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Visão Mais Perto
Um programa que busca aproximar ainda mais
a Visão Prev de você! Veja como na página 5

Acompanhe o balanço de 2014 e as perspectivas para 2015
na entrevista feita com o presidente da Visão Prev,
Stael Prata Silva Filho, publicada no encarte desta edição.

curtas
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Você já atualizou seus beneficiários?
Os participantes do planos Vivo Prev, Visão
Telefônica, Visão TGestiona, Visão Multi e Visão
Terra podem indicar livremente seus beneficiários
e escolher os percentuais que eles receberão no
pagamento de Pensão por Morte. Por isso, é
importante manter sempre atualizada a sua lista
de beneficiários.
O processo é simples e deve ser realizado na área
restrita do site da entidade. Caso faça modificações
em seus indicados, é preciso encaminhar o
formulário gerado pelo site, datado e assinado,
para a Visão Prev a fim de concluir a alteração.

Novos processos
conquistam a ISO 9001

Plano PreVisão
em fase de análise

O escopo da certificação ISO 9001 da Visão Prev
foi estendido para inclusão dos processos
previdenciários – Benefícios, Seguridade e
Atuarial. Em dezembro, eles passaram pela
auditoria final e foram aprovados, somando-se
assim aos outros processos já certificados:
Relacionamento e Comunicação, Empréstimos e Gestão
dos Investimentos. Esse reconhecimento à qualidade do
trabalho da Visão Prev atende à necessidade de governança
nos fundos de pensão, assegurando a utilização de normas e
procedimentos documentados na realização das atividades,
o que permite monitorar e aprimorar continuamente os
serviços oferecidos aos participantes.

Foi concluído no dia 31 de janeiro o período de
migração para o novo plano PreVisão,
desenvolvido pela Visão Prev com um formato
único e inovador para atender os assistidos que
buscam maior previsibilidade para seus benefícios,
com a redução da volatilidade nos investimentos.
A Visão Prev está agora avaliando as solicitações
de migração e o momento de mercado a fim de
proteger o patrimônio dos participantes e
proporcionar o melhor cenário de rentabilidade.
Caso as circunstâncias não sejam favoráveis, a
implantação poderá ser suspensa ou adiada. Em
breve, todos os participantes serão comunicados
sobre o resultado das análises.

Divisão do
Fundo de Sobras
Os participantes do Visão Telefônica, Visão TGestiona, Visão
Multi, Visão Telerj, VivoPrev, Visão TeleBahia e Visão Telergipe que
fizeram contribuições para seus planos no ano passado e eram
ativos, autopatrocinados ou BPDs no dia 31 de dezembro de 2014
já estão recebendo sua parcela no Fundo de Sobras. Esse fundo é
formado pela parte da Conta da Patrocinadora que não foi
resgatada pelos participantes desligados dos planos durante o ano.
As patrocinadoras utilizam 50% desse total para abatimento de
suas contribuições em 2015 e os outros 50% vão para o Fundo de
Sobras, como uma vantagem adicional destinada aos participantes
contribuintes. A divisão é proporcional ao total de contribuições
feitas em 2014 e os recursos são direcionados para a Conta de
Participante (para ativos, autopatrocinados e BPDs) ou creditados
na folha de pagamento (para assistidos).

Mais uma
patrocinadora
Desde fevereiro, o plano Visão Terra
tem uma nova patrocinadora: a
Telefonica On the Spot, empresa do
Grupo especializada em in-store media
services, serviços audiovisuais e na
implementação e gestão de redes de
publicidade digital.
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Exagerou nos presentes de Natal? Na programação das férias? Pois é, o ano novo não perdoa e já
chega com contas inadiáveis para sufocar ainda mais quem se excedeu no final de 2014: IPVA, matrícula
na escola, faculdade, pós ou outros cursos extras, material didático, IPTU... A lista não é pequena e
precisa ser encarada com atenção para não aumentar ainda mais a bola de neve e levar os desavisados
para a lista dos inadimplentes.
Para equilibrar de vez suas finanças e não se perder com o consumo supérfluo, o segredo está no
planejamento que, por sua vez, depende da definição de prioridades e de escolhas acertadas em relação
aos dois tipos básicos de despesas:

As despesas fixas que têm valor predefinido e ocorrem, normalmente, com
frequência mensal. Exemplos: aluguel ou prestação da casa, condomínio, seguros
(carro, residência, vida), plano de saúde, empregada doméstica, escola/faculdade,
TV por assinatura etc.
As despesas variáveis que, apesar de constantes, têm valor que se altera.
Exemplos: telefonia fixa e móvel, contas de água e luz, cartão de crédito,
supermercado etc. Atenção porque dentro das despesas variáveis, estão as
chamadas “despesas supérfluas” – aquelas que não precisam ser feitas
mensalmente, mas que podem consumir uma parcela importante do orçamento
doméstico e “se escondem” na fatura do cartão de crédito. É importante separá-las
para identificar o peso que exercem sobre suas finanças. Exemplos: viagens,
cinema/teatro, restaurantes, roupas etc.
Vale destacar que essas duas listas não apontam gastos extras com emergências –
envolvendo, por exemplo, médicos e consertos (do carro ou da casa) – ou despesas
periódicas - como as que ocorrem no começo do ano, mas você precisa ter uma
reserva para enfrentá-las. Por isso, o equilíbrio nas finanças é tão importante.
Voltando às duas listas básicas, você deve somar suas despesas e subtrair o total de
seus ganhos para checar se seu orçamento está ou não equilibrado. Se o resultado
for positivo, siga em frente e procure cortar algumas despesas desnecessárias caso
queira realizar sonhos maiores (comprar ou mudar de casa, fazer uma viagem...).
Mas se o resultado for negativo, siga à risca essas dicas:
1. Encare com seriedade o desequilíbrio no orçamento, pois o descontrole poderá
ficar ainda maior se for ignorado.

2. Corte os gastos supérfluos. Eles podem estar na compra excessiva de roupas e
calçados, nos presentes exagerados, nas refeições fora de casa... Encontre-os e
elimine-os.
3. Se necessário, renegocie suas dívidas ou “troque” por outra melhor – ou seja,
fuja dos juros do cartão de crédito e do cheque especial.

4. Se você tem família, envolva todos os membros no objetivo comum, pois o
compromisso tem que ser compartilhado.

5. O uso do crédito exige atenção. Ele pode ser essencial para a conquista de seus
objetivos ou muito prejudicial se utilizado com excessos.

educação financeira

Com as contas
em ordem em 2015

na ponta do lápis
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Riscos mais
ajustados em 2015
A Política de Investimentos da Visão Prev para este ano sofreu algumas
alterações a fim de balancear os riscos das carteiras, adequando-os melhor a
cada perfil, e incrementar a rentabilidade alcançada. Em meio à instabilidade
que ainda deve persistir na economia nacional e internacional, a Visão Prev se
preparou de maneira diferenciada, iniciando a análise da nova Política já em
meados de 2014, visando promover uma mudança estrutural importante nas
carteiras: a segregação da parcela de renda fixa dos perfis.
Assim sendo, a composição do portfólio de renda fixa foi diversificada de
acordo com o perfil, reduzindo a volatilidade para as opções que buscam
menor oscilação nos resultados, conforme demonstra a tabela a seguir:

Perfil

Carteira de renda fixa

Conservador

20% IMA-B5+
70% IMA-B5
10% CDI

Moderado

45% IMA-B5+
45% IMA-B5
10% CDI

Agressivo

65% IMA-B5+
25% IMA-B5
10% CDI

Conservador
Indexado à Inflação

95% IMA-B5+
5% CDI

Conservador DI

100% CDI

IMA-B 5+ - Æ títulos indexados à inflação com vencimento a partir de 5 anos
IMA-B 5

Æ títulos indexados à inflação com vencimento em até 5 anos

CDI

Æ títulos com liquidez imediata

Para a renda variável (Bolsa de Valores), o benchmark passa a ser
100% IBrX-100, ou seja, as cem ações mais negociadas na Bovespa.
Vale lembrar que:
• O perfil Conservador manterá seus investimentos 100% em
renda fixa
• O perfil Moderado manterá seus investimentos entre 70% e
100% em renda fixa e entre 30% e 0% em renda variável.
• O perfil Agressivo manterá seus investimentos entre 90% e 60%
em renda fixa e entre 10% e 40% em renda variável.
Com o balanceamento das carteiras, o benefício esperado é oferecer
ao participante o portfólio mais adequado à sua escolha, observando
sempre a melhor relação risco e retorno. Com isso, além de preservar as
estratégias de longo prazo, a volatilidade, no curto prazo, estará mais
aderente às características de cada opção disponível.

O processo de revisão da
Política de Investimentos
Tudo começa com os estudos técnicos
da Divisão de Investimentos da Visão Prev
que faz diversas análises comparativas e o
monitoramento do mercado. Para a renda
fixa, por exemplo, foi utilizada, em 2014,
uma ferramenta de otimização de carteiras
que busca melhorar a rentabilidade com o
menor risco possível, visando o horizonte
de longo prazo. Dessa forma, conseguiu-se
chegar ao aprimoramento dos perfis, com
diferentes composições de renda fixa.
As análises da Divisão de Investimentos
são discutidas e validadas internamente
pela Diretoria e a Presidência da entidade.
Na sequência, são consolidadas em
propostas e levadas para a avaliação do
Comitê de Investimentos da Visão Prev
que é formado por cinco profissionais da
área de finanças (dois indicados pelas
patrocinadoras, um indicado pelos
assistidos, um representante da Visão Prev
e um membro independente), todos
certificados pelo Instituto de Certificação
dos Profissionais de Seguridade Social
(ICSS).
O Comitê avalia as propostas e faz suas
recomendações para o Conselho
Deliberativo que, no final do ano, decide
sobre a aprovação das mudanças que
passam a valer para o ano seguinte.
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A Visão Prev cada vez
mais perto de você

Objetivos

Quer colocar sua cidade no
roteiro do Visão Mais Perto?
Então, faça sua
recomendação pelo e-mail
visaoeduca@visaoprev.com.br.
Sua sugestão será avaliada
e você receberá um retorno
a respeito.

4 Ampliar o diálogo entre a entidade e seu público-alvo

4 Explicar em linguagem simples e clara os temas relacionados
à previdência complementar, facilitando sua compreensão
4 Apoiar os participantes em suas decisões
4 Esclarecer dúvidas

4 Aumentar o conhecimento sobre investimentos e finanças
pessoais

Satisfação dos participantes
(numa escala de 0 a 5)
Em São Paulo

Em São José do Rio de Preto

53% • nota 5

55% • nota 5

47% • nota 4

45% • nota 4

Gostaria de participar?
Basta enviar um e-mail para
visaoeduca@visaoprev.com.br.

Em breve, a Visão
Prev vai divulgar,
em seus canais de
comunicação, a agenda
do Visão Mais Perto
em outras cidades
do país. Aguarde!

relacionamento

Em 2015, a Visão Prev vai expandir uma iniciativa cujo nome já explica bem
seus objetivos: Visão Mais Perto. A ideia é aproximar a entidade de seus
participantes e assistidos por meio de encontros presenciais, ampliando o
diálogo e disponibilizando informações sobre os diversos temas direta ou
indiretamente relacionados com seu plano de previdência.
Criado em setembro do ano passado, o Visão Mais Perto já foi realizado em
São Paulo e São José do Rio Preto. Na prática, os encontros se desenvolvem
com uma palestra seguida de Plantão de Dúvidas. A interatividade começa
antes do evento, pois os próprios participantes e assistidos escolhem o tema
da apresentação por meio de e-mail ou sms. O assunto mais votado é
detalhado na palestra principal e, ao final do evento, outros tópicos de
interesse podem ser debatidos e esclarecidos em núcleos de discussão.

saiba mais
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Atenção às informações do
seu plano na declaração de IR
30 de abril é o prazo final para
acertar as contas com o leão e
entregar a Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda. É
sempre recomendável abandonar o
velho hábito do brasileiro de deixar
tudo para a última hora, pois se
pode descobrir tarde demais que
está faltando um comprovante ou
um documento essencial, o que
aumenta a possibilidade de erros.
Em 2014, mais de 937 mil
contribuintes caíram na malha fina
da Receita Federal – muitos deles
por equívocos ou omissões na
declaração. Os planos de
previdência merecem atenção na
hora do preenchimento. Veja,
nestas páginas, como declarar as
informações relativas à Visão Prev.

Cuidado! Antes de enviar sua declaração,

revise seu conteúdo item por item. Erros

simples de preenchimento ou digitação –
em valores ou números de CPF/CNPJ, por
exemplo – podem gerar sua retenção.

Autopatrocinados
O Informe de Contribuições será enviado
aos participantes autopatrocinados, via
e-mail, até o dia 27 de fevereiro. Os valores
indicados no Informe devem ser
declarados no campo indicado para
dedução de contribuições à
previdência privada.

Ativos

A empresa na qual você trabalha (e que
patrocina seu plano de previdência) irá lhe
entregar seu Informe de Rendimentos, no qual
constam, entre outras informações, os valores de suas
contribuições ao plano descontadas em folha de
pagamento durante 2014. Portanto, quem fez Contribuições
Suplementares ou Esporádicas (efetuadas diretamente para a
Visão Prev) precisará adicionar o valor dessas contribuições ao
total informado pela patrocinadora para chegar ao valor final
que deverá ser indicado no campo relativo à dedução de
contribuições à previdência privada.
Até o dia 27 de fevereiro, a Visão Prev enviará
por e-mail a esses participantes o Informe
com o valor de suas Contribuições
Suplementares ou Esporádicas.

O incentivo fiscal

Assistidos

Até o dia 27 de fevereiro, os participantes que receberam Aposentadoria
ou Pensão por Morte ou aqueles que fizeram o Resgate de contribuições
em 2014 receberão, por correio, o Comprovante de Rendimentos da
Visão Prev. O documento também pode ser acessado na área restrita do
site da entidade. Conheça seu conteúdo, campo a campo:
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A dedução das contribuições para planos de previdência
está limitada a 12% do total de rendimentos tributáveis no
ano. Esse limite inclui, além da Visão Prev, outros investimentos
em previdência como PGBL (os planos do tipo VGBL não são
dedutíveis e devem ser colocados apenas na lista de bens e direitos)
feitos pelo participante em seu benefício ou de seus dependentes
(que precisam constar em sua declaração).
Os rendimentos tributáveis incluem salário ou pro labore, ganhos
com aluguéis e pensão judicial, entre outros (consulte o site da
Receita para ver a lista completa). Atenção ao declarar seus
rendimentos, pois estes foram a causa de 52% das retenções
da Receita Federal em 2014. Um erro frequente ocorre em
função de mudança de emprego dentro de um anocalendário, pois o contribuinte pode esquecer de
somar os rendimentos pagos por fonte
diferente da atual.

01. Informar como Fonte Pagadora o CNPJ
e a Razão Social da Visão Prev.

01

02. Total dos valores brutos recebidos, sem
o valor do Abono Anual.
02

03

04

05
06

07

08

09

10

11

12

*Para participantes com mais de 65 anos, o valor da parcela mensal de isenção do Imposto de Renda é R$ 1.787,77, totalizando no
ano R$ 21.453,24 (2014).
**Dependentes de Imposto de Renda (R$ 2.156,52 por pessoa por ano); Pensão Alimentícia; parcela isenta do Imposto de Renda
(R$ 21.453,24 por ano, para participantes com mais de 65 anos). Participantes com rendimento abaixo deste valor não são
obrigados a fazer a declaração, porém é importante verificar todas as fontes pagadoras para chegar a este cálculo.
***Campo utilizado especificamente para participantes que realizaram a opção pela Tabela de IR Regressivo.

03. Total dos valores pagos referente à Pensão
Alimentícia, sem o valor do Abono Anual.

04. Total do Imposto de Renda retido
mensalmente, sem o valor do Abono Anual.

05. Total das parcelas isentas do Imposto de
Renda*.
06. Total dos valores brutos recebidos pelos
participantes com doença grave.

07. Saldo das contribuições efetuadas de 1989 a
1995, não sujeito à tributação.
08. Recebimento líquido referente ao Abono
recebido no mês de dezembro, já
descontado o Imposto de Renda**.

09. Total do Imposto de Renda retido sobre o
Abono Anual.

10. Total dos valores líquidos recebidos, com o
valor do Abono Anual***.

11. Informações referentes ao pagamento de
Pensão Alimentícia, processo judicial para IR,
informações similares e depósitos judiciais.

12. Os rendimentos e os impostos depositados
judicialmente, se for o caso, discriminados
neste quadro, não foram adicionados
às linhas 01 e 05 do Quadro 3, e linha
01 do Quadro 5, em razão de estarem
com exigibilidade suspensa por
determinação judicial.

As contribuições para seu plano
devem ser informadas utilizando a
Razão Social e o CNPJ da Visão Prev
(e não de sua empresa).

3 Razão social: Visão Prev Sociedade
de Previdência Complementar
3 CNPJ: 07.205.215/0001-98

seu patrimônio
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Desempenho dos investimentos
(Dezembro 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

Segmento

1º TRI

2º TRI

3º TRI

4º TRI

ACUM. 2014

Renda Fixa
Renda Variável
Empréstimos
Global

2,50%
-4,00%
3,40%
2,12%

Planos

1º TRI

2º TRI

3º TRI

4º TRI

ACUM. 2014

CelPrev

1,86%

6,42%

2,48%

1,48%

12,74%

1,66%

6,49%

2,10%

1,09%

11,73%

1,64%

6,47%

2,08%

1,06%

11,64%

2,47%
0,23%
1,25%
2,32%

2,44%
-8,25%
2,39%
1,85%

14,99%
-7,33%
11,23%
13,57%

Rentabilidade dos Planos

Visão Vivo

1,64%

TCOPrev
TCPPrev

Perfil

6,87%
4,98%
3,77%
6,72%

6,50%

2,13%

1,09%

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

Chat
Onlin
e

2º TRI

3º TRI

4º TRI

ACUM. 2014

1,67%

6,49%

2,14%

1,09%

11,79%

Cons. Index Infl.

1,02%

6,24%

1,98%

0,55%

10,05%

1,82%

9,37%

2,61%

2,48%

17,10%

2,19%

2,61%

2,80%

2,81%

10,83%

Indicadores

1º TRI

2º TRI

3º TRI

4º TRI

IPCA

2,18%

1,54%

0,83%

1,72%

6,41%

2,40%

2,51%

2,72%

2,76%

10,81%

Moderado
Agressivo

Conservador DI

6,73%

2,44%

2,25%

14,74%

Indicadores Financeiros

Poupança

1,78%

CDI

SELIC

1,66%

1,76%

MÉDICO FRANCÊS.

ACUM. 2014

1,84%

7,24%

2,42%

2,53%

2,75%

2,78%

10,90%

Ibovespa

6,79%

2,54%

2,51%

14,42%

-2,12%

5,46%

1,78%

-7,59%

-2,91%

Bench RV

-2,13%

5,24%

1,60%

-7,11%

-2,78%

-2,96%

4,25%

-0,45%

-12,55%

-11,93%

IBrX

Títulos pós-fixados

s
s

Alocação dos planos*
11,37%

11,37%
16,43%
%
3,01

16,37%
68,93%

0,26%
Títulos prefixados

3,11%

68,73%

2,98%

71,41%

0,88%

0,53%

0,63%

Visão Vivo

Empréstimos

17,02%

16,39%
68,64%

2,99%

7,58%

11,37%

TCOPrev

TCPPrev

CelPrev
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3,67%

1,06%
11,37%

18,33%

3,33%

21,37%

16,22%
76,87%

%

2,95

68,03%

14,14%

59,29%

92,62%

99,23%

Conservador
Indexado à Inflação

Conservador DI

7%

1,47%

0,77%

2,65%

2,5

Renda Variável

Títulos atrelados à inflação

s
s

Alocação por perfil de investimento*

“A estratégia mais
eficiente para evitar uma
situação de emergência
é a antecipação.”
Patrick Pelloux,

1,93%

Bench RF

www.visaoprev.com.br

11,75%

1º TRI
2,63%

0800 771 7738
(para São Paulo interior e demais estados)

atendimento@visaoprev.com.br

Rentabilidade dos Perfis de Investimentos

Conservador

Can ais de R el ac i ona me nto

1,43%

2,63%

Conservador
*em dezembro de 2014

Moderado

Agressivo
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MIRANTE
Um grande ano
para a Visão Prev
Nem é preciso dizer: todos sabem que
2014 foi um ano particularmente difícil e
desafiador, nos mais diversos aspectos, tanto
no Brasil quanto no exterior. Para a Visão Prev,
os desafios também não foram poucos;
porém, no caso da entidade, eles foram
programados e até mesmo bem-vindos! Sob a
gestão do presidente Stael Prata Silva Filho, a
Visão Prev estabeleceu metas ousadas – e
cumpridas à risca – em direção a dois focos
prioritários: a melhoria nos investimentos e
na comunicação com os participantes.
“Foi um ano bastante intenso”, avalia Stael.
“Nós nos propusemos a fazer um conjunto
grande de mudanças porque vínhamos de um
cenário muito ruim, sob a ótica do
participante, em função da baixa
rentabilidade dos investimentos em 2013 que
teve impacto significativo principalmente
entre os assistidos.” Em entrevista ao Mirante,
Stael mostrou-se muito satisfeito com os
resultados obtidos, não apenas frente à
melhoria na rentabilidade e no
relacionamento com os participantes, mas a
respeito das alterações estruturais feitas pela
entidade. Confira um resumo das principais
conquistas de 2014, segundo Stael:

Informativo da Visão Prev
Sociedade de Previdência Complementar
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O foco principal no ano foi reverter a situação da
rentabilidade, buscando garantir mais estabilidade e
menos volatilidade. Mas não foi um processo simples
porque nós vínhamos de um cenário de composição
da carteira de muito longo prazo. Apesar de não ter
sido um ajuste fácil de fazer, o resultado final que
obtivemos no ano foi bastante interessante, com uma
rentabilidade média dos perfis de 13,5%.
Descontando a inflação anual acumulada de cerca de
6,5%, temos uma rentabilidade real média em torno
de 7% que é um retorno muito bom.

...

Além do resultado numérico, o principal é termos
realizado uma mudança estrutural nas carteiras e
criado Políticas de Investimentos distintas para cada
perfil, com a alteração da parcela de renda fixa que
antes era igual para todos os perfis. Para isso, fizemos
um estudo detalhado que chamamos de “Fronteira
Eficiente” e que nos mostrou como balancear a
relação risco e retorno de forma mais ajustada. Com
esse estudo, conseguimos reduzir a volatilidade e
aumentar a rentabilidade. Na alocação atual, o
participante encontra riscos mais aderentes à
denominação e objetivos de cada perfil.

...

Tínhamos quase 50% da carteira administrada
internamente e decidimos, em conjunto com o
Conselho Deliberativo, externalizar a gestão desses
recursos, através de nossos parceiros de investimento.
Queremos, com isso, alcançar resultados ainda
melhores, utilizando o conhecimento desses
especialistas de mercado. Fazemos a avaliação
contínua de seu desempenho a fim de manter e
privilegiar os que apresentam melhor performance.

VISÃOPREV
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Nessa mesma linha, redefinimos a Política de Investimentos da renda
variável, explorando mais o potencial e o conhecimento dos gestores
externos. Repassamos para eles a responsabilidade de fazer as escolhas
dos papéis a partir de nossas definições prévias em relação a tipos e
formas de investimento, procurando explorar ao máximo a competência
dos especialistas.

...

Fizemos a chamada ‘blindagem’ dos planos de Benefício Definido,
marcando seus investimentos na curva e não mais a mercado. Com isso,
conseguimos reduzir a volatilidade dos resultados de forma significativa.
Essa decisão foi possível uma vez que se trata de um grupo bem
delimitado, do qual conhecemos com clareza a necessidade de recursos.
Foi feito um estudo de ALM específico para esse grupo, avaliando o
casamento dos ativos com o passivo, e aplicamos no mercado a taxas de
juros superiores às taxas atuariais.

...

Nosso Comitê de Investimentos tornou-se mais profissional, focado e
atuante. Ele é hoje composto por dois representantes das
patrocinadoras, um da Visão Prev, um da AVISÃO (participantes) e um
profissional de mercado, sendo os dois últimos remunerados por sua
atuação. Atualmente, esse Comitê é um órgão de assessoramento bem
mais efetivo para a entidade.

...

Para reduzir a inadimplência em nosso programa de empréstimos,
reformulamos suas regras para permitir a concessão de crédito apenas
em situações em que é possível a consignação – para os ativos, via
desconto em folha de pagamento da patrocinadora, e para os assistidos,
via desconto no benefício. Assim, resguardamos o patrimônio dos
próprios participantes.

...

Outro foco de 2014 foi melhorar o processo de comunicação com os
participantes. Procuramos tornar nossa linguagem mais simples e
acessível e buscamos também conhecer melhor os participantes e
segmentá-los por grupos para oferecer uma comunicação mais dirigida.
Avançamos bastante, mas ainda temos um bom caminho pela frente,
sobretudo no conhecimento mais detalhado do participante ativo.

Stael Prata Silva Filho
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A satisfação dos participantes ganhou maior peso entre as metas
estabelecidas para a equipe de gestão, o que demonstra, na prática, nossa
preocupação com o pleno entendimento e atendimento das necessidades de
nosso público-alvo.

...

Criamos a Ouvidoria, em setembro, após identificar sua necessidade ao
monitorar os atendimentos da Central. Trata-se de um canal de recurso para
que o participante possa se manifestar. O volume de demandas é pequeno,
mas elas são importantes para a Visão Prev, porque apontam oportunidades
de melhoria em nossos processos.

...

Criamos também o Canal de Denúncias que existia apenas para os
empregados da entidade e agora está aberto a todos os nossos públicos de
relacionamento: de participantes a fornecedores. Esse canal assegura o
cumprimento de nossos compromissos com a ética e a transparência.

...

Fizemos alguns ajustes em nosso site para tornar sua navegação mais clara e
simples. Ainda teremos outras mudanças, mas já houve uma boa evolução a
partir dos subsídios que recebemos dos participantes, por meio da
colaboração da AVISÃO, e das sugestões recebidas na Pesquisa de Satisfação.

...

Lançamos o novo plano PreVisão que nasceu da necessidade de responder à
demanda dos participantes de ter um cenário de menor volatilidade e maior
previsibilidade, com boa rentabilidade. Para isso, fizemos um desenho
inovador no mercado, com características e regras que foram traçadas
inclusive a partir de focus groups com assistidos. Demos muita ênfase à
comunicação e aos esclarecimentos - com edição especial do Mirante, vídeo,
um simulador bastante simples e amigável, apresentações presenciais e
atendimento pessoal – para que os participantes tenham segurança para
tomar essa decisão que será permanente.

...

Em setembro, começamos o programa Visão Mais Perto que cria a
oportunidade de os participantes estarem conosco em uma reunião
presencial para esclarecer suas dúvidas e receber atendimento pessoal, além
de assistir a uma apresentação sobre um tema que eles mesmos definem.
Fizemos duas edições em 2014 e queremos fazer mais dez em 2015.

...

Desenvolvemos um simulador de renda para os assistidos, bem fácil de
utilizar que permite avaliar, de forma mais concreta, as diferentes opções
existentes antes que o participante faça sua definição.

...

Com tudo isso, a equipe da Visão Prev enfrentou vários desafios, pois os
trabalhos envolveram rupturas e mudanças, inclusive com a quebra de
paradigmas. O time respondeu prontamente e demonstrou criatividade e
inovação como revelam os resultados que apresentamos em nossas ações.
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Ainda
melhor
em 2015
O ano de 2015 encontra
a Visão Prev ainda mais
preparada para oferecer
a seus participantes
produtos e serviços
bem estruturados, com
um atendimento que
busca se aprimorar a
cada dia. Já estão entre
as metas para este ano:

t A implantação do plano PreVisão.

t A continuidade da melhoria do processo de comunicação com os
participantes – principalmente com os ativos, procurando apresentar de
forma mais clara as potencialidades e vantagens de contar com um plano de
previdência complementar.
t Melhorias nos modelos de gestão e controles, visando a excelência na
prestação de serviços, com foco na revisão e consolidação dos processos
tanto internos quanto junto aos fornecedores. Um dos destaques será o
aprimoramento dos sistemas de suporte.

t O relacionamento mais próximo com as patrocinadoras para que elas possam
aproveitar todo o potencial da Visão Prev, visto que a previdência
complementar será um benefício cada vez mais valorizado no país, em
função da pressão sobre o INSS.
t A realização de estudos para a criação de um plano voltado a custear a
assistência médica futura dos participantes ativos, no momento de sua
aposentadoria. Qualquer avanço nesse sentido depende das patrocinadoras
e de regulamentações por parte do governo, mas a Visão Prev quer estar à
frente de modelos inovadores como foi o caso do plano PreVisão.

t A elaboração de estudos que possibilitem oferecer maior flexibilidade nos
investimentos, atendendo à demanda de alguns participantes que gostariam
de contar com a alternativa de investir em mais de um perfil ao mesmo
tempo.
t Soluções com maior mobilidade, permitindo que haja aplicativos específicos
para acessar as informações de participantes através de celulares e tablets.
t A análise de viabilidade da demanda dos assistidos que desejam aportar
novos recursos para a Visão Prev. Este é o caso, por exemplo, de assistidos
que recebem heranças e preferem delegar a gestão desses recursos para a
entidade.

t A extensão da certificação de conformidade com as normas ISO 9001 para os
processos de Contabilidade e Tesouraria.
t A implantação da Gestão Eletrônica dos Documentos (GED) que vai expandir
a digitalização dos documentos da entidade, garantindo sua proteção com
segurança por mais tempo.
t A padronização dos planos CD (de Contribuição Definida) que têm
Regulamentos similares em um único plano. Assim como ocorreu, em 2014,
quando a entidade conseguiu fundir planos BD (de Benefício Definido) com
regras semelhantes em um só plano, o processo visa simplificar a gestão e a
comunicação com os participantes.

t A consolidação do modelo de gestão terceirizada dos investimentos, fazendo
com que o foco da equipe interna da Visão Prev seja estabelecer os desafios
e monitorar o desempenho dos gestores.

