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Com a palavra,
os participantes

É preciso compreender as características 
e necessidades dos clientes para desenhar estratégias
de sucesso que atendam às suas expectativas. 
O mesmo princípio – é claro – vale para os
participantes de uma entidade de previdência
complementar. Foi com esse objetivo que a Visão Prev
decidiu encomendar sua 1ª Pesquisa de Satisfação 
que foi realizada junto a 450 participantes, 
escolhidos aleatoriamente em cada segmento 
(Ativos, Assistidos e Vesting) e entrevistados por
telefone nos meses de julho e agosto. A técnica
adotada foi a de pesquisa quantitativa e uma pequena
amostra de qualitativa (entrevistas em profundidade)
para determinar os principais itens abordados.

O tempo médio de aplicação do questionário 
foi de aproximadamente 12 minutos. Os participantes
avaliaram, com notas de 1 a 5, aspectos relevantes do
relacionamento com a Visão Prev, divididos em quatro
grandes temas (veja quadro). Todos foram informados
pelos profissionais da consultoria contratada de 
que suas identidades seriam mantidas em sigilo 
e que os dados seriam apresentados de forma
coletiva, conforme o Código de Ética da empresa. 
O objetivo foi ouvir a opinião sincera dos entrevistados.

No momento da entrevista, os dados já eram
automaticamente colocados em um programa
desenvolvido para esse tipo de levantamento. “Ficamos
extremamente satisfeitos com os resultados, pois eles
indicam que estamos no caminho certo. Sem dúvida,
foi uma grande injeção de ânimo para toda a equipe.
A partir das informações que obtivemos, já estamos
traçando ações específicas para elevar o grau 
de satisfação dos participantes”, diz Sérgio Martins
Gouveia, diretor presidente da Visão Prev.

Os temas abordados
Atendimento: engloba todos os tipos e condições, 
via site, Call Center e e-mail.

Comunicação e Relacionamento: refere-se às
maneiras como as informações são transmitidas. 

Formato do plano, processo de adesão e migração:
representa a percepção de todos os aspectos envolvidos
no Regulamento, na migração de planos e na adesão. 

Imagem da empresa: avaliação da administração 
dos planos. 

CONFIRA, NO ENCARTE QUE ACOMPANHA ESTA EDIÇÃO, OS RESULTADOS DA PESQUISA E CONHEÇA,
NA PÁGINA 3, DUAS AÇÕES QUE JÁ FORAM TRAÇADAS A PARTIR DESSE LEVANTAMENTO.



Regulamento

Maior mobilidade já!

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

Desde o início de outubro até o dia 16 de novembro 
(esse prazo foi excepcionalmente estendido, por se tratar 
do primeiro ano de implantação), os participantes assistidos 
dos planos Visão Telesp, Visão TEmpresas, Visão TGestiona 
e Visão Assist podem usufruir das vantagens trazidas 
pelas mudanças no Regulamento de seus planos:

ALTERAÇÃO DE PERCENTUAL – DE 0,6% A 1,5%

É possível escolher, para recebimento do benefício, 
um percentual entre 0,6% e 1,5% (em números com
apenas um decimal após a vírgula). A alteração dos
percentuais dentro da faixa de 0,6% a 1,5% poderá 
ser feita a cada 12 meses, no mês de outubro, para 
vigorar em janeiro do ano seguinte.

COMPLEMENTAÇÃO DOS 30%

O saque passa a ser de até 30% do Saldo de Conta 
Total (antes, era de até 25% em parcela única). Assim
sendo, os participantes aposentados podem completar 
os 30%, com percentuais mínimos de 5% a qualquer
momento, respeitando o intervalo de 12 meses 
a cada solicitação de saque.

ALTERAÇÃO DO PRAZO CERTO

Agora, o recebimento do Prazo Certo (renda mensal) 
passa a ser no mínimo de 5 anos e no máximo 
de 30 anos. Antes, não havia essa flexibilidade 
e o recebimento ocorria em no mínimo 10 anos, 
sem prazo máximo. Essa opção pode ser modificada 
a cada 24 meses, sempre no mês de outubro, passando 
a valer a partir de janeiro do ano seguinte.

IMPORTANTE:
NÃO É PERMITIDO 

ALTERAR A MODALIDADE
DE PAGAMENTO 

DE PERCENTUAL DE SALDO
(0,6% A 1,5%) PARA PRAZO

CERTO (05 A 30 ANOS) 
OU VICE-VERSA.

No site da Visão Prev, você encontra um Simulador de Renda Mensal (Financeiro —> Simulador de Renda
Mensal) que pode ajudá-lo em sua decisão. Já se encontram também disponíveis no site os formulários 

para alterações de Percentual de Saldo, Prazo Certo e Solicitação de Saque (Cadastro Pessoal —> Formulários).



Ações desenvolvidas

Dois passos em busca de melhorias
Duas ações já foram realizadas com base nos
resultados da pesquisa. A idéia é aproveitar
todas as críticas e sugestões recebidas para
identificar oportunidades de melhoria:

Na Central de Atendimento

Durante todo o mês de setembro, foi desenvolvida a campanha “Bingo da Qualidade” entre os profissionais
da Central de Atendimento da Visão Prev com o objetivo principal de elevar a qualidade dos atendimentos
prestados aos participantes. De forma descontraída, os operadores participaram de uma atividade 
de incentivo que visava pesquisar 
a satisfação dos participantes que
ligavam para a Central. Os operadores
com melhor desempenho foram
premiados, criando, assim, um clima
favorável à melhoria dos índices 
e à troca de experiências. O objetivo 
é que essas campanhas façam parte 
do dia-a-dia da equipe, para isso novas
campanhas já estão em andamento.

Na Internet

A partir de novembro, estará no ar uma nova versão do site da Visão Prev. 
As mudanças tornam o visual da página principal mais moderno e favorece 
a navegação, facilitando o acesso às informações. Quanto ao conteúdo, 
haverá muitas novidades, com linguagem mais simples e direta, além 
da criação de mais uma ferramenta de comunicação – o Fale Conosco, para

envio de mensagens via site. Aguarde e não deixe de consultá-lo!

O Ministério da Previdência recadastrou 16.620.982 aposentados e pensionistas do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS). Foram cancelados, direta ou indiretamente pelo censo, 518.371
benefícios, o que representa uma economia anual para os cofres do INSS de cerca de R$ 455,6
milhões. 

É curioso notar que, do total de assistidos recadastrados, 159 já comemoram entre 110 e 125
aniversários! Mais de 491 mil estão acima de 90 anos e 825 mil têm entre 85 e 89 anos de idade.
De acordo com a Previdência, em alguns casos, os aposentados são os únicos membros da família com
renda garantida todos os meses. 

Segundo o censo do Ministério da Previdência, ainda em andamento, a faixa etária com maior
número de beneficiários é a que vai dos 70 aos 74 anos, com cerca de 2,7 milhões de pessoas. 

Fonte: jornal “Valor Econômico”, de 04.09.2007.

Você sabia?



de bem com a vida

Um pedaço do paraíso

A palavra spa entrou para o vocabulário (e a lista 
de desejos) de muita gente. Sobretudo aquelas 
pessoas que estão constantemente submetidas ao
estresse de uma vida cheia de compromissos, trânsito,
responsabilidades e, portanto, correria. Como boa parte
da população do planeta se enquadra nessa definição,
é fácil entender por que os spas estão se consolidando
como verdadeiros oásis em meio à agitação cotidiana.

Na realidade, as raízes dos spas estão na Grécia
Antiga e no Império Romano. O termo spa parece 
ter origem na sigla em latim para “sanus per aqua” 
– ou seja, saúde pela água. Por onde passavam, 
os romanos levavam seus conhecimentos dos efeitos
positivos das águas termais, o que fez com que 
cidades com fontes quentes se transformassem 
em locais associados ao bem-estar e à cura. 

Aos poucos, a abrangência da palavra spa 
ampliou-se de maneira significativa. De estância
hidromineral passou a ser também um hotel ou local
elegante, em geral localizado fora das cidades, 
que dispõe de tratamentos de saúde ou estética,
emagrecimento, alimentação controlada e natural,
ginástica, massagens, sauna, banhos e práticas 
diversas como ioga, meditação e acupuntura.

Atendendo a uma necessidade prática da vida
moderna, os spas ganharam também a versão 
“Day Spa” com locais que oferecem um vasto menu 
de opções para quem deseja – ou precisa! – se afastar
do corre-corre nem que seja por um dia apenas.
Tornaram-se inclusive uma ótima alternativa para 
quem busca presentes criativos e diferenciados. 
Para os outros ou para si mesmo.

Para consultar uma lista com endereços* em diversas cidades, entre no site www.clickspa.com.br.

*eventuais erros ou ocorrência de vírus provenientes do download das planilhas contidas no link indicado não serão de responsabilidade da Visão Prev.

NA LÍNGUA DO SPA
Conheça algumas das opções mais comuns:
Bandagem – quente (massagem com creme que ativa o calor) ou fria (ondas frias por meio de produtos que reduzem 
a temperatura). Nos dois casos, o corpo é envolto por faixas ou plástico PVC.
Banhos ofurô – banhos em pequenas banheiras com óleos essenciais, ervas, pétalas de flores, algas marinhas 
ou até mesmo chocolate e vinho.
Drenagem linfática – massagem voltada à eliminação de toxinas, indicada para reduzir a retenção
de líquidos e edemas pós-operatórios. 
Gomagem – limpeza e hidratação do corpo, com sais e óleos essenciais aplicados 
em massagem.
Massoterapia – manipulação dos tecidos moles do corpo e movimentos nas articulações,
com aplicações de calor, frio ou vibrações.
Reflexologia - tratamento de diversos distúrbios pela aplicação de pressão nos pés ou mãos.
Shiatsu – técnica oriental de pressão com as mãos e dedos nos meridianos e pontos 
de acupuntura.
Tratamentos faciais – limpeza, esfoliação e máscaras para cada tipo de pele.



entrelinhas

Transferência Vivo
Recém-chegados

Os planos de cerca de 2 mil participantes patrocinados pela Vivo já foram transferidos para 
a Visão Prev. No dia 1º de agosto, foi a vez dos quatro planos PBS (Telesp Celular,Tele Centro
Oeste Celular, Tele Sudeste Celular e Tele Leste Celular) e, em 1º de setembro, dos cinco planos

Visão (Telerj Celular, Telest Celular, Tele Bahia Celular, Telergipe Celular e Celular CRT).
A partir de 1º de janeiro de 2008, o processo estará totalmente concluído com a vinda
dos participantes dos planos TCP Prev e TCO Prev (mais de 4,7 mil pessoas, considerando

os participantes desligados que não fizeram opção por nenhum instituto ou benefício).

Acesso ao Site
Os participantes transferidos já têm acesso às facilidades do endereço eletrônico 

da Visão Prev. A entidade disponibilizou em sua página principal, no canal “Notícias”,
um Manual de Procedimentos para que os recém-inscritos e os participantes da Vivo

conheçam e saibam utilizar todas as ferramentas do site.

Novidades no plano Atelecom
Foram aprovadas, em 20 de agosto, pela Secretaria de Previdência Complementar (SPC) as mudanças no plano

ATelecom* que ajustam o Regulamento às exigências da Resolução nº 19 do Conselho de Gestão da Previdência
Complementar, publicada em setembro do ano passado. Após a aprovação da SPC, a Visão Prev tem até 90 dias
para se adequar às novas regras que garantirão mais flexibilidade ao plano. Confira as alterações:

BENEFÍCIO

Resgate de
Contribuições
Artigo 114, caput,
§ 2º e  § 3º –
inclusão

Portabilidade
Artigo 119, caput
Artigo 120, caput
e  § 3º

COMO ERA

• O participante elegível a uma
Aposentadoria Normal não 
podia solicitar o Resgate.

• Não era permitido o Resgate 
de valores portados de outros 
fundos, independentemente de 
onde foram constituídos.

• O participante precisava ter no
mínimo 3 anos de plano e não 
ser elegível a um benefício de
Aposentadoria pelo plano (a partir 
de 50 anos).

COMO FICOU

• O participante tem direito 
ao Resgate desde que não 
esteja recebendo o benefício 
de Aposentadoria.

• O participante que optar pelo
resgate tem direito a resgatar
também os valores portados
constituídos em entidade aberta 
ou seguradora.

• Têm direito à Portabilidade 
os participantes com no mínimo 
3 anos de plano e que não 
estejam recebendo o benefício 
de Aposentadoria.

*As novas regras estão em processo de aprovação para os demais planos da Telefônica (Visão Telesp, TGestiona, TEmpresas e Assist).



Entenda as oscilações 
das aplicações de Renda Fixa
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na ponta do lápis

Nos meses de agosto e setembro, os mercados
financeiros de todo o mundo, inclusive do Brasil,
sofreram uma forte oscilação por conta da crise
iniciada com o mercado de hipotecas americanas 
de alto risco, aquelas chamadas de “subprime”. 

Além do reflexo nas cotas dos perfis Moderado 
e Agressivo, que têm investimentos em ações, o perfil
Conservador também sentiu no valor de suas cotas 
o reflexo deste “estresse” de mercado. Mesmo tendo
100% de suas aplicações em renda fixa, que é uma
aplicação considerada de menor risco (lembre-se: 
não existe aplicação sem risco!), o perfil Conservador
pode apresentar, em determinados dias, uma variação
negativa da cota. Isto ocorre em função da marcação
a mercado dos títulos de renda fixa, considerando 
a elevação das taxas de juros praticadas.

A marcação a mercado de um ativo financeiro,
como o próprio nome diz, significa atualizar o seu
valor, considerando o que o mercado estaria disposto
a pagar pelo título no momento. Este critério é muito
importante para proteger o valor do seu investimento,
pois evita que os resgates sejam feitos com base 
em uma cota com um valor diferente do seu valor 
real de mercado, prejudicando os demais cotistas.

Para ilustrar o efeito da marcação a mercado sobre 
a renda fixa, podemos tomar como exemplo um título
de renda fixa prefixado que pague R$ 1.000 no seu
vencimento após um ano e é negociado com base 
nas taxas de juros praticadas pelo sistema financeiro
(características de uma LTN – Letra do Tesouro
Nacional). Supondo que, logo pela manhã, a taxa 
de juros de um ano esteja em 11,11%, podemos então
comprar este título por R$ 900 que é o valor presente
[R$ 1.000 ÷ (1 + 11,11%)], considerando a taxa 
de juros. Se, à tarde, a taxa subir para 12,36%, o valor
presente do título tem de ser atualizado pela nova taxa.
Assim, irá cair para R$ 890 [R$ 1.000 ÷ (1 + 12,36%)]
tendo, no dia, uma desvalorização de 1,11%.

É importante notar que o prejuízo só ocorre 
se o título comprado a R$ 900 for vendido a R$ 890.
Isto porque, independentemente das flutuações das
taxas de juros, mantendo o título até o vencimento,
iremos receber R$ 1.000 após um ano.

No caso da Visão Prev, os bancos que fazem 
a gestão dos investimentos estão sempre atentos 
para não vender os ativos da entidade em momentos
inadequados, evitando assim efetivar prejuízos 
que seriam apenas momentâneos, em função 
das oscilações do mercado financeiro.

Segmento: 1º TRI 2º TRI Jul-07 Ago-07 ACUM. 2007
Renda Fixa 3,10% 3,08% 0,88% 0,77% 8,03%
Renda Variável 2,46% 17,40% 2,93% -1,11% 22,44%
Empréstimos 3,14% 3,81% 1,07% 1,21% 9,53%
Global 2,97% 5,42% 1,21% 0,44% 10,36%

Perfil 1º TRI 2º TRI Jul-07 Ago-07 ACUM. 2007
Conservador 3,11% 3,08% 0,88% 0,77% 8,04%
Moderado 2,91% 5,94% 1,28% 0,36% 10,82%
Agressivo 2,87% 7,33% 1,50% 0,21% 12,30%

Indicadores: 1º TRI 2º TRI Jul-07 Ago-07 ACUM. 2007
Poupança 2,06% 1,91% 0,65% 0,65% 5,35%
IGP-DI 0,88% 0,56% 0,37% 1,39% 3,24%
CDI 3,03% 2,89% 0,97% 0,99% 8,09%
Ibovespa 2,34% 19,49% 1,15% -1,25% 22,16%
IBrX 2,10% 17,81% 2,85% -1,09% 22,37%
IPGBL 2,71% 6,44% 1,09% -0,04% 10,48%

INDICADORES FINANCEIROS

RENTABILIDADE DAS COTAS

RENTABILIDADE GERENCIAL DAS CARTEIRAS

Desempenho dos Investimentos – Janeiro a Agosto/2007

Consulte a tabela completa na Intranet.

Em caso de dúvida sobre esta matéria, entre em contato com 
a Central de Atendimento pelo e-mail visaoprev@telefonica.com.br.
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