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Feliz ano novo!

Com esta edição, você recebe o calendário
da Visão Prev para acompanhar as
principais datas de seu plano em 2014.

Saiba tudo sobre o novo perfil de investimento, uma opção sem
alta volatilidade para os participantes.

Conte com a Visão Prev neste e em muitos outros verões

(e outonos, invernos e primaveras...). Boas festas!

VISÃOPREV
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Miguel Mantovani Junior (1.085 votos)

Participante assistido, formado em Administração, entrou

na Telesp em 1975 e ficou no Grupo até 2011. Ocupou

posições em diferentes áreas de Controle Contábil e

Contabilidade Geral, adquirindo grande conhecimento 

em questões contábeis e tributárias. 

Leonardo Kenji Ribeiro Kitajima (506 votos)

Participante ativo, formado em Engenheira Eletrônica.

Desde 2008 no Grupo Telefonica, é hoje gerente de

planejamento estratégico da Telefonica Internacional,

responsável pelo plano estratégico do Grupo em 14 países

da América Latina.

Alfredo Sirufo Colosimo (284 votos)

Participante assistido, formado em Engenharia Elétrica. 

Sua experiência em telecomunicações teve início em 1973

na Cetel, aposentou-se na Vivo em 2009 e continua

atuando como assessor da empresa em Brasília, além de

lecionar no MBA da Universidade Federal Fluminense. 

De 11 a 30 de outubro, os participantes da Visão Prev puderam escolher, por meio de eleição direta, seus

representantes para o Conselho Deliberativo (três vagas) e o Conselho Fiscal (três vagas). Os candidatos mais

votados para cada Conselho deverão assumir os cargos em abril de 2014, com mandato de três anos. No total, 12%

dos participantes votaram nessas eleições, somando, para o Conselho Deliberativo, 2.288 votos válidos, 47 brancos

e 9 nulos e, para o Conselho Fiscal, 2.239 votos válidos, 102 brancos e 3 nulos. Conheça os conselheiros eleitos:

Emílio José Fezzi (698 votos)

Participante assistido, formado em Economia, com longa

experiência profissional na área econômico-financeira 

da Telesp/Telefonica. Já foi conselheiro em diversas

empresas e instituições como Fundação de Pesquisa 

e Desenvolvimento – CPqD, Visão Prev, Sistel, Telerj 

Celular S/A e Ceterp.

Dorival Goés (359 votos)

Participante assistido, formado em Economia, começou 

sua carreira na Telesp em 1974 e aposentou-se em 2003,

atuando hoje como consultor em Segurança do Trabalho 

e comerciante no setor alimentício. Já foi conselheiro

deliberativo da Visão Prev de 2006 a 2007.

Sueli Meschke Mendes Starke Rodrigues (228 votos)

Participante ativa, formada em Administração e

Contabilidade, com vinte anos de experiência em auditoria.

Trabalhou em várias empresas e instituições de grande

porte, é professora e está desde 2006 no Grupo Telefonica,

atualmente no time da gerência de intervenção.

Também fazem parte do Conselho,
indicados pelas patrocinadoras:

j Gilmar Roberto Pereira Camurra
(presidente do Conselho)

j Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira

j Paula Bragança França Mansur

j Sandra Maria Gomes de Lima

j Stael Prata Silva Filho

j Vasco Gruber Franco

Também fazem parte do Conselho,
indicados pelas patrocinadoras:

j Diana Policarpo Choucair Ramos
(presidente do Conselho)

j Alexandre Cruz Alves

j Alipio Alves Torres Junior

j João Orlando Lima Carneiro

j Marcelo Barbosa Correa

j Rodrigo Rossi Monari

Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal
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Os autopatrocinados que possuem conta corrente no banco Itaú podem agora realizar o débito automático de

suas contribuições. O procedimento é o seguinte:

4 para quem já é autopatrocinado – é só preencher o formulário de autorização de débito em conta

corrente disponível no site da Visão Prev e enviar para a Caixa Postal 65.161 – CEP 01318-970, com 

um comprovante dos dados bancários*.

4 para novos autopatrocinados – basta optar diretamente no formulário de autopatrocínio e anexar 

o comprovante dos dados bancários*.

Não serão aceitos débitos em contas de terceiros. Os pedidos que chegarem à Visão Prev até o dia 10 já

entrarão no novo sistema no mês seguinte.

*Cópia de cheque ou declaração do banco com os dados bancários

Débito em conta corrente

Desta vez, é o “bom velhinho” que precisa aprender a economizar,

rever custos e cortar desperdícios. Caso contrário, nem todas as crianças

receberão seus presentes de Natal... Quando tudo parece perdido, o

Papai Noel recebe ajuda dos conhecidos irmãos Ferrugem e Juju (que

também já aprenderam muitas lições!) e consegue superar as

dificuldades financeiras. Este é o enredo da história em quadrinhos que

a Visão Prev preparou para inspirar o Natal das crianças com uma

importante mensagem para seu futuro. O gibi, encartado nesta edição

do Mirante, está disponível no blog do “Visão Educa” e será distribuído

nas ações do programa realizadas em escolas.

A impressão do informativo Mirante consome papel (que, apesar de ser produzido a partir de fontes

responsáveis, resulta no corte de árvores), tinta, água, energia elétrica, combustível para seu transporte, plástico

para seu envelopamento, além de recursos financeiros para o pagamento de todos esses custos. Mas, como a Visão

Prev disponibiliza o Mirante também via link para o e-mail dos participantes e para dispositivos móveis, você pode

recebê-lo apenas eletronicamente. Para isso, é preciso desabilitar seu envio impresso. Dentro da área restrita do 

site da Visão Prev, siga a rota “Meu Cadastro” Æ “Enviar pelo Correio?” Æ “Editar”. No item jornal Mirante, optar

por “Não” e depois “Enviar”. 

Lembre-se de manter seus dados cadastrais (como e-mail e telefone) sempre atualizados junto à entidade para

assegurar o recebimento do Mirante!

Que tal receber o Mirante
apenas eletronicamente?

Uma força para o Papai Noel
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Com você, o quinto perfil de investimento
Imagine três jovens: Gabriel possui apetite por risco, tem tempo para recuperar perdas 

e procura conquistar ganhos superiores, mesmo que obtenha rentabilidades negativas 

em alguns períodos... Marília não gosta da ideia de ver seus investimentos oscilando 

muito, prefere rendimentos menores a ter que enfrentar resultados negativos... 

Júlia aceita perder, dentro de certos limites, para recuperar e tentar ganhar mais depois... 

A Visão Prev tem mais de 20 mil participantes. São pessoas com idades, personalidades,

preferências, necessidades e experiências muito variadas. Na hora de pensar em seus

investimentos – ainda mais agora que o cenário econômico-financeiro está mudando

tanto no Brasil –, elas têm comportamentos muito diversos, como se pode notar 

nos exemplos acima, com Gabriel, Marília e Júlia.

Por isso, a Visão Prev oferece opções de perfis de investimento – com diferentes

características, níveis de riscos e distribuição das aplicações. A novidade é a criação de 

um quinto perfil – aprovado recentemente pela Superintendência Nacional de Previdência

Complementar (Previc): o Conservador DI. Ele foi desenvolvido para responder à demanda

identificada na última pesquisa e nos contatos com os participantes que gostariam de 

ter uma alternativa com menor volatilidade (variação nos rendimentos), mesmo que 

com menor rentabilidade – algo semelhante ao modelo da poupança. 

Essa necessidade foi detectada sobretudo depois do aumento da taxa de juros que

ocorreu fortemente neste ano no Brasil e provocou flutuações muito acentuadas nas

cotações dos títulos de longo prazo no mercado financeiro,

gerando grandes impactos na rentabilidade de curto

prazo dos investimentos. Para alguns participantes,

essa situação trouxe muito desconforto – como

observado em um dos exemplos acima. Conheça,

agora, um pouco do perfil Conservador DI:

isto é

visão educa

Visão Telefonica
Visão TGestiona
Visão Terra
Visão Multi
VivoPrev

exclus ivo
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Com você, o quinto perfil de investimento
Como é o perfil Conservador DI?
Ele baseia seus investimentos em ativos 

que não possuam alta volatilidade e com

comportamento semelhante a um fundo DI,

por exemplo. Os fundos DI são os que

costumam apresentar menor nível de

volatilidade do mercado. 

s

Quais as suas características?
Ele é composto basicamente por títulos 

pós-fixados de curto prazo e baixo risco. 

A proposta deste perfil é oferecer uma opção 

sem alta volatilidade aos participantes com menor

tolerância às oscilações do mercado. Com esses

títulos, a rentabilidade será próxima a uma

aplicação indexada ao CDI como, por exemplo,

fundo DI de mercado.

s

Quais os seus diferenciais em relação
aos outros dois perfis Conservadores?
Os atuais perfis de investimentos, por possuírem

títulos indexados à inflação, estão sujeitos à

volatilidade ocasionada pelo conceito de marcação 

a mercado (para saber mais sobre esse conceito,

assista ao vídeo no blog www.visaoeduca.com.br).

O Conservador DI possui como objetivo de retorno

100% do CDI (Certificado Depósito Interbancário) –

ou seja, investe basicamente em títulos atrelados ao

CDI, com base na taxa de juros, portanto, tem baixo

impacto do conceito de marcação a mercado. 

Seu benchmark é 100% da taxa Selic. Vale destacar

que é possível que, em algumas situações, tanto 

o CDI quanto a rentabilidade do novo perfil fiquem

abaixo da inflação, mas somente em situações muito

críticas poderão ficar negativos. 

s

Para que tipo de participante 
o Conservador DI é adequado?
Para aqueles que se sentem inseguros com

a volatilidade nos investimentos. Para eles,

a característica deste perfil, mesmo com

menores rentabilidades, irá garantir melhor

planejamento e programação financeira.

s
Mudanças em dezembro
Pense bem, faça as contas e tome sua decisão!

Até 31 de dezembro, os participantes podem

alterar:

4 Perfil de investimento

4 Contribuições mensais

(ativos e autopatrocinados)

4 Salário de Participação

(autopatrocinados)

Além disso, também vale checar se você está

aproveitando o benefício fiscal que permite

abater da base de cálculo do Imposto de Renda 

o valor integral das contribuições que você fez ao

plano em 2013 até o teto de 12% de sua renda

bruta anual tributável. Para saber mais, consulte

matéria completa na última edição do Mirante

que está no site www.visaoprev.com.br.



6 Quer saber mais sobre economia, fin anças
ou previdência? Então, é aqui mesmo:

O blog do programa Visão Educa é uma verdadeira central de informações! Nele, você aprende

a fazer de seu dinheiro um aliado para hoje e amanhã. Veja um pouco do muito que tem por lá:
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Tem também:

• Arquivo de todas as matérias

publicadas no blog desde

novembro de 2012.

• Links para sites e blogs úteis

como Turma da Bolsa (para

crianças), Banco Central,

Expomoney, BM&FBovespa,

Dinheirama e mais vídeos.

w w w . v i s a o e d u c a . c o m . b r

Documentos como

Planilha de Orçamento

(em Excel), Cartilha de

Planejamento Financeiro

(em PDF) e folhetos dos

planos (em PDF).

Acesso a links interessantes como 

o game interativo “Bate-Bola

Financeiro”, da Visa, disputado por

pessoas do mundo inteiro (a Visão

Prev fez inclusive uma promoção

especial em parceria com a Visa).

Aqui é possível solicitar

orientação financeira

específica por e-mail,

com total preservação

de sua identidade.

Dicionário de termos

ligados à economia,

finanças e previdência.

As histórias da família que

está sempre aprendendo

divertidas lições de

educação financeira 

e previdenciária.

Vídeos sobre temas como taxas

de juros, marcação a mercado,

imposto de renda, empréstimos,

perfil de investimento,

portabilidade, depoimentos de

participantes e Quiz Educa com

o economista Gustavo Franco.
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Quer saber mais sobre economia, fin anças
ou previdência? Então, é aqui mesmo:

No dia 26 de setembro, Ademir Mallmann, presidente da Visão Prev, e 

Marcelo Pezzutto, vice-presidente de Investimentos, Planejamento e Controle da

entidade, fizeram uma apresentação sobre Investimentos durante a Assembleia 

Geral Extraordinária da AVISÃO (associação de funcionários e ex-funcionários do Grupo

Telefonica participantes dos planos da Visão Prev). Cerca de 120 pessoas assistiram 

à palestra, na qual houve esclarecimento de dúvidas e troca de conhecimentos – o que

está em linha com a recente pesquisa feita junto aos participantes que apontou a

necessidade de mais reuniões presenciais. Segundo Wadih Roberto Haddad Neto,

diretor da associação, “a Visão Prev sempre procurou estar próxima dos seus

participantes e da AVISÃO, de forma transparente, mesmo nos momentos mais difíceis,

a exemplo do que estamos passando por conta do cenário econômico. Essa relação

estreita com os participantes, inclusive face a face, nos dá mais confiança e segurança”.

Palestra na AVISÃO...

Atendendo, portanto, à necessidade identificada na pesquisa de mais reuniões 

e palestras, a Visão Prev promoveu três encontros em outubro na sede das

patrocinadoras em São Paulo: no dia 2, com assistidos e nos dias 23 e 25, com 

ativos. As palestras foram feitas por Ademir Mallmann, Eder Carvalhaes e Marcelo

Pezzutto que falaram sobre investimentos, marcação a mercado, taxa de juros e

benefícios, entre outros temas, com espaço para perguntas e comentários, durante

cerca de 2 horas.

... e nas patrocinadoras

Os processos relacionados à concessão de empréstimos e

gestão dos investimentos da Visão Prev conquistaram a

certificação de adequação às normas ISO 9001 após terem passado

por auditoria final, em setembro. “No ano passado, certificamos nossos processos de

atendimento e agora demos mais um passo. Trata-se de um atestado de

reconhecimento à qualidade do trabalho feito por nossas equipes que possibilita maior

desenvolvimento dos colaboradores, serve como alavanca na busca pela qualidade total

e propicia condições para maior competitividade no mercado, otimização de processos e

a redução de custos”, enumera o presidente da Visão Prev, Ademir Mallmann. 

Como é característico da ISO, o caminho para a certificação demandou ações diretas

das áreas responsáveis pelos processos envolvidos, em treinamentos e workshops, com

apoio e acompanhamento da Diretoria e participação de toda a entidade. A série 9001

permite criar um Sistema de Gestão da Qualidade que torna possível checar

continuamente a consistência dos processos, avaliando e monitorando sua eficácia.

Visão Prev recebe mais uma
certificação ISO 9001

Você conhece 

o Visão Educa?

O programa foi criado 

pela Visão Prev em 2010. 

O objetivo? Fazer com que 

as pessoas administrem cada

vez melhor suas finanças 

e consigam, assim, chegar 

à aposentadoria com mais

tranquilidade. Além de

desenvolver ações para os

participantes, o Visão Educa

chega também a crianças,

jovens e profissionais de

diversos setores. Neste ano,

foram feitas mais de 20

palestras em universidades,

empresas e escolas. Enquanto

isso, os analistas da Central 

de Atendimento passaram 

por nove treinamentos para

aprimorar continuamente 

a qualidade de seu trabalho.

Gostaria de

participar?

Ótimo! Então, acesse sempre 

o blog do Visão Educa. 

A atualização é constante, com

novidades tanto nos vídeos

quanto nos textos. Além disso,

fique ligado nas chamadas para

palestras da equipe da Visão

Prev – presenciais ou on-line.

Você pode também fazer

indicações para o Visão de

Futuro (apresentações em

empresas) ou o Visão de Futuro

Kids (ação lúdica em escolas),

enviando um e-mail para

visaoeduca@visaoprev.com.br.
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Desempenho dos investimentos
(Outubro de 2013)

Mirante Visão Prev é um informativo bi -
 mes  tral da Visão Prev Sociedade de Pre -
 vi dên cia Complementar, Caixa Pos tal
65.161 – CEP 01318-970. A entidade não
se responsabiliza por decisões to madas
com base nas matérias di vul ga das nesta
pu  blicação. Coordenação:  Ana Carolina
Viana e Maria Luiza Jardim. Con se lho

Deli be rativo: Gilmar Roberto Pereira
Camurra, Bre no Rodrigo Pacheco de
Oliveira, Fran cisco Carlos de Araújo,
Marcos Amadeu, Paula Bragança França
Mansur, Paulo Sérgio Furukawa, Sandra
Maria Lima, Stael Prata Silva Filho e
Vasco Gruber Franco. Con se lho Fiscal:

Diana Policarpo Choucair Ramos,
Adriano Leffa Chies, Alexandre Cruz
Alves, Alipio Alves Torres Junior, Clóvis
Delboni Filho, João Orlando Lima Car -
neiro, Mar celo Barbosa Correa,  Os -
waldo Vieira da Luz e Rodrigo Rossi Mo -
nari. Di re to ria Exe cutiva: Ademir José
Mall mann, Éder Carvalhaes Costa Silva,
Mar   celo Domin gos Pezzutto e João
Marcos Ruzzante. Ela bo  ra ção: Pa la vra.
Oficina de Textos, fone: (11) 3034-0007.
Edi to ra: Beth Leites (MTb 20.273/SP).
Acom pa nha mento: Vera Bella. Projeto

Gráfico: Lu cia  ne Ramos. Im pres são:

Fabracor. Tira gem: 17.152 exemplares.

Títulos atrelados à inflação Títulos prefixados Títulos pós-fixados

Renda Variável Empréstimos

Alocação por perfil de investimento*

Conservador Moderado Agressivo Conservador Indexado

à Inflação

69,84%
16,23%

60,49% 52,37%
92,48%

1,59%

1,65%

12,34%

13,10%

14,07%

10,69%

9,25%

12,18%

3,10%

23,10%

2,06%1,09%

4,37%

Visão Vivo TCOPrev TCPPrev CelPrev

61,26% 61,27% 60,96% 63,64%
14,25%

10,83% 10,82% 10,77%
11,25%

14,22% 14,17%
14,79%

s s

Alocação dos planos*

s s

“Cada segundo é
tempo para mudar
tudo para sempre.” 

Charles Chaplin, 
ATOR E DIRETOR BRITÂNICO.

*em outubro de 2013

R e n t a b i l i d a d e  G e r e n c i a l  C o n s o l i d a d a

Segmento 1º TRI 2º TRI 3º TRI out/13 ACUM. 2013

Renda Fixa -2,90% -6,08% -1,29% 0,99% -9,08%

Renda Variável -2,90% -8,66% 7,01% 4,72% -0,62%

Empréstimos 3,77% 3,18% 2,01% 0,66% 9,95%

Global -2,81% -6,11% -0,79% 1,20% -8,38%

R e n t a b i l i d a d e  d o s  P l a n o s

Planos 1º TRI 2º TRI 3º TRI out/13 ACUM. 2013

Visão Vivo -2,94% -6,05% -0,02% 1,41% -7,54%

CelPrev -2,73% -5,80% -0,42% 1,22% -7,64%

TCOPrev -2,85% -6,02% 0,02% 1,42% -7,39%

TCPPrev -2,84% -6,03% -0,02% 1,41% -7,43%

R e n t a b i l i d a d e  d o s  P e r f i s  d e  I n v e s t i m e n t o s

Perfil 1º TRI 2º TRI 3º TRI out/13 ACUM. 2013

Conservador -2,55% -5,52% -0,98% 0,93% -7,98%

Moderado -2,59% -5,94% 0,05% 1,43% -7,02%

Agressivo -2,50% -6,08% 0,90% 1,79% -5,95%

Cons. Index Infl. -4,18% -8,95% -3,00% 1,39% -14,19%

I n d i c a d o r e s  F i n a n c e i r o s

Indicadores 1º TRI 2º TRI 3º TRI out/13 ACUM. 2013

Poupança 1,51% 1,51% 1,54% 0,59% 5,24%

IGP-DI 0,82% 1,02% 1,97% 0,63% 4,51%

CDI 1,61% 1,79% 2,12% 0,80% 6,47%

Bench RF -2,48% -5,66% -1,27% 1,07% -8,20%

Ibovespa -7,55% -15,78% 10,29% 3,66% -10,99%

IBrX -2,05% -9,15% 8,80% 5,36% 2,00%

Bench RV -2,96% -9,77% 8,52% 4,64% -0,57%

C ana is  d e Re l ac io nam e nt o

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

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 

https://twitter.com/visaoprev 

Programa Visão Educa:
www.visaoeduca.com.br

www.visaoprev.com.br

ChatOnline

0,56% 0,59%

13,10% 13,10% 13,10%
8,74%

1,00%
1,58%


