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Que tal usufruir o benefício fiscal?
Pode ir se preparando para fazer suas contas e ver se você está ou não aproveitando
o benefício fiscal que o governo oferece aos participantes de planos de previdência
complementar. Com ele, é possível abater da base de cálculo do Imposto de renda
o valor integral de todas as contribuições que você fez ao plano durante o ano até
o teto de 12% de sua renda bruta anual tributável (atenção: isso serve somente
para quem faz a declaração completa do imposto de renda e não é isento, ou seja,
com rendimento anual acima de r$ 22.487,25).
A checagem é simples: some 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, vale
a pena pensar em utilizar seu 13º salário para fazer contribuições extras (verifique se o
regulamento do seu plano permite contribuições extras). É importante também confirmar se
você está contribuindo com o máximo permitido mensalmente pelo plano. É possível alterar
os percentuais de contribuição nos meses de julho e dezembro. Assim você ganha duas vezes:
aumenta sua poupança para a aposentadoria e usa o incentivo fiscal do governo, reduzindo
o valor do imposto a ser pago ou incrementando sua restituição no ajuste anual em 2012.

Benefícios
serão
reajustados
Como ocorre todos os
anos, em dezembro, haverá
e x c l u s i v o reajuste dos benefícios
VivoPrev
pagos aos assistidos de
PBS
quatro planos geridos pela
TCOPREV
TCPPREV
Visão Prev da seguinte forma:
• VIVoPrEV
para os participantes que escolheram
receber por percentual do saldo com
reajuste anual, o valor será recalculado
considerando a rentabilidade acumulada
nos últimos doze meses.
• PBS CElulArES E BEnEfíCIo SAldAdo
do TCoPrEV
será aplicado o InPC acumulado entre
novembro de 2010 e outubro de 2011.
• TCoPrEV (PArTE Cd) E TCPPrEV
as rendas serão revistas com base no
saldo de 30 de novembro de 2011 para
pagamento, em valores fixos, pelos
próximos doze meses.

Mais um pagamento
exclusivo
Visão Telesp
Visão Telefonica Empresas
Visão Atelecom
Visão Assist
Visão TGestiona
Visão Terra
Visão Multi
VivoPrev
PBS
TCOPREV
TCPPREV

Em dezembro, os aposentados e
pensionistas de onze planos administrados
pela Visão Prev irão receber um pagamento
adicional: o abono anual para os planos
Visão e VivoPrev e a 13ª parcela anual para
o PBS, TCoPrev, e TCPPrev. Todos receberão
100% do valor do benefício, com exceção
dos assistidos do PBS, TCoPrev, TCPPrev
e VivoPrev que já obtiveram 50% do
pagamento em julho e, portanto, têm
agora direito aos 50% restantes, conforme
determinado no regulamento dos planos.

5508-8000
desde o início de setembro, este é o número
que deve ser utilizado pelos participantes da cidade
de São Paulo, da Grande São Paulo e de fora do país
(o 5501-6161 foi desativado) que desejam entrar
em contato com a Central de relacionamento da
Visão Prev. o número 0800 771 7738 vale, agora,
somente para os municípios paulistas que não
possuem ddd 11 e os demais estados brasileiros.

Novas
facilidades no site
o site da Visão Prev não para de adicionar novidades que
facilitam a vida dos participantes. Em setembro, mais duas
ferramentas entraram no ar para simplificar a emissão de
documentos, garantindo maior comodidade e atendimento
sob medida. Veja:
• 2ª Via de Boleto de Autopatrocínio
os autopatrocinados podem emitir diretamente de
seu computador a 2ª via do boleto para pagamento
mensal (até a data do vencimento). A rota de acesso é:
Área do Participante Æ Minha Conta Æ 2ª Via Boleto
(no final da página). o link está direcionado para
a página do banco Itaú.
• 2ª Via de Boleto de Empréstimo
Todos os participantes que têm empréstimos junto à
Visão Prev podem emitir via site a 2ª via do boleto da
parcela do mês (até a data do vencimento). A rota é:
Área do Participante Æ Empréstimo Æ 2ª Via Boleto
Mês (no final da página).

Veja mais
na página 6.

Para ser
sempre melhor
Você já respondeu à Pesquisa de Satisfação
2011? o questionário está disponível no site
da Visão Prev e foi totalmente reformulado para
agilizar a participação. o número de questões foi
reduzido em cerca de 50% em relação a 2010,
com foco prioritário na identificação dos pontos
que ainda podem ser aprimorados. E isso, de fato,
acontece na prática: na pesquisa anterior, dos
500 comentários deixados pelos participantes,
362 já foram transformados em ajustes ou
modificações nos processos de atendimento da
Visão Prev. Participe e seja também parte desse
movimento de melhoria contínua!
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Desconto de
empréstimo
no saque
Conforme as novas regras que entraram em
vigor em maio deste ano, todos os assistidos que
recebem benefício de aposentadoria e optarem
pelo saque adicional de até 30% de seu saldo de
conta terão o desconto (abatimento) do mesmo
percentual sobre o saldo devedor de seu
empréstimo. dessa forma, seu saldo de empréstimo
será amortizado na mesma proporção do saque.
Confira no exemplo abaixo o que isso significa:
no saque, o aposentado com um saldo de
reserva de r$ 50.000,00, ao sacar 12% (ou seja,
r$ 6.000,00), o empréstimo considerará
a seguinte situação:

g 1º contrato • saldo devedor de r$ 5.000,00 –
com a amortização de 12% (r$ 600,00) – saldo
r$ 4.400,00.

g 2º contrato • saldo devedor r$ 3.500,00 – com
amortização de 12% (r$ 420,00) – saldo devedor
r$ 3.080,00. ou seja, de r$ 6.000,00 a receber
de saque será descontado r$ 1.020,00 para
amortização do saldo devedor de empréstimos.

VivoPrev: nova
migração vai
até dezembro
Se você faz parte de um dos planos ao
lado, não perca a oportunidade de analisar as
características do VivoPrev – um plano com
quase 6.600 participantes que incorpora os
benefícios mais modernos do mercado
previdenciário (como escolha de perfil de
investimento, diferentes tipos de contribuição e
formas de recebimento de renda, entre outros).
A possibilidade de migração vai até o dia
9 de dezembro. Confira as vantagens
do VivoPrev no email já enviado
e avalie as diferenças. Em caso de
dúvida, envie uma mensagem para
atendimento@visaoprev.com.br.
Assim você vai fazer uma escolha
consciente que pode mudar –
e muito! – o seu futuro.

exclusivo
TCOPREV
TCPPREV
Visão Celular CRT
Visão Telebahia Celular
Visão Telergipe Celular
Visão Telerj Celular
Visão Telest Celular
PBS Tele Centro Oeste Celular
PBS Tele Leste Celular
PBS Tele Sudeste Celular
PBS Telesp Celular
PBS Telemig
CEL PREV

planejamento
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Com a palavra, os p
a

v

nem sempre é fácil para uma entidade
de previdência complementar fazer
com que seu público-alvo perceba
o valor de contar com um plano de
previdência. na Visão Prev, os
números demonstram uma parcela
de colaboradores do Grupo que
têm acesso a um plano fechado
oferecido por sua empresa e
o
t
is é
não aproveitam esse benefício.
Infelizmente,
essa falha de
is ã
o ed uc
planejamento pode aparecer
quando for tarde demais para
corrigir o problema. Por outro lado,
felizmente, os participantes da Visão
Prev são desde já a prova maior da
importância de usufruir as vantagens
de um plano fechado de previdência
complementar. nada melhor, então,
do que saber o que eles têm a dizer:

“

Comecei a trabalhar na área
financeira da Telefonica em
janeiro deste ano e optei pela Visão
Prev já durante a integração. desde o início,
vi que era um diferencial que agregava
valor, pois meu empregador anterior não
oferecia previdência complementar. As
vantagens são muitas e as que mais me
atraíram foram a contrapartida de minha
contribuição e a escolha do perfil de
investimento. Estou com 23 anos e tenho
ainda um longo período para acumular
recursos para realizar meus sonhos.
Tenho planos de um dia possuir meu
próprio negócio depois de me aposentar
e não quero de forma alguma depender de
ninguém. É muito bom começar a pensar
no futuro desde já. Muitas pessoas não
sabem guardar dinheiro e a Visão Prev, sem
dúvida, representa uma ótima forma de
poupar, principalmente porque o desconto
já é feito no holerite.”

André Ali Abdalla

“

Meu marido, nicola Colloca, estava
aposentado há cinco anos quando faleceu
de um enfarte há pouco mais de um ano.
Ele trabalhou mais de 30 anos na Telefonica, mas
começou a contribuir para o plano de previdência,
só depois do primeiro enfarte, aos 42 anos. Ele
ficou muito assustado com o risco de deixar a
família (eu e meus cinco filhos) desprovida de
recursos. Posso dizer que nicola faleceu tranquilo,
pois conseguiu organizar tudo para que, nessa hora
tão difícil, não passássemos dificuldades. de fato,
não sei como as pessoas fazem quando não têm
um plano de previdência. Hoje, aconselho quem
conheço a pensar com muito cuidado no futuro.
Tenho uma filha que estuda medicina nos Estados
unidos e, se não fosse a Visão Prev, ela certamente
teria de abandonar os estudos no exterior.”

Corina Macahiba Colloca

“

no final de julho, depois de 45 anos de trabalho,
decidi me aposentar. Aos 24 anos, comecei a
trabalhar em um banco e logo passei a contribuir
mensalmente para minha previdência complementar.
Ao sair de lá, tive de resgatar o dinheiro, pois na época não
existia a portabilidade, e investi em imóveis. Em 2000, entrei
na Telefonica que oferecia um ótimo plano de previdência
em seu pacote de benefícios. Sempre contribuí com o máximo
e realizava aportes adicionais para usufruir a isenção do Ir.
Estou com 59 anos e planejei muito para aproveitar tudo
o que essa nova fase pode proporcionar, com programas
culturais, práticas esportivas, viagens... no ano que vem,
pretendo lecionar em cursos de pós-graduação. É uma
sensação muito boa viver esse momento sabendo que terei
uma renda próxima à que recebia.”

Paulo Mesquita

s participantes
“

Eu era técnica de
telecomunicações da Telefonica
e gostava muito do que fazia quando,
no início de 2003, tive de me afastar por
problemas de saúde que acabaram fazendo
com que precisasse me aposentar pelo InSS.
Nunca me preocupei com a aposentadoria,
mas com a Visão Prev fiz uma poupança
‘forçada’ que está sendo fundamental para
mim. Quando me aposentei pela entidade,
em outubro de 2010, peguei 30% dos meus
recursos e optei por receber 0,6% por um
prazo maior. Ao pedir o resgate, eu tive
a dimensão da importância de ter um
plano de previdência como capitalização.
fui muito bem atendida e recebi todos os
esclarecimentos que solicitei. Para desfrutar
uma vida confortável, com bem-estar e
tranquilidade, é necessário ter um bom
planejamento financeiro. A Visão Prev
é uma excelente opção para isso.”
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Sete bons anos
A Visão Prev completa sete anos em outubro. desde que foi
criada, a entidade cresceu de maneira sólida e consistente,
o que atesta a qualidade de seu trabalho e o compromisso
com o aperfeiçoamento constante de suas atividades.
Patrimônio (r$ bilhões)
ç 2011* • r$ 4,36

2005 • r$ 2,44 c

>

Crescimento de 79%

Participantes
ç 2011* • 21.360
11.871 ativos
5.306 assistidos
3.579 diferidos

2005 • 10.607 c

>

604 autopatrocinados

Crescimento de mais de 100%

*setembro

Maria Aparecida
Carvalho de Melo
que
lega de trabalho
Você tem um co
o,
tã
Visão Prev? En
não faz parte da
elhor
lo a conhecer m
que tal convidára seu
r uma força pa
a entidade e da
ato com
co
entrar em nt
futuro? Ele pode
segunda a
da Visão Prev de
os atendentes
7h da noite.
7h da manhã às
sexta-feira, das

Previc aprova fusão de quatro planos
A Superintendência nacional de Previdência Complementar (Previc) publicou, no dia 6 de setembro, sua
autorização para a fusão de quatro planos – Visão Telesp, Visão Telefonica Empresas, Visão Assist e Visão
Atelecom – que vão formar o novo plano Visão Telefonica. Essa alteração atende às atuais necessidades do
mundo corporativo, pois vai facilitar a mobilidade de participantes entre as empresas que compõem o Grupo.
A consolidação também simplifica processos e gera economia, possibilitando, entre outros ganhos, a
redução no número de balancetes emitidos e de avaliações atuariais. A fusão abrange 11.979 participantes,
sendo 4.417 assistidos. Como o Visão Telefonica é um novo plano, os participantes poderão, se quiserem,
fazer nova opção pela Tabela regressiva. os participantes do novo plano receberão informações detalhadas
sobre a mudança.

relacionamento
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Onde você encontra

tudo o que precisa

MAiS MudANçAS à ViStA
nesse momento, está sendo desenvolvido um
projeto de modificação da área aberta do site com
o objetivo de tornar a busca de informações ainda
mais simples e rápida. A revisão engloba design e a
reestruturação dos tópicos. fique de olho!

o site da Visão Prev vem se consolidando como um endereço
que oferece às pessoas (participantes ou não) informações sobre
previdência complementar e, é claro, mais especificamente sobre os
planos administrados pela entidade. Em 2011, a página recebeu mais
de 1.342 visitas por dia, num total acumulado até o dia 30 de setembro,
de 366.475 acessos. Isso mesmo: quase 367 mil visitas em um universo
de cerca de 21 mil participantes.
Criado há exatos seis anos, em outubro de 2005, o site da Visão Prev
foi um dos primeiros entre as entidades fechadas de previdência
complementar a entender e utilizar a flexibilidade típica da web para
manter um canal de comunicação útil e interativo com seu público-alvo.
desde sua criação, ele passou por modificações de estrutura, layout,
conteúdo, áreas, ferramentas... Enfim, mudou sempre que necessário
para se adequar à velocidade e agilidade da internet – e dos internautas!
Segundo o instituto ibope Nielsen Online, de outubro de 2009 a outubro
de 2010, o número de usuários ativos (que acessam a Internet
regularmente) cresceu 13,2% no Brasil, atingindo 41,7 milhões de pessoas.
Somado aos que possuem acesso no trabalho, o número salta para 51,8
milhões. no total, 38% das pessoas entram na web diariamente.

www.visaoprev.com.br
2011...
setembro de
De janeiro a
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o internauta encontra duas áreas no site: uma aberta e outra de acesso
exclusivo aos participantes. na área aberta, é possível conhecer todos os
planos administrados pela entidade e suas principais características, além de
acessar regulamentos, formulários e documentos da Visão Prev (Código de
Ética, regimento, Estatuto e todos os relatórios Anuais). lá estão também
as novidades da entidade, as respostas às perguntas mais frequentes, todas
as edições do Mirante e o questionário para ajudar o visitante a descobrir
o perfil de investimento que mais se ajusta às suas características.
na área exclusiva, “Minha Conta”, estão: o extrato, o demonstrativo
de pagamento, a rentabilidade detalhada dos investimentos, a situação
dos empréstimos, o Informe de rendimentos e o cadastro individual
(que deve estar sempre atualizado). “Todas as equipes da Visão Prev estão
constantemente envolvidas com o aperfeiçoamento do site, propondo e
discutindo novos conteúdos para aprimorar nosso relacionamento com o
participante”, destaca Marcelo Pezzutto, vice-presidente de Investimentos,
Planejamento e Controle da entidade. A julgar pelos índices de visitação,
esse esforço vem sendo reconhecido pelos internautas!
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em várias frentes

uma recente pesquisa da federação
do Comércio do Estado de São Paulo
mostrou que, somente na capital,
de cada dez famílias quase cinco não
conseguem pagar o que compram.
falta de recursos? os especialistas
garantem que o problema é outro:
o brasileiro não sabe gastar, ou seja,
não lida bem com seu orçamento
doméstico. Se não sabe administrar
seus gastos no presente, que dirá,
então, poupar para o futuro? Pois é
nesse tema que entram, em peso,
as ações do programa “Visão Educa”:
para ajudar os participantes (e não
participantes) dos planos da Visão
Prev a gerenciar seus recursos para
viver bem hoje e amanhã. Acompanhe
as últimas novidades do programa:

dúvidas sobre o cenário econômico atual? Se você quer
saber mais sobre a situação da economia no Brasil e no mundo, é
só entrar no blog www.visaoeduca.com.br e conferir as matérias
que estão sendo divulgadas. Caso você precise de alguma
informação adicional sobre o assunto, é só registrar sua pergunta
no blog e a Visão Prev irá, com a participação de especialistas,
responder e compartilhar sua questão com os demais internautas.

depoimentos. nada melhor do que ouvir dos próprios
participantes (veja a matéria central desta edição) quais
são as vantagens de possuir um plano administrado pela
Visão Prev. Por isso, você também pode assistir no blog
depoimentos de pessoas que, como ativos ou assistidos,
identificam os benefícios de fazer parte da Visão Prev.
Para iniciar a série, vale conferir o depoimento do
aposentado Antonio Carlos de Mendonça. Em breve, entra
no ar o que André Garcia, participante ativo e gerente da
Telefonica, tem a dizer. Se você também quer participar,
envie um e-mail para visaoeduca@visaoprev.com.br ou
mande uma mensagem via blog ou twitter.
Quanto mais cedo, melhor. os filhos de funcionários
da Vivo e da Telefonica assistiram, em São Paulo (SP),
durante a comemoração do dia das Crianças promovida
pelas empresas, a uma peça de teatro patrocinada pela
Visão Prev. As crianças puderam se divertir, enquanto
aprendiam, com os personagens da peça “não deixe para
amanhã”. Ao final, todos receberam como brinde um kit
cultivo composto por um pequeno vaso de plástico
reciclável, semente de árvore, pazinha ecológica e terra.

Quer ser um multiplicador do Visão Educa?
Você é participante assistido de um dos planos da Visão Prev? Tem mais de três anos de vinculação à
entidade? Quer aprender mais e contribuir para que seus colegas também saibam mais sobre os assuntos tratados
no Visão Educa? Então, está feito: de 1º a 15 de novembro, envie um e-mail para visaoeduca@visaoprev.com.br
e inscreva-se para ser um dos multiplicadores do programa.
o objetivo é reforçar e disseminar as ações do Visão Educa nas diferentes regiões do país. Por isso, será
selecionado um participante por região (caso haja mais de um candidato de um mesmo local, o critério de
desempate será o tempo no plano). os escolhidos serão informados no dia 17 de novembro e a lista completa
estará no blog no dia seguinte. Os treinamentos serão feitos na Visão Prev nos dias 24 e 25 de novembro.
importante: as despesas com transporte, hospedagem e refeições serão integralmente custeadas pela entidade.

visão educa

Programa avança

seu patrimônio
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Desempenho dos investimentos
(janeiro a agosto de 2011)

Cana 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)

Rentabilidade Gerencial Consolidada

0800 771 7738

Segmento

1º tRi

2º tRi

jul/11

ago/11

ACuM. 2011

(para São Paulo interior e demais estados)

Renda Fixa
Renda Variável
Empréstimos
Global

2,45%
-0,52%
4,01%
3,10%

2,53%
-7,38%
3,28%
0,73%

0,89%
-5,17%
1,03%
0,09%

3,07%
-3,58%
1,07%
2,45%

9,23%
-15,74%
9,69%
6,50%

(para a Atento Prev)

0800 777 0100

visaoprev.com.br
atendimento@visaoprev.com.br

Rentabilidade dos Planos
Planos

1º tRi

2º tRi

jul/11

ago/11

ACuM. 2011

Visão Vivo

1,77%

0,33%

-0,13%

1,75%

3,75%

tCOPREV

1,77%

0,34%

-0,13%

1,75%

3,76%

tCPPREV

1,77%

0,33%

-0,14%

1,74%

3,74%

twitter.com/visaoprev
Programa Visão Educa:
visaoeduca.com.br

Rentabilidade dos Perfis de investimentos
Perfil

1º tRi

2º tRi

jul/11

ago/11

ACuM. 2011

Conservador

2,49%

2,58%

0,90%

3,05%

9,32%

Moderado

1,78%

0,34%

-0,13%

1,74%

3,76%

Agressivo

1,51%

-0,64%

-0,73%

1,10%

1,23%

“A passagem do tempo
deve ser uma conquista
e não uma perda.”
Lya Luft,

indicadores Financeiros
indicadores

1º tRi

2º tRi

jul/11

ago/11

ACuM. 2011

Poupança

1,81%

1,82%

0,62%

0,71%

5,04%

iGP-di

2,57%

0,38%

-0,05%

0,61%

3,54%

Cdi

2,64%

2,80%

0,97%

1,07%

7,68%

Bench RF

2,42%

2,48%

0,88%

2,37%

8,40%

ibovespa

-1,04%

-9,01%

-5,74%

-3,96%

-18,48%

iBrX

0,66%

-7,33%

-5,01%

-4,17%

-15,09%

s
s
(em agosto de 2011)
Empréstimos
Renda Variável

Alocação por perfil de investimento
1,39%

1,61%

3,77%

18,00%
28,00%
80,39%

98,61%

Conservador

s
s

Renda Fixa

ESCRITORA E TRADUTORA BRASILEIRA.

68,23%

Moderado

Agressivo

Alocação dos planos
0,73%

0,62%

18,00%

81,38%

Visão Vivo

1,23%

18,00%

81,27%

tCOPREV

18,00%

80,77%

tCPPREV
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