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Está chegando a hora

DAS ContAS
no próximo mês, começa o prazo
para a declaração de ajuste
anual do imposto de
renda. Veja, nas páginas
centrais, quais são e
como preencher as
informações relativas
a seu plano.
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A pArtir DeStA eDição, o MirAnte não
Será MAiS enVelopADo eM SACo pláStiCo.
eM SintoniA CoM A SuStentAbiliDADe,
eStA é MAiS uMA DeCiSão DA ViSão preV
eM prol Do Meio AMbiente!

curtas
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Acesso ao
Fundo de Sobras

os participantes ativos que fizeram contribuições ao longo do ano passado têm
direito a uma parcela do Fundo de Sobras (50% do total acumulado, sendo os outros
50% para uso da patrocinadora). esse Fundo corresponde à parte da Conta da
patrocinadora que não foi resgatada pelos participantes desligados do plano em 2011.
o valor distribuído é proporcional ao total das contribuições feitas durante o ano –
ou seja, quanto maiores as contribuições, maior a fatia a receber. Da mesma forma, os
participantes que não contribuíram para o plano não têm acesso ao Fundo. A compra
das cotas será retroativa ao valor de 2 de janeiro de 2012 e a previsão é que os
recursos sejam creditados no mês de março da seguinte maneira:
• Ativos e autopatrocinados – alocação em sua Conta de participante no plano;
• Assistidos (ou pensionistas) que eram ativos em 2011 e fizeram contribuições –
crédito na folha de pagamento.

e xc lu si vo
Atento Prev
Visão Telefonica
Visão TGestiona
Visão Terra
Visão Multi
Visão Telerj Celular
Visão Telebahia Celular
Visão Telergipe Celular
Visão Telest Celular
Visão Celular CRT
VivoPrev

Quer fazer uma
contribuição extra?
e xc lu si vo
TCOPREV
TCPPREV
Visão Celular CRT
Visão Telergipe Celular
Visão Telerj Celular
Visão Telebahia Celular
Visão Telest Celular
Visão Telefonica
Visão TGestiona
Visão Terra
Visão Multi
VivoPrev

Quando recebe seu bônus ou participação
nos lucros e resultados (a denominação varia
conforme a empresa), o participante ativo
pode fazer a chamada “Contribuição
específica/esporádica” (a denominação varia
conforme o plano). ela corresponde a um
percentual inteiro, livremente escolhido,
aplicável sobre esse pagamento. o débito é
feito diretamente em folha, sendo que a
contribuição é dedutível do cálculo do
imposto de renda (o ir incide somente no
recebimento do benefício). Vale destacar que,
para essa contribuição, não ocorre
contrapartida da patrocinadora.

Resultado da migração
para o VivoPrev
A campanha de migração para o Vivoprev foi encerrada no final de
dezembro. no total, 285 pessoas decidiram transferir seus recursos para o
plano que conta, agora, com 5.539 participantes, entre ativos, assistidos,
autopatrocinados e optantes pelo bpD.

e xc lu s i vo
TCOPREV
TCPPREV
Visão Celular CRT
Visão Telebahia Celular
Visão Telergipe Celular
Visão Telerj Celular
Visão Telest Celular
PBS Tele Centro Oeste Celular
PBS Tele Leste Celular
PBS Tele Sudeste Celular
PBS Telesp Celular
PBS Telemig
CEL PREV

Para ampliar
o alcance das ações

A equipe do programa Visão educa está sempre pensando em formas de levar as
mensagens de educação financeira e previdenciária cada vez mais longe. Assim, será
possível difundir ainda mais o aprendizado promovido pelo programa. Acompanhe:

Novas inscrições para multiplicadores
“o treinamento me permitiu ter uma visão diferenciada da entidade. Agora,
estou preparado para planejar e divulgar as ações da Visão prev como mensageiro
dos participantes na regional norte.” Diante de retornos como este – do
participante ativo José Márcio peixoto Sena, da Vivo em belém do pará –, os
organizadores do Visão educa resolveram formar um novo grupo de multiplicadores
para que mais pessoas ajudem a divulgar os temas abordados no programa.
As inscrições vão até 9 de março e podem ser feitas pelo e-mail
visaoeduca@visaoprev.com.br. para participar, basta ter mais de três anos de
vinculação à Visão prev. o treinamento do novo time está previsto para os dias
28 e 29 de março, em São paulo (Sp).

Concurso de monografia
A partir do tema “A previdência privada complementar no mundo: experiências,
aprendizados e métodos comparativos com o modelo brasileiro”, a Visão prev está
promovendo um concurso de monografia entre estudantes universitários que estejam
fazendo graduação ou pós-graduação em qualquer curso, em todo o país. essa ação
visa aprofundar o conhecimento sobre previdência complementar, incentivar o
desenvolvimento dos universitários e difundir a educação financeira e previdenciária,
ajudando na conscientização da sociedade como um todo. o prazo para entrega dos
trabalhos é 30 de junho de 2012 e os prêmios são: um ipad 2 (vencedor), um iphone
(segundo lugar) e um netbook Hp linha Mini (terceiro colocado). o regulamento
completo do concurso está no blog do Visão educa. Ajude a divulgar essa iniciativa.

Mais vídeos no blog
Depois de compartilhar depoimentos gravados com as histórias e
mensagens de participantes (os primeiros foram Antonio Carlos de
Mendonça e André Garcia), o blog do Visão educa tem agora mais dois
tipos de conteúdo em vídeo: as videoaulas e a seção “Quiz educa”. para
as videoaulas, são produzidos vídeos curtos em que os empregados da
Visão prev transmitem conceitos básicos sobre assuntos diversos como
empréstimos, autopatrocínio e administração dos recursos. no “Quiz
educa”, convidados esclarecem as dúvidas dos internautas – a primeira
edição contou com a participação do economista e ex-presidente do
banco Central Gustavo Franco que também concedeu uma entrevista
especial para o blog. As questões para o “Quiz educa” devem ser
enviadas para o e-mail visaoeduca@visaoprev.com.br.
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visão educa

o Visão educa está abrindo mais um canal
de diálogo com os participantes. A partir da
próxima edição, o Mirante vai divulgar as
respostas para dúvidas mais frequentes sobre
o seu plano. Quer participar? Então, envie um
e-mail para visaoeduca@visaoprev.com.br.
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saiba mais

Como declarar as inform

isto é
o ed uc

a

v

is ã

nos meses de março e abril, os brasileiros precisam fazer o ajuste anual de seu imposto
de renda. é o momento de recolher a papelada de várias fontes – como bancos, planos de
saúde, médicos e escolas – para fechar as contas e ver se há imposto a pagar ou a ser
restituído. Segundo a receita Federal, devem apresentar a declaração em 2012 pessoas
que, entre outras condições, receberam rendimentos tributáveis acima de r$ 18.799,32
(anual) ou tinham, em 31 de dezembro de 2011, a posse ou propriedade de bens ou
direitos de valor total superior a r$ 300.000,00.
o limite para desconto simplificado subiu para r$ 13.916,36, outros limites para
dedução são: r$ 1.889,64 (por dependente ao ano), r$ 2.958,23 (para educação ao ano) e
r$ 866,60 (para empregado doméstico ao ano). Confira, a seguir, quais são e como utilizar
as informações relativas a seu plano de previdência complementar gerido pela Visão prev.
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oS pArtiCipAnteS
ASSiStiDoS ou
AutopAtroCinADoS
poDeM obter
A SeGunDA ViA De
Seu inForMe no
Site DA ViSão preV.
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ações sobre seu plano
lembre-se: a dedução das contribuições
para planos de previdência complementar
está limitada a 12% do total de
rendimentos tributáveis que incluem,
entre outros, salário ou pro labore,
rendimentos no exterior, ganhos com
aluguéis e pensão judicial. o programa da
receita Federal desconsidera o valor
declarado acima desse limite.

Assistidos
os participantes que obtiveram Aposentadoria, pensão por Morte
ou fizeram o resgate de Contribuições em 2011 receberão o
informe de rendimentos da Visão prev até o dia 28 de fevereiro.
Acompanhe a explicação desse documento item por item:
1

informar como Fonte pagadora a razão Social e o CnpJ da
Visão prev.

2

total dos valores brutos tributáveis recebidos sem o valor do
Abono Anual.

3

total dos valores pagos referentes à pensão Alimentícia, sem
o valor do Abono Anual.

4

total do imposto de renda retido mensalmente, sem o valor
do Abono Anual.

5

total das parcelas isentas do imposto de renda*.

6

total dos valores brutos recebidos pelos participantes com
doença grave.

7

Saldo das contribuições efetuadas de 1989 a 1995, não
sujeito à tributação.

8

Valor líquido referente ao Abono recebido no mês de
dezembro, já descontado o imposto de renda**.

9

total dos valores líquidos recebidos, com o valor do Abono
Anual***.

Ativos
Até o dia 28 de fevereiro, você receberá o informe
de rendimentos de sua empresa, com seus ganhos e
deduções ao longo do ano. nele, constarão também
as informações especificas sobre os valores das
contribuições que você fez para seu plano e que
foram debitadas em folha de pagamento. Mas
atenção: nesse informe, não estarão as informações
referentes às Contribuições Suplementares ou
esporádicas feitas diretamente para a Visão prev e
não debitadas em folha. portanto, esses valores
deverão ser acrescidos ao total que consta no
informe de sua empresa.
por exemplo, se no informe que recebeu as
contribuições deduzidas em folha de pagamento
somaram de r$ 6.000, mas você fez Contribuições
Suplementares ou esporádicas no valor r$ 1.400,
você deve usar o total na Declaração – ou seja, r$
7.400. esse total deve ser colocado no campo
específico para dedução de contribuições à
previdência privada. para saber o valor de suas
Contribuições Suplementares ou esporádicas em
2011, acesse o site da Visão prev.

Autopatrocinados
os participantes autopatrocinados devem declarar
as contribuições que fizeram para o plano em 2011
(o valor total das contribuições está disponível no site
da entidade). também precisam incluir o valor
dedutível no campo indicado para dedução de
contribuições à previdência privada.

10 informações referentes ao pagamento de pensão Alimentícia,

processo judicial para ir, informações similares e depósitos
judiciais.

11 os rendimentos e os impostos depositados judicialmente se

for o caso, discriminados neste quadro, não foram
adicionados às linhas 01 e 05 do Quadro 3, e linha 01 do
Quadro 5, em razão de estarem com exigibilidade suspensa
por determinação judicial.

*para participantes com mais de 65 anos, o valor da parcela mensal de isenção do
imposto de renda é r$ 1.566,61, totalizando no ano r$ 18.799,32 (2011);
**Dependentes (r$ 1.889,64 por pessoa por ano), pensão Alimentícia e parcela
isenta do imposto de renda (r$ 18.799,32 por ano, para participantes com mais
de 65 anos). participantes com rendimento abaixo deste valor não são obrigados a
fazer a declaração, porém é importante verificar todas as fontes pagadoras para
chegar a esse cálculo.
***Campo utilizado especificamente para participantes que realizaram a opção pela
tabela de ir regressivo.

As contribuições para seu
plano devem ser informadas
utilizando a razão social
e o CnpJ da Visão prev
(e não de sua empresa).
Razão social:
Visão Prev Sociedade de
Previdência Complementar
CNPJ: 07.205.215/0001-98
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vida em equilíbrio
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O mundo sobre

duas rodas

Antes limitadas a sair das
garagens apenas algumas vezes
por ano (nas férias, quem sabe...),
as bicicletas estão sacudindo a
poeira e ganhando as ruas de todo
o brasil. Até mesmo em São paulo,
a metrópole mais louca do país, a
população está se engajando em
movimentos para expandir as
ciclovias e usá-las não apenas nos
finais de semana, mas em seu dia
a dia, a exemplo do que já ocorre
em muitas cidades mundo afora.
para trocar o carro pela bike, de
vez em quando ou para usá-la
como meio oficial de transporte
cotidiano, alguns cuidados com a
segurança são essenciais. Com
tudo em dia, a vida sobre duas
rodas pode ser extremamente
agradável e muito mais saudável!

PARA SAbER MAiS:
passeios de bicicleta em São paulo e arredores:
www.wde.com.br/bike/passeios.htm.
Cicloturismo dentro e fora do brasil:
www.ondepedalar.com.

Se você está de carro, respeite
o ciclista. reduza a velocidade
e mantenha distância lateral
superior a 1,5 m se precisar
ultrapassá-lo. olhe sempre
pelo retrovisor antes de abrir
a porta – muitos acidentes
ocorrem dessa forma.

Antes de começar
• Consulte um médico para checar suas condições físicas.
• escolha a bicicleta certa. para não errar (inclusive porque alguns modelos são
bem caros), procure lojas especializadas para descobrir qual o tipo e o tamanho
ideais para você – um centímetro a mais ou a menos pode mudar tudo.
• Alongue-se sempre antes de subir na bicicleta.
• Comece com percursos mais simples (sem grandes subidas e descidas), menos
movimentados e mais curtos.

Acessórios indispensáveis
• use sempre capacete. Sempre mesmo!
• o uso de luvas protege as mãos em caso de queda.
• Óculos específicos para ciclistas são úteis
para evitar que sujeira, pó ou insetos
entrem em seus olhos.
• para ver e ser visto melhor à noite,
é bom usar farol e pisca-pisca traseiro.
eles são mais eficientes que refletores.
• Compre uma boa trava para sua bicicleta, pois o
barato pode sair caro.
• leve sempre uma garrafa (de preferência, térmica)
com água.
• não esqueça o protetor solar.

um pouco de tudo:
www.escoladebicicleta.com.br.

Pedalando
• use as mãos para avisar que vai mudar
de faixa ou fazer conversões.
• De dia, prefira ruas tranquilas e redobre
a atenção nas vias mais movimentadas.
• pedale na faixa da direita e não fique
muito próximo à guia, ocupe 1/3 a 1/2
faixa. Você fica mais visível e consegue
manobrar frente a buracos ou obstáculos.
• não ande na contramão e não
use a calçada.
• respeite os faróis e os pedestres
e muito cuidado com os ônibus.
• Calibre os pneus da bicicleta e cuide
bem de sua manutenção.
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o site da Visão Prev teve
mais de 1.410 acessos
por dia? isso representa

A internet não para nunca de mudar. nem um segundo sequer! porque esse
é seu principal fundamento: ser um meio de comunicação e divulgação de
informações em constante reconstrução. Alinhada com essa premissa, a Visão
prev está realizando mais uma mudança em seu site para acompanhar a
evolução da internet e das redes sociais, simplificar e agilizar a busca de dados e
dar destaque aos serviços e itens mais procurados pelos participantes.
para isso, o visual da página está sendo totalmente revisto, com redefinição e
realocação de áreas e boxes, e novas funcionalidades serão incorporadas. entre
as principais alterações, estarão o acesso às redes sociais (twitter e facebook),
ao blog do programa Visão educa e às notícias mais quentes do mercado
financeiro. Além disso, alguns caminhos vão estar mais curtos, com acesso
direto aos assuntos de maior interesse dos participantes como o relatório de
investimentos e os empréstimos.

um aumento
de 38,5%
em relação
a 2010!

Investimentos para 2012
Diante do cenário de queda de taxa de juros e da necessidade de
diversificar a gestão dos recursos, a Visão prev fez algumas alterações em
sua política de investimentos para 2012. em vigor desde o dia 2 de janeiro,
a nova política contempla, ainda em uma exposição menor, novos
investimentos em setores com bom potencial de retorno sem abrir mão da
segurança, tanto em renda fixa quanto em renda variável:

Pesquisa de
Satisfação
em breve, estará no ar a edição
especial do Mirante com os
resultados da pesquisa de Satisfação
2011. As opiniões dos participantes
serão tabuladas e suas avaliações
vão ser estudadas para se
transformar em planos de melhoria,
ajudando a aprimorar os serviços e
produtos oferecidos pela Visão prev.

na parcela de renda fixa, o novo
benchmark amplia a exposição de
títulos indexados à inflação para até
70%. Com isso, a gestão está mais
voltada para o longo prazo e,
prioritariamente, com títulos que
oferecem rentabilidade com base em
inflação + taxa de juros (real). Foram
agregadas novas opções, limitado a um
investimento total de 1,5% do
patrimônio para as três opções, a saber:
1) Certificados de recebíveis
imobiliários (Cri), cujo lastro, como o
próprio nome diz, se dá sobre recebíveis
imobiliários e é muito utilizado para o
financiamento de construções dentre
outros projetos do setor; 2) Fundos de
participações de reflorestamento que
têm como foco investir em florestas de
plantio de eucaliptos, atendendo à
crescente demanda de papel, celulose,
energia, carvão entre outras. trata-se
de um ativo real com baixo risco e baixa

correlação com outros investimentos,
além de ser uma ótima opção de
proteção à inflação (sua remuneração é
corrigida por inflação + taxa real de
juros); 3) Fundos imobiliários que
atingem um nicho de mercado em
expansão e garantem fluxo de caixa
através de contratos de aluguel de
longo prazo.

• Renda variável
o benchmark agora é 50% ibrX-100 +
45% Dividendos e 5% Small Caps. Com
essa mudança, a parcela de
dividendos vai atingir as principais
ações pagadoras de dividendos do
mercado acionário e que apresentam
menor volatilidade em tempos de
crise, o que reduz o risco da carteira
de renda variável. Além disso, a
parcela de Small Caps refere-se às
ações com maior potencial de
crescimento e que representam
setores menos maduros.

na ponta do lápis

Mudanças na Política de

• Renda fixa

internet

Novidades no site

Você sabia que, em 2011,

seu patrimônio
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Desempenho dos investimentos
(janeiro a dezembro de 2011)

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

5508 8000

(para São Paulo capital, Grande São Paulo
e chamadas de fora do país)

Rentabilidade Gerencial Consolidada

0800 771 7738

Segmento

1º TRi

2º TRi

3º TRi

4º TRi

ACUM. 2011

(para São Paulo interior e demais estados)

Renda Fixa
Renda Variável
Empréstimos
Global

2,45%
-0,52%
4,01%
3,10%

2,53%
-7,38%
3,28%
0,73%

4,88%
-13,40%
3,11%
2,74%

3,53%
7,98%
2,81%
4,06%

14,06%
-13,83%
13,87%
11,04%

(para a Atento Prev)

0800 777 0100

visaoprev.com.br
atendimento@visaoprev.com.br

Rentabilidade dos Planos
Planos

1º TRi

2º TRi

3º TRi

4º TRi

ACUM. 2011

Visão Vivo

1,77%

0,33%

1,41%

4,28%

7,97%

TCOPREV

1,77%

0,34%

1,41%

3,56%

8,01%

TCPPREV

1,77%

0,33%

1,39%

3,58%

8,01%

twitter.com/visaoprev
Programa Visão Educa:
visaoeduca.com.br

Rentabilidade dos Perfis de investimentos
Perfil

1º TRi

2º TRi

3º TRi

4º TRi

ACUM. 2011

Conservador

2,49%

2,58%

4,87%

2,86%

14,16%

Moderado

1,78%

0,34%

1,39%

3,52%

7,98%

Agressivo

1,51%

-0,64%

-0,45%

3,90%

5,14%

“Hoje é sempre o dia certo
para fazer as coisas certas
de maneira certa.
Amanhã será tarde.”
Martin Luther King,

indicadores Financeiros
indicadores

1º TRi

2º TRi

3º TRi

4º TRi

ACUM. 2011

Poupança

1,81%

1,82%

1,95%

1,13%

7,49%

iGP-Di

2,57%

0,38%

1,31%

0,83%

5,01%

CDi

2,64%

2,80%

3,01%

1,75%

11,60%

bench RF

2,42%

2,42%

4,16%

2,18%

12,67%

ibovespa

-1,04%

-9,01%

-16,15%

8,70%

-18,11%

ibrX

0,66%

-7,33%

-13,11%

7,68%

-11,39%

1,15%

1,89%

4,43%

15,65%
25,65%
98,85%

82,46%

Conservador

Moderado

s
s

Empréstimos

(em dezembro de 2011)

s
s
Renda Variável

ATIVISTA POLÍTICO NORTE-AMERICANO

Alocação por perfil de investimento

69,92%

Agressivo

Alocação dos planos
0,87%

0,68%
15,65%

83,67%
Renda Fixa

Cana is d e Re l ac io nam e nt o

Visão Vivo

1,33%
15,65%

15,65%

83,48%

83,02%

TCOPREV

TCPPREV
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