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É isso mesmo! O Programa Visão Educa quer envolver cada vez mais

os participantes e assistidos em suas iniciativas. Por isso, está abrindo

a oportunidade para que você indique empresas, escolas e faculdades

para receber as apresentações lúdicas do Visão de Futuro Kids 

(para alunos do Ensino Fundamental) e as palestras do Visão de Futuro

(para empresas e instituições de ensino superior).

Desde sua criação, em 2010, o Visão Educa vem expandindo suas

ações e adequando seus conteúdos para diferentes públicos. Para

participar desse movimento com sua indicação, mande um e-mail para

visaoeduca@visaoprev.com.br, com o nome da escola, faculdade ou

empresa, pessoa de contato, telefone e endereço.

AumENtE VOCê tAmBém SEuS CONhECimENtOS SOBrE FiNANçAS E PrEViDêNCiA,

ACOmPANhANDO O BlOg DO ViSãO EDuCA!

www.visaoeduca.com.br

VAGAS PARA

Escolas • Faculdades • Empresas

MOTIVO

Participação no Visão Educa

Foi realizada, de 6 a 24 de janeiro, mais uma Pesquisa de Satisfação com os

participantes e assistidos de todos os planos da Visão Prev. O convite para responder às

24 questões da pesquisa foi feito por e-mail, contendo um link direto para o questionário

que manteve basicamente a mesma estrutura do ano anterior para permitir a

comparação dos dados.

Nesse momento, está sendo feita a tabulação dos resultados. Após sua consolidação 

e análise, as informações serão utilizadas no plano de gestão estratégica da Visão Prev 

e compartilhadas com todos os participantes. Neste ano, a Pesquisa de Satisfação vem 

se somar aos dados das pesquisas de opinião feitas no segundo semestre de 2013. 

Esses levantamentos fazem parte do esforço da Visão Prev de operar de maneira alinhada

com as expectativas e necessidades de seu público-alvo.

Pesquisa de Satisfação:
uma baliza essencial

Distribuição do Fundo de Sobras
Os participantes que em 31 de dezembro eram ativos,

autopatrocinados, BPDs ou assistidos (que iniciaram a concessão 

em 2013) e fizeram contribuições ao longo do ano receberam sua

parte no Fundo de Sobras em janeiro de 2014. O Fundo de Sobras

corresponde à parte da Conta da Patrocinadora não resgatada pelos

participantes desligados do plano durante 2013. Desse total, 50% são

usados pela patrocinadora para abatimento de suas contribuições 

no ano seguinte e 50% são direcionados ao Fundo de Sobras, onde 

é dividido entre os participantes contribuintes. O valor distribuído é

proporcional ao total de contribuições feitas no decorrer de 2013 e os

recursos são alocados no saldo da Conta de Participante (para ativos,

autopatrocinados e BPDs) ou creditados na folha de pagamento 

(para assistidos). Vale lembrar que quem não fez contribuições não

tem direito a essa vantagem adicional oferecida pela patrocinadora.
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Tudo sobre o seu 
perfil de investimento
(e sobre as outras 
4 opções também!)

O que você gostaria de saber sobre seu perfil de investimento? Quais seus

objetivos? tipos de investimento? Que riscos apresenta? Qual o impacto da

marcação a mercado sobre suas aplicações? Essas e muitas outras questões são

abordadas em um material muito especial que a Visão Prev disponibilizou, em

dezembro, para todos os participantes: as lâminas de informações Essenciais.

Elaboradas pela Divisão de investimentos e Planejamento, com a

colaboração do Comitê de investimentos e aprovadas pelo Conselho

Deliberativo, as lâminas têm como objetivo auxiliar os participantes a

compreender melhor o funcionamento de seu perfil e das outras quatro 

opções disponíveis. Dessa forma, suas decisões poderão ser mais conscientes 

e embasadas durante as campanhas de migração, realizadas nos meses 

de julho e dezembro.

“Esse tipo de material costuma ser utilizado por instituições financeiras 

para apresentar seus fundos de investimento aos clientes, mas é uma iniciativa

inovadora da Visão Prev entre as entidades fechadas de previdência

complementar”, explica leonardo Dias, da área de investimentos da 

Visão Prev. “As lâminas oferecem, com muita transparência, uma visão

completa e detalhada de cada perfil, possibilitando inclusive comparar as cinco

opções em relação a sua composição, riscos e principais características.” 

O material está disponível no site da Visão Prev, na área restrita, em 

Seu Plano Æ Documentos Diversos. Vale a pena conferir!

As alterações na Política de investimentos para 2014
Como acontece todos os anos, a Política de investimentos da Visão Prev foi revista em dezembro. As mudanças

visam adequar as referências (benchmarks) à estrutura das aplicações em 2014 e manter a visão de longo prazo,

considerando a necessidade de reinvestimentos em renda fixa e maior participação de gestores especialistas 

na renda variável. Aprovada pelo Conselho Deliberativo, a nova Política teve duas alterações básicas:

• O benchmark para as aplicações em renda fixa sofreu um ajuste, sendo agora: 65% em títulos públicos 

e privados indexados à inflação (esse limite era de 70%), 10% em títulos prefixados (antes, 20%) e 25% em

títulos indexados ao CDi (antes, 10%). As metas para o perfil Conservador indexado à inflação continuam

iguais: 95% em títulos indexados à inflação e 5% em títulos indexados ao CDi.

• O benchmark de renda variável permanece o mesmo, mas foi definido aumento da alocação no segmento

para os perfis moderado e Agressivo, atendendo às solicitações dos próprios participantes, identificadas 

na pesquisa de opinião. No moderado, a exposição ficará em torno de 18,75% (antes, era de cerca de 13%) 

e no Agressivo, será de aproximadamente 28,75% (a anterior era de cerca de 23%).

A Política completa pode ser acessada no site da 

Visão Prev Æ Área Restrita Æmeu Plano Æ Documentos Diversos.
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No segundo semestre, começa 

o recadastramento on-line dos

aposentados por tempo de

contribuição e por invalidez de todos

os planos da Visão Prev. A novidade 

irá facilitar a atualização dos dados,

garantindo mais agilidade com total

segurança. A realização anual do

recadastramento atende a uma

exigência legal que determina que os

sistemas de informações das entidades

de previdência complementar devem

ser confiáveis e atualizados. Evita-se,

assim, uma série de problemas como 

o pagamento indevido de benefícios 

e a falta de acesso a correspondências

e comunicados em função de

endereço incorreto (residencial ou

eletrônico). Por isso, a legislação 

prevê a suspensão do benefício se o

participante não realizar o processo

dentro do prazo estabelecido pela

entidade – no caso da Visão Prev, 

os assistidos receberão no início 

do processo uma mensagem com 

os prazos para o recadastramento.

Veja o passo a passo do 

procedimento via internet.

j Acesse a área restrita ao participante no site da Visão Prev

j Entre em “meu Cadastro”

j Ao aparecer a tela “recadastramento”, clique no botão “Solicitar”

j Você estará dentro de seu cadastro e poderá alterar alguns dos dados (como

endereço, telefone e e-mail). Outros devem ser solicitados à Visão Prev,

juntamente com os devidos comprovantes como folha de cheque ou declaração

de titularidade emitida pelo banco conveniado para mudança de dados bancários

ou certidão de casamento ou divórcio para alteração de estado civil.

j Após a atualização dos dados, retorne à tela anterior, na qual estará

disponível o formulário de recadastramento que precisará ser impresso 

e assinado, com reconhecimento de firma por autenticidade em cartório.

j O formulário deve, então, ser encaminhado à Visão Prev (com eventual cópia

da documentação necessária, quando for o caso) pela Caixa Postal 65.161, CEP

01318-970. Após o recebimento, será feita a validação dos dados e

documentos para finalização do processo e garantia de continuidade do

pagamento do beneficio.

os aposentados podem

aproveitar para revisar e

atualizar as informações dos

seus beneficiários. se houver

mudanças, devem imprimir o

formulário com as alterações e

enviar para a Visão Prev. 

As alterações dos beneficiários

só serão efetivadas após o

recebimento do formulário

assinado.

Atenção! O processo on-line é apenas para

aposentados e aposentados por invalidez.

Os pensionistas continuarão fazendo o

recadastramento via formulário que será

encaminhado por e-mail ou correio. 

os aposentados por tempo de contribuição

e por invalidez que não acessam a internet

devem entrar em contato com a Central 

de Atendimento para serem auxiliados

pelos analistas.
os PARticiPAntes AtiVos tAmBém DEVEm mANtEr SEuS DADOS Em DiA. POrtANtO,

SEmPrE QuE hOuVEr AltErAçãO DE ENDErEçO, E-mAil Ou EStADO CiVil, POr

ExEmPlO, é PrECiSO AtuAlizAr SuAS iNFOrmAçõES juNtO à ViSãO PrEV.

O recadastramento será on-line



Agora ,  o participante pode indicar livremente seus

beneficiários e escolher os percentuais a eles devidos.

Fique atento aos próximos comunicados para fazer

suas escolhas diretamente pelo site da Visão Prev.

como ficou

1. o participante pode

definir livremente quem

são seus beneficiários

indicados, mesmo que

não tenha nenhum

vínculo familiar ou de

dependência econômica

com o participante. 

2. na ausência de

beneficiários indicados

recebem os

beneficiários legais, e

na sua ausência, os

herdeiros.

3. o participante ou

assistido poderá indicar

o percentual devido a

cada um de seus

beneficiários.
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Você escolhe
quem quiser
como
beneficiário

uma mudança nos regulamentos dos planos

Visão telefonica, Visão tgestiona, Visão terra,

Visão multi e Vivo Prev, aprovada pela

Superintendência Nacional de Previdência

Complementar (Previc) em dezembro, irá

possibilitar maior flexibilidade e autonomia 

para seus participantes e assistidos. Eles podem

agora determinar livremente quem receberá 

seu saldo acumulado em caso de falecimento.

A regra anterior seguia como prioridade para

pagamento de Pensão por morte os beneficiários

legais e, somente na ausência destes, os

beneficiários indicados. Os beneficiários legais

são o cônjuge ou companheiro, filho e enteado

solteiros menores de 21 anos e os inválidos

(reconhecidos pelo iNSS), filho e enteado 

solteiro maiores de 21 anos e menores de 24

anos estudantes em curso do ensino superior 

e o inválido sem limite de idade. 

Com a alteração, a prioridade no

recebimento será dos beneficiários indicados.

Ou seja, o participante define livremente 

seus beneficiários, podendo escolher qualquer

pessoa física e determinar inclusive o

percentual a ser direcionado a cada uma, caso

haja várias. Para que as novas regras tenham

efeito prático, o participante ou assistido

precisa manter seu cadastro atualizado,

alterando-o sempre que necessário.

como era

1. Em caso de falecimento do 

participante, na ordem e recebimento 

do benefício de pensão por morte, em

primeiro lugar estavam aptos a receber 

os beneficiários legais, ou seja,os filhos 

e os enteados de até 21 anos, o cônjuge,

o(a) companheiro(a), desde que

reconhecidos pela previdência social, 

o filho e o enteado solteiros, maiores de

21 anos de idade e menores de 24 anos,

desde que estudantes em curso superior

oficialmente reconhecido, e o inválido,

sem limite de idade.

2. Na ausência de beneficiários legais

recebiam os beneficiários indicados 

e na ausência destes os herdeiros.

3. O benefício de pensão por morte era

dividido em partes iguais entre os

beneficiários legais.

não mudou...

•  O beneficiário legal recebe benefício

na forma de renda mensal e o

beneficiário indicado e herdeiros

recebem em parcela única.

•  Apenas o beneficiário legal recebe 

o saldo de conta projetado.

Resumindo...
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Importante
O limite para dedução 

das contribuições aos

planos de previdência

complementar é de 12%

do total de rendimentos

tributáveis que incluem,

ganhos com aluguéis 

e pensão judicial, entre

outros. O programa 

da receita Federal

desconsidera o valor

declarado acima 

desse limite.

Entra ano, sai ano e os

brasileiros já sabem que

têm um compromisso

marcado para os meses

de março e abril: 

com a papelada e a

calculadora para fechar

sua Declaração de Ajuste

Anual do imposto de

renda. Quem recebeu, 

em 2013, rendimentos

tributáveis acima do 

limite determinado pela

receita Federal ou tinha em

31 de dezembro posse ou

propriedade de bens ou

direitos de valor superior 

ao estabelecido para a

declaração deverá concluir 

os cálculos até 30 de abril.

Confira, a seguir, as

informações mais

importantes em relação 

ao seu plano de 

previdência complementar.

Assistidos
Os participantes que obtiveram Aposentadoria e Pensão por morte ou fizeram o resgate

de contribuições em 2013 receberão via correio até o dia 28 de fevereiro, o informe de

rendimentos da Visão Prev. O documento também está disponível no site da entidade, em

minha Conta Æ informes de rendimentos. Confira item por item o que consta no informe:

s

*Para participantes com mais de 65 anos, o valor da parcela mensal de isenção do imposto de renda é r$ 1.710,78, totalizando 
no ano r$ 20.529,36 (2013).

**Dependentes de imposto de renda (r$ 2.063,64 por pessoa por ano); Pensão Alimentícia; parcela isenta do imposto de
renda (r$ 20.529,36 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.

isto é

visão educa
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Mais um encontro                      com o leão

Autopatrocinados
Os participantes autopatrocinados receberão por e-mail, até 28 de

fevereiro, o informe de Contribuições para sua declaração no local

destinado à dedução de contribuições à previdência privada. 

Atenção: os participantes ativos que ao longo do ano de 2013 se tornaram

autopatrocinados receberão da patrocinadora o informe de rendimentos

do período em que estiveram ativos e da Visão Prev o informe 

de Contribuições do período em autopatrocínio. Os dois documentos 

deverão ser utilizados para preenchimento da Declaração Anual.

Ativos
Os participantes ativos receberão de suas empresas o informe de

rendimentos, no qual constam, entre outras informações, os valores 

de suas contribuições ao plano de previdência descontadas em folha de

pagamento ao longo de 2013. Quem fez Contribuições Suplementares 

ou Esporádicas* (através de boletos, ou seja, efetuadas diretamente 

para a Visão Prev) precisa somar esses valores ao total informado pela

patrocinadora para chegar ao valor final que será indicado no campo

relativo à dedução de contribuições à previdência privada.

A Visão Prev encaminhará por e-mail, até 28 de fevereiro, a esses

participantes o informe com o valor total de suas Contribuições

Suplementares ou Esporádicas para facilitar a realização do cálculo

necessário. O documento também se encontra no site da entidade, 

em minha Conta Æ informes de rendimentos.

*Contribuições Suplementares ou Esporádicas são contribuições de valor e

frequência livremente escolhidos pelo participante, conforme o regulamento de

cada plano, e com recolhimento efetuado diretamente à Visão Prev e não em folha

de pagamento. A nomenclatura das contribuições varia entre os planos – em caso

de dúvida consulte o regulamento.

s
s

um erro muito frequente

As contribuições sobre seu plano devem ser

informadas utilizando a razão Social e o CNPj da

Visão Prev (e não de sua empresa).

Razão social:

Visão Prev sociedade de Previdência complementar

cnPJ: 07.205.215/0001-98

informar como Fonte Pagadora a
Razão social e o cnPJ da Visão Prev. 

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

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

saldo das contribuições efetuadas de
1989 a 1995, não sujeito à tributação.

total dos valores líQuiDos recebidos,
com o valor do Abono Anual***.

total do imposto de Renda retido
mensalmente, sem o valor do Abono Anual.

Recebimento líQuiDo referente ao Abono recebido no
mês de dezembro, já descontado o imposto de Renda**.

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

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.

total dos valores bRutos recebidos
pelos participantes com doença grave.

total das parcelas isentas
do imposto de Renda*.

Dúvidas? Consulte o blog do

Visão Educa que traz notícias e

informações atualizadas sobre o

ir. informe-se também no site

www.receita.fazenda.gov.br.
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Desempenho dos investimentos
(janeiro a dezembro de 2013)

mirante Visão Prev é um informativo bi -
 mes  tral da Visão Prev Sociedade de Pre -
 vi dên cia Complementar, Caixa Pos tal
65.161 – CEP 01318-970. A entidade não
se responsabiliza por decisões to madas
com base nas matérias di vul ga das nesta
pu  blicação. coordenação:  Ana Carolina
Viana e maria luiza jardim. con se lho

Deli be rativo: gilmar roberto Pereira
Camurra, Bre no rodrigo Pacheco de
Oliveira, Fran cisco Carlos de Araújo,
marcos Amadeu, Paula Bragança França
mansur, Paulo Sérgio Furukawa, Sandra
maria lima, Stael Prata Silva Filho e
Vasco gruber Franco. con se lho Fiscal:

Diana Policarpo Choucair ramos,
Adriano leffa Chies, Alexandre Cruz
Alves, Alipio Alves torres junior, Clóvis
Delboni Filho, joão Orlando lima Car -
neiro, mar celo Barbosa Correa,  Os -
waldo Vieira da luz e rodrigo rossi mo -
nari. Di re to ria exe cutiva: Ademir josé
mall mann, éder Carvalhaes Costa Silva,
mar   celo Domin gos Pezzutto e joão
marcos ruzzante. ela bo  ra ção: Pa la vra.
Oficina de textos, fone: (11) 3034-0007.
edi to ra: Beth leites (mtb 20.273/SP).
Acom pa nha mento: Vera Bella. Projeto

Gráfico: lu cia  ne ramos. im pres são:

Fabracor. tira gem: 17.152 exemplares.

títulos atrelados à inflação títulos prefixados títulos pós-fixados

Renda Variável empréstimos

Alocação por perfil de investimento*

conservador moderado Agressivo conservador indexado
à inflação

68,93%
16,46%

58,92% 50,82%
94,15%

1,69%

1,71%

12,92%

14,25%

14,08%

11,04%

9,53%

12,14%

3,26%

24,25%

1,20%

4,65%

Visão Vivo tcoPrev tcPPrev celPrev

59,79% 59,70% 59,38% 62,33%
14,28%

11,21% 11,18% 11,13%
11,68%

14,24% 14,17%
14,88%

s s

Alocação dos planos*

s s

“Devemos procurar
ser mais pais do nosso
futuro do que filhos 
do nosso passado.” 

Miguel de Unamuno, 
ESCRITOR ESPANHOL.

*em dezembro de 2013

R e n t a b i l i d a d e  G e r e n c i a l  c o n s o l i d a d a

segmento 1º tRi 2º tRi 3º tRi 4º tRi Acum. 2013

Renda Fixa -2,90% -6,08% -1,29% -2,40% -12,14%

Renda Variável -2,90% -8,66% 7,01% 0,63% -4,50%

empréstimos 3,77% 3,18% 2,01% 2,55% 12,01%

Global -2,81% -6,11% -0,79% -2,15% -11,41%

R e n t a b i l i d a d e  d o s  P l a n o s

Planos 1º tRi 2º tRi 3º tRi 4º tRi Acum. 2013

Visão Vivo -2,94% -6,05% -0,02% -1,68% -10,36%

celPrev -2,73% -5,80% -0,42% -2,00% -10,58%

tcoPrev -2,85% -6,02% 0,02% -1,81% -10,34%

tcPPrev -2,84% -6,03% -0,02% -1,74% -10,32%

R e n t a b i l i d a d e  d o s  P e r f i s  d e  i n v e s t i m e n t o s

Perfil 1º tRi 2º tRi 3º tRi 4º tRi Acum. 2013

conservador -2,55% -5,52% -0,98% -2,10% -10,75%

moderado -2,59% -5,94% 0,05% -1,75% -9,93%

Agressivo -2,50% -6,08% 0,90% -1,40% -8,90%

cons. index infl. -4,18% -8,95% -3,00% -4,14% -18,87%

i n d i c a d o r e s  F i n a n c e i r o s

indicadores 1º tRi 2º tRi 3º tRi 4º tRi Acum. 2013

Poupança 1,51% 1,51% 1,54% 1,67% 6,37%

iGP-Di 0,82% 1,02% 1,97% 1,61% 5,53%

cDi 1,61% 1,79% 2,12% 2,31% 8,06%

bench RF -2,48% -5,66% -1,27% -2,04% -11,02%

ibovespa -7,55% -15,78% 10,29% -1,59% -15,50%

ibrX -2,05% -9,15% 8,80% 0,06% -3,13%

bench RV -2,96% -9,77% 8,52% -0,50% -5,45%

C ana is  d e Re l ac io nam e nt o

De segunda a sexta-feira das 7h às 19h

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 

https://twitter.com/visaoprev 

Programa Visão Educa:

www.visaoeduca.com.br

www.visaoprev.com.br

Chat
Online

0,47% 0,63%

14,25% 14,25% 14,25%
9,50%

1,07%
1,62%


