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Para um

funcionamento
ainda melhor
A Visão Prev é, de acordo com o ranking,
de dezembro de 2008, da Associação
Brasileira das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar* (Abrapp),
a 17ª maior entidade de previdência
complementar do país, com um patrimônio
superior a R$ 3,6 bilhões. Seus profissionais
cuidam, hoje, da administração de 19 planos
com mais de 17 mil participantes (quase três
vezes o total de habitantes da cidade
histórica de Tiradentes, em Minas Gerais!).
Desde sua criação, em outubro de 2004,
a Visão Prev vem crescendo a um ritmo
intenso. Em número de planos,
por exemplo, o salto foi de quase 300%.
Para dar conta de tamanha expansão em
suas atividades, a entidade está passando
por uma ampla reestruturação.
O objetivo é atender à complexidade
dos planos administrados – que têm
características e benefícios diferentes
– e às exigências da Resolução nº 13
do Conselho de Gestão da Previdência
Complementar (CGPC) que trata dos
princípios, regras e práticas de governança,
gestão e controles internos a serem
observados pelas entidades. “Além disso,
queremos sobretudo melhorar a qualidade
dos serviços que prestamos a cada
participante, a cada plano, a cada
patrocinadora”, explica o diretor presidente
da Visão Prev, Sérgio Martins Gouveia.

*www.abrapp.org.br

O novo modelo foi desenhado com base
em um estudo de mercado realizado pela
consultoria Watson Wyatt, uma das maiores
assessorias do mundo no segmento de
previdência privada. A análise durou cerca
de quatro meses e comparou a Visão Prev
com outras entidades do mesmo porte.

Conheça a nova
estrutura na página 5.

regulamento

2009

O plano de custeio em
Em uma entidade de previdência complementar, o total
de recursos financeiros requeridos para cobrir os benefícios
oferecidos pelos planos é definido no chamado “Plano de
Custeio”. A cada ano, esses valores são revistos com base
nos cálculos feitos por atuários (especialistas em matemática
e estatística) que indicam a contribuição necessária –
em % do salário dos participantes ou em reais – para
o cumprimento das obrigações dos planos.
Nessas revisões anuais, são avaliadas variáveis como
sexo, idade, taxa de rotatividade, tempo de vinculação
com as patrocinadoras e os planos, mudanças salariais...

Enfim, alterações que interferem na gestão do plano,
pois indicam modificações no perfil de sua população.
Para os participantes ativos (funcionários), o Plano de
Custeio é totalmente coberto pelas patrocinadoras. Já os
autopatrocinados (ex-funcionários), pelo tipo de vinculação
que mantêm com seus planos, arcam com essas despesas.

CONSULTE A TABELA DO PLANO
DE CUSTEIO NO SITE
WWW.VISAOPREV.COM.BR

A movimentação entre os perfis
Moderado (até 30% em renda variável e o restante em
renda fixa) e Agressivo (de 10% a 40% em renda variável
e o restante em renda fixa).
No último período para escolha, efetivado em 29 de
fevereiro, 1.481 participantes (847 ativos e 634 assistidos)
alteraram suas opções. Entre os ativos, 20 passaram
para o perfil Agressivo, 693 para o Conservador e 134
para o Moderado. Já entre os assistidos, 605 foram para
o perfil Conservador e 29 para o Moderado.
A distribuição de recursos entre os perfis ficou fechada
da seguinte forma:

Exclusivo

Os participantes dos planos Visão Telesp,
Visão Telesp
Visão TEmpresas
Visão TGestiona
Visão Assist
Visão Atelecom
Visão Terra
VivoPrev

TEmpresas, TGestiona, Assist, Atelecom,

CONSERVADOR

R$ 517.412 mil

Terra e VivoPrev contam com um grande

Entradas

R$ 521.606 mil

diferencial entre as entidades de

Saídas

(R$ 4.193 mil)

previdência complementar no Brasil.
Eles podem escolher, semestralmente,

MODERADO

R$ 426.882 mil

um dos três perfis de investimentos.
É possível, nesses momentos, refletir sobre necessidades,
características e projetos individuais, bem como avaliar

Entradas

R$ 28.789 mil

Saídas

(R$ 455.671 mil)

as condições do cenário econômico-financeiro – sempre,
é claro, tendo como perspectiva o longo prazo.
A partir dessa análise, o participante escolhe entre os três
perfis disponíveis – Conservador (100% em renda fixa),

Fale conosco

Central de
Atendimento
Visão Prev

AGRESSIVO

R$ 90.530 mil

Entradas

R$ 1.660 mil

Saídas

(R$ 92.190 mil)

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

com a palavra

Sempre fazendo

arte

Aposentadoria, hoje em dia, nada tem a ver com vestir o pijama. Que o diga
Wismar Rabelo que se aposentou em 2003. Desde que parou oficialmente de
trabalhar, Wismar continua em plena atividade!
“Fiz vários cursos para me aprofundar em diferentes linguagens artísticas.
Infelizmente, acho que a arte no Brasil é muito pouco valorizada e eu queria dar
minha contribuição para mudar essa realidade”, conta. Depois de estudar
fotografia e edição, ele produziu três documentários: São Longuinho (sobre o santo
conhecido por encontrar objetos perdidos), Carpição (sobre a “benção da Terra”
realizada anualmente em Guarulhos) e Utopia (sobre a maior ocupação de
sem-tetos da América Latina, transformada no bairro Anita Garibaldi, em Guarulhos).
Wismar tem participado de diversos festivais de cinema para divulgar essas
produções, de fato, independentes. “Eu criei o roteiro, filmei, editei e, em Carpição
e Utopia, fiz também a música. Participo dos festivais para compartilhar essas
histórias que deveriam ser mais conhecidas.”
Pensamentos em versos
Formado em Engenharia, Wismar também tem outras duas paixões desde
a adolescência: a poesia e a música. “Na época da Telesp, cheguei a ganhar

O que dizer para
quem está...
prestes a se aposentar:
“Está chegando a hora de
colocar em prática aqueles
sonhos que estão
engavetados.”

festivais internos de MPB promovidos pela empresa. Sou letrista e escrevi músicas
com vários parceiros (como Lula Barbosa, Irineu de Palmira e Leonardo Russo) que

longe da aposentadoria:

já foram gravadas por diversos cantores, entre eles, o Jair Rodrigues.”

“Procure fazer tudo
com amor e nunca
abandone seus
sonhos.”

Aos 55 anos, Wismar acaba de realizar mais um sonho, com a publicação de
seu primeiro livro - “Mar e Poesia em seis elementos”. Segundo o próprio autor,
a obra contém poemas que falam da força interior. “São poesias inspiradas na
força dos elementos da natureza, onde tudo tem uma razão para
acontecer, onde os 6 elementos são água, terra, fogo, ar, amor
e fé”, explica. “A repercussão tem sido muito maior do que eu
esperava, tanto que o poema ‘Igarapava’, nome de minha cidade
natal, foi musicado no começo de 2009 e o pessoal de lá já sabe
a canção de cor.” O livro está sendo vendido exclusivamente
pela Internet, no site www.editorabarauna.com.br.
“Contar com a Visão Prev faz uma grande diferença em
minha vida, pois tenho tranqüilidade financeira para buscar
minhas conquistas”, garante o artista, casado com Stela
e pai de Victor, com 16 anos, e Beatriz, com 13.
Ah, Wismar também tem uma comunidade no
orkut (Mar e Poesia) e escreve roteiros de peças
teatrais e curtas-metragens... Haja energia!

de bem com a vida

Sustentabilidade
começa em casa

No Relatório Anual 2008 da
Visão Prev, você está sendo
chamado a tomar uma atitude
muito importante. Se decidir
receber somente a versão
eletrônica do Relatório no
próximo ano, você fará um belo
gesto em prol do meio ambiente.
Veja no Relatório como participar
desse movimento.

Mundialmente, diversas organizações não-governamentais (inclusive a WWF Brasil) estão utilizando a noção de “pegada
ecológica” para determinar os impactos do homem sobre o meio ambiente. A “pegada ecológica” de um país, de uma
cidade ou de uma pessoa corresponde à área produtiva (em hectares) de terra e de mar necessária para gerar produtos,
bens e serviços que sustentam determinados estilos de vida.
Teoricamente, 1,8 hectare (ha) é a média de área disponível por pessoa para garantir a sustentabilidade saudável da
vida na Terra. Isso equivale aproximadamente a dois campos de futebol. Entretanto, desde 1999, a média de consumo por
pessoa no mundo é de 2,2 ha, cerca de 25% a mais do que o planeta pode suportar, sendo que a variação entre os países
é bem grande, por exemplo: Estados Unidos (9,6 ha), Alemanha (4,5 ha), Japão (4,4 ha), Brasil (2,1 ha) e Índia (0,8 ha).
Mas todos podem diminuir sua “pegada ecológica” com escolhas corretas em relação ao consumo de recursos
não-renováveis. Por ser esse um tema que interessa a todos, o “Mirante Visão Prev” está abrindo uma série de matérias
sobre atitudes que demonstram respeito à natureza e aos que estão por vir. E tudo começa em casa... Veja:

Um banho de 6 minutos, em vez de 12, economiza energia suficiente
para acender uma lâmpada de 100 watts por 7 horas.
Utilize luz natural. Abra janelas e cortinas e deixe o Sol iluminar sua
casa em vez de acender lâmpadas.
Geladeiras e freezers que ficam próximos ao fogão ou a áreas onde bate
Sol utilizam mais energia para compensar o ganho de temperatura.
Troque as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes. Elas duram até
10 vezes mais, são mais eficientes e economizam até um terço de energia.
Use o ar-condicionado racionalmente, com portas e janelas fechadas
e os filtros sempre limpos.
Não use a mangueira de água para “varrer” a calçada. Em 15 minutos,
280 litros vão para o ralo inutilmente.
Feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba e fique
de olho em vazamentos.
Um litro de óleo pode contaminar até um milhão de litros de água.
Coloque o óleo usado em garrafas PET para doá-lo a entidades que
fazem biodiesel e sabão com ele. Algumas lojas da rede Pão de Açúcar
recebem esse material.
Não jogue pilhas e baterias de celular no lixo, pois elas contêm
substâncias tóxicas. Procure um posto de coleta perto de sua casa.
Aproveite para diminuir o consumo de pilhas descartáveis com o uso
de pilhas recarregáveis.
Separe o lixo orgânico dos materiais recicláveis. Eles devem ser levados
limpos ao posto de coleta mais próximo de sua casa.

Se você mora em um condomínio, suas ações
podem ser multiplicadas entre seus vizinhos.
Inclua esse tema na reunião de condôminos.

Fontes: www.sabesp.com.br, www.planetasustentavel.com.br e www.akatu.org.br

Tire os alimentos do freezer algumas horas antes de serem consumidos,
para que descongelem naturalmente, sem o uso de microondas ou fogão.

sua entidade

Uma nova Visão Prev
A nova estrutura da entidade foi aprovada pelo Conselho
Deliberativo no dia 17 de dezembro do ano passado e os
ajustes logo começaram. “Nesse processo, nós, conselheiros,
seguimos à risca nosso compromisso com o aprimoramento
constante da entidade”, destaca Gilmar Camurra, presidente
do Conselho Deliberativo.
Todas as áreas estão sendo cuidadosamente revistas
e ampliadas. Novas áreas foram criadas, como
Relacionamento e Comunicação, Planejamento, Auditoria
Interna e Assessoria de Controle (confira no organograma).

No total, a Visão Prev passará a contar com
36 profissionais – o dobro de antes do redesenho.
Algumas posições já foram preenchidas e outras
estão em processo de seleção de seus ocupantes.
“A ideia é fazer com que os profissionais da Visão Prev
possam trabalhar com mais foco em todos os detalhes
que fazem a diferença no atendimento aos participantes
e na resposta às exigências legais, com processos mais
ágeis e eficientes”, completa Patricia Ferradans,
diretora de Seguridade.

Conselho Deliberativo
& Fiscal

Auditoria Interna

Diretor Presidente

Assessoria
de Controle
Assessoria
Jurídica

ejamento
stimentos e Plan
Diretoria de Inve

e
Diretoria de Seguridad

Seguridade
Operacional

Relacionamento
e Comunicação

Secretária

Consultivo
e Atuarial

Investimentos

Planejamento

Em novo endereço

Caixa Postal

Desde o início de abril, a Visão Prev está de casa nova.
A mudança visa atender às necessidades de espaço para a equipe.
Vale lembrar que a entidade não faz atendimento pessoal:
as solicitações devem ser direcionadas e atendidas pela Central
de Atendimento ou através do e-mail visaoprev@telefonica.com.br.
O endereço da nova sede é: rua Desembargador Eliseu Guilherme,
nº 53 – CEP 04004-030 – Paraíso – São Paulo (SP).

O envio de documentos
e informações para
a Visão Prev deve
continuar sendo
feito através da
Caixa Postal 65.161,
CEP 01318-970.

entrelinhas

Pesquisa de Satisfação
Dando mais uma mostra de

na ponta do lápis

Desempenho dos Investimentos
janeiro e fevereiro/2009
Rentabilidade Gerencial Consolidada

transparência e compromisso com
o aprimoramento de suas atividades,

Segmento:

Jan/2009

Fev/2009

ACUM. 2009

a Visão Prev está divulgando os

Renda Fixa

1,12%

0,92%

2,05%

Renda Variável

3,22%

-0,66%

2,53%

Empréstimos

1,15%

1,05%

2,21%

Global

1,37%

0,76%

2,15%

resultados da Pesquisa de Satisfação
2008. Desde o início de março,
o retorno do levantamento pode

Rentabilidade dos Planos

ser conferido no site da entidade em uma edição
eletrônica especial do “Mirante Visão Prev”. No total,
918 pessoas responderam ao questionário que avaliou
diversos aspectos da atuação da entidade. A partir

Segmento:

Jan/2009

Fev/2009

ACUM. 2009

Visão Vivo

1,42%

0,72%

2,15%

TCOPREV

1,42%

0,72%

2,15%

TCPPREV

1,42%

0,72%

2,15%

desses dados, estão sendo traçados planos de ação
Rentabilidade dos Perfis de Investimentos

para atender às principais oportunidades de melhoria
identificadas. Passe no site da Visão Prev e conheça

Segmento:

Jan/2009

Fev/2009

ACUM. 2009

os resultados da pesquisa.

Conservador

1,12%

0,92%

2,05%

Moderado

1,42%

0,72%

2,15%

Agressivo

1,69%

0,59%

2,29%

E-mail exclusivo

Indicadores Financeiros
Segmento:

Jan/2009

Fev/2009

Poupança

0,68%

0,55%

1,23%

IGP-DI

0,01%

-0,13%

-0,12%

CDI

1,04%

0,85%

1,90%

o e-mail visaocomunica@telefonica.com.br.

Ibovespa

5,84%

-4,23%

1,36%

Dessa forma, os participantes podem identificar

IBrX

3,51%

-0,95%

2,53%

IPGBL

1,95%

0,06%

2,01%

Para centralizar todos os assuntos relacionados
a comunicados e informações, a Visão Prev criou

mais rapidamente, em sua caixa postal eletrônica, as

ACUM. 2009

mensagens que tratam de notícias, avisos e informes
sobre a entidade e o setor previdenciário. A nova
ferramenta está no ar desde o final de março.

Alocação por
Perfil de Investimento

Alocação
dos Planos
0,50%

0,76%
10,52%

Um resumo
de 2008
Até o dia 30 de abril, todos
os participantes receberão o
Relatório Anual

2008

Relatório Anual 2008. Nele, estão

99,24%

88,98%

0,60%

Visão Vivo

0,48%
10,52%

13,39%

Moderado
86,01%

informações importantes sobre a

Visão Prev e suas atividades durante o ano, incluindo

Conservador

TCOPREV
89,00%

1,46%

0,41%

23,39%

10,52%

o Relatório das Demonstrações Contábeis, os Pareceres
dos Auditores Independentes e dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal, o Resumo do Demonstrativo e da
Política de Investimentos, bem como a Demonstração
Patrimonial e de Resultados de cada plano.

75,15%

Agressivo

89,07%

TCPPREV

Renda Fixa
Renda Variável
Empréstimos
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