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Qual será sua renda mensal de 

aposentadoria?
o Simulador de renda Mensal, disponível no site da 

visão Prev, permite que você saiba hoje mesmo qual a

estimativa de seu benefício futuro. Quer ver como? Página 5

DeU no blog

aprenda, com

Celso de Paula,

que o tempo 

voa mesmo!   

Página 4

entreviSta

Um bate-papo com

ademir Mallmann, 

o novo presidente 

da visão Prev.  

Página 7

Sabe qual é 
a entidade que 
tem o maior 
plano CD do país? 

Descubra 
na página 2
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Maior
aproximação

No dia 12 de agosto, a Diretoria da Visão Prev

recebeu em sua sede representantes da

Associação dos Empregados, Aposentados 

e Pensionistas do Setor de Telecomunicações 

do Estado do Rio de Janeiro (APAS). 

O objetivo do encontro foi estreitar o contato

com a associação que conta com diversos

participantes da Visão Prev. Dessa forma, 

a entidade demonstra, mais uma vez, seu

compromisso com a transparência de sua gestão

e a melhoria contínua de seu atendimento.

visão telesp: 
o maior plano CD do brasil

Uma excelente notícia para todos os participantes da Visão Prev: no último ranking dos 

planos fechados de previdência complementar, a entidade aparece em primeiro lugar entre 

os dez maiores planos de Contribuição Definida (CD) do país, segundo seus recursos garantidores.

Sozinho, o plano Visão Telesp detém 8,5% do total de recursos dos planos CD brasileiros. 

O levantamento faz parte da última estatística periódica divulgada pela Superintendência Nacional

de Previdência Complementar (Previc). A liderança da Visão Prev revela que seus participantes

vêm compreendendo e valorizando a importância de investir na previdência complementar. 

Com o Programa Visão Educa, a entidade quer ampliar ainda mais essa compreensão.

C u R T A S

Uma estimativa
diária de seu saldo 

Desde setembro, os participantes podem visualizar seu 

“Saldo Previsto” na Área Restrita do site da Visão Prev. 

É uma nova informação que agrega mais transparência 

à gestão dos recursos financeiros e permite que os 

participantes e assistidos acompanhem diariamente 

on-line a rentabilidade estimada de seu plano, bem como 

as movimentações recentes do mercado financeiro. 

Essas movimentações são consideradas para fornecer

informações mais atuais do saldo de sua conta, utilizando 

a última rentabilidade disponibilizada pelos bancos gestores.

Trata-se de um dado de caráter meramente informativo, 

uma vez que o valor real da cota do plano está vinculado 

à taxa de retorno dos investimentos que só é apurada 

de forma definitiva no final de cada mês.

reajuste dos
benefícios 

Em dezembro, os benefícios pagos aos

assistidos de alguns dos planos geridos pela

Visão Prev serão reajustados. Veja como:

4 Vivo PrevÆ para os participantes que

optaram pela forma de % do saldo 

com reajuste anual, o valor da parcela 

será recalculado a partir da rentabilidade

acumulada nos últimos doze meses. 

4 PBS Celulares e Benefício Saldado do TCO

PrevÆ será aplicado o INPC acumulado

entre novembro de 2009 e outubro de 2010.

4 TCO Prev (parte CD) e TCP PrevÆ as rendas

serão revistas com base no saldo de 30 de

novembro de 2010 para pagamento, em

valores fixos, pelos 

próximos doze meses.

recadastramento
Até o final do ano, será realizado o recadastramento

obrigatório dos assistidos. Essa iniciativa visa assegurar 

a exatidão dos dados da entidade e evitar pagamentos

indevidos. Em breve, serão fornecidas orientações detalhadas

sobre o processo. Todos os aposentados e pensionistas 

devem participar do recadastramento para que não tenham

seus benefícios suspensos.
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Mais um 
pagamento 

Dezembro é mês de pagamento diferenciado para os aposentados 

e pensionistas em função do abono anual (para os assistidos dos planos

Visão e VivoPrev) e da 13ª parcela anual (para os assistidos dos planos 

PBS, TCO Prev e TCP Prev). Dessa forma, conforme determinado 

nos Regulamentos dos planos, são feitos treze pagamentos anuais. 

Os aposentados e pensionistas recebem 100% do valor do benefício, com

exceção dos assistidos do PBS, TCO Prev, TCP Prev e VivoPrev que têm seu

pagamento dividido em duas parcelas: 50% em julho e 50% em dezembro.

E aí, já está seguindo 

a Visão Prev no Twitter?

http://twitter.com/VisaoPrev

eleições 2010
Na Visão Prev, as eleições também 

estão chegando. De 25 de novembro 

a 3 de dezembro, você poderá escolher

seus representantes nos Conselhos

Deliberativo e Fiscal. Confira as regras 

e o cronograma do processo no site da

entidade e vote em seus candidatos!



Que tal visitar o blog

http://visaoeduca.com.br

e conferir as novidades?
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Celso de Paula com a família.

veja como usar o 
Simulador de renda Mensal

Parece 
que foi ontem...

S A i b A  m A i Sd e u  n o  b l o g

Este comentário escrito pelo participante Celso de Paula vem

chamando a atenção no blog do Programa Visão Educa. Ele mostra, 

na prática, que o tempo parece voar. Prestes a completar 50 anos e

solicitar sua aposentadoria junto à Visão Prev, Celso aprendeu a valorizar

um benefício que parecia muito longe e chegará em poucos meses. 

“Na época em que entrei no plano, na década de 70, a previdência

complementar ainda era pouco conhecida no Brasil. Hoje, sei que 

tomei a decisão certa, pois ainda me sinto jovem e tenho muitos planos

para aproveitar bem esse benefício”, conta.

Além de usufruir ao lado da esposa Margarida, Celso pretende separar

uma parte dos recursos para repetir uma sábia decisão: vai investir em 

um plano de previdência para suas filhas – Giovana, de quinze anos, e

Giulia, de onze. “Será uma espécie de mesada que vai dar frutos quando

elas mais precisarem”, garante Celso que está sempre em busca de

informações sobre previdência (por isso, é um assíduo frequentador 

do blog do Programa Visa Educa). Sorte dele e das filhas!

• Em Benefícios, você visualiza o cálculo da renda 

mensal de aposentadoria, saque adicional e desconto 

de IR correspondente à idade na concessão.

• O campo Saldo demonstra a evolução anual da reserva

de participante e patrocinadora, bem como o saldo total.

• O IR Benefício é destinado a quem ainda não é

participante do plano, pois compara o cálculo de IR pela

tabela regressiva e pela progressiva. Assim, é possível

avaliar e definir a opção mais apropriada para cada caso.

ATEnçãO

Para o plano VivoPrev, o modelo de

simulador é o mesmo. A diferença está

nos tipos de contribuição e nas formas

de pagamento. Portanto, a mecânica 

é semelhante à apresentada aqui, 

com pequenas alterações nas telas. 

Vale também destacar que a opção 

de pagamento pela expectativa 

de sobrevida não está disponível no

simulador por envolver cálculos atuariais.

Esses casos podem ser tratados via

Central de Atendimento Visão Prev.

No site da Visão Prev, você encontra

diversas ferramentas que facilitam 

a compreensão de seu plano e

podem ajudá-lo a tomar decisões

importantes em relação ao 

melhor aproveitamento de suas

características. Um bom exemplo 

é o Simulador de Renda Mensal 

de aposentadoria. Com ele, os

participantes podem fazer diferentes

estimativas em relação a esse

benefício – os cálculos ajudam tanto

aqueles que estão às vésperas do

“grande dia” como quem ainda é

jovem, pois possibilitam também

obter projeções de saldo. Para

conhecer e desfrutar suas vantagens,

é só entrar na Área Restrita 

do site e clicar em “Simuladores”. 

Conheça, passo a passo, o

funcionamento dessa ferramenta:

∂ Os dados cadastrais do participante são

inseridos automaticamente e usados para

calcular o benefício mensal.

∑ Este campo deve ser preenchido somente se

você estiver ativo na empresa. O simulador

indica apenas a contribuição básica. Se você

faz contribuição adicional ou esporádica,

informe o percentual nos locais indicados.

∏ Insira a taxa de retorno – para efeito de

simulação, o percentual máximo é de 6%.

π Este campo só deve ser preenchido por

participante ativo na patrocinadora que 

tenha previsão de aumento de salário.

∫ O simulador já apresenta a sua opção

tributária. Para confirmar, acesse 

“Meu Cadastro” => Dados do Plano.

ª Coloque um percentual para saque de no

mínimo 5% até no máximo 30%.

º Escolha uma das alternativas para recebimento

do benefício mensal (percentual de saldo ou

período determinado).

Pronto, agora é só conferir o resultado.

∂

∑

∏

π
∫

ª

º

Deixe seu recado

Celso de Paula disse:
agosto 11th, 2010 at 3:56 pm

Gostei do site, e eu, que comecei a pagar a “Sistel” quando tinha

16 anos, achava que era muito tempo esperando e pagando para

começar a receber o benefício. E me pego nos pensamentos, o

que vou fazer daqui a menos de 1 ano. Estou contando os dias,

valeu o tempo e acreditar no futuro que está bem próximo.  
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Um retrato dos 
participantes aposentados
Depois de ter conhecido, na última edição do “Mirante”, o comportamento dos participantes ativos 
e autopatrocinados em relação a seus investimentos, veja agora quais são as escolhas dos aposentados 
da Visão Prev. Esse estudo, elaborado pela Diretoria de Investimentos e Planejamento, abrange os
aposentados que escolheram receber renda mensal sobre o percentual do saldo total. Os optantes 
pela renda por período determinado não estão nesse levantamento por apresentarem muitas variáveis 
em suas escolhas, o que estatisticamente causaria distorções nos comparativos.

p e R f i l e n T R e v i S T A

m i r a n t e  v i s ã o  p r e v •  7

TGestiona

A primeira faixa etária conta com 49 assistidos, havendo maior

concentração (33 pessoas) e maior percentual médio de resgate 

sobre o saldo (0,949%) no perfil Moderado.

Na segunda faixa, encontram-se 76 pessoas, concentradas 

no perfil Moderado (49 assistidos). O maior percentual médio de

resgate sobre o saldo (1,008%) está no perfil Agressivo.

Na terceira faixa, estão 20 assistidos – 13 deles no perfil Moderado

e nenhum no Agressivo. É no perfil Conservador que se encontra 

o maior percentual médio de resgate sobre o saldo (0,866%).

Telefonica

Este gráfico abrange a população da Telesp, Telefonica Empresas,

ATelecom, Fundação Telefonica, Terra, TIWS e TPD. No primeiro grupo

etário, há 648 assistidos (415 no perfil Moderado) e maior percentual

médio de resgate sobre o saldo no perfil Agressivo (1,012%).

Ocupam o segundo grupo 943 assistidos, sendo 583 deles 

no perfil Moderado. No perfil Agressivo, há o maior percentual médio

de resgate sobre o saldo (0,937%).

O terceiro grupo tem 559 assistidos, com 350 no perfil Moderado 

e maior percentual médio de resgate sobre o saldo no perfil Agressivo

(0,917%).

Vivo

A primeira faixa etária é formada por 22 assistidos, com maior

concentração no perfil Moderado (14) e maior percentual médio 

de resgate sobre o saldo (1,245%) no perfil Conservador.

Na segunda faixa, estão 76 assistidos – 40 no perfil Moderado. 

O maior percentual médio de resgate sobre o saldo (1,111%) está 

no perfil Agressivo.

Na terceira, há 48 assistidos, sendo 28 no perfil Moderado 

e maior percentual médio de resgate sobre o saldo (1,000%) no 

perfil Agressivo.

s s
s s

s s

O QUE “DIZEM” OS GRÁFICOS

Os gráficos mostram os assistidos divididos em três faixas etárias. Em cada faixa, são apresentadas duas informações: a distribuição

dos assistidos pelos perfis (indicada no número dentro da barra) e o percentual médio de resgate sobre o saldo.

Tanto na TGestiona quanto na Vivo, há comportamentos bem diversos entre as faixas etárias, sendo comum apenas a concentração no

perfil Moderado. Entre os aposentados da Telefonica (2.150 pessoas), as decisões em relação aos benefícios são similares nas três faixas

etárias: o perfil Moderado é o mais escolhido e o maior percentual médio de resgate sobre o saldo é encontrado no perfil Agressivo.
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Como o senhor recebeu o convite 

para presidir a Visão Prev?

Com muita satisfação e grande motivação e

como um crédito de confiança por parte do

Conselho Deliberativo e das patrocinadoras.

Tenho vinculação com fundos de pensão há

muitos anos. Participava do Conselho Fiscal 

da Visão Prev desde sua criação (inclusive

como seu presidente), além de ser também

presidente do Conselho Fiscal da Sistel. 

Mas a ligação com os fundos de pensão vem

de mais longe: quase concluí o curso superior

em atuária antes de me dedicar às ciências

contábeis e, já nos anos 80, fui conselheiro

fiscal da Fundação CRT.

Quais as oportunidades de melhoria 

que o senhor identifica para a entidade?

Este é um momento muito importante para

a Visão Prev. Precisamos começar a “pensar

grande” e consolidar nossa posição como

um dos maiores fundos de pensão do país.

Temos espaço para evoluir tanto no número

de participantes quanto na gestão do

patrimônio. Pretendo usar minha

experiência no mercado financeiro para

buscar uma administração mais ativa dos

investimentos. Uma das metas, por

exemplo, é transformar nossos benchmarks

de rentabilidade em piso e não em teto.

Para isso, vamos utilizar novas ferramentas,

aproveitando o que o mercado oferece de

melhor, mas sempre com segurança. Essa é

uma característica do meu modo de pensar:

nunca trocar segurança por rentabilidade.

O brasileiro não costuma se preparar 

para o futuro, como a previdência

complementar pode crescer nesse cenário?

De fato, o brasileiro não tem a cultura de

poupar, mas o país está passando por um

processo de transição. O povo está se

conscientizando que só o INSS não é

suficiente. As regras da previdência

complementar, aos poucos, estão sendo

alteradas para melhor, com a criação da

Previc e a grande mobilização da Abrapp.

Nossa ideia é aproveitar esse movimento

para fazer a Visão Prev crescer.

De que forma?

Em função da falta de cultura

previdenciária, as pessoas pensam 

que, por serem novas ou terem outras

prioridades, essa decisão pode ser 

relegada para um segundo momento. 

Eu não vejo assim, eu entendo que 

quanto antes melhor. E, no caso específico

da Visão Prev, temos vantagens de peso:

além da rentabilidade que se equipara 

às dos melhores fundos, há o grande

benefício da contribuição da patrocinadora.  

Mas as vantagens da Visão Prev 

são apenas futuras?

De forma alguma. A Visão Prev oferece

benefícios que podem ser aproveitados

já no presente como o empréstimo com

uma das taxas de juros mais baixas do

mercado. Ou seja, se tiver necessidade, 

o participante pode utilizar parte da

poupança que está formando. Há também

as vantagens em relação à tributação 

e ao incentivo fiscal no ajuste anual do IR.

Mais três aspectos são fundamentais na

Visão Prev: ela não tem fins lucrativos;

seus planos possuem regras modernas 

e flexíveis; seus diretores, gestores e

empregados são participantes e, portanto,

têm interesse não apenas profissional,

mas também pessoal, em buscar o que 

há de melhor no mercado.

Qual sua mensagem para os participantes 

e não participantes dos planos?

Não deixem sua previdência complementar

para amanhã. Já vi muitos profissionais

arrependerem-se profundamente, 

ao se aposentar, por não terem um 

plano de previdência. Mas aí não é 

possível voltar atrás. Estamos diante 

de um fato incontestável: a previdência

pública não dá conta de suprir as

necessidades dos aposentados, é um

benefício muito pequeno que precisa 

ser complementado. O momento de 

pensar nisso é agora, ainda mais tendo 

um fundo de pensão com as vantagens 

da Visão Prev à disposição!

Um novo momento 
para a visão Prev

Praticamente toda a trajetória

profissional de Ademir José

Mallmann está ligada à área

financeira em empresas de

telecomunicações. Aos 19

anos, começou a trabalhar na

CRT, adquirida em 1996 pelo

Grupo Telefonica, no qual

Ademir assumiu grandes

desafios como a criação da

segunda mesa de operações 

de tesouraria dentro de uma

empresa no Brasil! Desde

janeiro de 2001, estava à

frente da Diretoria Financeira

do Grupo, englobando, a partir

de 2008, atividades como

macroeconomia e mercado de

capitais. Natural de Campina

das Missões, no interior do Rio

Grande do Sul, Ademir tem 

53 anos, é casado e pai de dois

filhos – um de 18 e outro de 12

anos (que já possuem plano de

previdência complementar!).

Confira, a seguir, os principais

trechos da entrevista que 

ele concedeu ao “Mirante”

dois meses após se tornar

presidente da Visão Prev.



Desempenho dos investimentos
(janeiro a agosto de 2010)
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Alocação 
por perfil de
investimento

Alocação 
dos planos

Conservador

Moderado

Agressivo

Visão Vivo

TCOPREV

TCPPREV

98,64%

79,03%

1,36%

19,91%

19,91%

29,91%

19,91%

19,91%

67,20%

79,57%

79,50%

79,16%

0,52%

1,06%

2,89%

0,59%

0,93%

Central de Atendimento Visão Prev         

E M  C O N T A T O

0800 771 PREV (0800 771 7738) 
55 11 5501.6161 para chamadas originadas fora do país. 
Atendimento de segunda a sexta-feira das 7h às 19h
www.visaoprev.com.br • visaoprev@telefonica.com.br

Programa Visão Educa • blog: http://visaoeduca.com.br

o que se faz agora com 
as crianças é o que elas farão
depois com a sociedade.

KARl MAnnhEIM, 
SOCIólOGO HúNGARO.

‘‘
’’

S e u  p A T R i m ô n i o

R E N TA 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 DA

Segmento: 1º TRIM. 2º TRIM. jul/10 ago/10 ACUM. 2010
Renda Fixa 2,47% 2,14% 0,93% 0,96% 6,65%
Renda Variável 2,13% -14,56% 11,06% -3,52% -6,50%
Empréstimos 29,03% 3,63% 0,87% 0,94% 36,14%
Global 2,60% -1,06% 2,63% 0,16% 4,35%

R E N TA B I L I D A D E  D O S  P L A N O S

Planos: 1º TRIM. 2º TRIM. jul/10 ago/10 ACUM. 2010
Visão Vivo 2,85% -1,55% 2,87% 0,04% 4,20%

TCOPREV 2,71% -1,55% 2,87% 0,04% 4,06%

TCPPREV 3,54% -1,55% 2,87% 0,04% 4,91%

R E N TA 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 TRIM. 2º TRIM. jul/10 ago/10 ACUM. 2010
Conservador 2,66% 2,15% 0,93% 0,96% 6,86%

Moderado 2,50% -1,55% 2,87% 0,04% 3,85%

Agressivo 2,71% -3,23% 3,86% -0,41% 2,81%

I N D I C A D O R E S  F I N A N C E I RO S

Indicadores: 1º TRIM. 2º TRIM. jul/10 ago/10 ACUM. 2010
Poupança 1,61% 1,62% 0,62% 0,59% 4,50%

IGP-DI 3,16% 2,65% 0,22% 1,10% 7,30%

CDI 2,02% 2,22% 0,86% 0,89% 6,12%

Bench RF 2,32% 2,16% 0,93% 1,01% 6,57%

Ibovespa 2,60% -13,41% 10,80% -3,51% -5,02%

IBrX 1,92% -13,73% 11,00% -3,39% -5,71%

IPGBL 1,47% -3,95% 1,85% -0,42% -1,15%


