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Você no controle

VISÃO EDUCA

Um novo gibi para ensinar 
as crianças a administrar seus
gastos. Página 2

PESQUISA

Resultados já estão sendo
transformados em planos de
ação. Página 6

Muitas decisões que vão ter grande impacto na sua aposentadoria podem ser definidas

desde já. Se você dedicar um pouco de tempo e atenção a elas, poderá ter resultados

recompensadores no momento de colocar em prática seus sonhos para o “segundo tempo”.

Páginas centrais

VISÃOPREV
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De 11 a 30 de outubro, você poderá

escolher seu representante para o Conselho

Deliberativo e para o Conselho Fiscal da 

Visão Prev. Estão disponíveis três vagas para

cada Conselho que serão ocupadas pelos três

candidatos mais votados em cada órgão. 

No site www.multilinks.com.br/visaoprev2013,

é possível saber mais sobre o processo e

conhecer o currículo de todos os candidatos

para definir seu voto de forma consciente. 

Os conselheiros têm um papel determinante na

gestão da Visão Prev, pois tomam decisões que

impactam diretamente a estratégia da entidade. 

Por isso, sua escolha é muito importante!
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s Seu voto é
fundamental!

A Visão Prev acaba de finalizar

mais uma história da conhecida

família que está sempre às voltas

com a grande dúvida: poupar ou

gastar? Dessa vez, os dois irmãos

vão ter que decidir se é melhor

usar o dinheiro recebido no 

Dia das Crianças para comprar

presentes menores ou se unir

para adquirir um bem mais 

útil (uma nova tela para o

computador). O gibi – que você

está recebendo com esta edição

do Mirante, em comemoração 

ao Mês das Crianças – está

disponível no blog do Visão Educa

e será também entregue em 

todas as ações do programa 

com crianças.

Quem
poupa...

Os assistidos de todos os planos da Visão Prev receberão, em

dezembro, um reforço em seus rendimentos. Trata-se do abono anual

para os planos Visão, CelPrev, VivoPrev, PBS, TCOPrev e TCPPrev. 

O valor equivale a 100% do benefício de dezembro, exceto para:

• os aposentados e pensionistas dos planos PBS, TCOPrev,

TCPPrev, CelPrev e VivoPrev que já receberam a antecipação do

pagamento em 2013 e têm direito agora aos outros 50% do total;

• os participantes que iniciaram o benefício ao longo de 2013 

e receberão o valor proporcional ao número de meses.

Um benefício a 

Em dezembro, os benefícios pagos aos aposentados e pensionistas de 

alguns dos planos geridos pela Visão Prev serão reajustados da seguinte forma:

• VivoPrev, Visão Telefonica, Visão Multi e Visão Terra Æ para quem recebe

um percentual do saldo com reajuste anual, o valor da parcela será

recalculado a partir do saldo remanescente apurado em novembro de 2013. 

• Planos PBS e Benefício Saldado do TCOPrev Æ será aplicado o INPC

acumulado entre dezembro de 2012 e novembro de 2013.

• TCOPrev (parte CD) e TCPPrev Æ as rendas serão revistas com base 

no saldo de 30 de novembro de 2013 para pagamento, 

em valores fixos, pelos próximos doze meses.

• Visão Telefonica, Visão Multi e Visão Terra Æ para quem

escolheu a opção de renda por período determinado

com reajuste anual, o pagamento será corrigido a partir

da rentabilidade acumulada nos últimos doze meses,

descontada a taxa de juros aplicada no momento 

do cálculo do primeiro benefício.

Reajuste na renda mensal

Visão Multi
Visão Terra
Visão Telefonica 
PBS
TCOPrev
TCPPrev
VivoPrev                   

exc lusivo
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Em agosto, a Visão Prev testou com bons resultados mais um canal

para divulgação dos conteúdos do Visão Educa, com a realização de

palestras on-line através da ferramenta GoToMeeting. Nos dias 8 e 13,

o tema foi a rentabilidade dos investimentos e, no dia 21, o processo

eleitoral. Cada palestra durou cerca de uma hora, com apresentações

da equipe da entidade e abertura para perguntas ao final. “é uma nova

alternativa para atingir nosso público-alvo em diferentes locais do país”,

explica Gisele Pupin, da Divisão de relacionamento & Comunicação.

Palestras on-line

A convite da DuPrev, entidade de previdência complementar

da DuPont, representantes da Visão Prev estiveram em seis de suas

unidades em agosto. Mais de 180 empregados de Camaçari (BA), Guarulhos (SP), Alphaville (SP), Santa Cruz 

do Sul (rS), Barra Mansa (rj) e Paulínia (SP) assistiram às apresentações de educação financeira, sendo que a

palestra de Santa Cruz do Sul foi transmitida via teleconferência para mais cinco cidades: Brasília (Df), Santa rosa

(rS), formosa, Itumbiara e Catalão (GO). Conceitos de finanças (como juros, inflação, renda fixa e renda variável),

orientações sobre renegociação de dívidas, financiamento e consórcio foram alguns dos temas abordados

durante os encontros. “A parceria entre as entidades é importante para termos sucesso nos desafios dessa área.

A Visão Prev demonstrou uma colaboração extremamente positiva, adaptando conteúdo para nosso público 

e necessidade, com uma atitude proativa e comprometida dos profissionais”, avaliou Valéria S. Silva, da DuPrev.

Visão de Futuro
na DuPont

Cerca de 80 alunos do 5º ano da Escola Estadual Adelaide ferraz de Oliveira, na Vila Guilhermina (zona leste de 

São Paulo), participaram de mais uma edição do Visão de futuro Kids. No dia 11 de setembro, uma equipe da Visão Prev

esteve na escola para desenvolver as atividades do programa que procura despertar a atenção da criançada, por meio de

bate-papo e atividades lúdicas, para a importância do equilíbrio entre poupar e gastar. Ao final, os estudantes receberam

um kit – com bloco de anotações, caneta, cofrinho e gibi – para ter sempre por perto as mensagens do programa.

Especial para a criançada

Já conferiu o blog do Visão Educa nesta semana?
ENTãO, Dê uMA OlhADA NAS NOVIDADES: MATérIAS E VíDEOS SEMPrE ATuAlIzADOS PArA quE VOCê

fIquE POr DENTrO DOS PrINCIPAIS ASSuNTOS quE IMPACTAM SuAS fINANçAS hOjE E NA APOSENTADOrIA!
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Você pode (e deve) plane jar sua aposentadoria

Segundo o estudo “O futuro da Aposentadoria: uma nova realidade”, realizado em 15 países  pelo hSBC, 

os brasileiros deverão passar em média onze anos sem recursos suficientes para ter uma vida confortável. 

Isto porque os entrevistados responderam que esperam viver 23 anos depois de se aposentarem, mas poupam

o suficiente para que as economias durem apenas doze anos depois de encerrado o período de trabalho! 

Para 37% dos brasileiros, a contribuição do Estado será uma fonte importante de renda na aposentadoria 

– ou seja, não têm noção das reais perspectivas que os aguardam.

Atualmente, 19% dos brasileiros não fazem nenhum tipo de preparação para a aposentadoria e 41%

consideram que o fazem de forma inadequada. Para 42%, todo o dinheiro é gasto no custo de vida cotidiano.

Outra tendência é poupar para o curto prazo – se tivessem de optar entre poupar para as férias ou para 

a aposentadoria, apenas 43% escolheriam a segunda opção.

Este é um problema muito sério e que precisa ser revertido o mais depressa possível. O ideal é aproximar 

as duas pontas – ou seja, poupar mais e gastar menos. Como sempre, equilíbrio é a palavra-chave. 

Você, participante de um plano da Visão Prev, já conta com um benefício diferenciado. Procure, então, usar

todas as suas vantagens para planejar bem a chegada de sua aposentadoria.

...mesmo que ela pareça muito distante!
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Você pode (e deve) plane jar sua aposentadoria

No final do ano, é um bom momento 
para pensar sobre os seguintes pontos:

1. De 2 a 31 de dezembro, participantes ativos e autopatrocinados podem

alterar as contribuições mensais para o plano. O novo percentual 

de contribuição passa a valer em janeiro de 2014. lembre-se que:

• quanto maior sua contribuição (mesmo que o aumento seja pequeno),

maior será seu patrimônio no plano. quanto mais jovem você for, 

melhor ainda!

• Os participantes ativos de todos os planos contam com a contrapartida

da patrocinadora sobre suas contribuições. Isto “engorda” seu

investimento e é uma grande vantagem que deve ser bem aproveitada.

• Você pode usufruir ainda mais do benefício oferecido pelo governo 

(veja no item 4).

2. Se você é autopatrocinado dos planos Visão Telefonica, Visão TGestiona,

Visão Terra, Visão Multi, Atento Prev e VivoPrev, poderá rever seu Salário 

de Participação durante o mês de dezembro. é a partir dele que são

calculadas suas contribuições e ocorre, portanto, a formação de sua

poupança no plano. O novo valor irá vigorar a partir de janeiro de 2014. 

Vale destacar que, para os demais planos ou para os autopatrocinados 

que não fizerem alteração, o Salário de Participação será atualizado

automaticamente em janeiro de 2014 com base no indexador definido 

na regra de cada plano.

3. Também em dezembro, estará aberta uma nova campanha de mudança de

perfil de investimento. é importante que você conheça cada perfil e veja o

que melhor se aplica às suas características e tolerância a risco. Este aspecto

é importante para deixá-lo mais confortável e seguro em relação a seus

investimentos. Na edição 43 do Mirante, disponível no site, você encontra

uma série de dicas para ajudá-lo em sua decisão.

4. Os participantes de planos de previdência complementar contam com o

benefício fiscal oferecido pelo governo. Ele permite abater da base de cálculo

do Imposto de renda o valor integral de todas as contribuições que você fez 

ao plano em 2013 até o teto de 12% de sua renda bruta anual tributável 

(isto serve somente para quem não é isento e usa a declaração completa do Ir).

Para checar se você está usando este benefício, é preciso somar todos os seus

rendimentos tributáveis no ano (tais como salários, pro labore, pensão 

e aluguéis) e o total de suas contribuições para o plano. Se a soma das

contribuições ainda não atingiu 12% de seus rendimentos tributáveis, que tal

verificar se seu plano permite que você faça contribuições extras e usar, 

por exemplo, uma parte de seu 13º salário para esta finalidade? Assim você

ganha duas vezes: aumenta sua poupança para a aposentadoria e utiliza 

o incentivo do governo, reduzindo o valor do imposto a ser pago ou

aumentando sua restituição no ajuste anual em 2014.

...mesmo que ela pareça muito distante!

isto é

visão educa

O Visão Educa foi criado para

ajudar os participantes – ou

seja, você! – a saber mais

sobre seus investimentos e

seu plano, entre outros temas

ligados à educação financeira

e previdenciária. Você tem

alguma dúvida ou sugestão?

Então, envie um e-mail para:

visaoeduca@visaoprev.com.br
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Sua opinião transformada em planos de ação estratégicos
Em junho e julho, a Visão Prev ouviu seus participantes de duas formas: por meio de cinco focus groups, com

entrevistas qualitativas em São Paulo, rio de janeiro e Belo horizonte, e de uma pesquisa quantitativa, aberta a

todos via internet, elaborada a partir dos inputs recebidos nas reuniões com os grupos. Dos 18.100 participantes

e assistidos que efetivamente receberam o convite por e-mail, 3.180 responderam a pesquisa completa. 

“queremos agradecer às pessoas que dedicaram seu tempo para atender a esse pedido da Visão Prev. As respostas 

que recebemos foram extremamente valiosas e nos ofereceram informações concretas para aprimorar uma série de aspectos

de nossos processos e atividades”, explica Ademir Mallmann, presidente da entidade. Depois de consolidados e analisados, 

os dados obtidos já estão servindo de subsídio para o planejamento estratégico da Visão Prev, com seu desdobramento em

dezenas de planos de ação, conforme definido pelo Conselho Deliberativo da entidade. Confira, a seguir, alguns desses planos 

– estruturados conforme os temas e demandas apontados na pesquisa.

Criar um novo perfil de investimento que, a exemplo da caderneta de poupança, não
apresente resultados negativos, mesmo que ofereça menores níveis de rentabilidade.

Para 68,1%, os atuais perfis de investimento atendem sua expectativa; entre 
os que não estão satisfeitos, 12,1% gostariam de ter uma opção com menor
volatilidade (oscilação nos rendimentos), mesmo que com menor rentabilidade

Melhorar e intensificar a comunicação, simplificando a linguagem para facilitar 
a compreensão e incentivar o participante a entender melhor seus investimentos.

63,2% dos participantes não conhecem a composição dos investimentos 
de seu perfil

s
s

p
e

s
q

u
is

a

As regras dos planos estão sendo uniformizadas e as modificações, que atendem 
à grande maioria das demandas identificadas na pesquisa, já foram aprovadas pelo
Conselho Deliberativo e em breve serão enviadas para análise da Superintendência
Nacional de Previdência Complementar (Previc). 

33,1% dos participantes apoiam a redução para um ano do prazo para mudança
do tempo de recebimento do benefício mensal por prazo certo

32,3% acham que deve haver redução para um ano do prazo para alteração 
da opção de percentual do saldo para benefício mensal

64,3% pensam que deveria ser possível trocar a modalidade de recebimento 
do benefício (de prazo certo para percentual do saldo) a cada ano

71,7% consideram 30% o limite ideal para saque do saldo (para assistidos)

41,1% avaliam como ideal a possibilidade de o participante receber 
seu benefício mensal em prazo certo (de 5 a 30 anos)

s

Satisfação geral

Numa escala de 0 a 10, o nível de satisfação geral foi 7,10. Entre os assistidos que, pelo próprio fato de já receberem

seus benefícios, têm um contato mais próximo com a Visão Prev, o índice de satisfação médio foi de 7,24. Entre os

ativos, o índice foi de 6,99 e notou-se a necessidade de incentivar sua aproximação com a entidade para ampliar seu

conhecimento previdenciário. Do total, 54,6% dos pesquisados atribuíram índices de satisfação de 8, 9 e 10.

rentabilidade baixa ou negativa, falta de transparência e comunicação e frustração com o perfil Conservador foram

as razões de insatisfação mais citadas. é importante destacar que a pesquisa foi realizada em um momento crítico na

rentabilidade dos investimentos, em função da mudança no cenário econômico-financeiro, que vem sendo revertido.

Investimentos

Regras 
dos planos
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Sua opinião transformada em planos de ação estratégicos

Diante das ótimas avaliações do programa de empréstimos, o desafio é manter 
o elevado nível de satisfação dos participantes.

95,3% consideram fácil o acesso a empréstimos

84,3% pensam que as condições e valores cobrados atendem suas necessidades

72,1% avaliam os empréstimos da entidade como equivalentes ou melhores 
em comparação com outras instituições

s

Implantar um plano para dependentes. No momento, a Visão Prev discute com 
a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) a regulamentação
e a forma de aprovação desse tipo de plano.

70,1% teriam interesse caso a Visão Prev oferecesse um plano de previdência
com a possibilidade de participação de seus dependentes

s

Intensificar o uso do chat para contato com a Visão Prev.

Apenas 14,9% já utilizaram o Chat on line; entre os que usaram, 85,4% consideram
o tempo de atendimento positivo (adequado ou rápido)

Disponibilizar o jornal Mirante via e-mail dos participantes (pessoal ou profissional) 
e para dispositivos móveis.

O jornal Mirante é conhecido por 78,1%, sendo que 42,8% acham melhor recebê-lo
por e-mail. Entre os que gostariam de contar com novos canais de atendimento,
4,6% citam o uso de aplicativos em dispositivos móveis

Criar um espaço para atendimento presencial na sede da entidade.

Entre os que gostariam de contar com novos canais de atendimento, 
60,6% mencionam o atendimento presencial 

Estruturar um canal de Ouvidoria.

64,1% gostariam que fosse criado esse canal

utilizar linguagem mais simples, direta e coloquial em todos os materiais de comunicação.

Em relação à linguagem e clareza, 75,7% consideram os informativos da entidade
adequados ou de fácil entendimento, sendo que 18,6% pensam que a linguagem 
é demasiadamente técnica

Aumentar o conhecimento do Visão Educa, deixando mais claras as ações e iniciativas 
que fazem parte do programa, com destaque para o blog.

68% desconhecem o Visão Educa; dos 32% que conhecem o programa, apenas
31,4% sabem a respeito do blog do programa

fazer uma revisão geral do site da entidade.

95,8% já acessaram o site; entre as sugestões de melhoria citadas, estão: 
facilitar a navegação, simplificar a linguagem e aumentar as informações sobre
investimentos e empréstimos

Promover reuniões presenciais e via webconferência.

Para 63,8% são necessárias reuniões presenciais para esclarecimento com 
os profissionais da Visão Prev

s
s

s
s

s
s

s
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Empréstimos

Canais de
comunicação e
relacionamento

Novos 
produtos 
e serviços
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Desempenho dos investimentos
(Agosto 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

70,03%
15,85%

60,84% 52,63%
92,48%

1,60%

1,71%

12,52%

12,80%

13,78%

10,87%

9,41%

11,93%

3,23%

22,80%

2,06%1,09%

4,37%

Visão Vivo TCOPrev TCPPrev CelPrev

61,63% 61,57% 61,40% 63,91%
13,96%

11,02% 11,00% 10,97%
11,42%

13,93% 13,90%
14,47%

s s

Alocação dos planos*

s s

“Estar preparado 
é metade da vitória.” 

Miguel de Cervantes, 
ESCRITOR ESPANHOL.

*em agosto 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 jul/13 ago/13 ACUM. 2013

Renda Fixa -2,90% -6,08% 1,51% -3,17% -10,36%

Renda Variável -2,90% -8,66% 1,44% 1,04% -9,10%

Empréstimos 3,77% 3,18% 0,83% 0,77% 8,79%

Global -2,81% -6,11% 1,49% -2,89% -10,05%

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 jul/13 ago/13 ACUM. 2013

Visão Vivo -2,94% -6,05% 1,50% -2,55% -9,81%

CelPrev -2,73% -5,80% 1,45% -2,70% -9,55%

TCOPrev -2,85% -6,02% 1,50% -2,52% -9,67%

TCPPrev -2,84% -6,03% 1,49% -2,53% -9,69%

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 jul/13 ago/13 ACUM. 2013

Conservador -2,55% -5,52% 1,47% -2,99% -9,37%

Moderado -2,59% -5,94% 1,49% -2,49% -9,32%

Agressivo -2,50% -6,08% 1,50% -2,04% -8,95%

Cons. Index Infl. -4,18% -8,95% 1,88% -4,20% -14,85%

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 jul/13 ago/13 ACUM. 2013

Poupança 1,51% 1,51% 0,52% 0,50% 4,09%

IGP-DI 0,82% 1,02% 0,14% 0,46% 2,46%

CDI 1,61% 1,79% 0,71% 0,70% 4,89%

Bench RF -2,48% -5,66% 1,39% -2,87% -9,40%

Ibovespa -7,59% -15,67% 2,22% 3,29% -17,73%

IBrX -2,05% -9,15% 1,74% 1,87% -7,78%

Bench RV -2,96% -9,77% 1,78% 1,03% -9,96%

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

0,59% 0,70%

12,80% 12,80% 12,80%
8,54%

0,93%
1,66%


