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Nova área
do participante:
muitas novidades
para você!
A área restrita do site da Visão Prev está sendo
totalmente reformulada para facilitar o acesso
às informações de seu interesse. Conheça as

principais mudanças nas páginas centrais.

Juros pós-fixados

Entenda como a variação do INPC afeta seu empréstimo

educação financeira
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O impacto
dos juros
pós-fixados
em seu
empréstimo

A Visão Prev oferece aos participantes ativos e assistidos de seus planos
(com, no mínimo, um ano de vinculação ininterrupta)* uma linha de crédito
bastante vantajosa em relação ao mercado. As concessões têm três condições
básicas:
o O limite é de 8 vezes o Salário Base ou 75% do Saldo Líquido
Resgatável do participante (o que for menor), excluídos débitos como
o Imposto de Renda Retido na Fonte.
o O valor da prestação é de no máximo 20% do Salário Base (para os
ativos) ou até 20% do benefício mensal (para os assistidos).
o O prazo de pagamento é de 3 a 60 meses.

Sobre cada pedido de empréstimo incidem quatro encargos:
o Juros de INPC** (pós-fixados) + 6,6% ao ano (prefixado).
o Taxa de administração de 0,5% ao ano para cobrir as despesas com a
operação das carteiras de empréstimo.
o Quota de Quitação por Morte (QQM), calculada com base no prazo
contratado e na idade do solicitante, é usada para quitar o saldo em
caso de seu falecimento.
o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), conforme exigido pela
legislação, é de 0,0082% ao dia + 0,38% sobre a operação, variando de
acordo com o número de parcelas contratadas.
Com base no valor solicitado, nos encargos e no prazo de pagamento,
é calculado o valor fixo das parcelas. Ocorre, porém que, como o INPC é
pós-fixado (ou seja, depende da medição mensal feita pelo IBGE) e as parcelas
são fixas, a variação efetiva no INPC pode ter impacto sobre o número final de
parcelas do empréstimo. Portanto, se o valor inicialmente estipulado for maior
que o INPC de fato medido no período, a quantidade total de parcelas será
menor, pois o saldo devedor será pago mais rapidamente. Ao contrário, no
entanto, se o valor definido na contratação for menor do que a variação
efetivamente apurada, o número final de parcelas será maior para cobrir o
aumento no saldo devedor até sua quitação (veja explicação no quadro).
*Os demais participantes não estão enquadrados no Plano de Empréstimo Simples Visão Prev, pois
não há possibilidade de consignação por meio da dedução direta das parcelas (no caso dos ativos,
via seu salário na patrocinadora e, para os assistidos, através do benefício mensal do plano). A
exigência de consignação protege contra a inadimplência o próprio patrimônio dos participantes, pois
é dele que saem os valores dos empréstimos.
** Os juros de INPC têm defasagem de dois meses porque a divulgação da variação do índice acontece
entre os dias 8 e 12 do mês seguinte ao mês de referência. Por exemplo: para as concessões feitas
em junho de 2015, foi utilizada a variação do INPC de abril, publicada entres os dias 8 e 12 de maio.

O que acontece
em função do INPC

Em uma simulação fictícia feita para
mostrar o que ocorre de acordo com a
variação do INPC, imagine que Ricardo
solicitou um empréstimo de R$ 10 mil
à Visão Prev para pagamento em 18
parcelas. No momento da concessão,
os encargos eram de 1,05% ao mês,
compostos por 0,58% de juros e taxa
de administração mais 0,47% de INPC.
Ou seja, a taxa total acumulada seria
de 20,69% (10,88% de juros e taxa de
administração mais 8,84% de INPC)
para os 18 meses. A partir dos
cálculos de todos os encargos, o valor
fixo das parcelas é de R$ 612,61.
SITUAÇÃO 1

A taxa efetiva acaba sendo maior do
que a previsão no momento da
concessão e totaliza 32,29% (10,88%
de juros e taxa de administração
mais 19,31% de INPC) ao final dos
18 meses.
Resultado: Será necessário
aumentar o número de parcelas para
cobrir o valor residual criado pela
elevação da taxa de juros. Neste
caso, com mais uma parcela, o
empréstimo de Ricardo está quitado.

SITUAÇÃO 2

A taxa efetiva acaba sendo menor
do que a previsão no momento da
concessão e totaliza 8,02% (10,88%
de juros e taxa de administração
mais -1,73% de INPC) ao final dos 18
meses.
Resultado: Com apenas 17 parcelas,
Ricardo consegue quitar seu
empréstimo.
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gestão

Uma entidade sólida
e bem administrada
De dezembro de 2005 a dezembro de 2014, o patrimônio da Visão Prev
saltou de R$ 2,44 bilhões para R$ 4,87 bilhões, o que demonstra sua
consolidação na escolha das empresas do Grupo Telefônica para a gestão
da previdência complementar de seus empregados. A entidade é a
21ª colocada no ranking da Abrapp (Associação Brasileira das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar) que abrange 257 empresas
públicas e privadas e possui o 3º maior plano de Contribuição Definida
do país: o Visão Telefônica.
Como entidade fechada (veja explicação no quadro), a Visão Prev cuida
do presente e do futuro de 19,2 mil participantes em seus 17 planos
de previdência complementar que têm 12 empresas patrocinadoras do
Grupo Telefônica. Mensalmente, a entidade paga benefícios da ordem
de R$ 28 milhões para seus 6 mil assistidos.
Os participantes ativos e assistidos contam com um benefício-extra: o
Plano de Empréstimo que proporciona condições especiais em relação ao
mercado, é gerido internamente e possui uma carteira de cerca de R$ 65
milhões em empréstimos. Para garantir flexibilidade e adequação às
características e perspectivas de seu público, a entidade oferece 5 perfis de
investimento que podem ser alterados duas vezes por ano.
O relacionamento com os participantes é um dos focos essenciais do
trabalho da Visão Prev. A entidade disponibiliza uma Central de Atendimento
exclusiva, para responder às suas dúvidas e solicitações, e uma série de
ferramentas de comunicação que inclui o informativo Mirante, site, blog
do Programa Visão Educa de educação financeira e previdenciária, envio
de e-mails, mensagens via SMS, ligações ativas e correspondências.
Sua solidez e eficiência são garantidas por uma estrutura de governança
corporativa (Conselhos Deliberativo e Fiscal, Comitê de Investimentos e
Diretoria Executiva) que assegura que, em toda a história da Visão Prev, não
tenha sido registrada nenhuma perda financeira nos investimentos. Em
2014, a Visão Prev obteve uma rentabilidade acumulada de 13,58%, frente
a 10,81% do CDI (ou seja, 125,62% do CDI), e mais do que o dobro do IPCA
(a inflação medida pelo IBGE) que fechou o último ano em 6,41%. “Temos um
amplo compromisso com a satisfação de nossos participantes e assistidos.
Isso está inclusive estabelecido nas metas da equipe de gestão, o que
indica claramente nossa preocupação com o pleno atendimento de suas
necessidades”, destaca Stael Prata Silva Filho, presidente da Visão Prev.

As diferenças entre
previdência fechada e aberta
Entidades fechadas

Entidades abertas

Para profissionais
ligados a empresas,
sindicatos ou
entidades de classe

Para qualquer pessoa
que deseje abrir um
plano VGBL ou PGBL

Organizadas por
empresas na forma
de fundações

Organizadas por
instituições
financeiras e
seguradoras na forma
de sociedade anônima

Entidades sem fins
lucrativos

Entidades com fins
lucrativos

Fiscalizadas pela
Superintendência
Nacional de
Previdência
Complementar (Previc)

Fiscalizadas pela
Superintendência de
Seguros Privados
(SUSEP)

Menores taxas de
administração por
não terem fins
lucrativos

Maiores taxas de
administração em
função de terem fins
lucrativos

Autonomia na escolha
das instituições
financeiras

Vinculação a uma
única instituição
financeira

Rentabilidade integral
revertida aos
participantes

Governança
corporativa com
Conselhos Deliberativo
e Fiscal compostos por
membros indicados
pelos patrocinadores e
eleitos pelos próprios
participantes

Rentabilidade em
parte revertida aos
participantes e em
parte aos acionistas

Não há participação
dos associados no
processo de gestão

internet
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Tudo novo (e muito melhor!) na área
A Visão Prev lançará até o final de
agosto a nova área restrita de seu site.
O participante terá à sua disposição
uma experiência totalmente
diferenciada de navegação, muito
mais objetiva, intuitiva e rápida.
As mudanças incluirão novo visual,
novas opções de consulta, distribuição
mais clara e direta das informações
e configurações diferenciadas de
apresentação dos dados.
As informações vão ser alocadas em
áreas específicas, mais concentradas
e organizadas, com linguagem
simples. A segurança também ganhará
reforço com a inclusão de mais uma
etapa de verificação de identidade para
oferecer maior confiabilidade ao site,
além de um contador que desconectará
o site após determinado tempo
sem navegação.
O desenvolvimento do projeto teve
início com a análise do comportamento
dos próprios participantes no site, por
meio da ferramenta Google Analytics,
que permitiu identificar as áreas mais
acessadas. Os estudos consideraram
também as sugestões e opiniões dos
participantes (via pesquisa de
satisfação, atendimentos telefônicos,
e-mails e parceria com a AVISÃO) que
garantirão um novo modelo mais
aderente às suas necessidades e
expectativas. Além disso, serão
incorporadas melhorias apontadas por
um estudo de benchmark no mercado
de previdência complementar.
Outras novidades estão no radar,
com o lançamento de mais melhorias
e funcionalidades. Está sendo criada,
por exemplo, uma área para que os
participantes acompanhem o status
de seus principais processos e
solicitações junto à Visão Prev como
pagamento de benefício, mudança
de perfil e empréstimos. Veja a seguir
as principais mudanças que vão
estar no ar.

Na “Página Inicial”,
o participante
poderá acessar
as principais
informações
relativas
ao seu plano
como Minha
Conta, Minha Rentabilidade e Meus Dados. Haverá também um
espaço específico para comunicações da Visão Prev. Para aqueles
que possuem mais de um plano, está sendo criado o acesso único
– com apenas um login e senha – para consultas a todas as informações.

Na opção “Cadastro”, chega-se à Conta de Acesso, Dados Pessoais,
Beneficiário, Dados de Emprego e Dados do Plano. É aqui que você
deverá manter suas informações de contato, bem como sua lista de
beneficiários, sempre atualizadas.
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fechada do site
A seção “Rentabilidade” terá layout mais didático, melhor visualização
e maior rapidez na disponibilização dos dados. Nela, será possível
conferir os valores mensais e diários e escolher indicadores para
comparação (de perfis e índices). Ao passar o mouse sobre as linhas
do gráfico, os valores dos itens selecionados ficarão visíveis.

Na seção “Saldo”, o participante visualizará,
em um só local, suas movimentações e
contribuições e poderá imprimir seu extrato.

Os assistidos poderão consultar, na
seção “Benefício”, informações como
resumo do pagamento do mês e
Informes de Rendimentos. No Histórico
de Recebimentos, será possível verificar
os benefícios recebidos mês a mês, com
a possibilidade de impressão.

A seção “Sobre a Entidade” apresentará
painéis como Formulários (para
consulta e impressão de documentos),
Informações Gerais e Regulamento.

relacionamento

6

Conexão total
com você

A Visão Prev está
avançando para
uma conectividade
cada vez maior com
os participantes.
O objetivo é dispor de
diferentes ferramentas
para personalizar a
comunicação conforme o tipo
de participante (ativo, assistido,
autopatrocinado ou BPD) e seu plano.
Busca-se assim maior efetividade e adequação do conteúdo a cada público –
ou seja, a mensagem certa na hora certa para a pessoa certa.
É essencial, portanto, que seus dados cadastrais estejam corretos.
As atualizações de contato (endereço, telefone fixo, celular e e-mail) podem
ser feitas diretamente no site da Visão Prev. Lá você também pode cadastrar
as opções para recebimento de mensagens via SMS e documentação por
correio (como Informe de Rendimentos, Demonstrativo de Pagamento e
Jornal Mirante).
As informações cadastrais são utilizadas nos mais diversos processos da
entidade – por exemplo, os dados bancários são usados para a concessão de
empréstimo e pagamento de benefício e o endereço de e-mail serve para
recebimento de comunicados e informes da entidade. Com o lançamento do
novo site do participante e do Mirante online (veja matérias nas páginas 4, 5 e 7),
seu e-mail e celular serão essenciais para que você continue acompanhando
o conteúdo de cada edição e as informações do seu plano.
Conecte-se com a Visão Prev! Assim, você não perde nenhuma oportunidade
ligada ao seu plano e fica por dentro de todas as informações e novidades
relativas à sua previdência complementar.

Visão Mais Perto

A base cadastral
é útil também para o
planejamento de ações
como o Visão Mais Perto.
Os três últimos encontros
do programa aconteceram
em São Paulo, nos dias 24 de
junho, 7 e 14 de julho. Em função da possibilidade de alteração
de perfil de investimento, em julho, os eventos contaram
com uma palestra sobre o tema, feita pela equipe de Investimentos
da entidade, seguida de esclarecimento de dúvidas.
Gostaria de participar ou indicar sua cidade para realização do
programa? Então, escreva para o e-mail comunicacao@visaoprev.com.br.

ALÉM DOS DADOS DE CONTATO, OUTRAS

INFORMAÇÕES PRECISAM ESTAR EM DIA
NA BASE CADASTRAL DA VISÃO PREV.

PARA ALTERAR SEUS DADOS PESSOAIS

(COMO ESTADO CIVIL, NÚMERO DE

DEPENDENTES E LISTA DE

BENEFICIÁRIOS), É NECESSÁRIO ENVIAR
UMA SOLICITAÇÃO PARA O E-MAIL
cadastro@visaoprev.com.br. PARA

ATUALIZAR SEUS DADOS BANCÁRIOS, É
PRECISO ANEXAR UMA CÓPIA DE

COMPROVANTE DA NOVA CONTA (FOLHA
DE CHEQUE OU CÓPIA DO CARTÃO).

Tecnologia móvel

Está também em fase de
desenvolvimento um aplicativo móvel
que permitirá consultas e alterações
de dados (numa segunda fase). Para
garantir sua conveniência, a Visão
Prev ouviu os participantes – tanto
por meio de enquete no site quanto
via focus groups – sobre os
conteúdos que gostariam de acessar
no novo app. Aguarde!

Atendimento via Skype

Depois do Atendimento Presencial em
sua sede, a Visão Prev está
disponibilizando agora a opção via
Skype (ferramenta gratuita de
comunicação para chamadas de voz,
texto e vídeo). A utilização do serviço
depende da instalação do programa no
computador, tablet ou smartphone. A
partir daí, o participante deve entrar em
contato com a Central de Atendimento,
informar que deseja usar o serviço
via Skype e checar os horários
disponíveis para agendamento.
No dia e hora marcados, um
profissional da Visão Prev estará
online para falar com o participante.
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estratégia

Seu Mirante poderá ser acessado
onde e como você quiser
O Mirante que você já conhece vai entrar em uma nova fase: mais ágil
e interativa. Muito em breve, ele passará a ser eletrônico! Isso mesmo:
todas as edições – com assuntos ligados à Visão Prev e seus planos,
matérias sobre educação financeira e previdenciária, entrevistas com
especialistas e participantes, as novidades do setor e muito mais – estarão
à sua disposição na nova versão eletrônica do Mirante que deixará de ser
entregue na forma impressa.
Essa decisão está alinhada com os princípios de sustentabilidade (pois
evita o uso de papel, tinta e transporte), modernidade e conectividade.
A mudança também se baseou em opiniões e sugestões de participantes
e nos resultados de pesquisas realizadas pela Visão Prev que indicam que a
maior parte da população dos planos está online – isto é, acessa a internet
mais de três vezes por semana, participa de redes sociais e se informa por
meio de sites.
O Mirante é um dos principais veículos de comunicação da Visão Prev,
com um índice de 83% de aprovação, conforme dados da última pesquisa de
satisfação realizada junto aos participantes e assistidos. A versão online
será ainda melhor, com inovações em relação ao modelo impresso, e estará
disponível no maior canal de acesso à entidade: seu site na internet.
Os participantes serão sempre informados sobre a publicação de novos
conteúdos e edições.
Para a Visão Prev, o Mirante online representa a oferta de uma ferramenta
mais interativa e moderna (foco essencial da entidade – veja matéria na
página 6) que lhe permite ampliar a disseminação do conteúdo do
informativo em função da maior capilaridade dos meios eletrônicos, reduzir
custos com impressão e expedição e estar em sintonia com o respeito ao
meio ambiente. Para o participante, a novidade assegura uma nova
experiência de leitura e acesso ao Mirante, de modo mais simples (em
qualquer plataforma, quando e onde quiser) e interativo. A Visão Prev irá
comunicar, por e-mail e SMS, assim que a edição online estiver disponível.

O Mirante online poderá ser acessado
via desktop, tablets e smartphones. Vale
destacar que os browsers mais antigos
poderão apresentar diferenças na
performance de navegação ou no
acesso aos conteúdos disponibilizados.

Se quiser continuar recebendo o
Mirante impresso via correio, o
participante deve acessar a área
restrita do site e seguir a seguinte
rota: Cadastro Æ Dados Pessoais
e optar pelo recebimento do Jornal
Mirante pelo Correio.

Alguns conteúdos, como fotos e
simulações, poderão ser acessados
com mais desdobramentos.

saiba mais

Pessoas com 65 anos ou mais

têm direito a uma parcela isenta

de R$ 1.903,98 sobre seus

rendimentos de aposentadoria

ou pensão por morte, não

importa o montante recebido

mensalmente. Este é o valor

válido para 2015, pois o limite é
estabelecido pela tabela de IR

para o ano, conforme

determinação da Secretaria da

Receita Federal. Veja, a seguir,
as respostas para as dúvidas

que costumam surgir em relação
a esse benefício concedido pelo
governo.
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O que é a isenção de 65 anos?
É um direito concedido pelo governo para quem tem 65 anos ou mais.
Essas pessoas podem abater todos os meses R$ 1.903,98 (valor válido
para o ano-calendário 2015) sobre seu benefício de aposentadoria ou
pensão por morte.
A isenção abrange somente os valores de aposentadorias e pensões,
de transferência para a reserva remunerada ou de reforma (no caso
de militares), pagos pela previdência oficial (INSS) ou pela previdência
privada.
Eu completo 65 anos em 2015, como funcionará minha isenção?
A dedução só é possível a partir do mês de aniversário, no caso de a
pessoa ter atingido os 65 anos de idade no ano da declaração. Quem
completou 65 anos até 31 de janeiro de 2015 tem direito à isenção pelos
12 meses + a parcela referente ao abono anual, desde que já estivesse
aposentado no final de 2014.
Nesse caso, se o benefício mensal for superior ao valor da isenção, o
total está limitado a R$ 24.751,74 no ano (para 13 pagamentos). O valor
do benefício que exceder esse total será informado como Rendimento
Tributável. Se o benefício mensal for inferior à isenção, a parcela isenta
estará limitada ao valor do benefício recebido no ano.
Para quem completou 65 anos em abril de 2015, por exemplo, o valor da
isenção não poderá ultrapassar R$ 19.039,80 (9 meses + abono anual).
Tenho mais de uma fonte de recebimento de aposentadoria. Posso utilizar a
isenção em ambas?
Sim, desde que a isenção não ultrapasse o valor de R$ 24.751,74 ao ano,
contabilizando 13 pagamentos. Se utilizar a isenção total em outra fonte
pagadora como, por exemplo, na previdência oficial (INSS), o assistido
pode entrar em contato com a Visão Prev e solicitar que a isenção não
seja aplicada no benefício pago pela entidade.
O que acontece se a isenção for utilizada em mais de uma fonte pagadora?
A isenção mensal é limitada em R$ 1.903,98. O que ultrapassar o limite
deverá ser declarado como Rendimento Tributável, podendo gerar
pagamento de Imposto de Renda na Declaração de Ajuste Anual.
Como faço para informar à Visão Prev o valor que preciso ter como isenção
para, somado ao que já recebo no INSS, não ultrapassar o total máximo?
O participante não poderá informar o valor, apenas é possível indicar se
utilizará ou não a isenção. Qualquer eventual sobreposição de valores
deverá ser corrigida na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
– Pessoa Física.
Como o valor da isenção de 65 anos é demonstrado no Informe de
Rendimentos enviado pela Visão Prev?
O valor da isenção é demonstrado no quadro “4. Rendimentos Isentos e
Não Tributáveis”, linha “1. Parcela isenta dos proventos de aposentadoria,
reserva remunerada, reforma e pensão (65 anos ou mais)”.
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com a palavra

Um avô realizado e cheio de vida
Quando leu na última edição do Mirante a entrevista de
Odnides Pereira na seção “Com a Palavra”, Mauro Hoshiki
Nakai notou que suas histórias eram muito semelhantes.
Decidiu, então, enviar um e-mail para a Visão Prev,
comentando as coincidências. A reportagem do Mirante
conversou com Mauro para conhecer melhor sua
trajetória e o papel da previdência complementar para a
tranquilidade de sua aposentadoria. Confira:
De Londrina para Campinas
Ainda menino, em Londrina (no Paraná), minha cidade natal, ajudava meus tios na
feira, mas meu primeiro emprego com carteira assinada foi como office-boy de um
escritório. Logo entrei na área de contabilidade de uma metalúrgica e, aos 18 anos,
quando concluí o colégio técnico, me mudei sozinho para São Paulo para trabalhar
em uma empresa de telecomunicações. Nessa época, viajei por todo o país
instalando centrais telefônicas. Foi em Campinas, cidade que adotei para morar
e formar minha família, que recebi um convite para trabalhar na Telesp.

Uma escolha para o futuro
Aceitei o novo trabalho e, ao ser contratado, tive que decidir se iria aderir ao plano de
previdência complementar da companhia, o que era com certeza uma grande
novidade para mim. Afinal, em 1980, não era nada comum as empresas oferecerem
esse tipo de benefício aos funcionários. Foi quando Sonia, que trabalhava na área de
Recursos Humanos da Telesp, me convenceu a aderir ao plano com bons
argumentos, explicando que seria descontada uma parcela em meu pagamento
mensal e que, no futuro, esse patrimônio se transformaria em uma complementação
à aposentadoria do governo. Não mantenho mais contato com Sonia, amiga de
Fátima, minha esposa, uma pessoa que foi determinante para o bem-estar que
usufruo hoje, mas tenho muito a agradecê-la por ter me dado orientações tão boas.

Quando comecei a colher os frutos
Há quase dez anos recebo o benefício da Visão Prev, desde quando me desliguei da
empresa aos 53 anos, mas foi aos 55 anos que me aposentei pelo INSS. Naquela
época, meu filho mais novo Arthur ainda era bem pequeno e minha esposa decidiu
trabalhar fora. Fizemos o caminho inverso, pois pude ficar em casa para dar
suporte ao meu filho. Tenho muito orgulho da minha família, meus dois filhos mais
velhos são formados e constituíram seus próprios lares: Fábio é engenheiro de uma
empresa automotiva na Alemanha e Fabiana, formada em Comércio Exterior, é
gerente de uma multinacional. Com 16 anos, Arthur está prestes a partir para um
intercâmbio no exterior.
As boas coisas da vida
Hoje, me sinto muito feliz e realizado. Toda semana me divirto batendo a minha
bolinha com os antigos colegas. O meu dia a dia? Tenho curtido muito a companhia
de Davi, meu neto de três anos, que fica todos os dias comigo e é sempre uma grande
alegria ser um avô presente. Além disso, um programa que gosto muito de fazer é
pescar com amigos nos rios do Mato Grosso e do Amazonas. A melhor coisa do
mundo? É, sem dúvida, viajar com toda a família reunida. Conhecemos o Nordeste
e recentemente fomos para Miami e Orlando, nos EUA, foi excelente! Meu plano de
aposentadoria complementar tem muito a ver com essa vida que conquistei!

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.

seu patrimônio

Alocação dos planos*
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Desempenho dos investimentos
(Junho de 2015)

14,25%

6,03%

0,20%

79,52%

Visão Vivo

14,25%

6,02%

0,40%

79,33%

TCPPrev

6,00%

0,58%

79,17%

TCOPrev

9,50%

6,34%

0,57%

83,59%

CelPrev

Alocação por
perfil de investimento*

abr/15

mai/15

jun/15

2º TRI

Renda Variável

-0,03%

6,04%

-3,82%

0,74%

2,74%

Global

3,52%

1,80%

1,66%

0,48%

4,00%

7,66%

Planos

1º TRI

abr/15

mai/15

jun/15

2º TRI

ACUM. 2015

CelPrev

2,92%

2,12%

1,74%

0,25%

4,15%

7,19%

Empréstimos

Visão Vivo

TCOPrev

24,25%
5,16%

1,42%
68,01%

Agressivo

Moderado

3,35% 1,34%

1,66%

62,26%

0,77%

Conservador DI

Títulos atrelados à inflação
Títulos prefixados

Títulos pós-fixados
Renda Variável
Empréstimos

*em junho de 2015

1,68%

2,94%

2,98%

2,34%

2,35%

1,27%

1,47%

1,47%

0,27%

0,27%

4,06%
5,15%

4,13%

4,14%

ACUM. 2015
7,90%
2,71%

9,64%

7,19%

7,24%

1,48%

0,27%

4,12%

7,18%

Perfil

1º TRI

abr/15

mai/15

jun/15

2º TRI

ACUM. 2015

Moderado

2,96%

2,35%

1,48%

0,28%

4,15%

7,23%

Conservador

Agressivo

Cons. Index Infl.

Rentabilidade dos Perfis de Investimentos

3,97%

2,74%

2,37%

Conservador DI

2,95%

Indicadores

1º TRI

IPCA

3,83%

Poupança

1,82%

2,81%

1,15%

1,91%

3,19%

1,04%

0,96%

1,00%

abr/15
0,71%

4,12%

0,55%

0,61%

0,95%

3,66%

4,50%

1,07%

3,06%

6,10%

mai/15

jun/15

2º TRI

ACUM. 2015

0,74%

0,79%

2,26%

6,17%

-0,92%

0,62%

0,98%

0,68%

1,07%

6,74%

1,92%

3,03%

2,82%

0,95%

0,99%

1,07%

3,03%

2,29%

9,93%

-6,17%

0,61%

3,77%

Bench RF

3,60%

IBrX

2,38%

2,38%

1,62%

9,12%

9,12%

7,77%

0,23%

3,47%

Indicadores Financeiros

2,06%

-5,47%

-5,47%

0,33%

0,76%

0,76%

7,37%

9,26%

3,77%

5,92%

5,94%

4,05%

7,80%

3,94%

6,41%

3,94%

6,15%

6,41%

Canais de 5508 8000
Relacionamento (para São Paulo capital, Grande
Quer saber mais sobre
os investimentos da

Visão Prev? Então, confira as
tabelas comentadas no site

Conservador
Indexado
à Inflação

2,12%

0,46%

Rentabilidade dos Planos

78,39%

93,65%
36,97%

4,27%

1,96%

2,34%

Bench RV

5,94%

1,60%

2,94%

Ibovespa

14,25%

3,69%

TCPPrev

SELIC

91,60%

Conservador

2,58%

1º TRI

CDI

6,95%

1,45%

Segmento

Renda Fixa

14,25%

Rentabilidade Gerencial Consolidada

www.visaoprev.com.br.

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

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:
Chat
Onli
www.visaoeduca.com.br
ne
www.visaoprev.com.br
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