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Desde 2005, o 

programa “O Futuro 

da Aposentadoria” do

HSBC já entrevistou mais

de 110.000 pessoas em

diversos países, inclusive

o Brasil, em busca dessa 

e de outras respostas. 

Páginas centrais

Como será o amanhã? 
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CVM credencia Visão Prev
a gerir seus recursos

O Plano de Custeio
para 2012  

Já foram concluídos os cálculos do Plano de Custeio

para este ano – ou seja, o total de recursos necessários

para pagar os benefícios oferecidos e as despesas

administrativas da Visão Prev. Anualmente, a Visão Prev

– assim como as demais entidades de previdência

complementar – precisa rever esses valores a partir dos

cálculos feitos por atuários que analisam a população

dos planos, atualizando dados como salário, expectativa

de vida e sexo, entre outros. Para os participantes ativos

e assistidos, esse valor é coberto pelas patrocinadoras,

enquanto os autopatrocinados e participantes diferidos

arcam com as despesas administrativas para continuar

no plano. Para conhecer o seu Plano de Custeio, acesse

a Área “Documentos” no site da Visão Prev. 

Alterações nos
Regulamentos  

A Visão Prev solicitou à Superintendência

Nacional de Previdência Complementar

(Previc) autorização para alterar os

Regulamentos de seis planos – Visão

Telefonica, Visão TGestiona, Visão Terra,

VivoPrev, Atento Prev e Visão Multi. 

Os participantes já foram informados 

sobre as modificações que dizem respeito 

à criação de um novo perfil de investimentos

(“Perfil Conservador Indexado à Inflação”),

entre outros itens específicos a cada plano.

As modificações propostas foram divulgadas

aos participantes e aguardam aprovação da

Previc para entrar em vigor.

Visão Telefonica
Visão TGestiona
Visão Terra
VivoPrev
Atento Prev
Visão Multi

exc lus ivo

Desde o dia 1º de março, está em pleno funcionamento a mesa de negociação própria da Visão Prev 

que permite operar seus investimentos em renda fixa via leilões do Tesouro Nacional. Para isso, a entidade

precisou passar pelo rígido processo de credenciamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que, 

de abril a dezembro do ano passado, demandou uma série de controles e documentos necessários para 

a operação de fundo exclusivo.

A CVM é a entidade que disciplina e fiscaliza o setor, visando proteger o interesse dos investidores. 

Para atender às melhores práticas de mercado e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar

(Previc), a Visão Prev instalou uma estação de trabalho isolada das demais posições que possui computador 

com conexão independente da rede, o que confere maior segurança à troca de informações, telefone com

sistema de gravação contínua e acesso por senha, além de regras específicas de utilização. O modelo de gestão

própria é vantajoso para as carteiras internas que possuem títulos públicos com vencimentos mais longos, além

de não haver incidência de taxa de gestão.



Visão Telesp                                     
Visão TGestiona                               
Visão Telerj Celular                          
Visão Telefonica Empresas               
Visão Terra                                       
Visão Telebahia Celular                                
Visão Multi                                       
Visão Celular CRT                           
Visão Atelecom                                            
Visão Telest Celular                          
Visão Assist                                      
Visão Telergipe Celular                                
PBS Telesp                                       
PBS Telesp Celular                           
PBS Tele Sudeste Celular                 
PBS Tele Centro Oeste Celular                    
PBS Tele Leste Celular         
VivoPrev                   
TCOPrev
TCPPrev

exc lusivo
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Programa é novamente 
aprovado pela Previc

Time de multiplicadores
tem novos integrantes

Mais sete participantes são, agora, multiplicadores do Visão

Educa. Nos dias 28 e 29 de março, eles estiveram em São Paulo

(SP) para um treinamento sobre o programa, a entidade e seus

planos. Vindos de três cidades, os multiplicadores irão atuar

como disseminadores do Visão Educa em suas regiões, com o

objetivo de ampliar o alcance das ações e informações do

programa. “Agora, estou pronto para repassar aos

colaboradores tudo que absorvi no treinamento sobre a

importância da previdência complementar, a qualidade do

serviço, a competência da Visão Prev e os benefícios que os

planos oferecem”, comenta Rodrigo de Moura Toledo, do RH

da Vivo de Porto Alegre.
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O Visão Educa recebeu, pelo segundo ano consecutivo, a aprovação

da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).

Após analisar detalhadamente as atividades realizadas pela Visão Prev

e os resultados obtidos com as ações, a Previc conferiu seu aval para o

programa, atestando sua relevância para a educação financeira e

previdenciária dos participantes e da sociedade como um todo. 

Essa aprovação permite à entidade divulgar seu Relatório Anual de

2011 apenas eletronicamente, o que elimina os impactos ambientais

de sua produção em papel e os custos de impressão e postagem.

Abordando justamente o tema “Educação”, o Relatório estará

disponível no site da Visão Prev a partir do dia 30 de abril. Nele, você

encontrará um resumo das principais iniciativas da entidade ao longo

do ano, as demonstrações contábeis de seu plano e diversas outras

informações de seu interesse.

Concurso de
monografia

Vai até o dia 30 de junho o prazo

para as inscrições no concurso de

monografia promovido pela Visão Prev

para incentivar a educação financeira

e previdenciária. Com o tema “A

previdência privada complementar no

mundo: experiências, aprendizados e

métodos comparativos com o modelo

brasileiro”, o concurso é aberto a

estudantes de graduação e pós-

graduação de qualquer curso em todo

o país. O regulamento completo está

no blog do Visão Educa. Divulgue

entre seus amigos e familiares!
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De que forma você vê a

aposentadoria? O que é

fundamental para uma

aposentadoria feliz? Você acha

que está bem preparado para a

aposentadoria? Essas são algumas

das perguntas respondidas na

sexta edição da pesquisa “O

Futuro da Aposentadoria”

realizada pelo HSBC em 17

países – entre eles, o Brasil. O

relatório de 2011, denominado “O

Poder do Planejamento”, é

baseado em entrevistas com mais

de 17.000 pessoas entre 30 e 60

anos, sendo 1.027 brasileiros. O

estudo fornece um retrato

detalhado sobre questões-chave

relacionadas ao aumento da

expectativa de vida ao redor do

mundo. Acompanhe, a seguir, as

principais conclusões da pesquisa.

No mundo

e A aposentadoria não é vista como o começo do

fim, mas como um novo capítulo da vida. Quase

metade dos entrevistados (48%) associa

aposentadoria à liberdade. Outras associações

positivas como satisfação (33%) e felicidade (35%)

também tiveram classificação alta. Contudo, 32%

veem a aposentadoria como uma época de potencial

dificuldade financeira ou de saúde (29%).

e 36% acham que ter um trabalho de que gostem é

extremamente importante para uma aposentadoria feliz.

Essa afirmação foi mais comum na Ásia e no Oriente Médio,

atingindo 54% na Arábia Saudita.

e Entre as pessoas que temem não conseguir se manter

financeiramente na aposentadoria, há diferenças marcantes

entre os pesquisados da Ásia e do Ocidente. Na Ásia, a

preocupação é de ficar sem recursos após eventos

imprevistos, enquanto 25% se preocupam com o custo do

cuidado com pais idosos. 

e Os pesquisados no Ocidente tendem mais a se preocupar

com problemas relacionados a dívidas e também revelam

um medo maior na hora de investir, preferindo ser mais

conservadores em seus investimentos.

isto é

visão educa

O caminho para a aposentadoria
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No Brasil
e 60% dos entrevistados dizem estar

poupando dinheiro suficiente para a

aposentadoria, contra uma média de 88%

nos outros países.

e 25% não sabem qual será sua principal

fonte de renda na aposentadoria.

e 60% disseram que ter dinheiro suficiente

para viver na aposentadoria é importante,

mas apenas 43% afirmaram sentir-se

devidamente preparados financeiramente.

eMais de 50% das mulheres estão

preocupadas com questões financeiras na

aposentadoria, em comparação com 46%

dos homens. Entre as razões para a

preocupação feminina estão: a crise

financeira (24%), a diminuição do

fornecimento estatal (41%) e o fato de as

pessoas não estarem poupando o

suficiente (31%). 

eMais de 25% consideram a aposentadoria

como uma fase de liberdade (29%),

satisfação (26%) e sabedoria (26%). 

As mulheres foram as que mais fortemente

associaram aposentadoria à liberdade (41%). 

e Apenas 17% relacionam aposentadoria

com dificuldades financeiras. 

O caminho para a aposentadoria

Para conhecer o resultado completo do estudo, acesse o endereç o: http://www.hsbc.com.br/1/2/ofuturodaaposentadoria

O que é fundamental para uma aposentadoria feliz?

Bom planejamento financeiro                                            36%

Manter a mente lúcida                                                       36%

Evitar stress                                                                33%

Tentar coisas novas sempre                              30%

Manter-se em forma                                      29%

Manter a alma jovem                                     29%

Não precisar se preocupar com dinheiro    28%

Ter um trabalho aprazível                        27%

Ter uma família harmoniosa e amigos   25%

Ter uma forte fé religiosa        25%

Ter ambições e sonhos               22%

Média Global (11%)
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-56%

-37%

-22% -20% -20%

-4%

11%
16% 17%

23%
29% 31% 33% 34%

42%

62%
69%

Melhor ou pior do que a geração dos seus pais na aposentadoria?
(Resultado líquido)

De que forma as pessoas percebem a aposentadoria

Uma oportunidade para um novo
capítulo na vida

Um tempo para descanso e relaxamento

O começo do fim

Uma oportunidade para ser mais flexível
na forma como eu trabalho

A continuação do meu estilo de vida
atual

28%

28%

15%

14%

16%
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L  ançado em 2010, o blog http://visaoeduca.com.br/ vem se tornando um endereço fundamental para quem 

quer entender os diversos temas ligados à educação financeira e previdenciária. Com informações sempre em dia 

e uma série de ferramentas interessantes, ele merece estar em sua lista de Favoritos. Confira:

Um blog feito para você
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apresentação 

do programa.

arquivos que você 

pode baixar em seu

computador: Planilha de

Orçamento, Cartilha de

Planejamento Financeiro,

História em Quadrinhos 

e folhetos dos planos,

entre outros.

Perguntas e respostas a

respeito da previdência

pública e privada.

Divulgação de

comentários dos

participantes.

Canal para envio de

comentários, dúvidas,

críticas ou sugestões.

Explicação de palavras e

termos relacionados à

previdência.

textos e vídeos sobre os

assuntos mais quentes do

momento.

Uma série de vídeos

sobre seu plano,

depoimentos de

participantes e

explicações diversas.

Espaço para enquetes

com os participantes.

aqui, por meio de

votação, foram escolhidos

os nomes dos

personagens da história

em quadrinhos.

indicação de livros leves e

interessantes sobre

previdência e finanças.

E tEm mais

• ARQUIVO COM TODO O MATERIAL DIVULGADO ATé HOJE

• LINKS

7
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Veja as respostas para algumas das dúvidas

mais frequentes de participantes que acessam

a Central de Atendimento da Visão Prev.
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Não, em função da idade de seu filho, seu beneficiário legal é seu esposo (veja

abaixo). Mas as regras do plano permitem que você indique seu filho como

beneficiário.

Beneficiários legais:

• O cônjuge, o/a companheiro/a, os filhos e enteados, desde que reconhecida

a condição de dependente pela Previdência Social e;

• Os filhos e enteados solteiros, maiores de 21 anos de idade e menores de 24

anos, desde que estudantes em curso superior oficialmente reconhecido, e os

inválidos, sem limite de idade.

Beneficiários indicados:

• Qualquer pessoa física indicada pelo participante.

importante:

>> Os beneficiários indicados somente receberão o benefício na falta de

beneficiários legais – ou seja, não é possível excluir beneficiários legais em

favor de beneficiários indicados. Caso o beneficiário legal venha a falecer antes

do término da Reserva, o beneficiário indicado receberá o saldo que restar. 

>> Na falta de beneficiário legal e de beneficiário indicado, serão reconhecidos

como beneficiários os herdeiros legais – tanto descendentes (filhos de

qualquer idade) quanto ascendentes (pais ou avós) – ou, na ausência destes,

os herdeiros colaterais (irmãos).

é simples: a alteração de seu endereço residencial, assim como

de seu endereço eletrônico e números de telefone, pode ser

feita pelo próprio participante diretamente no site da Visão Prev.

Basta acessar a área restrita (login e senha), clicar no link 

“Meu Cadastro” e editar os dados na “Área de Contato”.

Para modificar seus dados bancários, o participante deve encaminhar um

comprovante bancário (cópia de uma folha de cheque ou cartão do banco) para o 

e-mail: cadastro@visaoprev.com.br. é importante que as cópias digitalizadas estejam

legíveis. Os comprovantes recebidos até o dia 10 serão atualizados no próprio mês.

Após essa data, somente serão atualizados no mês seguinte.

isto é

visão educa

Sou casada e tenho

apenas um filho de

25 anos que está na

faculdade. Ele é  meu

beneficiário legal,

correto? 

Quero alterar

meus dados

bancários.

Como faç o?

Como faç o para alterar

meu endereç o residencial no

cadastro da Visão Prev?

A atualização de sua lista de

beneficiários é feita on-line,

no site da Visão Prev,

seguindo a rota: Área Restrita

Æ Minha ContaÆ Meu

CadastroÆ Beneficiários. 

atenção: após fazer qualquer

alteração, inclusão ou

exclusão, você deve gerar o

Formulário correspondente,

assiná-lo e encaminhá-lo para

a Visão Prev, na Caixa Postal

65.161 CEP: 01318-970, para

que a modificação seja

efetivada.

Quer esclarecer alguma dúvida sobre as regras de seu plano ou algum procedimento

junto à Visão Prev? Envie um e-mail para visaoeduca@visaoprev.com.br
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Desempenho dos investimentos
(janeiro a março 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: Fá -
bio Mo re no Sa raiva, 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: 20.060 exemplares.
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alocação por perfil de investimento

Conservador moderado agressivo

Visão Vivo tCOPREV tCPPREV Celprev

98,60% 83,83%

1,40%

24,56%

14,56%

71,90%

1,61% 3,54%

14,56% 14,56% 14,56%

84,97% 84,65% 84,50%

0,47% 0,79% 0,94%

9,71%

88,76%

1,53%

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 aCUm. 2012

Renda Fixa 1,41% 1,90% 1,82% 5,22% 5,22%

Renda Variável 7,46% 5,20% 1,05% 14,25% 14,25%

Empréstimos 1,08% 1,02% 0,99% 3,13% 3,13%

Global 1,83% 2,12% 1,76% 5,82% 5,82%

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 aCUm. 2012

Visão Vivo 2,31% 2,33% 1,67% 6,44% 6,44%

Celprev 1,99% 7,76% 1,46% 11,51% 11,51%

tCOPREV 2,31% 2,33% 1,67% 6,45% 6,45%

tCPPREV 2,30% 2,32% 1,66% 6,41% 6,41%

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 aCUm. 2012

Conservador 1,42% 1,81% 1,77% 5,08% 5,08%

moderado 2,30% 2,32% 1,66% 6,41% 6,41%

agressivo 2,87% 2,64% 1,56% 7,23% 7,23%

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 aCUm. 2012

Poupança 0,59% 0,50% 0,61% 1,70% 1,70%

iGP-Di 0,30% 0,07% 0,56% 0,93% 0,93%

CDi 0,89% 0,74% 0,81% 2,45% 2,45%

Bench RF 1,21% 1,46% 1,36% 4,08% 4,08%

ibovespa 11,13% 4,34% –1,98% 13,67% 13,67%

iBrX 7,92% 3,85% -0,23% 11,82% 11,82%

s s

alocação dos planos

s s

“O homem é 

o que ele acredita.” 

Anton Tchekhov, 
ESCRITOR RUSSO
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