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Qual dos 4 perfis 
combina mais com você?

t Para saber mais sobre o conceito de marcação a mercado, consulte a última edição do Mirante Visão Prev ou acesse o

vídeo com o diretor de Investimentos e Planejamento da entidade, João Marcos Ruzzante, no blog do Visão Educa.

t Vale também fazer o teste de perfil de investidor que está no site da Visão Prev. São 16 perguntas fáceis de responder

que podem lhe ajudar a conhecer melhor seu comportamento financeiro.

Diferentes idades, momentos de vida, planos para o futuro, reações

frente às oscilações de rentabilidade... Para atender à diversidade que

compõe sua população, seis planos da Visão Prev oferecem perfis de

investimento com aplicações e riscos variados. De 1º a 31 de dezembro,

seus participantes podem, se quiserem, alterar sua escolha atual.

Confira, abaixo, as principais características das quatro alternativas

disponíveis para que você possa fazer uma opção consciente.

Visão Telefonica                                     
Visão TGestiona                               
Visão Terra                                       
Visão Multi                                       
Atento Prev
VivoPrev
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Conservador indexado à inflação
Lançado em junho deste ano, é composto por até 100% de títulos públicos ou privados atrelados à inflação +

taxa de juros. Está mais sujeito a variações na rentabilidade do que o perfil Conservador, devido ao efeito da

marcação a mercado sobre os títulos indexados à inflação. É indicado para quem quer indexar seus ganhos à

inflação no longo prazo e deseja manter seu poder de compra, mas aceita variação maior do rendimento no

curto prazo. Assim como o Conservador, este perfil não investe em ações.

Moderado
Aplica até 30% em renda variável e o restante na mesma composição do perfil Conservador. Apresenta mais

risco por conta dos investimentos no mercado acionário, sujeitos às grandes oscilações da Bolsa de Valores e

com possibilidade de retornos negativos. É orientado para quem procura equilíbrio entre segurança e

rentabilidade, porém está disposto a se arriscar um pouco mais para que seus rendimentos possam ser

maiores do que nos dois perfis Conservadores.

Agressivo
Aplica de 10% a 40% em renda variável e o restante na mesma composição do perfil Conservador. Pode ter maior

variação na rentabilidade em relação ao perfil Moderado, pois destina uma parcela maior à renda variável, o que

eleva a possibilidade de retornos negativos em alguns períodos. É aconselhado para quem busca resultado

superior no médio e longo prazo (mesmo sem garantias) e está ciente de que corre riscos maiores, sabendo lidar

com os momentos de alta volatilidade e possibilidades de retorno negativo em períodos específicos.

Conservador
Tem até 70% de títulos públicos ou privados atrelados à inflação + taxa de juros e o restante em outros títulos

de renda fixa. Mesmo que em menor proporção, também envolve risco porque conta com investimentos de

longo prazo (portanto, sujeitos à marcação a mercado), o que em meses pontuais pode ocasionar retornos

abaixo dos índices de referência. Em períodos maiores, porém, esse efeito se anula. É recomendado para quem

busca segurança e faz o possível para reduzir perdas, mesmo que tenha um rendimento menor. Vale lembrar

que todos os investimentos – até os de renda fixa – oferecem incertezas e podem apresentar oscilações.
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Visão Prev conquista a 
certificação da qualidade ISO 9001

A excelência do

atendimento que a

entidade oferece aos

participantes obteve mais

um reconhecimento.

O valor do trabalho desenvolvido pela Visão Prev está diretamente ligado à

qualidade percebida pelos participantes de seus planos. Ou seja, é para

responder às suas necessidades da melhor forma possível que todas as

atividades desempenhadas nos bastidores ganham sentido e importância. Foi

por esse motivo que a entidade resolveu direcionar seus esforços para obter a

certificação de adequação às normas ISO 9001 em seus processos de

atendimento.

Durante cerca de dez meses, desde outubro de 2011, os profissionais da Visão

Prev dedicaram-se às ações e treinamentos voltados para a ISO até que, nos dias

23 e 24 de julho, o auditor da empresa certificadora atestou a aderência dos

processos aos rígidos padrões da norma. “Foi o coroamento de um trabalho que

contou com o comprometimento de todos os nossos colaboradores em prol da

excelência de nossos serviços. Pudemos sentir em cada profissional da Visão Prev

a percepção clara de seu papel na busca da satisfação do participante”,

comemora Ademir José Mallmann, presidente da Visão Prev. 

O trajeto até a certificação envolveu uma série de etapas. “Começamos o

projeto com os treinamentos sobre o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) para

os representantes das áreas. Depois, iniciamos o mapeamento e a análise dos

processos. O próximo passo foi a realização dos treinamentos em Gestão de

Processos de Negócio”, conta Cinthia Pinheiro Pais, coordenadora da Assessoria

de Controle e Risco Operacional. As fases seguintes abrangeram o redesenho dos

processos de acordo com os critérios da norma, implementação de melhorias,

definição de indicadores de qualidade, elaboração de manuais obrigatórios do

SGQ, implantação da Política da Qualidade da entidade e formação de uma

equipe de auditores internos para acompanhar os avanços do sistema. 

“A certificação comprova que a Visão Prev possui um elevado padrão de

qualidade em seus processos de atendimento. Isso assegura aos participantes e

às patrocinadoras que atuamos a partir das melhores práticas de mercado,

tendo como meta constante o aumento de nossa eficiência e eficácia. Sem

dúvida, este é um caminho que vai nos levar ao aprimoramento contínuo de

tudo o que fazemos”, garante Ademir Mallmann.

A sigla ISO refere-se à International Organization for

Standardization - uma organização fundada em

1946, em Genebra, na Suíça, com o objetivo de

facilitar as relações comerciais internacionais a partir

da criação de normas que pudessem ser utilizadas

igualmente por todas as nações. Mais de 160 países

integram a ISO hoje – entre eles, o Brasil por meio

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A norma ISO 9001 trata especificamente dos

requisitos para um Sistema de Gestão da Qualidade

e permite às organizações verificar a consistência de

seus processos, medir e monitorá-los a fim de

assegurar a satisfação de seus clientes (no caso da

Visão Prev, de seus participantes!).

M
a

s
 o

 q
u

e
 é

 I
S

O
?



in
te

rn
e

t
4

Novo visual, novas funcionalidades
O site da Visão Prev acaba de passar por uma

reformulação geral com o objetivo de facilitar o acesso às

informações e simplificar a navegação. Além disso, novos

serviços estão disponíveis na página (link direto para redes

sociais, blog do Visão Educa e as principais notícias do

mercado financeiro) e as rotas estão mais curtas, ajudando

o participante a chegar mais rápido até os temas mais

procurados. 

Longe de ser uma simples alteração de visual, a mudança

levou a uma completa reestruturação dos tópicos, com

novas áreas, redefinição e reposicionamentos de boxes. 

“O projeto foi desenvolvido com base nas sugestões de

melhoria propostas pelos participantes na última Pesquisa

de Satisfação e nas dúvidas mais frequentes registradas na

Central de Atendimento. Ou seja, as modificações foram

totalmente pensadas para responder às necessidades do

nosso público”, conta Marcelo Domingos Pezzutto, vice-

presidente de Investimentos, Planejamento e Controle.

Portanto, entre, confira e aproveite as novidades feitas para

você: www.visaoprev.com.br!

Número crescente de acessos

Lançado há quase sete anos, o site da Visão Prev vem

batendo recordes constantes de acesso, o que

demonstra sua adequação às demandas e prioridades

dos participantes. Veja os comparativos entre os dias

3 de janeiro e 5 de julho de 2011 e 2012:

2011 2012 Aumento

Visitas 242.648 325.828 34%

Visitantes únicos 82.452 110.809 34%

Visualizações de página 967.499 1.577.824 63%

Páginas visualizadas por visita 3,99 4,84 21%

Duração média da visita 4min 25seg 5min 55seg 33%
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Novo visual, novas funcionalidades

1. Novo desenho do box de entrada da área restrita, mais

discreto e com acesso direto para “Minha Conta”

2. Menu na barra superior com as informações principais.

Exemplo: “Quem Somos”

3. Novo link para as redes sociais (Twitter)

4. Área de “Acesso Rápido” para documentos, informações e

notícias sobre os planos, perguntas frequentes, legislação

e links úteis 

5. Novo posicionamento dos destaques do “Carrossel” que é

agora mais intuitivo, bastando clicar na imagem para

chegar ao conteúdo

6. Link para o “Chat Online”

7. Box de “Empréstimo” com acesso direto aos dados mais

procurados

8. Novo banner dinâmico com notícias do mercado financeiro

9. Reposicionamento do banner “Calendário”

10. Banner Teste “Perfil de Investidor”, já atualizado com a

nova opção (Perfil Conservador indexado à inflação)

11. Localização da Visão Prev com link para o Google Maps

12. Novo link para o blog do Programa Visão Educa

13. Reposicionamento e novo formato do box para o

informativo Mirante, com destaque para a última edição, e

inserção de box para o Relatório Anual 

Na área restrita

Você continua contando com uma série de informações

e ferramentas para acompanhar de perto sua conta:

extrato, demonstrativo de pagamento, rentabilidade

detalhada dos investimentos, descritivo das aplicações,

situação dos empréstimos, simuladores e seu cadastro

individual (que deve estar sempre atualizado!).
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À sua escolha
Agora, você pode optar como deseja ter acesso aos informes e comunicados

da Visão Prev: via correio ou online. Para os assistidos, a alteração é válida para

o Informe de Rendimento e Demonstrativo de Pagamento. O jornal Mirante

pode ter a opção de recebimento alterada para todos os participantes. 

É possível também escolher se deseja ou não receber mensagens via SMS.

A definição é registrada dentro de “Meu Cadastro” na Área Restrita. 

Lembre-se que o acesso online representa sua contribuição para um mundo

mais sustentável!



Reajuste dos benefícios
Os benefícios dos assistidos de alguns dos planos geridos

pela Visão Prev serão reajustados em dezembro, conforme os

seguintes cálculos:

• VivoPrev Æ para quem recebe por % do saldo com

reajuste anual, o valor da parcela será recalculado a partir

da rentabilidade acumulada nos últimos doze meses. 

• PBS Celulares e Benefício Saldado do TCOPrev Æ será

aplicado o INPC acumulado entre novembro de 2011 e

outubro de 2012.

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

com base no saldo de 30 de novembro de 2012 para

pagamento, em valores fixos, pelos próximos doze meses.

• Visão Telefonica Æ para quem escolheu a opção de renda

com reajuste anual, o pagamento será reajustado a partir

da rentabilidade acumulada nos últimos doze meses.

Pagamento
reforçado    

Os aposentados e pensionistas

de todos os planos administrados

pela Visão Prev vão receber um

pagamento especial no mês de

dezembro: o abono anual (para os

planos Visão, CelPrev e VivoPrev) e a

13ª parcela anual (todos os planos

PBS, TCOPrev e TCPPrev). O valor

equivale a 100% do benefício

normal, menos nos planos VivoPrev,

PBS, TCOPrev, TCPPrev e CelPrev

que têm o pagamento dividido em

duas parcelas – 50% em julho e 50%

em dezembro.
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s Um mês para reavaliar 
o percentual de contribuição  

De 3 a 31 de dezembro, os participantes ativos e autopatrocinados podem modificar o percentual de sua

contribuição mensal. Os procedimentos variam de acordo com as regras do plano e a patrocinadora (para os

ativos). Portanto, consulte seu Regulamento e, em caso de dúvida, acione os canais de relacionamento da

Visão Prev. A mudança passa a valer em janeiro de 2013. Lembre-se que:

j Aumentar seu percentual de contribuição, mesmo que só um pouco, pode elevar (bastante!) sua

poupança previdenciária.

j Todos os participantes ativos têm a contrapartida da patrocinadora sobre suas contribuições mensais (ou

seja, uma espécie de repique sobre o valor que investem no plano), o que incentiva sua participação e

aumenta ainda mais seu patrimônio.

Alteração do 
Salário de Participação  

Também em dezembro, os autopatrocinados podem rever

seu Salário de Participação. É sobre esse salário que incidem

suas contribuições e ocorre, portanto, a formação de seu

patrimônio no plano. O prazo vai até 31 de dezembro e o novo

salário vigora a partir de janeiro de 2013. Para fazer o pedido, é

preciso enviar para a Visão Prev cópia do comprovante de renda

atualizado (holerite, demonstrativo de pagamento,

contracheque) e carta de próprio punho solicitando a alteração.

Para os demais planos (ou para os autopatrocinados que não

fizerem a alteração), o Salário de Participação será atualizado

em janeiro de 2013 com base no indicador determinado em

cada plano: Planos Visão, VivoPrev e Atento Æ INPC acumulado

de janeiro a dezembro de 2012; TCPPrev, TCOPrev, PBS e

CelPrev Æ reajuste concedido pela patrocinadora.

Não desligue...    
Desde 16 de agosto, a Visão Prev

está convidando todas as pessoas que

ligam para sua Central de Atendimento

a participar de uma pesquisa de

satisfação. Para isso, é só continuar 

na linha e avaliar, através de 

números, o atendimento recebido: 

1 – Satisfatório, 2 – Regular e 

3 – Insatisfatório. A pesquisa 

é permanente e os resultados 

serão utilizados na definição 

de ações estratégicas 

para aprimorar o serviço 

prestado pela Central. 

Portanto, fique na linha!

Visão Telefonica
Visão TGestiona
Visão Terra
Visão Multi
Atento Prev
VivoPrev

exc lusivo

Visão Telefonica
Visão TGestiona
Visão Terra
Visão Multi
Atento Prev
VivoPrev

exclus ivo

exclus ivo
Visão Telefonica
PBS
TCOPrev
TCPPrev
VivoPrev

exclus ivo
Visão Telefonica
Visão TGestiona
Visão Terra
Visão Multi
VivoPrev
PBS
CelPrev
TCOPrev
TCPPrev

Dezembro
2012

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
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Visão de futuro
para a criançada

Compartilhando
conhecimentos

Em agosto, dois executivos da Visão Prev fizeram apresentações externas, com o objetivo de ampliar a divulgação

dos conceitos de educação financeira e previdenciária junto à sociedade. No dia 23, Marcelo Pezzutto, vice-presidente

de Investimentos, Planejamento e Controle, falou para 64 colaboradores da Vermont (empresa de contact center que

atende à entidade). Ele partiu de princípios básicos de economia até chegar à importância de planejar bem o orçamento

doméstico – inclusive com a indicação da planilha disponível no blog do Visão Educa. “A palestra nos deu um norte,

deixando mais claro como podemos organizar nossas finanças para conseguir formar uma reserva para o futuro”,

comenta Daniel Lamim Kobayashi, analista da Central de Atendimento da 

Visão Prev. 

No dia 25, a convite da PUC São Paulo, Eder Carvalhaes da Costa e Silva, 

vice-presidente de Previdência, fez uma palestra para 43 estudantes dos 

cursos de economia e administração. Eder abordou temas como envelhecimento

da população, economia comportamental e estrutura previdenciária no país. 

“A escolha dos assuntos e a forma de apresentá-los agradou muito os alunos,

tornando a apresentação bastante útil e interessante”, avalia Antonio Cordeiro

Filho, coordenador do curso de Ciências Atuariais da PUC.

Você recebe mesada? Ela dura até o final do mês? Foi com esse bate-papo

descontraído que teve início o “Visão de Futuro”, uma ação do programa Visão

Educa desenvolvida junto a 104 alunos do 4º ano da Escola Estadual Walter

Belian no dia 31 de agosto.

Eles receberam lições de educação financeira totalmente adaptadas à sua

faixa etária – ou seja, de forma leve e divertida. Depois de uma palestra (feita

por Leonardo Dias, da Divisão de Investimentos da Visão Prev) com conceitos

como a importância do equilíbrio entre poupar e gastar, eles partiram para a

prática: receberam “dinheiro” para “gastar” em três barraquinhas – de

algodão doce, pipoca e suco. 

Durante a apresentação e a venda dos produtos, dois representantes do 

Comitê do Visão Educa  estimulavam a criançada a poupar e refletir antes de gastar.

Fazendo o papel oposto, outros dois membros do Comitê incentivavam a garotada a

viver o aqui e agora e gastar logo seus recursos. Depois da dinâmica (que contou com

promoção nas barraquinhas para mostrar que, muitas vezes, quem sabe esperar compra

melhor), um novo bate-papo levou os alunos a refletir sobre o que tinham aprendido. 

No final, eles receberam gibis e um cofrinho do Visão Educa para levar para casa

as mensagens do programa. “Vimos que é importante economizar porque você não

sabe o dia de amanhã. Hoje mesmo vou guardar as minhas moedas no cofrinho que

ganhei”, animou-se Giovanna Alves Manteiga. “Podemos economizar de muitos

jeitos: na luz e na hora do banho, por exemplo. Assim sobra mais dinheiro”, explicou

Vinicius Bueno Negrão dos Santos. 

Para a diretora Maria Marcia de Macedo Fernandez, a ação merece nota 10. 

“O programa transmite conhecimentos muito valiosos. Aqui, por se tratar de uma

escola pública, atingimos várias camadas e considero bastante significativa essa

iniciativa chegando a alunos mais carentes, pois isso é uma oportunidade para eles”. 
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Desempenho dos investimentos
(janeiro a setembro de 2012)

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:

Leonardo Ro dri gues e Natália De Luca.
Con se lho Deli be rativo: Gilmar Pereira
Camurra, Bre no Rodrigo Pacheco de
Oliveira, Fran cisco Carlos de Araujo,
Marcos Amadeu, Patrícia Maria de
Arruda Franco, Paula Bragança França
Mansur, Paulo Sérgio Furukawa, Sandra
Maria Lima e Stael Prata. Con se lho

Fiscal: Norair Ferreira do Carmo,
Adriano Leffa Chies, Clóvis Delboni
Filho, Diana Policarpo Damião Choucair
Ramos, Floriano Paulino Costa Neto,
João Orlando Lima Carneiro, Mar celo
Barbosa Correa, Oswaldo Vieira da Luz e
Rodrigo Rossi Monari. Di re to ria Exe -

cutiva: Ademir José Mall mann, Éder
Carvalhaes Costa Silva, Mar   celo Domin -
gos Pezzutto, Patrícia Fer  ra  dans 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: 19.010 exemplares.

Renda Fixa      Renda Variável      Empréstimos

Alocação por perfil de investimento*

Conservador Moderado Agressivo Cons. Index Infl.

98,58% 84,85% 73,08% 98,38%

1,42% 1,54%

13,61%
23,61%

3,31% 1,62%

Visão Vivo TCOPrev TCPPrev CelPrev

85,87% 85,67% 85,43% 89,19%

0,52% 0,72%

13,61% 13,61% 9,08%13,61%

0,96% 1,73%

s s

Alocação dos planos*

s s

“Nós podemos não ser capazes
de preparar o futuro para
nossas crianças, mas podemos
pelo menos preparar nossas
crianças para o futuro.” 

Franklin Roosevelt, 
PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS 

POR QUATRO MANDATOS.

*em setembro de 2012

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)

www.visaoprev.com.br

atendimento@visaoprev.com.br 

https://twitter.com/visaoprev 

Programa Visão Educa:

www.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 1º TRI 2º TRI 3º TRI ACUM. 2012

Renda Fixa 5,22% 5,65% 5,95% 17,77%

Renda Variável 14,25% -4,91% 4,11% 13,11%

Empréstimos 3,13% 2,84% 2,82% 9,05%

Global 5,82% 4,90% 5,80% 17,44%

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 ACUM. 2012

Visão Vivo 6,44% 3,95% 5,54% 16,76%

CelPrev 11,51% 4,21% 5,42% 21,16%

TCOPrev 6,45% 3,96% 5,59% 16,85%

TCPPrev 6,41% 3,94% 5,59% 16,79%

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 ACUM. 2012

Conservador 5,08% 5,38% 5,76% 17,11%

Moderado 6,41% 3,93% 5,56% 16,74%

Agressivo 7,23% 2,84% 5,39% 16,23%

Cons. Index Infl. – – – 3,57%

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 ACUM. 2012

Poupança 1,70% 1,58% 1,53% 4,89%

IGP-DI 0,93% 2,64% 3,73% 7,47%

CDI 2,45% 2,09% 1,91% 6,59%

Bench RF 4,13% 4,02% 4,06% 12,72%

Ibovespa 14,15% -16,43% 9,84% 4,78%

IBrX 11,82% -10,08% 5,81% 6,39%


