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Informativo bimestral da 
Visão Prev Sociedade de Previdência Complementar

Enfeites nas portas

Nasceram da superstição de que folhagens, 

como heras e pinheiros, ofereciam proteção. 

Na forma circular da mandala, representam 

o ciclo de nascimento e morte, a vida 

eterna e a paz.

Árvore

Pensar na árvore como símbolo da vida 

é uma tradição bastante antiga. As bolas são 

seus enfeites mais tradicionais, representando

seus frutos – de diferentes cores e tamanhos,

lembram a importância da diversidade. 

Na ponta da árvore, a estrela remete ao corpo

celeste que levou os reis magos a Belém.

Papai Noel

Sua fonte de inspiração é o bispo Nicolau 

que viveu no século IV e acabou sendo

canonizado. Famoso por sua extrema 

bondade, ele se tornou uma representação 

de amor, generosidade e prazer em oferecer

presentes às pessoas queridas.

Cores

O verde, o vermelho e o dourado predominam

nessa época. O verde é renovação e esperança, 

o vermelho está ligado ao fogo e ao amor e 

o dourado é associado ao sol, à luz e à sabedoria.

Presentes

Os presentes natalinos remontam à visita dos reis

magos (Belchior, Baltazar e Gaspar) que levaram

oferendas (ouro, incenso e mirra) ao menino

Jesus. É também um hábito anterior ao

cristianismo: os romanos celebravam a Saturnália,

em 17 de dezembro, com a troca de presentes.

Para além de fronteiras religiosas ou culturais, 

o Natal expressa um profundo desejo de paz 

e harmonia para toda a humanidade. 

A palavra natal, de origem latina, está ligada 

ao nascimento e, portanto, à pureza, à vida 

e aos gestos de amor. São muitos os símbolos 

que reforçam essa mensagem, procurando

aproximar as pessoas, independentemente 

das diferenças que possam existir entre elas.

Afinal, estamos todos juntos nesta bela jornada!
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regulamento

É hora de avaliar 
seu % de contribuição...

... e seu perfil de investimento

Esta é uma boa época para que
os participantes ativos e autopatrocinados reflitam

sobre seu percentual de contribuição para os planos: 
• Visão Telesp, Visão T-Gestiona, Visão T-Empresas,

Visão Assist e Visão Atelecom: os valores 
podem ser alterados (para mais ou para menos) 
no período de 21 de novembro a 6 de janeiro 
e serão válidos a partir da folha de janeiro de 2008.

Os ativos podem fazer a alteração 
diretamente no sistema People Soft (no link
http://srnegro096:8082/psp/hrprd/?cmd=login). Caso o
participante não seja usuário desse sistema, a senha é igual

à do auto-atendimento. Vale lembrar que os campos ID 
e Senha devem ser digitados em letras maiúsculas.

• Vivo Prev, Visão Celulares, TCO Prev 
e TCP Prev: os valores podem ser alterados 
no período de 25 de novembro a 07 de janeiro. 
Para os participantes ativos, será disponibilizado 
o formulário via Conexão RH → formulário.

Os autopatrocinados devem acessar o site
www.visaoprev.com.br (página principal → formulários
→ Alteração de Percentual de Contribuição), imprimir 
o formulário e enviá-lo preenchido para a entidade 
até 29 de dezembro.

Também está no período de avaliação de perfil de
investimentos para ativos, assistidos, pensionistas,
autopatrocinados e vesting. De 3 a 31 de dezembro, os
participantes podem definir se mantêm ou alteram seu perfil,
conforme as três opções existentes:
• Conservador: menor risco, aplicação 100% em renda fixa,
perspectiva de curto prazo.
•• Moderado: risco médio, aplicação entre 0% e 30% em renda
variável e o restante em renda fixa, perspectiva de médio prazo.

•• Agressivo: maior risco,
aplicação de 10% a 40% em renda
variável e o restante em renda fixa,
perspectiva de longo prazo.

Para fazer a alteração, é só preencher 
o formulário específico que está disponível 
no site da entidade (página principal →
formulários → Perfil de investimento).

ANTES DE DECIDIR, PENSE SOBRE SEUS COMPROMISSOS FINANCEIROS 
E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO, SUA TOLERÂNCIA A RISCOS E SE 
HOUVE MUDANÇAS EFETIVAS NO CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.

Seu extrato está chegando
Em breve, a Visão Prev irá encaminhar os extratos para todos os participantes ativos,

autopatrocinados e vesting. Nele, você poderá encontrar diversas informações como Saldo das Contas
Básica, Adicional, Esporádica, Específica, Fundo de Sobras, Contribuições Efetuadas (participante 
e patrocinadora, em cotas e reais) e histórico com valor das cotas.

Dessa forma, o participante terá à sua disposição um documento oficial da entidade com histórico 
de contribuições e saldos (participante e patrocinadora), conforme determina a Resolução nº 23 do
Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC), de 6 de dezembro de 2006, que dispõe 
sobre os procedimentos para divulgação de informações aos participantes e assistidos.
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• Para mais informações, consulte o site da Visão Prev ou fale com a Central de Atendimento.



com a palavra

“Em 1976, cheguei a São Paulo vindo da cidade de João Alfredo, na
zona rural do estado de Pernambuco. Aqui trabalhei em várias firmas de
construção civil, morando em alojamentos, pois não tinha residência fixa.
Meu sonho era atuar em uma grande empresa e assim construir um futuro. 

Três anos depois, quando estava em Volta Redonda, no Rio de
Janeiro, trabalhando em uma construção, comprei um jornal e nele 
havia um anúncio para rapazes interessados em trabalhar com linhas
telefônicas. Decidi, então, pedir demissão, fui até a rodoviária e comprei
uma passagem de volta para São Paulo. Na manhã do dia seguinte, 
fui para a fila da Telesp, na rua Major Sertório, carregando uma mala 
de fibra que fazia um barulho enorme. Preenchi a ficha, passei nos testes
e fui contratado. Logo aderi ao plano de previdência complementar. 

Fiz parte da empresa de 31 de janeiro de 1979 a 7 de março de 2003.
Entrei como trabalhador de linha, passei a auxiliar de rede, auxiliar, supervisor técnico e, finalmente, supervisor
técnico em rede. No mesmo mês em que saí, dei entrada na Aposentadoria Antecipada, pensando em quando
começaria a receber. Para minha felicidade, no final do mesmo mês, já recebi meu pagamento de 20% do
montante acumulado e o benefício mensal foi um sonho que virou realidade. Nestes quatro anos, o valor 
quase dobrou, ao contrário do INSS que diminui a cada dia. Esse foi o investimento mais importante que fiz. 
Hoje, sou casado, pai de três filhos e duas fazem faculdade. Sou um homem feliz e só tenho a agradecer.”

Nilton Matias Borba

O melhor investimento
da minha vida

Faça como o Nilton, mande sua história para nós e participe desta
seção. É só enviar um e-mail para mirantevisao@telefonica.com.br
ou uma carta para a Visão Prev.

Tudo bem explicado
O auditório da Telefônica, à rua Martiniano de Carvalho, em São Paulo (SP), recebeu cerca de 350

assistidos para duas palestras de esclarecimento sobre as alterações no Regulamento dos Planos Visão Telesp,
Visão Assist, Visão T-Empresas, Visão Atelecom. Nos encontros, que ocorreram nos dias 11 e 21 de
setembro, profissionais da Visão Prev, incluindo a Diretoria Executiva da entidade, receberam os assistidos
para explicar detalhamente as novas regras que conferem maior flexibilidade para os participantes.

entrelinhas

0800 771 PREV (0800 771 7738) 
55 11 5501.6161 para chamadas originadas fora do país.
Atendimento de segunda a sexta-feira das 7h às 19h
www.visaoprev.com.br – visaoprev@telefonica.com.br

Central de
Atendimento 
Visão Prev         

Fale conosco

A
rquivo Pessoal



Uma análise do plano
O texto ao lado, enviado pelo aposentado Nilton Matias Borba, demonstra a importância de se pensar 

na aposentadoria desde cedo. Mesmo parecendo longe, quando menos se espera, ela chega... Nessas horas,
nada como contar com a tranqüilidade de ter investido em um plano de aposentadoria complementar.

Anualmente, a Visão Prev passa por uma avaliação atuarial, processo realizado por uma consultoria
independente com o objetivo de avaliar a massa de participantes da entidade (ativos, assistidos, vesting,
pensionistas e beneficiários). Por meio desses dados estatísticos são avaliados, por exemplo, o valor dos saldos
acumulados e a expectativa de vida dos assistidos e ativos – informações essenciais para determinar diversas
variáveis ligadas aos planos. Conheça alguns dos dados obtidos:

Segmento: 1º TRI 2º TRI 3º TRI Out-07 ACUM. 2007
Renda Fixa 3,10% 3,08% 2,74% 1,02% 9,94%
Renda Variável 2,46% 17,40% 14,31% 8,90% 49,73%
Empréstimos 3,14% 3,81% 3,42% 0,93% 11,76%
Global 2,97% 5,42% 4,64% 2,34% 16,25%

Perfil 1º TRI 2º TRI 3º TRI Out-07 ACUM. 2007
Conservador 3,11% 3,08% 2,54% 0,88% 9,94%
Moderado 2,91% 5,94% 5,06% 2,58% 17,49%
Agressivo 2,87% 7,33% 6,26% 3,38% 21,28%

Indicadores: 1º TRI 2º TRI 3ºTRI Out-07 ACUM. 2007
Poupança 2,06% 1,91% 1,84% 0,61% 6,57%
IGP-DI 0,88% 0,56% 2,96% 0,75% 5,23%
CDI 3,03% 2,89% 2,78% 0,92% 9,96%
Ibovespa 2,34% 19,49% 11,12% 8,08% 46,85%
IBrX 2,10% 17,81% 13,82% 8,63% 48,73%
IPGBL 2,71% 6,44% 4,78% 2,48% 17,40%

INDICADORES FINANCEIROS

RENTABILIDADE DAS COTAS

RENTABILIDADE GERENCIAL DAS CARTEIRAS

Desempenho dos Investimentos – Janeiro a Outubro/2007

Consulte a tabela completa na Intranet.

ASSISTIDOS

PENSÃO POR MORTE

ATIVOS

*Benefício Proporcional Diferido

*Benefício Proporcional Diferido

Conservador
0,71%

99,29%
Moderado

0,45%

22,35%

77,20%

Agressivo

32,35%

66,32%

Renda Fixa
Renda Variável
Empréstimos

1,34%

na ponta do lápis

Número de participantes

Após Após Após BPD* Após por tempo de
Plano

invalidez postergada antecipada recebendo contribuição e idade

Telesp 76 4 2.186 551 7

Assist 0 0 3 1 0

Celular CRT 0 0 2 3 0

T-Empresas 0 0 28 10 0

T-Gestiona 4 0 128 21 0

Telergipe Celular 0 0 7 0 0

Telebahia Celular 1 0 25 5 0

Telest Celular 1 0 5 1 0

Telerj Celular 3 1 69 8 0

Plano Status Nº de registros

Telesp ativos 7.190
BPD* 268

PBS Telesp ativos 55

Visão Prev ativos 19

Assist ativos 121

Celular CRT ativos 247

T-Empresas ativos 291
BPD* 9

T-Gestiona ativos 636
BPD* 24

PBS Telesp Celular ativos 2

Telergipe Celular ativos 31

Telebahia Celular ativos 302
BPD* 1

PBS Tele Sudeste Celular ativos 1

Telest Celular ativos 126
BPD* 1

PBS TCO ativos 1

PBS Tele Leste Celular ativos 1

Telerj Celular ativos 1.029
BPD* 7

Plano Grupos familiares

Telesp 86

T-Gestiona 6

Telebahia Celular 2

Telerj Celular 4



Que tal aproveitar 
o incentivo fiscal?

Eleições para os 
Conselhos Deliberativo e Fiscal

É sempre bom lembrar que os participantes de planos de
previdência complementar contam com um importante benefício fiscal.
Todas as contribuições que fazem a seu plano, limitadas em 12% de sua
renda bruta anual, podem ser deduzidas da base de cálculo do Imposto de
Renda. Esses valores são ajustados na declaração anual, o que pode reduzir
o valor do imposto a ser pago ou aumentar as possibilidades de restituição.

Portanto, agora que o final do ano se aproxima, aproveite esse
benefício. Por meio da Contribuição Suplementar, com valor livremente
escolhido, os participantes podem realizar contribuições à entidade 
até o dia 28 de dezembro. Dessa forma, você ganha duplamente: 
aumenta sua poupança para a aposentadoria e desfruta do incentivo 
fiscal oferecido pelo governo, pagando menos Imposto de Renda.

No dia 1º de outubro, foi aberto o edital de
convocação para os interessados em se candidatar 
às eleições para os Conselhos Deliberativo e Fiscal 
da Visão Prev. Para ser elegível, o participante
precisava ser ou ter sido empregado 
de uma patrocinadora, ter no mínimo
um ano de contribuição 
ao plano, possuir nível superior
completo, possuir experiência
comprovada nas áreas
administrativa, financeira,
contábil jurídica, fiscal,
atuarial ou de auditoria e
não ter sofrido condenação
criminal ou penalidade
administrativa por infração da
legislação da seguridade social.

Em cada um dos Conselhos,
havia duas vagas para conselheiros
efetivos e quatro para suplentes escolhidos
pelos participantes da Telefônica; e uma para
conselheiro efetivo e duas para suplentes escolhidos

pelos participantes da Vivo. Para facilitar o processo
eleitoral e aumentar sua abrangência, a Visão Prev
possibilitou duas formas de votação: a tradicional
(pelos Correios) e a eletrônica (pela internet). 

O sistema eletrônico contou com 
modernos recursos de segurança 

e acessos por meio do CPF 
e de senha personalizada.

Onze candidatos 
da Telefônica e seis 
da Vivo disputaram as 
vagas para os Conselhos.
Confira no próximo
Mirante Visão Prev, 

a cobertura completa das
eleições, realizadas de 22 a 30

de novembro. Os resultados 
já estão disponíveis no site da

entidade e os eleitos tomarão posse 
no 1º trimestre de 2008. Vale destacar que 

o processo foi acompanhado e auditado por 
uma empresa independente, a BDO Trevisan.

saiba mais
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COMIDINHAS

• Uma colher de lentilha é suficiente para assegurar 
um ano inteiro de fartura à mesa. 

• Para atrair dinheiro, coma sete partes de romã 
e guarde as sementes na carteira.

• Ingerir doze uvas (uma a cada badalada da 
meia-noite) sem engolir as sementes garante sorte 
e prosperidade. Para assegurar dinheiro também,
guarde as sementes na carteira ou na bolsa 
e troque-as no próximo réveillon.

ROUPAS

• A cor branca representa luz, pureza e bondade.
• Uma peça amarela (até um pequeno laço) 

atrai dinheiro.
• Uma nota de dinheiro dentro do sapato 

chama riquezas.
• Para ter mais esperança, vista azul. Para sorte 

no amor, vermelho.

Você já parou para pensar que algumas
pessoas chegam ao Ano-Novo bem antes das
outras? Com o fuso horário, pode haver uma
diferença de cerca de onze horas entre a virada
no Brasil e no Japão. Enquanto ainda estamos
abraçando os amigos e familiares, admirando 
os fogos ou brindando, os japoneses já estão 
na metade do primeiro dia do ano.

Mas esse é apenas um detalhe da diferença
que há entre o réveillon de diferentes povos,
uma vez que os hábitos e superstições ligados à
festa variam bastante. Na Colômbia, costuma-se
ter uma espiga de milho na ceia para garantir
abundância. Na Argentina, é comum cear 
à luz de velas para espantar os fluidos negativos. 
Os americanos saem de casa (mesmo que seja
só para ir até a rua e voltar) para que suas vidas
não fiquem estagnadas. E por aí vai...

Antes das comemorações de Ano-Novo,
que ocorrem durante seis semanas entre 
os meses de janeiro e fevereiro, os chineses
fazem uma grande faxina em casa para
espantar os maus espíritos e atrair boa sorte.
Quando o relógio está prestes a marcar 
meia-noite, os dinamarqueses sobem em
cadeiras e, às 24 horas em ponto, pulam 
para o novo ano. Na Itália, é hábito sair 
às ruas para desejar auguri! (sorte) a todos
que passam. Entre os brasileiros, a lista de
superstições também é grande. Veja algumas
delas e entre em 2008 com muita energia!
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À MEIA-NOITE:

• Pule sobre o pé direito.
• Jogue moedas da rua para dentro de casa.
• Se estiver perto do mar, pule sete ondas.
• Para sorte no amor, cumprimente, em primeiro lugar, uma pessoa do sexo oposto.

Feliz Ano-Novo


