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conscientes

Os assistidos têm, em outubro, a oportunidade de
alterar o valor e a forma de pagamento de seus
benefícios mensais. O que levar em conta na hora
de escolher? Confira nas páginas centrais
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“Seja com o papel ou qualquer outro
recurso que consumimos no dia a
dia, temos milhares de alternativas
para mitigar o nosso impacto no
meio ambiente. A alta demanda por
papel leva ao uso exacerbado de
matérias-primas para sua
fabricação. Uma tonelada de papel
reciclado significa a economia de
dezenas de eucaliptos ou pínus,
árvores utilizadas na produção de
celulose. Na fabricação do papel
reciclado, utiliza-se muito menos
água do que na produção de papel
de primeira geração. Para produzir
uma tonelada de papel reciclado, são
necessários 2 mil litros de água, ao
passo que, no processo tradicional,
este volume pode chegar a mais de
100 mil litros. O Brasil recicla
somente 30% de seu consumo de
papel e ainda pode melhorar muito
se todos fizerem a sua parte.” 

Mariana Valente, coordenadora 
do Programa de Educação 
para Sociedades Sustentáveis 
da WWF-Brasil.

Vamos participar?

A atuação da Visão Prev está essencialmente ligada a
pensar o presente com vistas ao futuro. Este é o princípio
básico de suas atividades que buscam assegurar um amanhã
melhor. A entidade está também aprofundando seu
engajamento em outro aspecto determinante para o futuro: a
sustentabilidade ambiental.

Por esse motivo, agora o Mirante é online, visando reduzir o
consumo de papel, combustível fóssil no transporte dos
exemplares, energia, água e produtos químicos usados, por
exemplo, na produção das tintas. A Visão Prev está, agora,
priorizando a comunicação eletrônica com seus participantes
e assistidos, obtendo também maior conectividade, redução
de custos e agilização nos contatos.

Foi esse princípio que levou à divulgação exclusivamente
online do Relatório Anual 2014. O material pode ser acessado
via hotsite (http://www.relatorioanualvisaoprev.com.br/) ou na
área aberta do site da Visão Prev, com opção em pdf para

impressão. Da mesma forma, o Mirante está disponível na home do site, com
possibilidade de impressão tanto da edição atual quanto das anteriores.

E tem mais: na área restrita do site (com login e senha), o participante ou
assistido tem acesso ao Informe de Rendimento e ao Demonstrativo de
Pagamento que podem inclusive ser salvos em seu computador. Não há
definição de prazo para interrupção da remessa impressa desses
documentos, mas a entidade quer que seu público compreenda a
importância de optar pelo fim do envio em papel. Que tal fazer agora mesmo
essa opção (no menu esquerdo da página principal do site do participante:
Meu Cadastro Æ Dados Pessoais)?

2sustentabilidade

Visão Prev apoia a 
redução do consumo de papel

Quer saber mais sobre como se envolver nesse movimento?
Confira o vídeo da WWF no YouTube: 
canal Programa Água Brasil/Consumo Responsável.

Com o fim da impressão do Mirante, do Informe
de Rendimento e do Demonstrativo de
Pagamento, não seriam mais consumidos, todos
os anos, o equivalente a 338 quilômetros de papel
(se as folhas fossem colocadas lado a lado). Isso
representa 4,5 idas de São Paulo a Santos.

Desde 2012, a Visão não imprime mais um exemplar do
Relatório Anual para cada participante. Naquele ano, foram
impressos a pedido cerca de 400 exemplares; em 2013 e 2014,
foram somente 40. Em 2015, não houve impressões.
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3 entrevista

Um investimento muito vantajoso
Por que aplicar na previdência fechada oferece mais vantagens do que na aberta? 
As entidades fechadas são instituições sem fins lucrativos, o que permite aos seus
gestores decisões de investimento olhando apenas o retorno para o participante.
Também não possuem vínculo com bancos e não são obrigadas a distribuir produtos
financeiros com taxas de retorno inferiores em relação aos melhores produtos do
mercado. Além disso, as taxas de administração da previdência fechada estão entre 0,1%
e 0,5% ao ano, enquanto, nos fundos abertos, elas vão de 1% a 3% ao ano e essa variação
faz uma diferença considerável no médio e longo prazo. Outra vantagem são as
contribuições da patrocinadora que ajudam a incrementar ainda mais os resultados.

A previdência fechada é melhor do que investir “por conta própria” no mercado financeiro?  
É muito bom contar com a assessoria de profissionais capacitados para tomar as
melhores decisões de investimento diante, muitas vezes, de cenários desafiadores.
Consegue-se também maior acesso a produtos financeiros mais adequados ao perfil do
investidor com o objetivo de buscar uma rentabilidade maior, associada a um risco menor.
Nas opções mais conservadoras, a gestão de especialistas garante ao investidor mais
segurança e menores sobressaltos no processo de acumulação de capital. Vale destacar
também que a previdência complementar oferece benefício fiscal a partir da postergação
do pagamento do imposto de renda, sendo que a cobrança só ocorre no resgate do
montante acumulado ou no momento de recebimento da renda. Outra vantagem, também
relacionada à tributação, é a possibilidade de dedução de até 12% da renda bruta na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (isso ocorre somente na previdência
fechada e nos planos PGBL para quem utiliza a declaração completa do IR).

Que riscos o mercado financeiro traz aos investidores “solitários”?
Muitas vezes, o investidor individual não tem o conhecimento e a estrutura necessários
para a tomada das melhores decisões de investimento. Com isso, a perspectiva de
prejuízos financeiros aumenta, podendo até mesmo acabar com a poupança acumulada
em uma vida.

A atual economia em recessão apresenta riscos específicos? Por quê? 
Em momentos de recessão, as oportunidades de investimentos com retorno positivo são
menores e as mudanças de movimento dos ativos financeiros aumentam, o que pode
significar prejuízos no curto prazo. As escolhas dos produtos de investimento devem ser,
portanto, mais criteriosas e demandam um nível adicional de conhecimento.

Como a inflação alta pode elevar ainda mais essa fragilidade?
Um cenário de inflação consistentemente alta tem como principal resultado a perda do
poder de compra da moeda. Dois aspectos se destacam quando olhamos para a
sensibilidade dos investimentos a condições como esta: 1) a necessidade de encontrar
oportunidades de ganho acima da inflação para remunerar o capital investido e manter o

poder de compra da renda futura; 2) a maior volatilidade observada nos ativos
financeiros de longo prazo.

Em relação aos benefícios disponíveis, por que é recomendável ter uma
previdência complementar? 

Nem sempre os sistemas públicos de previdência são suficientes para atender
às necessidades financeiras de longo prazo das pessoas. Neste caso, a
previdência complementar cumpre as funções de poupança, complemento da
aposentadoria e diversificação da carteira de investimentos, além de ter o
benefício fiscal como já foi citado.

No final de agosto, a
pesquisa Focus, do Banco
Central, indicou que o
IPCA, índice de inflação
calculado pelo IBGE, deve
chegar a 9,29% neste ano,
enquanto o PIB terá uma
queda de 2,06%. O Banco
Central confirmou,
portanto, aquilo que 
os brasileiros já estão
sentindo na prática: 
a economia está em
recessão. Diante desse
cenário, contar com 
os especialistas da 
Visão Prev para gerir 
seus investimentos pode
fazer muita diferença!
Confira, ao lado, a
entrevista com o
economista Antônio
Carlos Castro Louro, da
MB Associados, sobre as
vantagens da previdência
complementar fechada:
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Conhecimento é essencial
Recentemente, a Visão Prev realizou uma pesquisa junto
a seus assistidos. Para 26% dos entrevistados, o
benefício da entidade representa de 30% a 60% de seu
rendimento mensal. Ou seja, o plano de previdência
complementar tem um peso relevante no equilíbrio
financeiro desses assistidos. Mesmo assim (e aí está o
dado mais preocupante da pesquisa!), 51% não têm
conhecimento sobre o término de seu benefício na Visão
Prev. Este dado demonstra a importância de se informar
a respeito de seu plano e utilizar o Simulador do
Assistido na hora da decisão. Em caso de dúvida, a
Central de Atendimento está pronta para fornecer todos
os esclarecimentos necessários.

o   Nas três simulações, todas as variáveis são as mesmas, com exceção do
percentual do saldo definido. Ou seja, são iguais: o valor do patrimônio no
plano (R$ 300.000), a opção de renda (Percentual do Saldo), o reajuste
(anual), a taxa de juros real estimada (4% ao ano, ou seja, 0,33% ao mês) e
o saque à vista (0%).

      Dessa forma, o único fator que se altera é a definição do percentual do
saldo que o assistido quer receber. Quanto maior o percentual, maior o
valor inicial do benefício e menor seu valor após 30 anos - isso ocorre
justamente porque um benefício mais elevado retira uma fatia maior do
patrimônio todo mês. Quanto maior for essa fatia em relação à taxa de
juros real, mais rapidamente seu patrimônio pode se esgotar, pois os
rendimentos mensais não conseguem “compensar” as retiradas.

      Isso ocorre na situação 1: com uma retirada de 0,60% (portanto, quase o
dobro da taxa de juros real, de 0,33%), o saldo em conta termina em 50
anos. Após 30 anos, o benefício, que era inicialmente de R$ 1.800, será de
R$ 563.

Durante o mês de outubro, os
assistidos dos planos Visão Telefônica,
Visão Multi, Visão TGestiona, Visão
Terra, VivoPrev e TVA poderão alterar o
valor e a forma de pagamento de seu
benefício. A mudança irá vigorar a
partir de janeiro de 2016 e deve levar
em conta não apenas suas
expectativas em relação ao seu
patrimônio na entidade, mas também a
realidade econômica do país.

No que diz respeito à economia, o
comportamento dos juros e da inflação
é muito importante. No final de julho, o
Comitê de Política Monetária (Copom)
do Banco Central aprovou a sétima alta
consecutiva da taxa básica de juros, a
Selic, que passou para 14,25% ao ano.
Este é seu maior patamar em nove
anos. Aparentemente boa para os
investimentos em renda fixa de curto
prazo, a elevação está sujeita, porém, a
outro aspecto do atual momento
econômico: o aumento da inflação.
Segundo estimativa do Banco Central
no final de agosto, a expectativa é que
o IPCA, índice de inflação medido pelo
IBGE, feche o ano em 9,28%. 

Esses dois fatores são essenciais
na tomada de decisão sobre o
percentual de retirada mensal dos
aposentados e pensionistas que
escolhem a modalidade “Percentual do
Saldo”. Isso porque a relação entre a
taxa de juros real (ou seja, juros
apenas, sem levar em conta a inflação)
e o percentual definido pelo assistido é
determinante para a maior ou menor
duração de seu patrimônio no plano.
Para ilustrar na prática esse impacto, a
área de Investimentos preparou,
utilizando o simulador disponível no
site da Visão Prev, três situações
diferentes. Acompanhe:

Suas escolhas e a gest      
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5 planejamento

As opções disponíveis
De acordo com as regras de seu plano,
em outubro, cada assistido pode definir:

• se pretende realizar algum saque (o
limite é de 30% do saldo, incluindo
saques anteriores)

• se quer alterar o tipo de renda
recebido (Prazo Definido ou
Percentual do Saldo)

• a forma de reajuste do benefício
(mensal ou anual)

Uma boa tomada de decisão leva em
consideração não apenas o benefício 
da Visão Prev, mas o patrimônio do
assistido como um todo – suas retiradas
em cada investimento e a relação
risco x retorno do portfólio global.

O SIMULADOR PARA ASSISTIDOS
ESTÁ DISPONíVEL NA ÁREA
ABERTA DO SITE DA VISãO PREV.
VOCê PODE FAzER QUANTAS
PROjEçõES QUISER PARA
ENTENDER O IMPACTO DAS
DIFERENTES VARIÁVEIS.

Os assistidos que têm como opção o
“Prazo Definido” podem checar o total de
parcelas recebidas e faltantes na área
restrita do site da Visão Prev (com seu
login e senha) na seção Benefícios.

Com a certificação garantida!
Em julho, os especialistas da Bureau Veritas auditaram as atividades da Visão Prev e concederam, mais uma
vez, a recertificação de conformidade com as normas ISO 9001 para os processos ligados às áreas de
Relacionamento, Comunicação, Empréstimos, Investimentos, Seguridade, Benefícios e Atuarial. A recertificação
demonstra a continuidade da excelência do trabalho realizado pelos profissionais da Visão Prev e seu esforço
em oferecer o melhor em produtos e serviços para seus participantes e assistidos.

A situação 2 mostra uma retirada equivalente à taxa de juros real, de 0,33%
mensais. Nesse caso, o saldo remanescente é levemente reduzido, assim
como o valor do benefício que vai de R$ 990 para R$ 891, após 30 anos.

Na situação 3, a retirada é de 0,31% (ou seja, menor do que a taxa de juros
real), o que traz uma característica perpétua ao saldo e reduz o benefício
em apenas R$ 26 em 30 anos (de R$ 930 para R$ 904).

    gestão de seu patrimônio no plano
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6fica a dica

“O físico Albert Einstein afirmou 
que os juros compostos são a força
mais poderosa do universo. E, de fato,
é assim: no longo prazo, eles são
capazes de multiplicar nosso
patrimônio de modo exponencial. 
São uma verdadeira máquina de fazer
dinheiro”, explica o assistido da Visão
Prev Antônio Carlos Mendonça que
está sempre pensando em formas de
usufruir melhor as vantagens de seu
benefício e contribuir para que outros
participantes façam o mesmo. 
“Por isso, os mais jovens devem
iniciar cedo seus investimentos de
longo prazo, como a previdência
complementar, pois terão os juros
compostos atuando a seu favor
durante 20, 30, 40 anos. Ou seja, em
vez de fazer financiamentos para
cobrir gastos muitas vezes
desnecessários, eles devem poupar.
Com o tempo, uma pequena quantia
rende muito. Essa mudança de atitude
de gastador para poupador é
indispensável!” Entenda a dica do
engenheiro Mendonça nos exemplos a
seguir, utilizando o simulador de renda
disponível no site da Visão Prev:

Juros compostos: 
“uma máquina de fazer dinheiro”

Se um assistido não quiser receber seu benefício por seis anos,
deixando os recursos aplicados no plano para iniciar a retirada
somente no sétimo ano, seu patrimônio saltará de R$ 1.000.000 para
R$ 1.378.843 apenas pela ação cumulativa dos juros compostos (os
famosos juros sobre juros). Esta simulação foi realizada para o plano
PreVisão, com a estimativa de uma taxa real anual de 5,50%

Exemplo 1

Exemplo 2
“Se aos 20 anos de idade, uma pessoa depositar R$ 100 por mês
durante 10 anos, parar de aplicar e deixar o dinheiro rendendo até os
60 anos, ela terá um saldo de R$ 47.580. Mas se começar só aos 30
anos, depositando o mesmo valor por 10 anos, parar e deixar rendendo
até os 60 anos de idade, ela terá R$ 32.143. Da mesma forma,
começando aos 40 e 50 anos de idade, chega-se a R$ 21.715 e 
R$ 14.670. Na lógica, investiu-se o mesmo valor, pelo mesmo período
com a mesma hipótese de rentabilidade (de 4% ao ano), porém quem
começa a investir desde cedo acaba se dando melhor no final.” 

Ednei Delfim, da Towers Watson Brasil.

Assista ao vídeo sobre esse tema no YouTube: 

canal Towers Watson/Poder dos juros.

Compartilhe suas dicas e sugestões ligadas ao
seu plano e à previdência complementar com os
demais participantes da Visão Prev! É só enviar
um e-mail para comunicacao@visaoprev.com.br

20
anos

30
anos

40
anos

50
anos

60
anos

60
anos

60
anos

60
anos

R$ 47.580

R$ 32.143

R$ 21.715

R$ 14.670
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7 com a palavra

Que tal contar sua história no
Mirante? Envie e-mail para
comunicacao@visaoprev.com.br 
e compartilhe sua experiência de
sucesso com a previdência
complementar.

Vivendo o tempo com tempo

Infância no interior
Nasci na roça, em jaú, no interior de São Paulo. Meu pai era lavrador, tínhamos fartura
de alimentos, mas havia carência de outras coisas. Meus seis irmãos e eu íamos de
bicicleta ou a pé para a escola, na cidade, percorrendo dez quilômetros diariamente,
entre ida e volta. Sem dúvida, foi uma vida sofrida, com muitas dificuldades. Hoje,
porém, o que me deixa satisfeita é que todos venceram e são pessoas íntegras. 

Sonho alcançado
A família era muito grande e todos tinham de ajudar. Comecei a trabalhar aos onze
anos, quando mudamos para São Paulo. Aos 17 anos, já era escriturária em um
pequeno estabelecimento no Bom Retiro, mas na hora do almoço saía para procurar
um emprego melhor, pois queria uma colocação em uma empresa grande. Um dia,
passando pela Rua Major Sertório, vi uma placa no prédio da Telesp: precisa-se de
datilógrafa! já na entrevista, me dei conta de que meu sonho estava se concretizando. 

Realização 
Na época, eu tinha o salário mais alto da família, era a que trabalhava na melhor
empresa e também a primeira que cursava faculdade. Ao longo da minha vida
profissional, tive ótimas oportunidades - além das promoções, havia os concursos
internos. Assumi diversas posições de muita responsabilidade ligadas à presidência e
meu último cargo foi como analista de gestão. A Telesp, depois Telefônica, foi um caso
de amor na minha vida: havia ali grande consideração e respeito pelo conhecimento
dos profissionais.

O impacto
Desliguei-me da empresa definitivamente em março de 2012. O primeiro dia de
aposentada foi difícil demais! Por muito tempo, foi como um filme de terror, eu chegava
a ter pesadelos relacionados ao trabalho: sentia falta do dia a dia, do ambiente, dos
colegas... Aos poucos, fui me acostumando e percebi que podia me dedicar mais ao
meu filho, ao meu marido e fazer coisas para mim.

Enfim, adaptada
Aprendi a aproveitar a vida. O mais interessante é ter o privilégio de viajar com a família
sem precisar contar os dias de férias. Uma vez por ano fazemos uma grande viagem e
gosto muito de programar todos os detalhes nos meses que antecedem nossa ida. Há
três anos, pratico pilates - uma das minhas atividades prediletas. Sem dúvida, é um
privilégio poder fazer sistematicamente as coisas que nos dão prazer. É aí que entra a
previdência complementar, estou colhendo os frutos desse investimento fundamental
para a minha tranquilidade.

Pensando no futuro
Sempre fui uma disseminadora entre os mais jovens da importância da previdência
complementar, pois considero um benefício maravilhoso. Alguns diziam, às vezes, que
era difícil separar os recursos para as contribuições e eu respondia: “Não, é o seu
futuro, lá na frente você vai valorizar muito e viver com mais segurança. Não dá para
contar apenas com a previdência oficial, pois o benefício é muito baixo.” Meu filho tem
18 anos e pago uma previdência privada para ele desde que tinha 7 anos.

Depois de mais de 40 anos na ativa, Vera Lucia Ciani Aro descobriu que a
vida de aposentada também é muito boa. Mas ela demorou a se
acostumar à nova etapa, sentiu falta do dia a dia, dos colegas, de tudo...
Hoje, já está totalmente adaptada e feliz. Conheça sua trajetória nessa
entrevista para o Mirante Visão Prev:

Em Los Angeles, com o filho Afonso
Henrique e Afonso, seu marido.

Confira mais
fotos na galeria
do Mirante online.
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8seu patrimônio

ChatOnline

Desempenho dos investimentos
(Agosto de 2015)
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 blicação. Coorde nação: Carla Tassini Bonzo e Teresa Westin. Con se lho Deli be rativo: Paula Bragança
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Rentabilidade Gerencial Consolidada
Segmento              1º TRI               2º TRI             jul/15             ago/15         ACUM. 2015
Renda Fixa              3,69%                4,06%               0,50%              -1,21%                 7,13%  
Renda Variável       -0,03%                2,74%              -2,15%             -6,69%                 -6,22%
Empréstimos          4,27%                5,15%               1,55%               1,33%                 12,82%  
Global                       3,52%                4,00%               0,37%              -1,45%                 6,49%

Rentabilidade dos Planos
Planos                    1º TRI               2º TRI             jul/15             ago/15         ACUM. 2015
Visão Vivo               2,94%                4,13%              -0,12%             -2,78%                 4,09%
CelPrev                    2,92%                4,15%              0,03%              -2,68%                 4,35%
TCOPrev                  2,98%                4,14%              -0,12%             -2,76%                 4,16%
TCPPrev                  2,94%                4,12%              -0,12%             -2,78%                 4,07%

Rentabilidade dos Perfis de Investimentos
Perfil                       1º TRI               2º TRI             jul/15             ago/15         ACUM. 2015
Conservador           3,97%                3,66%              0,96%              -1,15%                 7,56%
Moderado               2,96%                4,15%              -0,13%             -2,71%                 4,19%
Agressivo                2,74%                4,50%              -0,78%             -2,91%                 3,42%
Cons. Index Infl.     2,37%                6,74%              -2,46%             --4,54%                1,73%
Conservador DI      2,95%                3,06%              1,20%              1,13%                 8,58%

Indicadores Financeiros
Indicadores           1º TRI               2º TRI             jul/15             ago/15         ACUM. 2015
Poupança               1,82%                1,92%              0,73%              0,69%                 5,25%
IPCA                         3,83%                2,26%              0,62%              0,22%                 7,06%
CDI                           2,81%                3,02%              1,18%              1,11%                 8,35%  
SELIC                       2,82%                3,03%              1,18%              1,11%                 8,37%
Bench RF                3,60%                4,05%              0,44%              -1,67%                 6,46%  
Ibovespa                 2,29%                3,77%              -4,17%             -8,33%                -6,76%  
IBrX                          2,38%                3,94%              -3,44%             -8,25%                -5,73%
Bench RV                2,38%                3,94%              -3,44%             -8,25%                -5,73%

Canais de
Relacionamento

5508 8000
(para São Paulo capital, Grande 
São Paulo e chamadas de fora 
do país)

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

atendimento@visaoprev.com.br 
facebook.com/visaoprevprevidencia 
Programa Visão Educa:
www.visaoeduca.com.br
www.visaoprev.com.br

De segunda a
sexta-feira

das 7h às 19h

*em agosto de 2015

Quer saber mais sobre 

os investimentos da 

Visão Prev? Então, confira as

tabelas comentadas no site

www.visaoprev.com.br.

Alocação dos planos*

Alocação por 
perfil de investimento*

Títulos atrelados à inflação

Títulos prefixados

Títulos pós-fixados

Renda Variável

Empréstimos

Visão Vivo

TCOPrev

TCPPrev

CelPrev

74,31%9,25%

0,21%

0,72%

15,51%

74,25%9,24%

0,36%

0,72%

15,43%

76,31%
9,50%

0,54%

0,74%

12,91%

74,14%9,23%

0,60%

0,72%

15,31%

Conservador

Moderado

Agressivo

Conservador
Indexado 
à Inflação

87,92%

1,41%

0,42%

10,25%

53,90%

22,85%

2,58%

0,60%
20,07%

Conservador DI

99,00%

1,00%
90,66%

2,17%

3,27% 3,90%

73,75%9,18%

1,50%

0,71%

14,86%
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