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Segurança
é uma
prioridade
Em tempos menos ou
mais turbulentos, a boa
administração dos riscos
é uma premissa essencial na
escolha dos gestores contratados
e dos investimentos que compõem
as carteiras da Visão Prev. Conheça melhor
esse assunto nas páginas centrais.

VISÃO EDUCA

ENTREVISTA

Programa tem sua qualidade
reconhecida pela Previc.
Página 5

Stael Prata Silva Filho,
o novo presidente da Visão Prev.
Página 6
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curtas

Incorporação de planos

ligada ao ministério da
Previdência social, a Previc é
responsável pela fiscalização e
supervisão das entidades fechadas
de previdência complementar.

a superintendência Nacional de Previdência Complementar
(Previc) aprovou, no dia 28 de janeiro, o pedido da visão Prev
de incorporação dos planos PBs Telesp, PBs Telesp Celular,
PBs TCO e PBs Tele leste Celular. Os quatro estão agora
reunidos no mesmo plano: o Telefônica Bd.
vale destacar que a incorporação não gera nenhuma
alteração nos direitos e benefícios dos participantes dos
quatro planos. Trata-se apenas de um processo administrativo
que visa maior racionalização e agilidade nos procedimentos
e atividades, facilitando as respostas às demandas dos
participantes. está prevista para 2014 a incorporação dos
planos PBs Telemig e PBs Telesudeste ao Telefônica Bd.

ex cl u s iv o
PBS Telesp
PBS Telesp Celular
PBS TCO
PBS Tele Leste Celular

O Plano de Custeio para 2014
Todos os anos, a visão Prev (assim como todas as entidades de previdência complementar) precisa rever
o Plano de Custeio de cada um de seus planos – ou seja, precisa reavaliar a necessidade de recursos para cobrir
os custos dos benefícios previstos nos regulamentos e as despesas administrativas de cada plano.
O Plano de Custeio para 2014 foi aprovado pelo Conselho deliberativo no dia 27 de fevereiro e passou a ser
utilizado na folha de março, retroativo a janeiro. Os cálculos foram feitos por atuários contratados que analisaram
a população de cada plano para definir a cobertura necessária. Neste ano, em função da alteração nas tábuas
demográficas, houve redução nos custos das aposentadorias por invalidez e das pensões dos planos visão.
Para os participantes ativos e assistidos, o valor é coberto pelas patrocinadoras, enquanto os autopatrocinados
arcam com as contribuições para benefícios de risco e com as despesas administrativas para permanecerem no
plano. No caso dos BPds, eles continuam custeando as despesas administrativas.

O PlaNO de CusTeiO e O valOr da urP de seu PlaNO esTãO em
“dOCumeNTOs diversOs” Na área resTriTa dO siTe da visãO Prev.

Valor da URP
é revisto
Relatório Anual • até o dia 30 de
abril, estará disponível no site da
visão Prev o relatório anual de 2013
com o consolidado das principais
atividades e processos da entidade
no ano passado, bem como suas
demonstrações Financeiras completas.
Para facilitar seu entendimento,
consulte a edição 42 do mirante no
site, com explicações sobre o que você
encontra em cada item do relatório.

e x cl u s iv o
Visão Telefônica
Visão Telergipe
Visão Telebahia
Visão Telest
Visão Telerj
Visão Celular CRT
CelPrev
Visão Multi

No final de 2013, a maior parte dos planos da visão Prev
ajustou o valor de sua unidade de referência Padrão (urP).
a urP* é usada no cálculo das contribuições adicionais e
serve como referência para o valor mínimo da renda para
pagamento das aposentadorias ou pensões. a revisão da
urP é feita na mesma época e com base no mesmo índice
do reajuste coletivo de salários concedido pelas
patrocinadoras a seus empregados.
* No Plano TCPPrev, o termo utilizado é Parcela Previdenciária.
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a Central de atendimento
da visão Prev funciona de
segunda a sexta-feira, das
7h às 19h. seus analistas são
continuamente capacitados
para responder de maneira
simples e objetiva a todas as
ligações recebidas. Para isso,
a visão Prev mantém um
cronograma de treinamentos
e cursos, definidos de acordo
com os assuntos de maior
destaque e as questões mais
frequentes em cada período.
Confira, a seguir, as respostas
para quatro das perguntas
mais respondidas pelos
analistas recentemente.

saiba mais

Qual é
mesmo
a sua
dúvida?
esqueci meu peRcentuAl de contRibuição.
como posso obteR essA infoRmAção?
quAndo posso AlteRá-lo?

O percentual de contribuição fica disponível no site
em meu Cadastro Æ dados do Plano. a campanha
de alteração de percentual de contribuição é feita
nos meses de julho e dezembro.

sou AutopAtRocinAdo e não fiz o pAgAmento do meu
boleto AtÉ A dAtA de vencimento. vou pAgAR juRos ou
multA nA segundA viA solicitAdA?

sim, se o pagamento não for feito até a data de vencimento,
no mês seguinte será enviado o boleto correspondente ao mês
vigente + o boleto pendente com os encargos financeiros
(atualização monetária, juros de 1% ao mês + 2% de multa).
lembre-se que, de acordo com o regulamento do plano, é
responsabilidade do participante autopatrocinado providenciar
o pagamento das contribuições, mesmo que não tenha
recebido o boleto. Neste caso, é possível obter o boleto de
autopatrocínio no site da visão Prev até a data do vencimento.

É possível sAbeR os peRcentuAis AplicAdos nAs
cARteiRAs de RendA fixA e RendA vARiável e em
que empResAs ou títulos A visão pRev AplicA os
RecuRsos do plAno?

sim. No site da visão Prev, é publicado mensalmente,
com total transparência, um relatório completo que
apresenta os papéis que formam a carteira de renda
fixa e as ações que compõem a carteira de renda
variável, incluindo o percentual aplicado em cada
empresa e a parcela do patrimônio da entidade.

poR que o vAloR dA minhA
contRibuição dobRou em
dezembRo?

Conforme previsto em
regulamento, as contribuições
devem ocorrer 13 vezes por
ano, sendo efetuadas em
dobro no mês de dezembro.

na ponta do lápis
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Segurança: uma prior
entre fatores internos e externos, foram muitos os desafios para os economistas
e gestores de investimentos em 2013 que acabaram gerando grande turbulência
no mercado, levando inclusive à reversão das expectativas de queda nas taxas de
juros. mais do que nunca, para as entidades de previdência complementar, a visão
de longo prazo tem sido essencial, bem como experiência e capacidade para retomar
o caminho dos bons resultados com segurança. Na visão Prev, esse vem sendo o foco,
associado ao constante monitoramento do desempenho dos gestores contratados para
administrar o patrimônio da entidade. Para falar sobre esse tema, o mirante entrevistou
o diretor de investimentos e Planejamento, João marcos ruzzante. Confira:
k qual a função da política de investimentos na gestão
dos recursos?
a Política de investimentos estabelece os limites de
investimentos nos diversos segmentos de aplicação, com
o objetivo de oferecer maior segurança aos participantes.
O processo decisório passa pela análise do Comitê de
investimentos da visão Prev e a Política é aprovada,
no mínimo anualmente, pelo Conselho deliberativo da
visão Prev, podendo ser alterada quando necessário.
k e qual é o papel da diretoria de investimentos e
planejamento?
Nosso papel é garantir que a Política de investimentos seja
cumprida com rigor pelos gestores contratados, cobrando
o melhor resultado para a rentabilidade da visão Prev
dentro dos limites estabelecidos na Política de
investimentos. Cada gestor deve procurar as melhores
alternativas para atingir e superar as metas de
rentabilidade definidas, sempre priorizando a segurança.
k como é feita a seleção dos gestores contratados?
Buscamos os gestores mais capacitados e competentes
do mercado financeiro. O processo de escolha é feito

A atual
distribuição
do patrimônio
entre os
gestores

gestor

% sobre
patrimônio líquido

visão prev

56,35%

votorantim

18,00%

santander

12,10%

a partir de critérios qualitativos (histórico da empresa
e dos controladores, capacitação técnica, práticas
de marcação a mercado, estrutura de suporte e de
controle, entre outros) e quantitativos (como
rentabilidade histórica, riscos incorridos e total de
recursos administrados).
k com que gestores a visão prev opera hoje?
Na renda fixa, além da gestão interna, temos o Banco do
Brasil, itaú, santander e votorantim. Na renda variável,
como gestores tradicionais foram contratados Bradesco,
BNP Paribas e santander e como gestores especialistas,
rio Bravo, Quest e Tarpon.
k como é avaliado o desempenho dos gestores?
O desempenho dos gestores é acompanhado
diariamente e os desvios das metas são checados
diretamente com os responsáveis pela gestão de cada
carteira de investimentos. além disso, a visão Prev
monitora as operações realizadas, questionando as
estratégias utilizadas dentro de cada cenário do mercado
financeiro. após o fechamento mensal, os resultados são
avaliados e o gestor com pior desempenho é utilizado

Patrimônio
diretamente
investido
em cada
gestor

gestor

% sobre patrimônio
líquido total

itaú

3,70%

votorantim

1,27%

santander

0,99%

banco do brasil

0,70%

bradesco

0,54%

banco do brasil

4,96%

itaú

3,55%

bradesco

2,26%

bnp

0,30%

bnp

1,59%

Rio bravo

0,00%

Rio bravo

0,50%

tarpon

0,00%

quest

0,39%

quest

0,00%

tarpon

0,30%

totAl

100%
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idade na gestão
dos recursos
como fonte de recursos para pagamento
das obrigações da entidade como, por exemplo,
no pagamento dos benefícios a aposentados e
pensionistas. No final do ano, caso algum gestor
tenha um resultado insatisfatório –- com desempenho
significativamente inferior ao seu benchmark (meta de
rentabilidade), ele poderá ser substituído ou perder
parte da carteira que tem sob sua gestão.
k como é a divisão dos recursos por gestor?
Hoje, não há uma divisão igualitária entre os gestores,
uma vez que os resultados também não são iguais.
Como explicado, a visão Prev utiliza como critério de
resgate de recursos o gestor de pior resultado.
k o que aconteceria se um dos gestores contratados falir?
existe risco de perda do patrimônio da entidade?
esta é uma dúvida muito comum entre os participantes.
O valor que temos aplicado com cada gestor está alocado
em fundos de investimento exclusivos da visão Prev que

não estão registrados no balanço de cada banco ou
gestor. assim, no caso hipotético de falência de um
dos bancos gestores, o patrimônio investido ficaria
preservado, com exceção do valor aplicado diretamente
no banco via Certificado de depósito Bancário (CdBs)
ou ações, por exemplo.
k quais os princípios que orientam os investimentos
da visão prev?
Buscamos sempre a segurança do patrimônio da visão
Prev que é de todos os participantes. No caso de
investimentos em títulos de empresas e bancos, por
exemplo, além de exigir um rating mínimo de aa- das
agências classificadoras de risco, fazemos a análise da
situação financeira de cada empresa, evitando assim
futuros prejuízos. isso pode ser percebido na prática,
olhando o histórico de bancos que quebraram ou
sofreram intervenção do Banco Central. em nenhum dos
casos, a visão Prev tinha qualquer tipo de investimento e
passou ilesa, sem nenhum prejuízo.

Pelo quarto ano consecutivo, a superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) aprovou
a qualidade das ações desenvolvidas dentro do programa de educação financeira e previdenciária da
visão Prev, o visão educa. Criado em 2010, o programa desenvolveu em 2013 diversas ações que abrangeram
vários públicos como participantes ativos e assistidos, seus familiares, profissionais de outras empresas,
universitários, pares do setor, jovens estudantes do ensino Fundamental e até mesmo comunidades religiosas.
Para atingir os diferentes públicos, as atividades utilizam meios, linguagens e formatos diferenciados
como, por exemplo, workshops, cursos e palestras, análise e aconselhamento financeiro para participantes
que acessam o blog do visão educa e solicitam orientações sobre suas finanças. Neste ano, a programação
concentrará o foco nos participantes ativos e assistidos, alcançando também segmentos de não participantes
(colaboradores das patrocinadoras que não aderiram aos planos). estão sendo planejadas muitas inovações
e novas ferramentas para auxiliar as pessoas a entenderem melhor os aspectos envolvidos em suas decisões
financeiras e previdenciárias!

Participe!
s

indique assuntos sobre os quais gostaria de mais esclarecimentos

s

Compartilhe suas opiniões pelos canais de relacionamento da visão Prev

visão educa

Previc aprova programa da Visão Prev

Um especialista à fr
experiência e conhecimento
em previdência complementar
não faltam ao novo presidente
da visão Prev, stael Prata
silva Filho. ele se tornou
participante de seu plano
desde o lançamento, pois
percebeu o valor que os
benefícios oferecidos poderiam
ter para o seu futuro
(“e tiveram!”). sua carreira
profissional conta com 36 anos
de trabalho no setor de
telecomunicações, encerrados
em 2008 quando se aposentou
como diretor-geral de
Telefonia Fixa da Telefônica,
além de sua expertise como
conselheiro fiscal da vivo
(desde 2011) e conselheiro
deliberativo da sistel (desde
1997). Na visão Prev, atuou
no Conselho deliberativo por
dez anos, de onde saiu para
assumir a Presidência em
janeiro. veja, a seguir, os
principais trechos da entrevista
que stael concedeu ao
“mirante” sobre esse novo
desafio.

t o que o motivou a voltar à ativa como presidente da visão prev?
sempre tive grande interesse pelo segmento de fundos de pensão – como
participante (aderi ao plano muito jovem, quando ainda se falava pouco de
previdência complementar) e como conselheiro na sistel e na visão Prev.
Para mim, os benefícios de um plano de previdência sempre foram muito
claros. Na aposentadoria, vivi a teoria na prática. Pude fazer tudo o que
programei: descansei, viajei, construí uma casa na praia... e acabei sentindo
vontade de voltar à ativa. recebi alguns convites e um deles foi o de
presidir a visão Prev que considero um desafio gratificante por contribuir
para o futuro de milhares de pessoas.
t nesse período como aposentado, fez diferença ter um plano de
previdência complementar?
sem dúvida. apenas com o iNss receberia muito menos do que recebo
como assistido de meu plano. Quando saí da ativa, minha qualidade de vida
praticamente não se alterou. Ou seja, valeu a pena aquela decisão que
tomei ainda jovem! muitos colegas da época não fizeram o mesmo e hoje
passam por dificuldades. uma coisa é, como no meu caso, voltar à ativa por
uma vontade pessoal; outra bem diferente é precisar continuar trabalhando
para garantir o sustento da família. Tenho certeza que o fundo de pensão é
um excelente investimento.
t quais são as vantagens desse investimento?
além dos benefícios de aposentadoria, há uma série de vantagens:
a contrapartida da patrocinadora (o percentual acrescido sobre o valor
investido pelo participante, conforme o tipo de plano), a dedução das
contribuições de até 12% do total de rendimentos tributáveis no ano, a
ausência das taxas de administração e de carregamento (típicas dos planos
abertos), a Portabilidade (que permite ao participante desligado da
patrocinadora, com mais de três anos de plano, transferir seus recursos
para outra entidade) e o autopatrocínio (que possibilita continuar como
participante, após o desligamento, assumindo os custos do plano), entre
outros. Há ainda, em vários regulamentos, um excelente seguro para os
ativos no caso de falecimento ou invalidez.
t como o senhor avalia a visão prev?
Houve um grande esforço, nos últimos anos, para desenvolver uma
estrutura sólida, com a preocupação de profissionalizar e criar recursos
que permitam uma gestão segura. Hoje, temos processos de compliance,
auditoria e controles internos criteriosos e eficientes e, por isso, nunca

Eli Duarte

entrevista

6

ente da Visão Prev
ocorreu qualquer problema de má gestão ou compra de
papéis de bancos que faliram. Ou seja, nunca tivemos
perda real por má gestão dos investimentos da
visão Prev e esse é um ponto forte que assegura
tranquilidade aos participantes. mas temos diversas
oportunidades de melhorias.
t quais são essas oportunidades de melhoria?
elas estão basicamente em duas frentes: investimentos
e comunicação – como foi comprovado pelo próprio
resultado da Pesquisa de satisfação deste ano. Para que
possamos formatar adequadamente nossas ações,
precisamos antes conhecer melhor nossa massa de
participantes, entender as pessoas e segmentar os
grupos. Não temos apenas ativos, assistidos,
autopatrocinados e BPds, há diferenças significativas
dentro desses conjuntos e é importante identificar essas
diferenças para criar soluções mais ajustadas às reais
necessidades de nossos participantes.
t o que pode ser feito em termos de investimentos?
Por um lado, queremos disponibilizar mais ferramentas
para que os participantes possam tomar suas decisões,
utilizando simuladores que permitam verificar,
de forma simples e objetiva, os resultados de suas
escolhas. Por exemplo: quando me aposento e
resolvo sacar 20% de meu patrimônio à vista, quantos
anos a menos eu terei no recebimento de minha
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aposentadoria? Não basta darmos flexibilidade,
temos de ajudar o participante a entender, de
maneira clara, as consequências de suas decisões.
a outra questão não afeta apenas a visão Prev, mas
o mercado financeiro como um todo e gerou forte
impacto sobre os fundos de pensão no ano passado: a
alta volatilidade nos mercados, inclusive na renda fixa.
Queremos pensar em soluções, sobretudo para os
assistidos, pois a constante variação tem efeito direto
sobre seu benefício e muitos não podem ou não
querem passar por essa situação. Já tivemos reuniões
para tratar disso com o governo, pois precisamos
da aprovação dos órgãos competentes, e recebemos
sinal verde para seguir em frente com os estudos
propostos. estamos atravessando uma conjuntura
difícil, mas estamos empenhados em oferecer
alternativas aos nossos participantes.
t e a comunicação?
vamos explorar melhor nosso site e outros meios, como
sms e e-mails, para o envio e troca de informações
com os participantes. mas precisamos simplificar os
conteúdos, transmitindo-os de modo direto e acessível.
O jornal mirante também tem um papel fundamental
nesse diálogo. a educação financeira e previdenciária é
essencial – temos de informar nosso público e ajudá-lo
a tomar as decisões mais adequadas a seu perfil e suas
necessidades, com clareza e compreensão.

a Pesquisa de satisfação da visão Prev, promovida de 6 a 24 de janeiro, registrou um crescimento de 64% no índice
de respostas em comparação com o ano anterior. a participação foi livre a partir de convite enviado por e-mail pela
entidade com link direto para a pesquisa. de maneira geral, o levantamento apontou queda de satisfação em relação
ao desempenho dos investimentos e a necessidade de aprimorar os canais de comunicação.
as informações recebidas irão orientar a estratégia voltada aos investimentos e aos processos de relacionamento e
comunicação, visando aumentar sua efetividade para que os participantes possam entender melhor o que se passa com
seu plano e seus recursos. em breve, a visão Prev irá disponibilizar o plano de ação que está sendo traçado para
contemplar as principais demandas identificadas na pesquisa.

relacionamento

Pesquisa orienta ações para 2014

seu patrimônio
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Desempenho dos investimentos

Cana is d e Re l ac io nam e nt o
De segunda a sexta-feira das 7h às 19h

(Fevereiro de 2014)

5508 8000
(para São Paulo capital, Grande São Paulo
e chamadas de fora do país)

Rentabilidade gerencial consolidada
segmento

jan/14

fev/14

0800 771 7738

Acum. 2014

(para São Paulo interior e demais estados)

Renda fixa

-2,29%

4,26%

1,87%

Renda variável

-7,71%

-1,24%

-8,86%

atendimento@visaoprev.com.br

empréstimos

1,04%

1,21%

2,26%

https://twitter.com/visaoprev

global

-2,57%

3,87%

1,19%

Programa Visão Educa:
www.visaoeduca.com.br

Rentabilidade dos planos
planos

jan/14

fev/14

Acum. 2014

visão vivo

-3,03%

3,52%

0,38%

celprev

-2,77%

3,72%

0,84%

tcoprev

-3,02%

3,52%

0,39%

tcpprev

-3,02%

3,51%

0,38%

www.visaoprev.com.br
Chat
Onlin
e

Rentabilidade dos perfis de investimentos

“Destino não é uma
questão de sorte, mas
uma questão de escolha;
não é algo que se espera,
mas que se busca.”

perfil

jan/14

fev/14

Acum. 2014

conservador

-2,20%

4,29%

2,00%

moderado

-3,00%

3,50%

0,40%

Agressivo

-3,52%

2,90%

-0,72%

cons. index infl.

-3,88%

5,37%

1,29%

William Jennings Bryan,

conservador di

0,57%

0,82%

1,39%

ANTIGO SECRETÁRIO DE
ESTADO NORTE-AMERICANO.

indicadores financeiros
indicadores

jan/14

fev/14

Acum. 2014

poupança

0,61%

0,63%

1,25%

igp-di

0,40%

0,85%

1,25%

cdi

0,84%

0,78%

1,63%

selic

0,85%

0,79%

1,65%

bench Rf

-2,63%

4,05%

1,32%

ibovespa

-7,51%

-1,14%

-8,57%

ibrx

-8,15%

-0,32%

-8,44%

bench Rv

-7,80%

-1,27%

-8,97%

13,93%
16,05%

57,08%

15,99%

56,88%

15,98%

12,47%

12,40%

12,40%

0,47%

0,83%

0,86%

visão vivo

9,24%

13,90%

13,90%

tcoprev

16,72%
56,86%

59,48%

12,98%

1,58%

tcpprev

celprev

empréstimos

títulos prefixados

títulos pós-fixados

s
s

Alocação dos planos*

s
s

Alocação por perfil de investimento*
13,86%

18,43%
Renda variável

títulos atrelados à inflação

3,89%
0,98%

1,70%
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14,31%

18,79%

24,03%

15,83%
65,56%

0,58%
2,71%

56,31%
12,30%

13,62%

48,42%

92,42%

80,63%

10,58%
1,70%

conservador
*em fevereiro de 2014

moderado

3,35%

Agressivo

conservador
indexado à inflação

conservador di

