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Títulos pré e pós-fixados

títulos prefixados são aqueles em que a remuneração

é conhecida no momento da aplicação. ou seja, o

investidor sabe exatamente quanto o papel irá pagar

no seu vencimento. ao contrário, com os títulos 

pós-fixados, a remuneração varia conforme a

oscilação de um índice de referência (como Cdi ou

iPCa, por exemplo).

Títulos públicos e privados

os títulos adquiridos podem ser emitidos pelo

governo (federal, estadual ou municipal) ou por

empresas privadas (os mais conhecidos são os Cdbs,

de instituições financeiras, e as debêntures, de

empresas).

A carteira da Visão Prev

a Visão Prev tem hoje em sua carteira de renda fixa

ativos sob gestão terceirizada (bancos) e sob gestão

própria (carteira interna). nas carteiras com gestão

terceirizada, os ativos são basicamente títulos

públicos atrelados à inflação, títulos públicos

prefixados e títulos privados. 

no caso dos títulos atrelados à inflação, há papéis com

vencimentos de até 38 anos e remuneração baseada

no iPCa + taxa real de juros. os títulos prefixados têm

vencimentos que vão desde dois meses a onze anos e

são baseados em uma taxa nominal ao ano. os títulos

privados podem ser remunerados por iPCa + taxa real

de juros (sempre acima da taxa dos títulos públicos) 

ou percentual do Cdi.

Com as contínuas quedas na taxa real de juros definida pelo banco Central (a selic), o mercado financeiro brasileiro está entrando em um momento de maior

maturidade, segundo os especialistas. na prática, isso significa que, para obter rendimentos mais vantajosos no longo prazo, os investidores deverão partir 

também para outros tipos de investimentos – como, por exemplo, a renda variável – que costumam apresentar maiores oscilações e seus gráficos de rentabilidade

lembram, muitas vezes, aquelas conhecidas imagens de eletrocardiograma.

Por outro lado, os produtos de renda fixa oferecem resultados bem mais estáveis. Quando colocadas em gráficos, suas rentabilidades formam imagens mais retas, 

sem grandes altos e baixos. mas se engana quem pensa que a renda fixa é garantia de rendimentos sempre positivos. embora em menor escala, esses papéis também estão

sujeitos a oscilações e podem oferecer variação negativa em um curto intervalo de tempo. Para entender essa realidade,  acompanhe as explicações a seguir:

Renda fixa 
também pode sofrer oscilações
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Novo prazo de inscrição
foi prorrogado até o dia 31 de agosto o prazo para inscrição no

concurso de monografia promovido pela Visão Prev para estudantes 

de graduação e pós de todo o país. os interessados devem fazer sua

pré-inscrição até o final de julho, enviando um e-mail para

visaoeduca@visaoprev.com.br com seu nome completo e telefone para

contato, com ddd. os melhores trabalhos serão premiados com um

iPad 2 (vencedor), um iPhone (segundo colocado) e um netbook HP

linha mini (terceiro lugar).
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PBS Telesp                                       

PBS Telesp Celular                           

PBS Tele 
Sudeste Celular                 

PBS Tele 
Centro Oeste Celular                    

PBS Tele 
Leste Celular         

TCOPrev

TCPPrev

VivoPrev

exc lusivo

Abono anual   
em julho, juntamente com o

pagamento do benefício mensal, os

aposentados e pensionistas irão

receber a antecipação de metade do

valor de seu abono anual. o abono

representa um benefício a mais por

ano ao qual os assistidos têm direito

como uma espécie de “décimo

terceiro”. ele é dividido em duas

parcelas: 50% em julho e 50% em

dezembro, quando é retido o imposto

de renda sobre o valor total do abono. 

Mais vídeos
Já está no blog do Visão educa   uma nova série de vídeos 

para esclarecer as principais dúvidas a respeito do programa de

empréstimos. os comentários são feitos por profissionais da Visão Prev.

Vale a pena conferir!

e VoCê? tem alguma dúVida sobre as regras de seu Plano ou

outros assuntos ligados à eduCação finanCeira e PreVidenCiária?

enVie sua Pergunta Para o e-mail visaoeduca@visaoprev.com.br

ou deixe uma mensagem no blog.

isto é
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Os riscos da renda fixa

Para entender os riscos do mercado de renda fixa, é

importante compreender o conceito de “marcação a

mercado” de um título. Pode-se tomar como exemplo um

título prefixado com vencimento em um ano, cuja taxa de

juros seja de 10%. se você compra esse título por r$ 1.000,

sabe que receberá r$ 1.100 após doze meses. Contudo se,

logo depois da compra, a taxa de mercado passar para 11%

anuais e você quiser saber o novo valor do título, será

necessário considerar um desconto em seu valor, de forma

que ele tenha uma rentabilidade futura igual à nova taxa de

mercado (11%). assim, seu valor atualizado será r$ 991, o

que corresponde a uma rentabilidade negativa de 0,90%

desde a compra. note que, neste exemplo, passados os

doze meses, o valor recebido continua sendo r$ 1.100,

assim como a rentabilidade contratada é mantida em 10%,

independentemente das variações que possa sofrer ao

longo do período, em função das taxas de mercado.

este é o conceito chamado de “marcação a mercado” que

faz com que mesmo os títulos de renda fixa possam ter

rentabilidade negativa em um determinado período. 

Por esse conceito, a cada dia, os títulos de renda fixa são

reavaliados considerando as taxas vigentes no mercado, ou

seja, busca-se o valor real do ativo caso este fosse vendido.

dessa forma, o risco da renda fixa está muito relacionado 

às variações nas taxas de mercado e seus efeitos sobre os

preços dos títulos no curto prazo. no caso da Visão Prev, que

tem horizonte de investimento mais longo e busca manter

seus títulos até o vencimento, o risco é sensivelmente

reduzido, sendo importante a avaliação de resultados

sempre em períodos maiores, nos quais as distorções de

ajuste à “marcação a mercado” são amortecidas.
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no dia 6 de junho, a superintendência nacional de Previdência Complementar

(Previc) aprovou as alterações propostas pela Visão Prev em seis planos – Visão

telefonica, Visão tgestiona, Visão terra, VivoPrev, atento Prev e Visão multi. 

as mudanças abordam aspectos específicos de cada plano e têm em comum 

a criação de um novo perfil de investimento (Conservador indexado à inflação).

os participantes já estão sendo informados sobre os detalhes das modificações 

e os novos regulamentos estão disponíveis no site da Visão Prev.

Para facilitar seu entendimento, veja o exemplo:

suponha que você adquiriu um título no valor de r$ 100,00

com taxa de juros de 10% ao ano e vencimento em 2 anos.

a demonstração financeira dessa transação é a seguinte:

É sempre bom lembrar

os investimentos da Visão Prev são de longo prazo e

eventuais turbulências por conta de fatores econômicos

fazem parte desse cenário. os gestores das carteiras

trabalham sempre com horizontes extensos e foco em

investimentos de baixo risco, no caso do Perfil Conservador.

Valor que será
recebido daqui

a 2 anos

R$ 121,00

Valor pago
pelo título

hoje

R$ 100,00 taxa = 10% ao ano

0

1 2

Valor que será
recebido daqui

a 2 anos

R$ 121,00

Valor pago
pelo título

hoje

R$ 100,00
R$ 115,24

assim: r$ 115,24 + 5% = r$ 121,00

0 1

2

se a taxa de juros para o segundo ano cair para 5%, pelo

conceito marcação a mercado, a entidade financeira deverá 

reprecificar esse título, ao final do primeiro ano, para apurar 

o real valor de mercado neste momento “1” a fim de que,

aplicando a taxa de mercado do ano “2” (de 5%), você receba o

mesmo valor previsto quando da compra do título (r$ 121,00).

a rentabilidade do ano 1, que deveria ser de 10%, pelo

conceito marcação a mercado passou a ser de 15,24%. 

Por outro lado, a rentabilidade da empresa do ano 2, que

deveria ser também de 10%, passou a ser de 5% (valor

praticado pelo mercado).

Importante: a rentabilidade acumulada dos 2 anos 

sempre será a mesma!

assim, em um momento de taxa de juros em queda, 

a rentabilidade da Visão Prev tende a aumentar, mas a

rentabilidade do período será a mesma. este mesmo efeito

ocorrerá em situação inversa, caso a taxa de juros aumente.

Que saber mais? Consulte o blog do 

Programa Visão eduCa – www.visaoeduca.com.br

– e leia as matérias sobre esse tema. ainda 

tem alguma dúVida? enVie sua Pergunta 

Pelo blog do Visão eduCa, no CamPo Contato.
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Você entra em uma patrocinadora do grupo telefonica/Vivo e começa a participar de um plano administrado

pela Visão Prev. daí até a sua aposentadoria, o regulamento de seu plano prevê uma série de possibilidades

e oportunidades que você pode usufruir ao longo dos anos. Para conhecer as principais delas, acompanhe

os pontos traçados nestas páginas e chegue a uma aposentadoria segura e sem tropeços. Vamos lá?

isto é

visão educa

o trajeto de um participante ativo até a aposentadoria*

Se tiver alguma pergunta sobre

seu plano, mande um e-mail para

visaoeduca@visaoprev.com.br.

Ela será muito bem-vinda!
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*muitos dos eventos descritos também dizem respeito aos participantes autopatrocinados. sempre que isso ocorrer, essa informação será destacada.

**   o acesso ao fundo de sobras e as contribuições extras não ocorrem para todos os planos. Consulte o regulamento do seu plano.

Mudança de perfil
Há quatro perfis de investimentos para

que os participantes escolham o mais

adequado às suas características e tole-

rância a riscos. isso porque os perfis apli-

cam em proporções diferentes no mer-

cado de renda fixa e em ações. duas

vezes por ano (em julho e dezembro), é

possível rever sua definição, contando

inclusive com a ajuda de ferramentas dis-

poníveis no site da Visão Prev. a troca

pressupõe a transformação das cotas

que o participante tem em um perfil em

recursos financeiros para aquisição de

cotas do novo perfil.

Remuneração 
dos investimentos
os recursos que você investe

no plano são administrados

pela Visão Prev, a partir das

determinações de sua Política

de investimentos e da legisla-

ção do segmento. a descrição

detalhada das aplicações (por

setor, empresa e tipo de papel)

pode ser encontrada no site da

Visão Prev, bem como o

desempenho das carteiras. 

Acesso ao 
Fundo de Sobras**
todos os ativos e autopatrocina-

dos que contribuem para o plano

durante o ano podem receber uma

parcela do chamado fundo de

sobras. ele corresponde à parte da

Conta da Patrocinadora que, por

regulamento, não pôde ser resga-

tada por alguns participantes desli-

gados no ano. o valor é distribuído

de maneira proporcional às contri-

buições efetuadas – ou seja, quem

contribuiu mais, ganha mais.

Planejamento tributário
Quem aplica em previdência complementar

conta com um incentivo fiscal criado pelo

governo para impulsionar os investimentos

no setor. ele estabelece que, no momento

do ajuste anual do imposto de  renda (para

quem declara no formulário completo), é

permitido deduzir o que foi investido em

previdência até o limite de 12% do total de

rendimentos tributáveis (salário, pro labore

e aluguéis, por exemplo). Para aproveitar

esse incentivo, o participante precisa fazer

suas contas e, sempre que possível, aumen-

tar os investimentos no plano para usufruir

integralmente do benefício.

Direito a empréstimos
depois de um ano de vínculo ao

plano, o participante (ativo ou

autopatrocinado, além do assisti-

do) tem direito a solicitar emprés-

timos junto à Visão Prev, em condi-

ções mais favoráveis do que as

praticadas no mercado. Para saber

mais, consulte o site da entidade e

o blog do Programa Visão educa.

Contribuições extras**
Quando recebe seu bônus ou parti-

cipação nos lucros e resultados, o

ativo pode fazer uma contribuição

extra para o plano num percentual

inteiro escolhido livremente e apli-

cável sobre o pagamento, com débi-

to direto em folha. outro bom

momento para o participante (ativo

ou autopatrocinado) engordar a

poupança previdenciária é no rece-

bimento do décimo terceiro ou

sempre que sobrar um dinheirinho

aqui ou outro ali. seu futuro está

esperando!

Alteração 
de % contribuição
são abertas duas campanhas por

ano, em julho e dezembro, quando

os ativos e autopatrocinados

podem reduzir ou aumentar o %

de contribuição para o plano. a

Visão Prev oferece diversas ferra-

mentas (como relatórios e simula-

dores) em seu site para facilitar

sua avaliação. Para os ativos, as

patrocinadoras fazem o repique do

investimento, oferecendo um adi-

cional sobre o % aplicado, como

estímulo à participação.

A t i v o s

Para o participante que optou pelo recebimento por

um período determinado, no final do prazo escolhido

(na última parcela) será feito o pagamento do

resíduo do saldo em parcela única. dificilmente, o

participante que escolheu essa modalidade receberá

um valor muito maior que a parcela mensal (pode

variar de acordo com o retorno dos investimentos),

pois essa opção tem como finalidade o pagamento

linear de benefícios ao longo do prazo definido. além

disso, os optantes pelo pagamento em % do saldo

podem receber o saldo remanescente no momento

em que seu benefício mensal atingir o valor mínimo

estipulado no regulamento do plano. esse

pagamento ocorre de comum acordo entre o

participante e a entidade.

o que acontecerá se o assistido estiver chegando ao

final do tempo que estipulou no seu plano para

receber os benefícios e houver ainda um grande

montante no saldo da sua conta? ele receberá tudo

de uma vez no último mês? esta é uma questão

relevante que parece estar preocupando grande

parte dos assistidos, principalmente os que estão

próximos do encerramento de seus tempos de

recebimento. sei que não é o caso, mas muitos

parecem temer que o saldo remanescente reverta

para o fundo.”

Paulo Tadao Nagata,

Plano Visão telefonica

A s s i s t i d o s

“



Visão Multi
Visão Telefonica
Visão Terra
Visão TGestiona
Atento Prev
VivoPrev

exclus ivo
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seus compromissos financeiros mudam, o cenário econômico se altera, seu orçamento está

novamente equilibrado... diversos fatores contam no momento de avaliar seu perfil de investimento

e o percentual de contribuição que você destina ao seu plano todos os meses. de 1º a 31 de julho,

você poderá fazer suas contas com calma para definir se vai ou não mexer nessas duas variáveis que

têm grande importância na formação de seu patrimônio para o futuro.

Perfil de investimento

todos os participantes têm, agora, à sua disposição quatro opções de perfil 

que oferecem diferentes riscos e rentabilidades por atuarem em proporções

diversas nos mercados de renda fixa e variável. além dos três perfis já existentes

(veja abaixo), um novo perfil (Conservador indexado à inflação) está sendo lançado

após aprovação da Previc no dia 6 de junho. 

Conservador – investe 100% em renda fixa, incluindo papéis de longo prazo, com

possibilidade de oscilação conforme o cenário de juros e inflação.

Moderado – investe de 70% a 100% em renda fixa (com possibilidade de

oscilação conforme o cenário de juros e inflação) e de 0% a 30% em ações 

(com possível volatilidade devido ao mercado acionário).

Agressivo – investe de 60% a 90% em renda fixa (com possibilidade de oscilação

conforme o cenário de juros e inflação) e de 10% a 40% em ações (com possível

volatilidade devido ao mercado acionário).

IMPORTANTE:

• a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.

• o teste de Perfil, disponível no site da Visão Prev, pode ajudá-lo em sua

reflexão sobre a escolha mais apropriada para suas características 

e necessidades. 

• na área exclusiva do site, o relatório interativo apresenta detalhes

dos investimentos em renda fixa e em renda variável.

• a transferência dos recursos ocorre em até 60 dias após o término 

da campanha.

Percentual de contribuição

os participantes ativos e autopatrocinados devem ter sempre em

mente que quanto maior sua contribuição, maior seu patrimônio

previdenciário. além disso, em função dos juros compostos, um pequeno

aumento no % de contribuição pode representar uma grande diferença

no acumulado. Para os ativos, há ainda uma vantagem extra com a

contrapartida da patrocinadora que garante um adicional sobre a

contribuição do participante.

IMPORTANTE:

• no site da Visão Prev, o simulador de renda mensal

permite projetar o impacto das alterações de %. 

• é fundamental pensar em seu planejamento tributário: 

o participante que faz o ajuste anual do imposto de renda

no formulário completo pode deduzir o que investe em seu

plano até o limite de 12% do total de rendimentos

tributáveis (salário, pro labore e aluguéis, entre outros). 

• o novo % passa a valer a partir da folha de agosto.

Visão Telefonica
Visão TGestiona
Visão Terra
Visão Multi
Atento Prev
VivoPrev

exclus ivo
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não tem idade

Quando o senhor começou a trabalhar na Telefonica?

sou técnico em eletrônica e entrei na empresa em 1979, aos 28 anos. nunca

pensei em me aposentar, na verdade, não me via aposentado. eu me envolvia

muito com o trabalho, os projetos, a expansão da telefonica... até que um dia

um amigo me perguntou se eu já tinha calculado quanto tempo faltava para

minha aposentadoria e eu disse que não. aí entramos na página do inss e

vimos que faltava apenas um mês. tudo aconteceu muito rapidamente!

E fez o plano de previdência assim que entrou?

sim. eu achei superinteressante, apesar de ser de uma época em que só se

relacionava aposentadoria com o inss. ainda se falava pouco de aposentadoria

complementar. na realidade, como aposentado, o que tenho hoje é o contrário:

meu dinheiro vem mesmo é da Visão Prev e o inss é o complemento.

Como o senhor via essa necessidade de contribuir todos os meses? 

Hoje eu agradeço por ter feito o plano desde o começo. às vezes, a gente

passa por alguma necessidade e dá vontade de parar de contribuir, mas eu

nunca fiz isso. eu pensava: não posso, esse é um dinheiro que eu vou deixar

para quando chegar lá. e cheguei: eu me aposentei aos 55 anos, em 2008.

Quando a corrida entrou na sua vida?

até os 48 anos, levava uma vida sedentária e, por recomendação médica,

comecei a frequentar a academia e correr. depois que me aposentei, minha

dedicação é cotidiana. treino no Jardim botânico todas as manhãs das 7h30 

às 9h, depois faço meia hora de abdominais na academia. das 17h às 19h30,

pratico musculação. Já participei de todas as corridas organizadas em são

Paulo, inclusive a são silvestre. Hoje, faço uma ou duas por mês e coordeno 

as equipes de corrida da academia.

E nos finais de semana?

Quando não tenho corrida, ando de bicicleta pelas ciclofaixas em companhia

da família: minha esposa Célia e meus três filhos (bruno, marcella e rafaella).

de vez em quando, viajo com amigos ou organizo outros programas com a

família – há pouco tempo, fizemos um rafting e foi muito gostoso!

Qual é a maior vantagem de estar aposentado?

a maior vantagem é ter um plano de previdência complementar. isso é

indispensável para conquistar uma aposentadoria tranquila. Hoje, não tenho

grandes preocupações e posso fazer o que gosto. sem ele, tudo seria diferente

para mim.

Que conselho o senhor daria para um jovem profissional?

Pense no seu futuro, tenha uma boa alimentação, não beba, não fume e faça

sua previdência complementar. Quanto mais cedo, melhor. isso vai ajudar

muito lá na frente – eu garanto! 

E para um aposentado?

a vida não acaba quando a gente se aposenta. ao contrário! não fume, não

beba, faça atividade física, pratique um esporte, caminhe, tenha uma

alimentação saudável, cuide da saúde, vá ao médico regularmente. o exercício

não tem só a parte física, ele dá vitalidade, equilíbrio psicológico. Quem faz

atividade física regular tem mais disposição para a vida.

rafael milanese é um

aposentado da telefonica

que não para um segundo.

literalmente! desde que saiu

da ativa, ele resolveu levar

ainda mais a sério os treinos

e corre pelo menos uma hora

e meia por dia. o resultado é

uma sensação constante de

bem-estar que serve como

exemplo para os jovens e os

já não tão jovens assim. 

o segredo, segundo ele, 

é ter um bom plano de

previdência e muita vontade

de viver de maneira

saudável. Confira 

a entrevista que rafael 

deu para o mirante, com 

sua história e algumas 

dicas fundamentais 

Aguarde: em breve,

você será informado

sobre as características

e o funcionamento do

novo perfil para que

possa definir melhor

sua escolha, já com 

a nova opção. 
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desempenho dos investimentos
(janeiro a maio de 2012)
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Alocação por perfil de investimento

Conservador Moderado Agressivo

Visão Vivo TCOPREV TCPPREV Celprev

98,69% 85,48%

1,31%

22,98%

12,98%

73,56%

1,54% 3,46%

12,98% 12,98% 12,98%

86,42% 86,23% 85,95%

0,60% 0,79% 1,07%

8,66%

89,90%

1,44%

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)

visaoprev.com.br

atendimento@visaoprev.com.br 

twitter.com/visaoprev 

Programa visão Educa:

visaoeduca.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 jan/12 fev/12 mar/12 1º TRI abr/12 mai/12 2º TRI ACUM. 2012

Renda Fixa 1,41% 1,90% 1,82% 5,22% 3,79% 1,94% 5,80% 11,32%

Renda Variável 7,46% 5,20% 1,05% 14,25% -0,23% -6,93% -7,14% 6,09%

Empréstimos 1,08% 1,02% 0,99% 3,13% 0,91% 0,73% 1,65% 4,83%

Global 1,83% 2,12% 1,76% 5,82% 3,46% 1,35% 4,86% 10,96%

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

Planos jan/12 fev/12 mar/12 1º TRI abr/12 mai/12 2º TRI ACUM. 2012

Visão Vivo 2,31% 2,33% 1,67% 6,44% 2,98% 2,01% 5,05% 11,81%

Celprev 1,99% 7,76% 1,46% 11,51% 3,11% 0,91% 4,05% 16,03%

TCOPREV 2,31% 2,33% 1,67% 6,45% 2,98% 2,00% 5,05% 11,82%

TCPPREV 2,30% 2,32% 1,66% 6,41% 2,97% 2,00% 5,03% 11,76%

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 jan/12 fev/12 mar/12 1º TRI abr/12 mai/12 2º TRI ACUM. 2012

Conservador 1,42% 1,81% 1,77% 5,08% 3,51% 1,85% 5,42% 10,78%

Moderado 2,30% 2,32% 1,66% 6,41% 2,96% 0,64% 3,62% 10,26%

Agressivo 2,87% 2,64% 1,56% 7,23% 2,52% -0,28% 2,24% 9,64%

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

Indicadores jan/12 fev/12 mar/12 1º TRI abr/12 mai/12 2º TRI ACUM. 2012

Poupança 0,59% 0,50% 0,61% 1,70% 0,52% 0,55% 1,07% 2,79%

IGP-DI 0,30% 0,07% 0,56% 0,93% 1,02% 0,91% 1,94% 2,89%

CDI 0,89% 0,74% 0,81% 2,45% 0,70% 0,73% 1,44% 3,93%

Bench RF 1,21% 1,46% 1,36% 4,08% 2,56% 1,35% 3,94% 8,18%

Ibovespa 11,13% 4,34% -1,98% 13,67% -4,17% -11,86% -15,53% -3,99%

IBrX 7,92% 3,85% -0,23% 11,82% -2,48% -8,60% -10,87% -0,33%

s s

Alocação dos planos

s s

“Meu interesse está 

no futuro, pois é lá que 

vou passar o resto 

da minha vida.” 

Charles Kettering, 
INVENTOR E FILÓSOFO NORTE-AMERICANO.
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