em outubro de 2015

-3,26%

2,06%

5,91%

2,05%

5,81%

4,15%

-3,20%

2,06%

5,93%

Agressivo

3,97%

2,74%

Cons. Index Infl.

2,37%

Indicadores

1º TRI

IPCA

3,83%

Poupança

3,66%

2,95%

4,50%

6,74%

3,06%

0,14%

-4,29%

-8,64%
3,49%

2,33%

1,82%

2,81%

11,03%

ACUM. 2015

2,82%

3,60%

2,29%

2,38%

2,38%

out/15

2,26%

1,39%

0,82%

3,02%

3,03%

4,05%

3,43%

3,43%

-1,25%

3,77%

-15,11%

3,94%

-14,16%

3,94%

-14,16%

2,76%

1,12%

3º TRI
2,13%

4,67%

2,94%

2º TRI
1,92%

10,44%

1,86%

Indicadores Financeiros

0,68%

6,70%

8,53%

1,11%

10,76%

1,11%

10,79%

1,80%

-8,28%

1,36%

-7,42%

2,33%

8,93%

1,36%

-7,42%

Canais de 5508 8000
Relacionamento (para São Paulo capital, Grande
Quer saber mais sobre
os investimentos da

tabelas comentadas no site
www.visaoprev.com.br.

91,82%

Conservador DI

6,19%

-3,23%

5,84%

Rentabilidade dos Perfis de Investimentos

Visão Prev? Então, confira as

Agressivo

99,03%

2,06%

76,88%

3,24% 2,90%

0,97%

-2,94%

2,06%

2,96%

Bench RV

2,04%
2,40%

ACUM. 2015

4,14%
4,12%

0,32%
23,09%

out/15

-3,26%

4,15%

2,98%

3º TRI

4,13%

Moderado

IBrX

8,12%

8,74%

ACUM. 2015

Ibovespa

13,09%

15,05%

2,02%

out/15

Bench RF
0,43%

0,82%

3º TRI

SELIC
88,59%

9,58%

2º TRI

CDI

9,91%

4,08%

2,13%

1º TRI

Conservador DI

Alocação por
perfil de investimento*

5,15%

-0,56%

Perfil

Conservador

0,49%

4,06%

Conservador
Indexado
à Inflação

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

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:
Chat
Onli
www.visaoeduca.com.br
ne
www.visaoprev.com.br
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