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A teoria
na prática

no site da Visão Prev,
Com os simuladores disponíveis
cto real de suas
é possível entender melhor o impa
s páginas 6 e 7.
escolhas no plano. Saiba mais na

2016

mar/abr

ano 11
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O custeio dos
planos para
2016/2017

quais os recursos necessários para

garantir o pagamento de todos os

benefícios previstos em um plano de

previdência complementar? anualmente,
a resposta para essa pergunta é

reavaliada após a conclusão dos estudos

técnicos feitos por atuários (especialistas
em avaliação e administração de riscos),
a partir da análise das características da
população de cada plano, dos

investimentos e da evolução dos

benefícios pagos, entre outras variáveis.
dessa forma, é estabelecido o

chamado “Plano de Custeio”. a última

avaliação atuarial gerou o cálculo que irá
vigorar de 1º de abril de 2016 a 31 de
março de 2017.
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Um dia para homenagear
os aposentados

no dia 26 de janeiro, a Visão Prev participou da comemoração do Dia
Nacional do Aposentado, promovido pela associação brasileira das
entidades fechadas de Previdência Complementar (abrapp), o Instituto de
Certificação dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS) e o Sindicato
nacional das entidades fechadas de Previdência Complementar (Sindapp),
em São Paulo. as associadas puderam convidar um assistido para
representar seus aposentados no evento.
“a Visão Prev tem muito orgulho de estar presente nessa justa
homenagem que destaca pessoas que fizeram parte da história das
patrocinadoras e, agora, fazem parte da história das entidades”,
comentou álvaro Camassarí, diretor de Previdência da Visão Prev.
assistido desde 2002, tomé ferreira neto se disse muito orgulhoso por ter
sido escolhido. “esse reconhecimento veio coroar a minha trajetória como
cidadão, pai de família e trabalhador. eu me sinto realizado e a Visão Prev
me dá essa condição: acreditei, confiei e recomendo a previdência privada.”
a abertura do encontro foi feita pelo presidente da abrapp,
José ribeiro Pena neto, que destacou o valor do sistema para seus
participantes e assistidos. “as entidades, em conjunto, pagam mais de
r$ 2 bilhões por mês em benefícios”, revelou.

Para ConheCer o Seu Plano de

CuSteIo, entre na área feChada
do SIte (Com Seu CPf e Senha) e
ClIque em Sobre a entIdade Æ

ParâmetroS de ContrIbuIção.

Relatório 2015 terá novidades

ConfIra aS
entreVIStaS
exCluSIVaS do
PreSIdente da
abraPP, JoSé
rIbeIro Pena neto,
e do aPoSentado
tomé ferreIra
neto na últIma
edIção do mIrante.

Seguindo sua diretriz de sustentabilidade, a Visão Prev irá divulgar o relatório anual 2015 em versão online até
o dia 30 de abril. nele, você encontra o consolidado das principais iniciativas da entidade, análises do período,
perspectivas e as demonstrações financeiras completas.
o site do relatório está sendo totalmente remodelado para que a navegação e a distribuição das informações
sejam mais intuitivas, com maior interatividade. além disso, o relatório 2015 terá linguagem mais simples e de
fácil entendimento.
http://www.relatorioanualvisaoprev.com.br/

Mirante 60.qxp_Apresentação 1 28/03/16 20:00 Página 3

3

Nova URP influencia cálculo
de benefícios e contribuições

a unidade de referência Padrão (urP) é reajustada anualmente na data da
convenção coletiva da patrocinadora e pelo mesmo índice definido no acordo
salarial. o reajuste dos planos Visão telefônica e Visão multi (para as patrocinadoras
telefônica brasil, fundação telefônica, telefônica empresas, SP telecom, media
network e Visão Prev) passou a vigorar a partir de janeiro. Para os planos Visão
tGestiona e Visão terra, o indicador ainda não foi definido. a urP é usada no cálculo
do benefício mínimo para pagamento dos assistidos e das Contribuições adicionais
(opcionais para os participantes).

Novos parceiros
no Clube de
Vantagens

desde novembro, a Visão Prev oferece a todos
os participantes o seu Clube de Vantagens, com
descontos e facilidades especiais para a compra
de produtos e serviços em diversos segmentos.
a lista de parceiros está em constante
movimento, com a incorporação de novas
empresas e vantagens adicionais. Por isso, você
deve conferir sempre as novidades disponíveis no
site www.clubevisaoprev.com.br. os parceiros
mais recentes são:
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o aplicativo móvel (mobile app),
lançado pela Visão Prev em
novembro, acaba de incorporar
mais duas opções para os
assistidos: o Informe de
rendimentos (para a declaração
de ajuste anual do Imposto de
renda) e o Comprovante de
rendimento (contracheque). os dois
documentos, também acessíveis
pelo site da entidade, estão
disponíveis para download.

• Cna – escola de Inglês

• Compra Certa – produtos brastemp e Consul
diretamente da fábrica
• natura – cosméticos

• Supera – dedicada ao
desenvolvimento do cérebro
e à saúde mental

• run&fun – assessoria
esportiva
• tea open – escola de
tênis em São Paulo

o valor da urP está na
área fechada do site
(acesso com seu CPf e
senha) Æ Sobre a entidade
Æ documentos diversos.

o app da Visão Prev
está disponível,
gratuitamente, na
apple Store e no
Google Play.

Importante: os Pdfs baixados pelo
app são protegidos por uma senha
composta pelos três primeiros
dígitos do CPf do participante + o
seu ano de nascimento. exemplo: se
o CPf for 123.456.789-11 e a data de
nascimento 01/01/1980, a senha
será 1231980.
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Nova URA traz maior
agilidade ao atendimento

a qualidade da Central de atendimento da Visão Prev é reconhecida pelos
participantes. Prova disso é o aumento significativo de sua capacidade de
esclarecer dúvidas, segundo a Pesquisa de Satisfação: 74% (em 2013),
81% (em 2014) e 85% (em 2015). no ano passado, 52% dos entrevistados
utilizaram a Central à procura de esclarecimentos e informações. das 38.221
chamadas recebidas de janeiro a dezembro de 2015, 10.743 participaram da
pesquisa feita logo após o atendimento, sendo que 90% atribuíram as notas
máximas de satisfação ao canal.
analisando esses números, pouco precisaria ser feito, certo? não para a
Visão Prev! a entidade lança, em abril, uma novidade que deverá modernizar
e agilizar ainda mais os serviços prestados pela Central: a unidade de
resposta automática (ura) que receberá as ligações e identificará o tipo de
atendimento necessário (automático ou via analista).
o funcionamento é bem simples. o participante liga para a Central, informa o
número de seu CPf e a ura oferece opções para que a pessoa indique o motivo
do seu contato e seja direcionada para o melhor atendimento. Se a chamada
vier de um telefone celular cadastrado na Visão Prev, o reconhecimento do
participante será automático. a ura fará também alguns lembretes relativos,
por exemplo, a campanhas de alteração de perfil de investimento, percentual de
contribuição, mudança de renda e recadastramento.

Separação por tipo de solicitação
as questões mais básicas e frequentes – como confirmação de
recebimento de documentos enviados, informações sobre saldo devedor de
empréstimo, instruções de acesso ao site ou como gerar o boleto via
internet – terão respostas automáticas. Com a resolução das dúvidas
simples via ura, a expectativa é que os analistas da Central possam
direcionar sua atenção para os atendimentos mais complexos, inclusive com
contatos ativos a fim de antecipar as necessidades dos participantes.
“é importante reforçar que a intenção da Visão Prev com a implantação
da ura não é desumanizar o atendimento”, explica álvaro Camassarí, diretor
de Previdência. “queremos, sim, tornar mais produtivas e rápidas as
respostas para questões básicas, permitindo que nossa equipe atue de
forma mais estratégica, focando na proatividade e na qualidade. Para isso,
os analistas continuarão sendo constantemente treinados e preparados.”
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saiba mais

Uso total do benefício fiscal
exige planejamento
os participantes que contribuem
para planos de previdência
complementar – como os
planos Visão e VivoPrev –
podem utilizar o benefício fiscal
dado pelo governo e fazer a
dedução de suas contribuições
até o teto de 12% dos
rendimentos tributáveis anuais
(salário, pro labore e aluguéis,
por exemplo). Para aproveitar ao
máximo essa vantagem, você
precisa se planejar durante todo
o ano. Confira as respostas para
as perguntas mais frequentes
sobre esse assunto:

Por que fazer o planejamento tributário?
Com o planejamento tributário, cada participante, a partir de sua realidade e
nos limites legais, poderá pagar menos Imposto de renda do que pagaria se
não contribuísse para seu plano de previdência.
Por que essa programação deve ser feita a partir do início do ano?
muitas pessoas deixam para fazer as contas somente no final do ano e,
para aproveitar o benefício na sua totalidade, acabam tendo que realizar uma
Contribuição Suplementar (ou esporádica, o nome varia conforme o plano)
mais elevada de uma só vez. a programação ajuda a distribuir melhor o valor
das contribuições ao longo dos meses.
O que o participante deve levar em conta?
é preciso lembrar que o benefício é sobre o total da renda – ou seja, devem
ser somadas todas as fontes – e considera todos os planos em nome do
participante e de dependentes que constem em sua declaração, incluindo
planos abertos do tipo PGbl. outro aspecto essencial é que a dedução é
oferecida a quem utiliza a declaração anual completa do Imposto de renda
e não a simplificada.
Quais as opções de contribuição disponíveis?
as opções de contribuição variam conforme o plano e estão descritas em
seu regulamento. o benefício fiscal está relacionado apenas às
contribuições do participante e não inclui as da patrocinadora.

os regulamentos de todos os planos estão em:
https://www.visaoprev.com.br/sobre-entidade/legislacao-documentos/regulamentos
Para explicações específicas, fale com a Central de atendimento.

O incentivo fiscal em números*

o que acontece com quem não usa o incentivo (caso 1), quem usa somente 50% (caso 2) e quem o
utiliza em sua totalidade (caso 3)
Caso 1 • (0% incentivo)

Caso 2 • (50% incentivo)

Caso 3 • (100% incentivo)

Renda Bruta

R$ 120.000,00

R$ 120.000,00

R$ 120.000,00

Contribuição para previdência privada

R$ —

R$ 6.828,00

R$ 13.661,00

Contribuição INSS anual estimada

R$ 6.156,00

R$ 6.156,00

R$ 6.156,00

Dependentes

R$ —

R$ —

R$ —

Despesas médicas

R$ —

R$ —

R$ —

Despesas com educação (limitadas)

R$ —

R$ —

R$ —

Base de cálculo

R$ 113.844,00

R$ 107.016,00

R$ 100.183,00

Imposto de Renda devido

R$ 20.875,00

R$ 18.997,00

R$ 17.118,00

Benefício fiscal

R$ —

R$ 1.878,00

R$ 3.757,00

*Cálculo feito com o Simulador de Incentivo fiscal, disponível na área aberta do site da Visão Prev (saiba mais nas páginas 6 e 7).
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Simuladores ajudam n

é difícil fazer uma escolha sem
entender corretamente a diferença
entre as opções disponíveis e o
impacto real que cada alternativa pode
gerar. Para ajudar os participantes e
assistidos a tomar decisões mais
conscientes, a Visão Prev disponibiliza
simuladores na área aberta de seu site
(“Para o participante”). o investimento
nessas ferramentas – desenvolvidas
sob medida para a entidade –
demonstra o cuidado em fornecer
orientações teóricas e práticas que
contribuam com a educação financeira
e previdenciária.
São três os simuladores disponíveis:
• assistidos
• ativos
• Incentivo fiscal
esses simuladores facilitam as
escolhas relativas a variáveis como
duração do patrimônio após a
aposentadoria, projeção de saldo e de
contribuições e regime de tributação
do Imposto de renda. Para isso,
eles demonstram diversos cenários
possíveis, considerando os
dados e necessidades de cada
participante. Saiba mais
sobre as funcionalidades e
informações à sua disposição
nos simuladores:

Para os assistidos

direcionado aos aposentados e beneficiários dos planos Visão
e VivoPrev. apresenta a evolução do saldo de conta depois da
concessão do benefício e permite simular as diferentes modalidades
de renda para facilitar a decisão no momento em que há
possibilidade de alterar a escolha feita (nos meses de junho ou
dezembro, para vigorar no mês seguinte, ou seja, julho ou janeiro).
o assistido digita seu saldo de conta, informa sua opção de renda
(Percentual de Saldo ou Prazo definido), período de reajuste (mensal
e anual) e taxa de juros real estimada. a partir daí, é só seguir as
instruções da ferramenta para analisar o efeito das alternativas
disponíveis (saque à vista, percentual ou prazo escolhido...)
sobre a duração de seu patrimônio no plano.

Dica

s um vídeo na página inicial do

simulador explica, em detalhes, o
funcionamento da ferramenta.

s Confira matéria, na edição 57 do

mirante, sobre “Suas escolhas e a
gestão de seu patrimônio no plano”.
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m na tomada de decisão
Para os ativos, autopatrocinados e BPDs

Voltado aos participantes dos planos Visão multi, Visão telefônica e VivoPrev. mostra a projeção do saldo de conta até
a aposentadoria e ajuda a entender com quanto e como contribuir para alcançar seu objetivo previdenciário. é possível
visualizar, na prática, como o aumento das contribuições mensais e a realização de Contribuições esporádicas ou
adicionais impactam no saldo e, por consequência, no valor do benefício futuro. Para isso, basta preencher dados como
idade atual, tempo de contribuição, salário de participação, saldos de participante e de patrocinadora, percentuais de
contribuição e idade prevista para a aposentadoria, entre outros. modificações em cada variável influenciam o saldo
projetado e o benefício futuro.

Dica

s Veja matéria, na

edição 55 do
mirante, sobre
“um novo simulador
para participantes
ativos”.

Para o incentivo fiscal

atende os participantes dos planos Visão e
VivoPrev, auxiliando seu planejamento tributário.
Permite avaliar o nível de utilização do benefício
fiscal (dedução das contribuições até 12% do
rendimento bruto anual para quem faz a
declaração de Imposto de renda no modelo
completo). o participante indica o valor do seu
salário, de outras rendas que possua (como
aluguéis, por exemplo), sua contribuição mensal
e se tem deduções com dependentes, gastos
com despesas médicas e educação. Pode-se,
assim, verificar se há necessidade de aumentar a
contribuição mensal ou fazer um aporte
adicional para usufruir o benefício completo.

Dica

s leia matéria na página 5 desta edição
sobre o uso total do benefício fiscal.
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Seguindo à risca as boas p
uma entidade de previdência
complementar está sujeita a diversos riscos
em seu dia a dia. esses riscos podem estar
relacionados ao cumprimento da legislação
e dos regulamentos dos planos, à gestão
dos recursos financeiros, ao relacionamento
com fornecedores, à adequação das
avaliações atuariais... enfim, há uma série
de aspectos que precisam ser considerados
para fazer com que cada decisão e iniciativa
sejam positivas para o presente e o futuro
de suas atividades.
na Visão Prev, as boas práticas de
governança são levadas muito a sério para
garantir o cumprimento de seus objetivos,
com transparência, integridade e
profissionalismo. entenda, a seguir, como
isso ocorre em diversas frentes.

A gestão

Co

Cinco órgãos regulamentam e acompanham o
funcionamento e a gestão da entidade, assegurando sua
aderência aos princípios de governança. São eles:

Conselho Deliberativo

O que faz?

Como é formado?

é responsável pela avaliação e
aprovação das grandes estratégias
como a Política de Investimentos,
o orçamento da entidade, seu
planejamento, alterações
regulamentares ou de estatuto,
entre outros.
é composto hoje por 9 membros –
6 indicados pela patrocinadora e
3 eleitos pelos participantes e
assistidos. a partir das próximas
eleições que vão ocorrer neste ano
para mandato a partir de abril de 2017,
o Conselho deliberativo terá 5 membros
— 3 indicados pela patrocinadora
e 2 eleitos.

Conselho Fiscal

O que faz?

responde pela análise e aprovação
das contas da entidade, descritas
no balanço patrimonial, e pelo
acompanhamento da realização
orçamentária e dos indicadores
de gestão, entre outros.

“os membros dos Conselhos deliberativo e
fiscal têm papel estratégico na gestão da
Visão Prev. a atuação dos conselheiros exige
grande responsabilidade e comprometimento,
pois suas ações e decisões são essenciais
para assegurar a continuidade, a qualidade e
a transparência que determinam a perenidade
e a solidez de nossa entidade.”
Stael Prata Silva Filho,
presidente da Visão Prev

C
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Co
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s práticas de governança

s

Como é formado?

é composto hoje por 9 membros –
6 indicados pela patrocinadora e
3 eleitos pelos participantes e assistidos.
a partir das próximas eleições que vão
ocorrer neste ano para mandato a partir
de abril de 2017, o Conselho fiscal terá
3 membros – 2 indicados pela
patrocinadora e 1 eleito.

Comitê de Investimentos

O que faz?

Como é formado?

Órgão de apoio do Conselho deliberativo,
realiza a avaliação técnica de todos os
temas relativos a investimentos,
envolvendo, entre outros, análise de risco
e retorno, novos produtos e oportunidades.
tem 5 membros – 1 representante da Visão
Prev, 2 representantes das patrocinadoras,
1 representante da maior associação de
participantes e 1 profissional do mercado.

Auditoria Interna

O que faz?

Como é formada?

Subordinada aos Conselhos deliberativo
e fiscal, tem a função de acompanhar os
processos internos, verificando seu bom
funcionamento e propondo ações de
melhoria para eventuais fragilidades.
Conta com profissionais especializados
em processos, sistemas, mapeamento,
análise e gestão de riscos.

Diretoria Executiva

O que faz?

Como é formada?

elabora propostas de políticas e diretrizes
para a Visão Prev, submetidas ao Conselho
deliberativo. Gerencia a equipe da entidade,
desenvolve procedimentos e instrumentos
para avaliar o comportamento do mercado,
buscando subsidiar as decisões relativas
aos investimentos, define estratégias do
programa de empréstimos. responde pela
gestão cotidiana da Visão Prev.
São 3 diretorias – Previdência,
administração e Controles e
Investimentos – que respondem ao
presidente da entidade.

Auditorias e
controles externos

além de sua estrutura de gestão, a Visão
Prev também conta com o acompanhamento de
auditoria externa (atualmente, a empresa
contratada é a eY/ernst & Young), auditoria da
maior patrocinadora (telefônica Vivo) e
certificação pela metodologia ISo 9001 que
atesta que todos os processos possuem
fluxogramas, manuais e normas de execução.

Os procedimentos

em linha com os objetivos de transparência,
integridade e profissionalismo, a Visão Prev:

0 segue as diretrizes de seu Código de ética,

regimento Interno, estatuto, dos regulamentos
dos planos, da legislação aplicável e da Política
anticorrupção do Grupo telefônica

0 promove o desenvolvimento constante de suas
equipes

0 participa das Comissões técnicas da

associação brasileira das entidades fechadas
de Previdência Complementar (abrapp) para
aprimorar suas práticas e compartilhar
experiências

0 investe em diferentes ferramentas e veículos de
comunicação para que todos sejam informados
do que acontece, desde projetos e eventos até
modificações em regras, políticas ou
documentos

0 disponibiliza dois meios – a ouvidoria e o Canal
de denúncias – para identificar e resolver
eventuais ocorrências que possam impactar a
correta gestão de suas atividades
todoS eSSeS doCumentoS eStão
dISPoníVeIS na área aberta do SIte
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Seus dados precisam
estar atualizados

a Visão Prev tem que se comunicar com você! deixar de receber um
e-mail ou sms pode significar que o participante ou assistido corre o risco de
não tomar uma decisão importante para o seu futuro. quer um exemplo?
nas campanhas de perfil de investimento, se você recebe um informe sobre
a possibilidade de troca, poderá analisar a melhor opção para seu patrimônio
no plano. outro exemplo? um participante desligado da patrocinadora tem
30 dias, a partir do recebimento do extrato de desligamento, para decidir o
que fará em relação ao plano (autopatrocínio, bPd, resgate ou
Portabilidade). mais um? algumas pessoas, pelas regras do plano, precisam
resgatar seu fundo, mas não têm conhecimento disso.
Para que a comunicação possa fluir sem problemas, é fundamental que
os dados dos participantes estejam sempre corretos. Veja por quê:
Para o participante
Seu cadastro atualizado garante que você receba todas as informações
sobre seu plano (como rentabilidade, campanhas e acompanhamento dos
investimentos), saiba de oportunidades importantes e fique por dentro de
novidades como as ofertas especiais do Clube de Vantagens.
Para a entidade
uma base cadastral correta assegura que os comunicados e avisos
cheguem, de forma efetiva, a seus destinatários. Isso é particularmente vital
no caso de informações legais ou que demandam decisões. é também uma
forma de estar próxima dos participantes ou assistidos e poder, além de
informá-los, auxiliá-los em suas demandas.

Que informações
mínimas são
necessárias?

• dados de contato: endereço
completo, e-mail (é importante
cadastrar um e-mail pessoal, além
do comercial), telefone fixo e celular
(para recebimento de sms).

• estado civil: em caso de alteração, é
necessário enviar cópia da certidão
de casamento ou da averbação do
divórcio para a Visão Prev.

• Informações bancárias: a alteração
se dá com o envio de comprovante
da nova conta (cópia da folha de
talão de cheques, do cartão ou do
extrato) para a Visão Prev.

• beneficiários: inclusões ou
exclusões podem ser feitas online.
Conheça todas as regras no site
Æ Sobre a entidade Æ documentos
diversos Æ regras beneficiários.

Onde alterar?

Para as alterações que podem ser feitas online, é necessário acessar a área restrita Æ Cadastro Æ dados
Pessoais Æ atualizar dados (no final da página).

Sua foto também
é importante

uma foto atualizada do rosto do participante
representa um controle de segurança a mais

para entrada na área restrita do site da Visão

Prev. a apresentação da imagem correta indica
que o acesso é seguro.

a inclusão da foto pode ser feita diretamente
na área restrita Æ Cadastro (ícone na lateral

direita). é só clicar em “alterar” e fazer o upload
da foto que deve ser em arquivo jpg, com no
máximo 1 mb de tamanho.
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relacionamento

Já acessou
a página da
Visão Prev
no Facebook?

www.facebook.com/visaoprevprevidencia/

oito em cada dez pessoas com acesso à internet no brasil
estão no facebook. a rede social é hoje parte do dia a dia dos
brasileiros: segundo dados da empresa, mais de 62 milhões de
pessoas acessam a plataforma diariamente. e a Visão Prev
também está aproveitando essa movimentação!
Com o facebook, a entidade abre mais um canal de
comunicação com os participantes, patrocinadoras,
colaboradores, associações e outras entidades. em sua página
do “face”, a Visão Prev publica informações sobre suas
iniciativas e campanhas, divulga matérias do mirante e
novidades do Clube de Vantagens e reforça seu compromisso
com a educação previdenciária e o planejamento financeiro.
que tal, então, curtir a página e compartilhar os conteúdos
disponibilizados? no botão “Curtir”, você pode também
selecionar para ver primeiro as postagens da Visão Prev
em seu feed de notícias e ativar todas as notificações.
assim, você não perde nada!

Qual a sua opinião sobre...
os assuntos são bem variados, indo de análise
sobre novas iniciativas e avaliação de produtos ou
serviços até sugestões de matérias para o mirante.
desde abril, a Visão Prev está colocando no ar suas
enquetes temáticas – uma nova ferramenta para
ouvir os participantes e assistidos sobre questões
específicas.
essas pesquisas rápidas vão permitir à entidade
desenvolver ações ainda mais alinhadas com as
demandas dos participantes, a partir do
entendimento de suas expectativas e necessidades, e
ter um “termômetro” ágil para avaliar os mais
diversos assuntos. elas são também uma forma de
receber sugestões.
as enquetes serão publicadas na área aberta ou
restrita do site, dependendo do tema abordado.
Sempre que uma nova pesquisa for lançada, os
participantes e assistidos serão avisados por e-mail e
sms. Participe: sua opinião é sempre essencial!

VISÃOPREV
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Duas escolhas certeiras
marco antonio rodrigues de Souza é autopatrocinado da

Visão Prev desde 2003 e garante sentir muito orgulho por

nunca ter deixado de fazer sua contribuição mensal para o
plano. em março, ele se tornou mais um assistido da

entidade. final da história? não, começo de uma nova vida.

Veja mais

fotos na galeria

do Mirante online.

VoCê Pode SuGerIr Sua

PartICIPação ou de um ColeGa
neSta Seção Pelo e-maIl

comunicacao@visaoprev.com.br.

Os primeiros anos
“aos 14 anos, eu já estava empregado em uma fábrica de lustres, na via
anchieta, em São Paulo. tinha feito um curso no Senai e iniciei como
ajudante de eletricista. trabalhei por cinco anos, mas tive de servir o
exército. em 1982, aos 20 anos, consegui entrar na telesp. Comecei
‘lombando muita escada’, como se dizia, passávamos o dia puxando fios
para instalar linhas em residências. na época, a empresa oferecia diversos
cursos em um centro de treinamento em Perdizes e fui me aprimorando na
área. além disso, também fiz uma formação de técnico de transmissão de
dados e logo fui promovido, pois havia poucos técnicos trabalhando com
tecnologia digital.”
Diversos benefícios
“fiquei muito empolgado quando entrei na telesp: o salário era ótimo,
tínhamos vários benefícios, desde cesta básica e vale-refeição até plano de
previdência complementar. disseram que era uma coisa muito boa! eu era
moleque e o futuro estava tão longe... no entanto, continuei contribuindo e
nunca pensei em parar. hoje, percebo que foi uma escolha acertadíssima e
que fez toda diferença.”
Permanência
“no final de 2003, a minha área foi totalmente terceirizada e eu continuei na
mesma ocupação, trabalhando com transmissão de dados, até me
aposentar. depois que fui desligado, decidi permanecer na Visão Prev, pois
via a contribuição mensal como mais uma retirada obrigatória do meu
orçamento como luz, água, condomínio... assumi a parte da empresa e segui
em frente. mesmo quando fiquei desempregado por dez meses, nunca deixei
de pagar. Sempre considerei um investimento importantíssimo para quando
me aposentasse. foi outra escolha correta!”
Chegou a hora
“em 2013, me aposentei pelo InSS, com quase 50 anos, mas continuei
trabalhando ainda por um tempo. nesses anos todos, sempre acompanhei
de perto o meu plano de previdência complementar. agora, já estou apto a
me aposentar também pela Visão Prev e receberei a complementação por
vinte anos. Isso garantirá a formação universitária da minha filha, que está
com 18 anos, e a minha tranquilidade financeira.”
Um bom conselho
“hoje, tenho plena certeza de que fiz duas escolhas muito positivas: entrar
para o plano e continuar nele como autopatrocinado. a partir de março,
começo a receber o benefício da Visão Prev. Sem dúvida, é uma nova etapa
que está se iniciando. temos planos de reformar o apartamento e aproveitar
mais a vida. finalmente, vou colher os frutos dos 32 anos de contribuição.
um conselho? Valorize esse investimento, não abra mão dele nunca, mesmo
que, às vezes, implique alguns sacrifícios.”
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Patrimônio bem administrado
em 2005, quando se desligou da telefônica, ricardo
fernandes nishikawa decidiu que seus recursos

continuariam sendo administrados pela Visão Prev.

em 2016, muito satisfeito, resolveu portar também outro
recurso para a entidade.

Uma novidade bem-vinda
“Comecei a trabalhar aos 20 anos na Polícia Civil do governo do estado de
São Paulo. em 1994, já formado em engenharia, entrei concursado na
telesp, que na época era estatal, na área de Comunicação de dados.
foi quando me vinculei pela primeira vez a um plano de previdência
complementar. Paguei, então, uma joia à Sistel – a entidade que era
responsável pela administração do plano – referente aos 13 anos anteriores
de trabalho (em outras empresas) que não havia contribuído.”

Complementação fundamental
“Considero que foi o melhor investimento que fiz para o meu futuro. afinal,
nos onze anos de trabalho na telesp, todos os meses, a companhia
contribuiu também para o meu plano. Sem dúvida, uma excelente vantagem
ter um investimento duplicado mensalmente, não existe isso no mercado!
atualmente, a previdência social está muito instável, os beneficiários
vinculados ao InSS recebem valores muito baixos, o teto está sendo
reduzido cada vez mais. então, ter um plano de previdência complementar é
fundamental para qualquer pessoa encarar o futuro de forma mais tranquila.”
Confiança
“quando me desliguei da empresa, em 2005, permaneci na Visão Prev como
bPd (benefício Proporcional diferido), ou seja, não contribuí mais, mas meu
patrimônio continuou sendo administrado pela entidade. Por anos, já vinha
contribuindo para um plano de previdência privada do bradesco, tinha esse
investimento desde o tempo da telesp, pois como já contribuía com o teto
máximo na Visão Prev, reforçava com esse plano privado. agora, em 2016,
decidi portar também esse patrimônio para a Visão Prev. foi uma escolha
baseada na confiança e na certeza de que meus recursos estão sendo bem
geridos, com um rendimento maior e ainda com vantagens fiscais.”

Em breve, assistido!
“a minha expectativa é me aposentar em dois anos pelo InSS. mas como já
estou apto a me aposentar pela Visão Prev, resolvi me tornar assistido pela
entidade, pois como aposentado passarei a não pagar uma taxa de
administração que anualmente era descontada do meu saldo. enquanto
continuo na ativa, não pretendo mexer nesse meu investimento, vou deixar
rendendo para quando efetivamente for necessário.”

Um diferencial
“não acompanho muito de perto os rendimentos do meu plano, a vida é
muito corrida! na época de campanha de alteração de perfil, fico mais
atento, consulto o site, verifico se estou no perfil mais adequado. avalio se é
melhor permanecer ou mudar de perfil, uma decisão que cabe a mim e que
deve ser sempre bem estudada. afinal, é um recurso que deve ser valorizado,
desde que saí da telefônica, nenhuma outra empresa que trabalhei ofereceu
esse importante benefício que é a previdência complementar. tenho certeza
que no futuro, vou usufruir tranquilamente esse investimento!”

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
(fevereiro de 2016)

0,21%

Rentabilidade Gerencial Consolidada

12,05%
12,63%

0,41%

Segmento

74,70%

jan/16

fev/16

ACUM. 2016

renda Variável

-3,78%

3,42%

-0,48%

Global

1,66%

1,61%

3,30%

renda fixa

1,89%

empréstimos

TCOPrev

Alocação por
perfil de investimento*

1,71%

Planos

jan/16

tCoPrev

1,27%

12,48%

Indicadores

1,43%

0,26%
22,05%

73,84%

2,06%

3,29%

2,31%

3,94%

0,30%

1,60%

62,04%

Poupança

Agressivo
Renda Fixa
Longo Prazo
98,96%

Super Conservador

Títulos atrelados à inflação
Títulos prefixados
Títulos pós-fixados
Renda Variável
Empréstimos
*em fevereiro de 2016

2,33%

2,64%

1,01%

2,12%

fev/16

ACUM. 2016

1,27%

0,93%

2,21%

0,63%

IPCa
CdI

1,05%

0,60%

1,23%

1,00%

2,07%

1,06%

1,00%

2,07%

Ibovespa

-6,79%

5,91%

-1,28%

bench rV

-6,25%

5,29%

-1,29%

bench rf

2,07%

-6,25%

1,72%

3,82%

5,29%

-1,29%

Canais de 5508 8000
Relacionamento (para São Paulo capital, Grande

1,45% 3,15%

1,04%

3,73%

jan/16

Agressivo

95,40%

1,44%

Indicadores Financeiros

Ibrx

13,26%

2,39%

1,10%

SelIC

Moderado

3,35%

1,21%

agressivo rf lP

12,05%

ACUM. 2016

2,05%

ACUM. 2016

agressivo

0,20%

fev/16

fev/16

2,27%

Super Conservador

Conservador

3,22%

jan/16

moderado

1,24%

1,49%

Rentabilidade dos Perfis de Investimentos

Perfil

89,42%

3,47%

Rentabilidade dos Planos

Conservador
9,34%

1,55%

Quer saber mais sobre
os investimentos da

Visão Prev? Então, confira as
tabelas comentadas no site
www.visaoprev.com.br.

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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