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Participantes
mais satisfeitos
Confira, nas páginas centrais, a
melhoria significativa nos índices de
satisfação dos participantes da Visão Prev!

Beneficiário Indicado? Beneficiário Legal?
Se você tem dúvidas sobre esse assunto, veja algumas respostas na página 6.

VISÃOPREV

curtas
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URP: correção tem impacto
nas contribuições e benefícios
Já foi definido o valor da Unidade de Referência Padrão (URP) para o ano
de 2015. Para os planos VivoPrev e TVA, a URP foi corrigida pelo INPC
acumulado em 2014 e, nos demais planos, a correção se deu conforme o
reajuste coletivo de salários concedido pelas patrocinadoras. A URP é uma
referência importante tanto para o cálculo das Contribuições Adicionais
(opcionais) que você queira fazer para o seu plano quanto para a definição
do valor mínimo da renda para pagamento das aposentadorias e pensões.
A tabela completa com os valores da URP está disponível na Área do
Participante do site, em Documentos Diversos.

Para você ver o
crescimento de
sua reserva!
Os participantes que no dia 31 de
dezembro de 2014 eram ativos,
autopatrocinados ou BPD dos planos CD
administrados pela Visão Prev receberam
seu Extrato de Contribuições, em
fevereiro. O documento, enviado pelo
correio, apresenta seu saldo no plano no
último dia do ano, as movimentações ao
longo de 2014, eventuais empréstimos,
a rentabilidade obtida e um quadro
comparativo com o desempenho de todos
os perfis e índices de mercado. Dessa
forma, o participante pode acompanhar a
evolução de sua poupança previdenciária
e programar melhor suas finanças para a
construção de um futuro tranquilo.

Gestão mais eficiente
A Visão Prev obteve, no dia 28 de janeiro, a aprovação da
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)
para a incorporação do plano PBS Telesudeste ao plano Telefônica BD.
A incorporação deverá ser efetivada a partir de 30 de abril, após a
finalização dos ajustes necessários para a conclusão do processo que,
vale destacar, não irá gerar nenhum tipo de alteração nos direitos e
benefícios dos participantes dos planos envolvidos.
O objetivo da incorporação (já ocorrida com outros quatro planos em
2014) é racionalizar a operação da Visão Prev, diminuindo o número de
planos semelhantes sob sua gestão e consequentemente reduzindo
custos por meio da eliminação de atividades e procedimentos
administrativos em duplicidade.

O ano de 2014
em formato digital
O Relatório Anual de 2014 terá uma inovação
importante. No dia 30 de abril, ele será lançado
em formato digital em um site no qual os
participantes e todos os que se
interessarem poderão acessar as
informações exclusivas e detalhadas
do ano que passou. No endereço
www.relatorioanualvisaoprev.com.br, os
dados serão apresentados de forma clara
e transparente, revelando profissionalismo
e inovação na gestão da Visão Prev.
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Alteração no custeio administrativo
garante maior equilíbrio
O Conselho Deliberativo aprovou um novo critério de cobrança do
custeio administrativo dos planos geridos pela Visão Prev que passa a ser
utilizado a partir do mês de abril. A mudança visa assegurar maior equilíbrio
entre o valor cobrado e o saldo do participante.
O custeio administrativo – que antes tinha um valor fixo único para
todos – agora varia de acordo com a faixa de Saldo de Conta Individual
(para os planos CD, de Contribuição Definida) ou da Reserva de Poupança
(para os planos BD, de Benefício Definido), conforme a tabela abaixo.
Um exemplo: com a alteração, um participante do plano Visão Telefônica,
que possui saldo de R$ 20 mil, pagará R$ 280 de custeio administrativo
(1,40% do saldo); pelo critério anterior, esse valor seria de R$ 1.097,07
(5,5% do saldo).
É importante ressaltar que o valor é anual, mas a cobrança será dividida
em 13 meses, como determina o Regulamento dos planos, por meio de
débito no saldo do participante (no caso de BPDs – Benefício Proporcional
Diferido) ou de pagamento juntamente com o boleto mensal (para os
autopatrocinados). Para os ativos e assistidos, o valor é coberto pelas
patrocinadoras. A vigência do novo custeio administrativo será de abril
de 2015 a março de 2016, sendo descontadas duas parcelas em dezembro.
O Plano de Custeio completo de seu plano pode ser consultado no
Relatório Anual e no site da Visão Prev.
Saldo de Conta Individual (planos CD)
ou de Reserva de Poupança (planos BD)

Plano PreVisão
entra em operação

Custeio administrativo (anual)

(em 31/12/2014)

Até R$ 7.142,86

R$ 100,00 distribuídos em
13 parcelas mensais

De R$ 7.142,87 até R$ 50.000,00

1,40% aplicado sobre o saldo
de 31/12/2014 distribuído em
13 parcelas mensais

De R$ 50.000,01 até R$ 200.000,00

1,00% aplicado sobre o saldo
de 31/12/2014 distribuído em
13 parcelas mensais

De R$ 200.000,01 até R$ 500.000,00

0,50% aplicado sobre o saldo
de 31/12/2014 distribuído em
13 parcelas mensais

De R$ 500.000,01 até R$ 1.250.000,00

0,20% aplicado sobre o saldo
de 31/12/2014 distribuído em
13 parcelas mensais

Acima de R$ 1.250.000,01

R$ 2.500,00 distribuídos em
13 parcelas mensais

O mês de março marcará o primeiro
pagamento de benefícios do plano
PreVisão. No total, 451 assistidos aderiram
ao novo plano, com um patrimônio da
ordem de R$ 346 milhões. A taxa de juros
definida para os recursos foi de 5,81%
ao ano.
Durante o período de migração, de
10 de dezembro de 2014 a 30 de janeiro
de 2015, foram feitas doze palestras em
nove cidades, para 889 participantes –
assistidos, em sua maioria. Também com
o intuito de informar as regras do novo
plano com clareza e precisão, a equipe
da Visão Prev recebeu pessoalmente 75
participantes, enquanto nos outros canais
de comunicação da entidade, foram
registrados 1.459 atendimentos.

relacionamento
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Pesquisa aponta aumento de
De 1º a 15 de dezembro, a Visão Prev realizou mais uma pesquisa para
medir a satisfação de seus participantes. Desde 2008, a entidade faz questão
de ouvir, anualmente, a opinião de seu público-alvo para entender seus anseios
e expectativas e identificar o que precisa ser modificado ou aprimorado.
Da Pesquisa de Satisfação, já saíram – e continuam saindo – informações
fundamentais para as iniciativas desenvolvidas pelas equipes da Visão Prev
(veja quadro). Ela é uma das principais fontes para avaliar os diversos aspectos
relativos ao formato dos planos, comunicação, atendimento, empréstimos
e educação previdenciária e financeira.
Depois de ter sido impactada sobretudo pelos resultados econômicofinanceiros de 2013, a pesquisa apresentou, em 2014, uma recuperação
significativa na maioria das variáveis analisadas (confira na tabela). O nível de
satisfação geral obteve um aumento importante em relação ao ano anterior,
indo de 72% para 82% – índice bastante expressivo entre as entidades
fechadas de previdência complementar.
No total, 1.233 participantes responderam à pesquisa através de um
questionário enviado por e-mail que, por ser curto, assegurou facilidade e
rapidez ao processo. Como nos anos anteriores, os resultados foram computados
e divulgados de maneira conjunta e sigilosa pela empresa contratada.
Entre os principais pontos elogiados pelos participantes, estão a
confiabilidade da Visão Prev, o alinhamento dos planos às suas expectativas,
o cumprimento dos prazos de pagamento, a qualidade do atendimento,
a comunicação transparente, informativa e prática, a agilidade, seriedade
e idoneidade nos processos. “Identificamos oportunidades de melhoria que
precisam ser trabalhadas, principalmente em relação a nosso Programa de
Empréstimo (único item que teve seu índice de satisfação reduzido), o site,
a Central de Atendimento e a rentabilidade dos perfis”, detalha Stael Prata
Silva Filho, presidente da Visão Prev. “Já estamos desenvolvendo os planos
de ação a partir dos dados apontados, uma vez que a satisfação dos
participantes ganhou, em 2015, ainda maior peso entre as metas
estabelecidas para a equipe
de gestão. Isso demonstra o
quanto a satisfação de nossos
participantes é essencial
para nós.”
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satisfação dos participantes
A satisfação geral, item por item

Cada vez melhor!

2013

2014

Formato geral do Regulamento e regras do plano

70%

80%

Programa de Empréstimos

67%

70%

Perfil de Investimento

54%

78%

Confiança nos gestores Visão Prev

67%

76%

Confiança nas patrocinadoras

75%

83%

Confiança nas informações transmitidas

74%

83%

• Terceirização da gestão de
investimentos

Meios de comunicação disponíveis

75%

84%

• Profissionalização do Comitê de
Investimentos

Linguagem clara

70%

78%

Comunicação direcionada para as suas necessidades

71%

79%

• Segregação da renda fixa dos perfis
Conservador, Moderado e Agressivo

Canais disponíveis para atendimento

81%

87%

Capacidade do Call Center de esclarecer dúvidas

74%

81%

Capacidade do e-mail de esclarecer dúvidas

72%

79%

• Implantação de novos simuladores (de
benefícios, incentivo fiscal e do plano
PreVisão)

Cumprimento do prazo das solicitações por e-mail

74%

78%

• Concessão de empréstimo para
participantes do plano TVA

Qualidade do conteúdo do site

77%

86%

Facilidade para navegar

79%

84%

• Ajustes nas regras de empréstimos a
fim de proteger o patrimônio dos
participantes

Linguagem clara (site)

78%

84%

• Análise do perfil dos participantes,
com enriquecimento da base cadastral

Relatório de Investimento disponível

75%

82%

Informativo Mirante

78%

83%

• Melhor orientação aos participantes,
com linguagem menos técnica e mais
acessível

Relatório Anual

78%

80%

• Melhor segmentação dos veículos de
comunicação

Facilidade para encontrar e usar o simulador de empréstimos

88%

90%

• Focus groups e reuniões presenciais

Prazo para liberação do crédito

93%

94%

• Lançamento do programa “Visão Mais
Perto”

Confiança na Visão Prev

72%

84%

• Revisão e melhorias no site

Atendimento

77%

81%

• Criação do Canal de Denúncias e da
Ouvidoria

Comunicação

75%

82%

• Central de Atendimento mais ativa

Empréstimo

70%

66%

Em 2014, a Visão Prev implantou uma
série de projetos com o objetivo de
antecipar as necessidades dos participantes,
melhorar o processo de comunicação e
incrementar os resultados financeiros e os
produtos e serviços oferecidos. Algumas
dessas ações, alinhadas com os dados
obtidos na pesquisa anterior, foram:

• Blindagem dos planos BD
• Lançamento do plano PreVisão

• Atendimento pessoal

saiba mais
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Está na hora de pensar em seus Beneficiários
Os planos VivoPrev, Visão
Telefônica, Visão TGestiona,
Visão Multi e Visão Terra
oferecem aos participantes e
assistidos a possibilidade de
designar livremente seus
Beneficiários Indicados e os
percentuais que cada um
receberá no caso de seu
falecimento. Confira, a seguir,
algumas das principais dúvidas
respondidas pelos especialistas
da Central de Atendimento
sobre esse tema e lembre-se de
manter sempre atualizada a sua
lista de Beneficiários.

O que é Beneficiário Indicado? E Beneficiário Legal?
Beneficiário Indicado é qualquer pessoa física indicada pelo participante,
conforme definido no Regulamento do plano.
Beneficiário Legal são os filhos e os enteados de até 21 anos, o cônjuge,
o(a) companheiro(a), desde que tenham o reconhecimento da condição de
dependente pelo Regime Geral de Previdência Social, o filho e o enteado
solteiros, maiores de 21 anos de idade e menores de 24 anos, desde que
estudantes em curso superior oficialmente reconhecido e o inválido, sem limite
de idade.
Quem recebe meu benefício caso eu não tenha um Beneficiário Indicado?
Na ausência de Beneficiário Indicado, receberão o benefício os Beneficiários
Legais e, na ausência destes, o valor será pago em parcela única ao Espólio/aos
Herdeiros, mediante apresentação de alvará judicial específico registrado nos
autos da ação de inventário ou arrolamento correspondente.
O que é Espólio/Herdeiro?
Espólio – Conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida.
Herdeiro – é a pessoa à qual a lei atribui a capacidade de suceder a pessoa
que falece.
Posso designar pessoas com características de Beneficiário Legal como Beneficiário
Indicado?
Sim, ao inscrever seus Beneficiários Legais, eles passam a ser Beneficiários
Indicados, com a ressalva de que podem receber a Pensão por Morte através de
renda mensal e têm direito ao Saldo de Conta Projetado.
Quantas pessoas posso escolher como Beneficiário Indicado?
Não há limite de indicações, desde que a soma dos percentuais indicados para
todos os Beneficiários seja de 100%.
O que é o Saldo de Conta Projetado?
Caso o falecimento do participante ativo ou autopatrocinado ocorra antes da
concessão do benefício de aposentadoria, a Pensão por Morte paga aos
Beneficiários Legais é calculada sobre o Saldo de Conta Total, acrescido do Saldo
de Conta Projetado – um aporte em reais que equivale às contribuições que a
patrocinadora faria até a data em que o participante completaria 60 anos de
idade. O cálculo do Saldo de Conta Projetado é feito de acordo com o
Regulamento de cada plano. Vale ressaltar que o Beneficiário Indicado e o
Espólio/Herdeiro não têm direito ao Saldo de Conta Projetado.
Como é feito o pagamento do benefício?
Havendo Beneficiário Legal entre os Beneficiários Indicados, o Beneficiário Legal
receberá na forma de renda mensal a parcela do benefício que lhe couber.
O Beneficiário Indicado receberá em pagamento único.
No momento em que o Beneficiário Indicado perder a característica de
Beneficiário Legal, a parcela do saldo de conta remanescente que lhe é devida
será paga na forma de pagamento único.
Qual é a regra para escolha do percentual entre os Beneficiários Indicados?
O participante pode indicar livremente os percentuais de rateio de benefício
entre os Beneficiários Indicados, desde que o total seja de 100%.
O que acontece se eu não escolher o percentual dos meus Beneficiários Indicados?
O benefício será rateado em partes iguais entre todos os Beneficiários Indicados.
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com a palavra

A vida muito bem vivida!
Sayoko Arashiro tem uma história curiosa. Nascida na província de Okinawa, um
arquipélago de ilhas ao sul do Japão, ela veio para o Brasil em 1957, quando seu
pai, um ex-soldado da II Guerra Mundial, decidiu começar uma nova vida com
a família. Apesar das dificuldades iniciais, seus pais conseguiram se estabelecer
com os seis filhos (o sétimo nasceu no Brasil) em uma chácara, na cidade
de São Paulo, onde plantavam e comercializavam nas feiras sua produção de
verduras. Desde criança, Sayoko e seus irmãos ajudavam no trabalho e foi
justamente por isso que ela demorou a concluir os estudos. Aos 30 anos de
idade, recém-formada em Matemática, entrou em seu primeiro emprego com
registro em carteira, na área à qual direcionaria toda a sua carreira: a informática.
Agora, aposentada, Sayoko falou ao Mirante sobre sua trajetória profissional e
como seu plano de previdência complementar fez bem para o seu futuro:

O início
“Em 1986, entrei na Companhia Telefônica da Borda do Campo, empresa da
região do Grande ABC ligada ao Grupo Telefônica. Foi a partir daí que comecei
a contribuir para minha previdência complementar. Na época, não entendíamos
bem a finalidade do valor que era descontado mensalmente no pagamento.
Alguns colegas inclusive optaram por sair do plano, mas eu, felizmente, continuei.”

A grande decisão
“Em 2001, a área de TI foi terceirizada pela EDS, continuei trabalhando em
empresas de grande porte que atendiam o Grupo. Resolvi não me desvincular
do plano e optei por manter meus recursos na Visão Prev, pois queria usá-los
quando me aposentasse. Fico muito satisfeita por ter tomado essa decisão que
agora garante minha tranquilidade. Além disso, ter um plano de previdência
complementar me possibilita hoje fazer as coisas de que gosto.”

A chegada da aposentadoria
“Eu me aposentei em 2012 pelo INSS, mas continuei na empresa em que
trabalhava – a IBM – como prestadora de serviço. Meu plano Visão Telefônica
continuou intacto, mantive os recursos sob administração da Visão Prev até
parar definitivamente de trabalhar, o que ocorreu em junho do ano passado.
A partir daí, o tempo passou a ser meu e estou aproveitando muito!”

O mergulho
“O que mais gosto de fazer? Sem dúvida, mergulhar! Sempre quis praticar esse
esporte, que, aliás, é bem custoso, comecei em 2007 e nunca mais parei. Já fiz
mais de 200 mergulhos. A primeira grande viagem com meu grupo de mergulho
foi para Cuba, aonde já fui duas vezes, depois Barbados, México, Maldivas (foram
33 horas de viagem!) e agora no Carnaval fui para Cartagena, na Colômbia.
É uma atividade maravilhosa, gosto também de nadar, participo de algumas
competições de travessia em mar aberto e rios.”
O sonho
“Quero ainda mergulhar no Mar Vermelho, conhecer Istambul e ainda realizarei
outro sonho de infância: conhecer as pirâmides do Egito. Além disso, em outubro
de 2016, vou conhecer o lugar onde nasci e – melhor ainda! – vou poder
mergulhar lá. Como poderia fazer tudo isso se não contasse com meu plano de
previdência complementar? Só com o INSS, nem de longe, poderia desfrutar a
vida dessa forma!”

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.

seu patrimônio

Alocação dos planos*
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Desempenho dos investimentos
(Fevereiro de 2015)

12,32%
12,40%

Rentabilidade Gerencial Consolidada
75,03%
12,32%

0,25%

Visão Vivo

12,35%

Segmento

jan/15

fev/15

Renda Fixa

2,33%

0,77%

3,12%

Renda Variável

-6,85%

7,56%

0,19%

Empréstimos

1,06%

1,15%

2,21%

Global

1,85%

1,10%

2,97%

74,77%

Rentabilidade dos Planos

12,32%
12,37%

0,56%

TCOPrev

74,82%
8,21%
0,49%

TCPPrev

0,68%

CelPrev

Alocação por
perfil de investimento*
13,96%
84,52%
12,32%

Conservador

22,32%
10,61%

jan/15

fev/15

1,31%

1,46%

ACUM. 2015
2,79%

CelPrev

1,58%

1,16%

2,75%

TCOPrev

1,32%

1,49%

2,82%

TCPPrev

1,31%

1,47%

2,80%

Rentabilidade dos Perfis de Investimentos
Perfil

jan/15

fev/15

Conservador

2,38%

0,90%

ACUM. 2015
3,30%

Moderado

1,32%

1,46%

2,80%

Agressivo

0,75%

2,00%

2,77%

Cons. Index Infl.

3,55%

-0,05%

3,50%

Conservador DI

0,94%

0,93%

1,88%

Indicadores Financeiros
Indicadores

jan/15

fev/15

Poupança

0,59%

0,59%

ACUM. 2015
1,18%

IPCA

1,24%

1,22%

2,48%

CDI

0,93%

0,82%

1,76%

SELIC

0,94%

0,82%

1,77%

Bench RF

2,47%

0,79%

3,28%

Ibovespa

-6,20%

9,97%

3,15%

IBrX

-5,88%

9,33%

2,90%

Bench RV

-5,88%

9,33%

2,90%

12,22%
73,93%

1,53%

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

64,23%
3,35%

3,00%

Quer saber mais sobre
os investimentos da

2,62%
2,84%

Planos
Visão Vivo

12,92%
78,19%

1,52%

ACUM. 2015

Visão Prev? Então, confira as

Agressivo

tabelas comentadas no site
www.visaoprev.com.br.
91,03%

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

40,02%
59,06%

0,92%

Conservador DI
Títulos atrelados à inflação
Títulos prefixados
Títulos pós-fixados
Renda Variável
Empréstimos
*em fevereiro de 2015

Chat
Onlin
e

Conservador
Indexado
à Inflação
Mirante Visão Prev é um informativo bimestral da Visão Prev Sociedade de Previdência Complementar •
Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 53, 4º andar – Paraíso – 04004-030 – São Paulo/SP. A entidade não
se responsabiliza por decisões tomadas com base nas matérias divulgadas nesta publicação. Coordenação: Carla Tassini Bonzo e Teresa Westin. Conselho Deliberativo: Gilmar Pereira Camurra, Breno Rodrigo
Pacheco de Oliveira, Dorival Goes, Emílio José Fezzi, Paula Bragança França Mansur, Sandra Maria Gomes
de Lima, Sueli Meschke Mendes Starke Rodrigues e Vasco Gruber Franco. Conselho Fiscal: Diana Policarpo
Damião Choucair Ramos, Alexandre Cruz Alves, Alfredo Sirufo Colosimo, Alipio Alves Torres Júnior, João
Orlando Lima Carneiro, Leonardo Kenji Ribeiro Kitajima, Marcelo Barbosa Correa, Miguel Mantovani
Júnior e Rodrigo Rossi Monari. Diretoria Executiva: Stael Prata Silva Filho, Alvaro José Camassari de
Gonzaga, Marcelo Domingos Pezzutto e João Marcos Ruzzante. Elaboração: Palavra. Oficina de Textos,
fone: (11) 3034-0007. Editora: Beth Leites (MTb 20.273/SP). Acompanhamento: Vera Bella. Projeto
Gráfico: Luciane Ramos. Impressão: Pigma. Tiragem: 11.900 exemplares.

