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Novos canais para ouvir os

participantes
A Visão Prev acaba de
disponibilizar dois novos
meios – a Ouvidoria e o
Canal de Denúncias – para que
você possa se manifestar e
ajudar a aprimorar ainda mais
a qualidade, transparência
e ética em todas as suas
atividades.Veja como eles
funcionam nas páginas centrais.

SIMULADOR

DE RENDA

Com ele, você pode fazer uma
escolha mais consciente
Página 2
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CRIANÇA

Educação financeira deve
começar logo cedo
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Arquivo pessoal

com a palavra

2

As sugestões
são muito
bem-vindas!
antônio carlos Mendonça se preparou
muito bem para a chegada de sua
aposentadoria, há oito anos. Hoje, ele
usufrui o tempo apenas com o que
lhe dá satisfação como estar com a
família e os amigos, cuidar do jardim,
viajar, praticar esportes e fazer
serviços voluntários.
Mas esse engenheiro eletricista, com
grande experiência em informática
(seu último cargo na telefônica foi como gerente da
Engenharia de redes – internet e framelay), não se
contém e retoma os tempos da ativa quando navega
pela internet. com seu olhar de profissional da área,
está sempre observando o que pode ficar ainda melhor!
foi esse olhar que ele lançou recentemente
sobre o site da visão prev.
“recebi, por meio da avisão, um convite para sugerir
melhorias para o site da visão prev e fiquei muito
satisfeito. a entidade está sempre aberta a novas ideias
e propostas”, comenta Mendonça que diz percorrer
cada site como se estivesse em um shopping center:
“na primeira visita, ando por todos os ‘corredores’ e
‘lojas’ e depois vou filtrando o que me interessa. nas
visitas seguintes, quero achar facilmente o que procuro”.
sem dúvida, um site tem de ser amigável, com acesso
simples às informações e conteúdos abrangentes e
específicos. Mendonça indicou dez oportunidades de
melhoria para a visão prev que estão sendo analisadas
pela equipe da entidade. “é muito bom participar,
ainda mais quando posso usar a minha experiência
para ajudar a aprimorar uma ferramenta tão útil como
o site”, destaca o especialista.

Que tal ajudar na
próxima edição do Mirante?

Envie suas sugestões para o e-mail:

comunicacao@visaoprev.com.br

Um simulador
4 O que acontece com meu saldo
se aumento minha renda mensal?

4 Qual deve ser a relação entre a
rentabilidade dos investimentos
e meu benefício?
4 O que muda se escolho
reajustes mensais ou anuais?

Estas são algumas das perguntas que costumam
passar pela cabeça dos assistidos dos planos visão
telefônica, visão Multi, visão tGestiona, visão terra e
vivoprev todos os anos, no mês de outubro, na hora de
definir sua renda mensal. como cada variável tem
impacto em todo o cenário de longo prazo, é
importante entender o que muda cada vez que se altera
um dos fatores:
o saque (ou não) de até 30% do saldo
o tipo de renda (prazo determinado ou
percentual do saldo)
a forma de reajuste do benefício (mensal ou
anual)
a estimativa de rentabilidade
o valor do benefício (por percentual do saldo
ou prazo definido)
para facilitar a compreensão prática do que ocorre
quando cada um desses fatores é modificado, o
programa visão Educa está disponibilizando um novo
simulador para os assistidos. uma grande vantagem da
ferramenta é mostrar o que acontece com o benefício e
o saldo ao longo de todo o período de recebimento –
durante 30, 40 e 50 anos. o simulador já está na área
aberta do site da visão prev e conta com um vídeo
tutorial para explicar seu funcionamento que é bem
simples. veja na página seguinte:

Estas tElas são rElativas aos planos
visão (tElEfônica, Multi, tGEstiona E

tErra). Há alGuMas difErEnças nas
tElas do vivoprEv, EM função das

rEGras do plano, Mas o princípio do
siMulador é ExataMEntE iGual.
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passando o mouse sobre os pontos do
gráfico, é possível ver o que ocorre com o
seu saldo e o seu benefício ao longo do
tempo (30, 40 e 50 anos) a partir das
escolhas feitas na tela anterior. você
pode realizar quantas simulações quiser
até entender qual a melhor combinação
de variáveis para suas necessidades.

Esta barra no final da tela
permite modificar as opções
de saque e percentual em
diferentes períodos,
conforme você pode
verificar na próxima tela.
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insira o valor do seu saldo remanescente
atual

Escolha a opção de renda

determine a forma de reajuste

se quiser, altere a estimativa de
rentabilidade anual para os investimentos

indique se pretende realizar algum saque
(lembre-se que o limite máximo para
saques é de 30% do saldo, incluindo
possíveis saques anteriores)
aponte qual o percentual do saldo ou o
número de anos para recebimento do
benefício
clique na tecla “próximo” e veja o que
acontecerá com seu benefício

visão educa

para facilitar sua escolha

relacionamento
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Dois novos canais
a visão prev lançou, na primeira semana de setembro, dois novos canais de atendimento: a
ouvidoria e o canal de denúncias. o objetivo é encontrar respostas e soluções para todos os
tipos de ocorrência que possam ter impacto direto ou indireto no relacionamento da entidade
com os participantes e na correta gestão de suas atividades. nestas páginas, você vai entender
quais os focos de atuação, características e propostas dos novos canais. assim, poderá usá-los
corretamente e contribuir para que a visão prev aprimore cada vez mais a eficiência,
transparência, ética e segurança com que desenvolve seu trabalho.
a ouvidoria é um canal de comunicação direto com o participante que funciona de
forma “recursal” – ou seja, ela deve ser utilizada somente depois que você já passou
pelos outros canais de atendimento da visão prev e não obteve o resultado esperado.
Ela tem, portanto, um papel essencial para a melhoria da gestão e dos processos da
entidade, sendo responsável por receber, registrar, analisar e dar o retorno adequado
às reclamações, pedidos de informações, sugestões, críticas e elogios que não foram
respondidos de forma apropriada pelos demais canais.

Ouvidoria

O que a Ouvidoria faz?

k recebe, analisa e direciona as manifestações recebidas, com independência,
imparcialidade e confidencialidade
k aciona as áreas técnicas em busca de subsídios para finalizar suas análises
k identifica alternativas, quando possíveis, para a solução das demandas
k informa o andamento das demandas ao reclamante

k Emite recomendações para a melhoria da gestão e dos processos da entidade
k atua na mediação de conflitos e na facilitação do diálogo

k acompanha o tempo de atendimento das demandas, buscando atingir o
prazo de resolução em até oito dias úteis

O que a Ouvidoria não faz?
k não substitui canais de relacionamento como fale conosco, central de
atendimento e chat, responsáveis por orientar e atender os participantes
k não decide pelas áreas na solução dos pedidos

k não recomenda alternativas em desconformidade com as normas internas
k não trata de demandas que estejam na esfera judicial

Como acessar

o participante já deve ter sido atendido por um dos canais de relacionamento da
entidade e possuir obrigatoriamente um número de protocolo. caso esteja
descontente com o retorno de sua demanda, você pode se manifestar de duas formas:

b clicar no link “ouvidoria” no site da visão prev e preencher o formulário

b Enviar correspondência (com o número de protocolo) para a ouvidoria, na
sede da entidade – rua desembargador Eliseu Guilherme, 53, 4º andar –
paraíso – cEp 04004-030 – são paulo/sp.

sua manifestação será respondida em até oito dias úteis.

para ouvir você
Este canal está sob responsabilidade do comitê de conduta e ética, composto por três
membros efetivos, indicados pela diretoria Executiva da visão prev, com
representantes das áreas de recursos Humanos, auditoria interna e Gerência Jurídica.
as queixas ou denúncias registradas serão analisadas e tratadas pelo comitê em até
45 dias corridos a partir da data de seu recebimento.

O que o Canal de Denúncias faz?

Canal de
Denúncias

recebe e trata de denúncias relativas a desvios de conduta, comportamento
antiético, fraudes ou corrupção de todos os abrangidos pelo código de ética
da visão prev (colaboradores da entidade, conselheiros, patrocinadores,
membros de comitês e fornecedores). o objetivo é dar transparência
máxima às suas atividades e atender às melhores práticas de governança
corporativa do segmento.

O que o Canal de Denúncias não faz?

Os canais tradicionais

lembre-se: os canais de
relacionamento prioritários para
esclarecer dúvidas ou registrar
reclamações, críticas, sugestões,
solicitações ou elogios são a central
de atendimento – 5508-8000
(para são paulo capital,
Grande são paulo e exterior) e
0800 771 7738 (para são paulo
interior e outros estados) – e os
links fale conosco e chat no site da
visão prev. Eles já existem há
muito tempo e estão sendo sempre
aperfeiçoados para oferecer
serviços cada vez melhores.

o canal não esclarece dúvidas ou recebe pedidos de informações,
sugestões, críticas e elogios. Ele acolhe exclusivamente queixas relacionadas
a desvios no cumprimento do código de ética da visão prev – disponível
para consulta na área aberta do site da entidade Æ documentos.

Como acessar

para registrar uma denúncia, não é obrigatória a
identificação e todas as informações enviadas serão
mantidas em sigilo. Há três opções:
b pelo link “canal de denúncias” no site da
visão prev

b pelo e-mail do comitê de conduta e ética –
comitedeetica@visaoprev.com.br

b pelo correio para o comitê de conduta e ética,
na sede da entidade – rua desembargador
Eliseu Guilherme, 53, 4º andar – paraíso –
cEp 04004-030 – são paulo/sp.

Um ano de maior aproximação
no dia 29 de julho, completou um ano que a central de atendimento está operando no mesmo edifício da visão prev.
a mudança possibilitou maior contato entre as equipes, facilitando a comunicação e interação, tanto para o
esclarecimento de dúvidas quanto para o acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelos doze analistas que
recebem as mais de 3 mil ligações feitas mensalmente para a entidade.
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Seu plano pode deixar
o leão mais tranquilo
o governo federal oferece um incentivo muito interessante para
as pessoas que contribuem para planos de previdência complementar:
o valor de suas contribuições (limitado a 12% de sua renda bruta anual
tributável) é integralmente dedutível da base de cálculo do imposto de
renda. isso significa que, no momento da declaração anual de ir, o total
do imposto que você paga pode diminuir ou a restituição a receber
pode aumentar. acontece que muitos participantes acabam não
usufruindo ao máximo esse benefício, deixando de aproveitá-lo, por
exemplo, para aumentar suas contribuições para o plano.
para fazer sua checagem, é só:
• somar todos os seus rendimentos tributáveis no ano
(tais como salários, pro labore, pensão e aluguéis);
• somar o total de suas contribuições para o plano.
se o total das contribuições ainda não atingiu 12% de seus
rendimentos tributáveis, vale a pena pensar em fazer uma
contribuição Esporádica ou suplementar (o nome varia conforme
o plano). dessa forma, você incrementa sua poupança para a
aposentadoria e usa melhor o benefício fiscal do governo, reduzindo
o valor do imposto a ser pago ou aumentando sua restituição no ajuste
anual em 2015.

Essas contribuiçõEs podEM sEr
fEitas a qualquEr MoMEnto, EM
qualquEr valor, por MEio dE
bolEto bancário. para isso, basta
você prEEncHEr o forMulário
disponívEl no sitE da visão prEv,
inforMando o valor E a data dE
paGaMEnto. para aportEs iGuais
ou supEriorEs a r$ 10 Mil MEnsais,
é prEciso indicar a oriGEM dos
rEcursos, conforME dEtErMina a
lEGislação brasilEira.

no caso do participante ativo, como as contribuições para
o plano são deduzidas diretamente da base de cálculo
mensal de ir do salário, o benefício fiscal já é sentido a
cada mês com o menor pagamento de imposto.

Novo simulador para
ativos e autopatrocinados
o visão Educa está na reta final para o lançamento de um simulador especialmente desenvolvido
para os ativos e autopatrocinados. nele, você poderá visualizar o impacto das alterações de
percentual de contribuição sobre o crescimento do seu saldo e entender melhor como funciona,
na prática, o incentivo fiscal.
a nova ferramenta estará disponível, em breve, na área aberta do site da visão prev e utilizará
projeções gráficas para mostrar, de maneira simples e didática, os diferentes cenários em
função de mudanças na rentabilidade, nas contribuições e no consequente benefício fiscal.
dessa forma, o participante vai compreender o que acontece com sua poupança previdenciária
ao longo dos anos a partir das decisões que toma no presente.
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isto é

R Economizar não tem só a ver com dinheiro. é válido estender esse conceito

para outros aspectos como poupar água e energia elétrica. é possível ir ainda
mais longe: cuidar bem dos brinquedos e do material escolar, arrumar o quarto,
não estragar as roupas, não desperdiçar comida... tudo isso tem a ver com uma
postura sustentável e vai resultar em um adulto mais preparado para o uso
consciente dos recursos.

R a mesada serve para ensinar a criança a fazer escolhas e aprender a

economizar para comprar algo que deseja. o valor depende dos recursos de
cada família e a recomendação básica é de 1 real por ano de idade por semana
para as crianças até o Ensino fundamental. para os adolescentes, os valores são
mais variáveis.

R dar um cofrinho de presente assim que a criança começa a aprender a contar é
uma ótima ideia. você pode ajudá-la a juntar as moedas, planejar o que
comprar com o dinheiro e entender que poupar pode contribuir para a
realização de sonhos e desejos.

R dizer “não” – e explicar seus motivos – é essencial para a criança entender a

diferença entre querer e precisar. assim, ela poderá ter mais equilíbrio em suas
escolhas de consumo.

o ed uc

a

is ã

v

divulgada no início de agosto, a segunda edição do indicador de Educação financeira (indEf), elaborado pela
serasa Experian e o ibope inteligência, mostra que os brasileiros entre 16 e 17 anos tiveram notas abaixo da média
e registraram queda em relação ao ano anterior. Enquanto a média geral, numa escala de 0 a 10, permaneceu 6, a
nota dos jovens dessa faixa etária caiu de 5,9, em 2013, para 5,5. na pesquisa do indEf, esta é a primeira faixa a ser
avaliada, num total de sete divisões etárias.
o resultado chama a atenção para um fato fundamental: quanto antes começar a educação financeira, melhor!
E ela pode ser feita de forma leve, entrando aos poucos na vida dos pequenos, sem grandes traumas ou
dificuldades. Esta é uma tarefa de todos: pais, avós, irmãos mais velhos, tios e primos. para comemorar o Mês da
criança, o Mirante compartilha sete dicas valiosas de como abordar o tema de maneira descontraída e ensinar –
para sempre – algumas boas lições:

comportamento

Educação financeira
deve começar cedo

Para aprender brincando
On-line

• www.turmadabolsa.com.br
• www.mesadinha.com

No tabuleiro

• Jogo da Mesada (Estrela), a partir de
6 anos
• comprando certo turma da Mônica
(Grow), a partir de 7 anos

R na hora do lazer, é bom pensar em programas que não envolvam

• administrando o seu dinheiro (pais e
filhos), a partir de 8 anos

R as crianças e os jovens são os principais alvos das propagandas. fale com eles

• banco imobiliário (Estrela), há várias
versões

obrigatoriamente compras ou consumo. que tal ir ao parque? andar de
bicicleta? visitar uma exposição gratuita? é recomendável que a criança entenda
que dinheiro é importante, mas não é tudo na vida. é um meio e não um fim.
claramente sobre os males do consumismo.

R Mas atenção: não adianta ter um discurso diferente da prática. a criança logo
percebe o descompasso e fica perdida diante da informação contraditória.

• super Jogo da vida (Estrela), a partir
de 8 anos

• Monopoly (Hasbro), há várias versões

seu patrimônio
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Desempenho dos investimentos
(julho de 2014)

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
2º TRI

jul/14

ACUM. 2014

(para São Paulo interior e demais estados)

Renda Variável

-4,00%

4,98%

3,11%

3,91%

atendimento@visaoprev.com.br

Global

2,12%

6,72%

1,32%

Renda Fixa

Empréstimos

2,50%

6,87%

3,40%

1,22%

3,77%

10,88%

1,11%

8,48%

Rentabilidade dos Planos

10,42%

https://twitter.com/visaoprev

www.visaoprev.com.br

Programa Visão Educa:
www.visaoeduca.com.br

1º TRI

2º TRI

jul/14

ACUM. 2014

CelPrev

1,86%

6,42%

1,34%

9,86%

TCPPrev

1,64%

Planos

Visão Vivo

1,64%

TCOPrev

6,50%

1,66%

1,46%

6,49%

9,83%

1,46%

6,47%

Chat
Onlin
e

9,85%

1,46%

9,79%

Rentabilidade dos Perfis de Investimentos
1º TRI

2º TRI

jul/14

ACUM. 2014

Moderado

1,67%

6,49%

1,47%

9,86%

Cons. Index Infl.

1,82%

9,37%

1,59%

Perfil

Conservador
Agressivo

Conservador DI

2,63%

6,73%

1,02%

1,25%

6,24%

2,19%

10,90%

1,66%

2,61%

9,10%

Jane Goodall,

0,98%

ANTROPÓLOGA E
PRIMATOLOGISTA BRITÂNICA.

5,90%

Indicadores Financeiros

1º TRI

2º TRI

jul/14

ACUM. 2014

IGP-DI

2,75%

-0,63%

-0,55%

1,54%

2,42%

2,53%

0,95%

CDI

1,78%

1,66%

2,40%

SELIC

Bench RF

0,61%

2,51%

1,93%

4,46%

7,60%

5,46%

5,00%

Bench RV

-2,96%

4,25%

3,95%

5,24%

6,02%

10,16%

-2,12%

-2,13%

5,96%

1,20%

Ibovespa

IBrX

4,10%

0,94%

6,79%

8,39%

5,17%

Títulos pós-fixados

s
s

Alocação dos planos*

16,52%

13,63%

57,21%

0,48%

Empréstimos

Títulos prefixados

Visão Vivo

16,47%

13,59%

8,10%

12,17%

12,17%

12,16%

57,04%

0,73%

TCOPrev

16,44%

13,56%

17,14%

56,92%

0,91%

TCPPrev

1,26%

s
s
Renda Variável

12,17%

15,36%

64,48%

Conservador
*em julho de 2014

16,33%

13,47%

1,46%

56,57%

Moderado

22,17%

14,20%

11,72%

0,88%
49,18%

2,73%

Agressivo

59,36%

14,14%

Alocação por perfil de investimento*

18,62%

“A maior ameaça
para o nosso futuro
é a apatia.”

13,14%

Indicadores

Poupança

Títulos atrelados à inflação

0800 771 7738

1º TRI

Segmento

1,54%

C an ais de R el ac i ona me nto

CelPrev

3,60%
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0,69%

3,39%

92,13%

99,31%

Conservador
Indexado à Inflação

Conservador DI

