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Em breve, nova
migração para
o VivoPrev

A Vivo vai abrir, em outubro, 

uma nova oportunidade para que 

os participantes dos seus planos 

migrem para o VivoPrev – 

um plano de previdência 

complementar que incorpora 

algumas das regras mais 

modernas e flexíveis do mercado 

brasileiro. A migração estará 

aberta até 9 de dezembro. 

A partir de setembro, o 

público-alvo da campanha – 

1.669 pessoas – vai ser informado 

sobre todas as características 

e benefícios do VivoPrev que 

são bem vantajosos. Quer ver?

h Possibilidade de fazer três tipos 

de contribuição – Básica, 

Suplementar Mensal e Esporádica

h Três perfis de investimento (Conservador, 

Moderado e Agressivo) que respeitam 

as necessidades e características 

de cada pessoa e podem ser 

revistos duas vezes por ano

h É permitido escolher beneficiários 

indicados, além dos beneficiários 

legais, reconhecidos pela 

Previdência Social

Visão Prev 
é destaque 
junto à Previc

Com o objetivo de incentivar a troca de experiências 

e difundir as melhores práticas entre as entidades, a

Superintendência Nacional de Previdência Complementar

(Previc) promove com frequência encontros, seminários e

simpósios para debater temas de interesse do segmento. Em

dois eventos recentes, a Visão Prev mereceu atenção especial

por parte desse órgão do Ministério da Previdência Social.

No primeiro deles, no dia 25 de abril em Brasília, a Visão Prev

foi convidada a expor sua experiência na implantação,

divulgação, operacionalização e gestão dos perfis de

investimento. Organizada pelo diretor de Assuntos Atuariais,

Contábeis e Econômicos, Edevaldo Fernandes da Silva, a reunião

contou com a presença de técnicos e gerentes da Previc que

conheceram a experiência bem-sucedida da Visão Prev.

Logo depois, nos dias 1º e 2 de junho, Marcelo Pezzutto,

vice-presidente de Investimentos, Planejamento e Controle 

da Visão Prev, foi um dos palestrantes do IV Seminário de

Educação Previdenciária, desenvolvido pela Previc e pela

Secretaria de Políticas de Previdência Complementar, 

em Brasília. Estiveram presentes conselheiros, dirigentes 

e diretores de 88 entidades de todo o país que foram

apresentados a diferentes práticas na criação dos programas

de educação financeira e previdenciária aprovados pela Previc. 

Na ocasião, Pezzutto compartilhou o resultado do modelo

usado pela Visão Prev na construção do Programa Visão Educa,

por meio de um grupo multidisciplinar. “Esses convites

demonstram o reconhecimento de nossas ações e também nos

permitem uma proximidade maior com técnicos e gestores da

Previc que auxiliam no acompanhamento e condução de outros

temas de interesse da Visão Prev”, afirma Pezzutto. “Devemos

lembrar que existem mais de 300 entidades de previdência

privada fechada no país e ter um trabalho diferenciado, a

ponto de ser escolhido para apresentá-lo como referência para

o setor, é motivo de grande orgulho e satisfação.”
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Transferência de planos da Telemig
A partir de 1º de setembro, os planos PBS Telemig e CelPrev serão geridos pela Visão Prev. A mudança ocorre 

em função da incorporação da Telemig pela Vivo Participações. Dessa forma, os planos serão administrados por 

uma entidade que tem deliberação direta da Vivo com a participação de dirigentes da empresa e representantes 

dos participantes ativos e assistidos em seus Conselhos.

A transferência representa um aporte de mais de R$ 175 milhões ao patrimônio da Visão Prev que vai, assim,

ultrapassar a marca de R$ 4,2 bilhões. A entidade terá também 400 novos participantes, elevando seu total para

21.500 participantes atendidos.

Vale destacar que, em agosto, Marcelo Pezzutto representou a Visão Prev como palestrante em mais dois importantes eventos:

no dia 19, no 14º Encontro de Profissionais de Benefícios do Norte e Nordeste, em São Luís (MA), e no dia 26, no Treinamento

em Previdência Complementar e Educação Previdenciária, promovido pela Suporte Consultoria, em São Paulo (SP).
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Sem dúvida...
A Visão Prev vai incrementar

os Plantões de Dúvidas 

nas patrocinadoras para 

que você possa esclarecer,

pessoalmente, suas perguntas

sobre o funcionamento do

plano e outras questões ligadas

à previdência complementar.

As informações sobre 

as datas e locais dos 

Plantões serão enviadas 

por e-mail. Participe!
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Pesquisa de
Satisfação 2011

A Visão Prev vai promover, em outubro,

mais uma edição de sua Pesquisa de

Satisfação. Realizada anualmente desde 

2007, ela permite conhecer a opinião dos

participantes e aprimorar continuamente os

serviços prestados (a análise dos comentários

da pesquisa de 2010 está disponível no site).

Dessa forma, muitas oportunidades de

melhoria vêm sendo identificadas e colocadas

em prática nos últimos anos: nas regras 

dos empréstimos, canais de comunicação,

investimentos e no atendimento do 

call center, entre outros.

Podem responder à pesquisa, que será feita

via internet, todos os participantes e assistidos

com endereço de e-mail cadastrados no site

da entidade. Sua opinião é muito bem-vinda!

Importante: Veja se seus dados junto 

à Visão Prev estão atualizados. 

Em breve, você ficará por dentro das novidades

da Visão Prev por meio de mais um canal de

comunicação: o SMS. Serão mensagens curtas

enviadas para seu celular com assuntos relativos ao

seu plano. Para ter acesso a esse serviço, verifique

no site da Visão Prev se seus dados cadastrais estão

corretos e mantenha-se sempre bem informado!

MensageM
para você
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o VIsãO MultI, VIsãO AssIst, VIsãO telesP, VIsãO tGestIOnA, 
VIsãO telefOnIcA eMPresAs e VIsãO terrA

Há duas opções:

1. Renda mensal por Prazo Determinado (entre 5 e 30 anos). Quem está

nessa modalidade pode modificar a renda a cada dois anos.

2. Renda mensal correspondente a um Percentual do Saldo Total

o VIVOPreV

Oferece três alternativas e as mudanças podem ser solicitadas a cada 

dois anos:

1. Renda mensal por Prazo Determinado de, no mínimo, 10 anos.

2. Renda mensal correspondente a um Percentual do Saldo Total

3. Renda mensal por Prazo Determinado correspondente à expectativa 

de sobrevida do participante.

Você pode alterar 
o valor do seu benefício

Os compromissos financeiros variam nos diferentes momentos

da vida de cada pessoa. Para acompanhar essa realidade, sete

planos permitem aos assistidos (aposentados e pensionistas)

modificar o valor do benefício que recebem mensalmente. 

Essa possibilidade é oferecida em outubro e segue regras

específicas para cada plano, sendo que em todos eles 

a alteração passa a valer a partir de janeiro de 2012. Veja:

Antes de escolher, lembre-se que...

Dúvidas? 
Então, entre em
contato com a

Visão Prev.

o no site da Visão Prev, você 

encontra o Simulador de

Alteração de Renda que

facilita a comparação das

alternativas.

o as prestações dos empréstimos solicitados junto à Visão Prev 

são descontadas de sua renda mensal e o benefício pode ser

excessivamente comprometido quando você modifica seu valor. 

Por esse motivo, o pedido de alteração de renda pode ser indeferido. 

o a renda mensal é abatida de seu Saldo Total. Portanto, quando você

decide aumentar o benefício recebido (% do saldo), seu patrimônio

diminui mais rapidamente.

o conforme as alíquotas do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), 

o % de tributação pode ser zero para quem optou pelo Regime

Progressivo. Isso ocorre quando o valor bruto de recebimento mensal

é de até R$ 1.566,61 (conforme tabela vigente, reajustada

anualmente). Se o participante tiver outras fontes de renda que,

somadas ao benefício da Visão Prev, ultrapassem esse limite, 

poderá ser necessário fazer o ajuste na declaração anual.
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Escolhas mais conscientes
A Divisão de Investimentos preparou um questionário para que 

os participantes possam compreender qual o perfil de investidor

que melhor se ajusta às suas características, entre as três opções

disponibilizadas pela Visão Prev (Agressivo, Moderado e

Conservador). Esta novidade já pôde ser utilizada na campanha 

de alteração de perfil. A ideia é estimular a reflexão sobre os

aspectos que pesam na hora de definir a escolha do perfil e indicar

a alternativa adequada para diferentes expectativas e graus 

de tolerância ao risco. O teste é rápido e composto por doze

perguntas que avaliam variáveis como interesse por economia 

e mercado financeiro, conhecimento do tema, importância da

performance diária das aplicações e reação a perdas. Como toda

simulação, o questionário tem caráter apenas informativo e não

representa recomendação explícita ou aconselhamento financeiro.
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para os navegantes
Os internautas que estão sempre navegando pela

rede ou aqueles que só entram de vez em quando

têm agora um, ou melhor, dois bons motivos para

visitar o site da Visão Prev. Desde julho, estão no ar

duas novas ferramentas criadas para ajudar você,

participante, a entender melhor seu perfil como

investidor e as aplicações de seu patrimônio. 

Trata-se de dois serviços ainda poucos comuns entre

as entidades de previdência complementar no país 

e que merecem ser conhecidos, pois demonstram o

empenho da Visão Prev em atendê-lo sempre melhor.

Passe por lá hoje mesmo e aproveite!

isto é

visão educa

Transparência e interatividade
Os participantes podem consultar, em detalhes, como seus recursos

são investidos pela Visão Prev. Com o novo menu na área exclusiva 

do site, a cada clique, os investimentos vão sendo expostos de maneira

mais pormenorizada. Começa-se com a demonstração de quanto do

patrimônio (em valores e percentuais) está investido em renda fixa e

em renda variável. Depois, entra-se na composição das duas carteiras

para conhecer seus diferentes papéis. Na renda fixa, chega-se 

até os tipos de títulos públicos e privados adquiridos. Na variável, 

é possível acessar os investimentos por setor da economia e até

mesmo por empresa. De modo totalmente transparente, o novo 

menu mostra também o detalhamento da performance histórica,

apresentando os dados escolhidos pelo participante (renda fixa, 

renda variável, meta atuarial e indicadores de mercado). A rota é: 

Área ExclusivaÆMinha ContaÆ Carteira de Investimentos.
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“Esse tipo de iniciativa é muito importante para os participantes

dos planos da Visão Prev, pois está ocorrendo uma mudança

profunda no cenário econômico-financeiro e é preciso que

todos compreendam isso. Os planos de Contribuição

Definida, sobretudo os que têm perfil de

investimento, demandam maior conhecimento e

reflexão do participante sobre a formação dessa

poupança que vai servir de base para sua renda

na aposentadoria. Eu entendo que as pessoas

tenham suas necessidades de consumo, mas a

preocupação com a previdência merece atenção

especial, inclusive dos mais jovens. Um exemplo é que,

quando sai da empresa, o aposentado passa a arcar com suas

despesas médicas que tendem a aumentar com a idade. 

Nesse momento, quanto maior a renda previdenciária, maior 

a tranquilidade para lidar com essas questões.” 

eduardo Mendes

“Estamos diante de uma boa oportunidade para repensar

nossas políticas de investimento e nosso futuro. Cada vez mais,

esses assuntos serão fundamentais e precisarão ser

abordados, mesmo por quem não tem formação

técnica. O participante dos fundos – e o brasileiro,

de forma geral – vai ter que entender um pouco

mais o que acontece no sistema financeiro para

tomar decisões acertadas, uma vez que saímos

do conforto dos retornos altos com riscos baixos.

Por um lado, temos a ameaça da queda das taxas

de juros, mas, por outro, com certeza os próximos

dez anos serão melhores que os últimos dez para 

o crescimento da economia brasileira. Isso pode gerar

rentabilidades muito acima de nossa média histórica. Acho que

este pode ser um momento único que vai produzir um grande

diferencial no benefício futuro dos participantes.” 

Maurício da rocha Wanderley

O sistema financeiro brasileiro vivia até

pouco tempo atrás uma situação muito peculiar:

era possível obter ganhos expressivos em

aplicações de renda fixa de baixo risco. Agora, 

a perspectiva é de redução das taxas reais de

juros no médio e longo prazos. Portanto, quem

quiser ganhar mais precisará correr mais riscos 

e apostar na renda variável. Essa situação

relativamente nova para o Brasil é usual

em países com economias mais estáveis.

Para as entidades de previdência

complementar, esse cenário exige um

novo olhar sobre a relação risco/retorno.

Foi justamente para compartilhar e

uniformizar conhecimentos que a Visão Prev

promoveu, no dia 8 de junho, em São Paulo

(SP), o encontro “Cenários para Investimentos

em Fundos de Pensão”. Como destacou 

Gilmar Camurra, presidente do Conselho

Deliberativo da entidade, a iniciativa reuniu,

pela primeira vez, os membros do Conselho

Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de

Investimentos. “É necessário debater visões 

e perspectivas, pois não existe receita pronta

em investimentos. Essa oportunidade para

reflexão nos assegura mais bagagem para gerir

bem as variáveis com as quais temos que lidar”,

comentou Gilmar. 

O evento contou com duas apresentações –

“Momento Econômico” (com os profissionais da

Schroders Investment Management José Carlos

Seixas, gestor de renda fixa, Gilberto Kfouri

Júnior, gestor de fundos multimercados e

balanceados, e Eduardo Mendes, presidente) 

e “Os Desafios dos Investimentos dos Planos”

(com Maurício da Rocha Wanderley, diretor 

de Investimentos e Finanças da Fundação 

Vale do Rio Doce de Seguridade Social – Valia 

e membro da Comissão Técnica Nacional 

de Investimentos da Abrapp) – e um painel 

de debates com todos os convidados. 

Na ocasião, o Mirante Visão Prev conversou 

com dois dos palestrantes – acompanhe, ao

lado, um resumo de seus depoimentos que

esclarecem alguns aspectos essenciais para 

a educação financeira e previdenciária:
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visão educa
Os novos desafios 
na hora de investir
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Qual meu limite para empréstimo? Como faço para alterar meus beneficiários? 

Qual será minha renda na aposentadoria? Essas e centenas de outras perguntas 

fazem parte do dia a dia da equipe da Central de Relacionamento da Visão Prev. 

Criado em 2005, o serviço procura estreitar o contato com os participantes, ouvindo com

atenção – e respondendo com clareza – as suas dúvidas, solicitações, críticas e elogios. 

Mensalmente, a operação recebe cerca de 3.500 ligações, além de prestar

atendimento ativo sempre que a Visão Prev solicita contatos com os participantes 

(para pesquisas ou questionamentos específicos). Com o objetivo de acompanhar 

de perto o trabalho da Central, a entidade recebe relatórios diários com todos 

os registros das atividades, o que permite verificar as maiores demandas, o grau 

de conhecimento dos atendentes e a consistência das informações fornecidas. 

A análise dessas informações possibilita, por exemplo, traçar planos de ação que

podem ajudar a eliminar as dúvidas mais frequentes (via comunicados, no Mirante 

ou no site) e definir os treinamentos necessários.

Desde o lançamento do Programa Visão Educa, a Visão Prev vem investindo 

ainda mais no aprimoramento do time da Central, composto hoje por quinze

atendentes, duas back-offices e um supervisor, em dois turnos (manhã e tarde).

Sempre a postos, as back-offices são profissionais com formação mais avançada 

que dão suporte aos analistas para os casos mais complexos.

Em 2010, foram realizados 14 treinamentos e no primeiro semestre deste ano, 

mais sete foram promovidos. Entre os temas abordados, estão regras do plano 

de benefício da Atento, informe de rendimento, empréstimos, cotas e investimento,

cadastro e beneficiário, autopatrocinados e campanha de alteração de perfil. 

Até o final de 2011, sete treinamentos já estão agendados. 

MelhOrIA que se nOtA

A qualidade do atendimento da Central é vital para a Visão Prev. 

Os analistas estão em contato direto com os participantes e

precisam tratá-los com respeito, atenção e, sobretudo, transmitir

segurança nos esclarecimentos prestados. Esse esforço vem sendo

reconhecido: entre 2009 e 2010, a Pesquisa de Satisfação revelou

melhora em todos os aspectos questionados em relação ao call

center – capacidade de esclarecer dúvidas, tempo para ser

atendido, rapidez na resposta, simpatia e cordialidade.

Para aumentar o envolvimento dos atendentes e aprimorar 

seus conhecimentos, foi desenvolvida, em maio deste ano, uma

campanha motivacional descontraída e divertida, no formato de

quiz – um jogo com perguntas e respostas sobre temas relativos 

aos planos de benefícios, processos e legislação do segmento, 

entre outros. Todos os dias, eram formuladas quatro questões 

e um sorteio determinava o profissional que deveria respondê-las. 

Os melhores do mês ganharam um prêmio por seu empenho.

Carla Patricia da Conseição Costa foi uma das vencedoras. 

“Com a campanha, tivemos a oportunidade de fixar assuntos que não são rotineiros 

e reciclar pontos utilizados no atendimento”, comenta. Outra ganhadora, Michelle

Suzy Silva Feitosa, elogia os esforços da entidade: “A Visão Prev valoriza os

profissionais e motiva a busca contínua de melhorias e a qualidade das atividades.

Tenho grande satisfação em ajudar a sanar dúvidas por telefone e muito me alegra 

a sensação de dever cumprido ao final de cada dia.” É esse ânimo que a Visão Prev

quer disponibilizar aos participantes a cada ligação.

Atendimento 
ainda mais afinado

Com treinamentos

e campanhas de

incentivo, a Visão

Prev investe no

aperfeiçoamento

constante do time

da Central de

Relacionamento.
isto é

visão educa
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Desempenho dos investimentos
(janeiro a junho de 2011)
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Alocação por perfil de investimento

conservador Moderado Agressivo

Visão Vivo tcOPreV tcPPreV

98,76% 80,71%

1,24%

27,85%
17,85%

68,62%

1,44% 3,53%

17,85%17,85%17,85%

81,52% 81,41% 81,02%

0,63% 0,74% 1,13%

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

0800 771 7738

55 11 5501 6161
(para chamadas de fora do país)

0800 777 0100 – Atento Prev 

Programa Visão Educa:
visaoeduca.com.br

twitter.com/visaoprev 

visaoprev@telefonica.com.br 

visaoprev.com.br

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 abr/11 mai/11 jun/11 2º trI AcuM. 2011

renda fixa 2,45% 0,80% 1,25% 0,47% 2,53% 5,05%

renda Variável -0,52% -3,23% -2,71% -1,61% -7,38% -7,86%

empréstimos 4,01% 0,96% 1,10% 1,18% 3,28% 7,42%

Global 3,10% 0,05% 0,57% 0,11% 0,73% 3,86%

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 abr/11 mai/11 jun/11 2º trI AcuM. 2011

Visão Vivo 1,77% -0,12% 0,40% 0,05% 0,33% 2,10%

tcOPreV 1,77% -0,12% 0,40% 0,05% 0,34% 2,11%

tcPPreV 1,77% -0,12% 0,40% 0,05% 0,33% 2,11%

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 abr/11 mai/11 jun/11 2º trI AcuM. 2011

conservador 2,49% 0,79% 1,30% 0,47% 2,58% 5,14%

Moderado 1,78% -0,11% 0,40% 0,06% 0,34% 2,13%

Agressivo 1,51% -0,51% 0,01% -0,14% -0,64% 0,87%

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 abr/11 mai/11 jun/11 2º trI AcuM. 2011

Poupança 1,81% 0,54% 0,66% 0,61% 1,82% 3,66%

IGP-DI 2,57% 0,50% 0,01% -0,13% 0,38% 2,96%

cDI 2,64% 0,84% 0,99% 0,95% 2,80% 5,52%

Bench rf 2,42% 0,75% 1,14% 0,57% 2,48% 4,96%

Ibovespa -1,04% -3,58% -2,29% -3,43% -9,01% -9,96%

IBrX 0,66% -3,68% -2,27% -1,55% -7,33% -6,72%

V I S ã O  P R E V          

s s

Alocação dos planos

s s

“Planejar significa trazer 

o futuro para o presente 

a fim de que você possa

agir sobre ele.” 

Alan Lakein, 
CONSULTOR DE ADMINISTRAÇÃO 

DO TEMPO NORTE-AMERICANO.
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