Relatório Anual 2011

Do latim educĕre, verbo composto do prefixo ex (fora) + ducere (conduzir,
levar) que significa literalmente “conduzir para fora” - ou seja, revelar o que
está dentro e potencializar o desenvolvimento e a expansão do indivíduo.
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Educar é a base da inserção do ser humano no mundo.
A educação, no entanto, está longe de ser apenas a simples
transmissão de informações e conhecimentos. Educar é muito
mais: é ajudar a criança a entender o seu lugar no mundo, a
exercer sua cidadania, a compreender a consequência de seus
atos, a imaginar e realizar seus sonhos, a respeitar o próximo,
a planejar e construir os melhores caminhos para seu futuro.
Isso passa pela escola, mas também pela família, pelos
amigos, pelas brincadeiras, pelo lazer...
Mas não são apenas as crianças que devem aprender.
O conhecimento é infinito e cumulativo. Quanto mais se sabe,
mais se quer saber. Conforme pensou o físico alemão Albert
Einstein, “a mente que se abre a uma nova ideia jamais
voltará ao seu tamanho original”. Adultos devem aprender
continuamente. Crianças também podem ensinar...
Estamos sempre lidando com novas experiências, em
qualquer idade, e quem se dispõe a aprender infinitamente
pode ir sempre mais longe.
Os conhecimentos ligados à educação financeira e
previdenciária são – e serão cada vez mais – indispensáveis.
O aumento da expectativa de vida exige um bom
planejamento para que a aposentadoria possa ser bem-vinda
e bem aproveitada. Os princípios para esse planejamento
podem ser ensinados e compartilhados. É nesse movimento
de educação para o futuro que a Visão Prev está inserida.
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Educação dentro
e fora de casa
O envolvimento da Visão Prev com o tema educação se dá de forma
muito abrangente. A começar pelo fato de que a previdência complementar
ainda é um assunto que precisa ser compreendido e difundido em nosso
país para que mais brasileiros aprendam a lidar de maneira equilibrada com
suas necessidades atuais e futuras. Disso pode depender sua felicidade e
tranquilidade na aposentadoria.
Faz parte da Missão da Visão Prev oferecer condições para um futuro
digno a nossos participantes e seus familiares. A realização dessa missão
passa invariavelmente por nossa capacidade de sensibilizá-los a respeito
do que deve ser feito para se conquistar uma aposentadoria segura. Essa
sensibilização ocorre por meio da transmissão de conhecimentos e
informações que lhes permitam fazer as melhores escolhas. Isto é, enfim,
educar.
Educar é tão importante para a Visão Prev que, desde 2010,
desenvolvemos o “Programa Visão Educa” com o objetivo de disseminar o
planejamento financeiro e previdenciário entre nossos participantes e a
sociedade como um todo. A qualidade e a abrangência de nossas ações
mereceram, nestes dois anos de existência do programa, o reconhecimento
e aprovação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar
(Previc), órgão do Ministério da Previdência Social responsável pela
fiscalização dos fundos de pensão.
Esse processo de instrução, ensino e crescimento ocorre também dentro
da Visão Prev. Cada um de nossos cerca de 50 profissionais é diariamente
estimulado a perseguir a excelência em suas atividades por meio do
aperfeiçoamento de suas competências e conhecimentos e do trabalho em
equipe. Deste incentivo à melhoria contínua resultam muitos dos projetos
descritos neste Relatório. Se educar é buscar o desenvolvimento pleno de
nossas capacidades, com certeza, estamos fazendo bem nossa lição.

ADEmIR JOSé mALLmANN
presidente da Visão Prev
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Na teoria
e na prática
(Dados de dezembro de 2011)

Desde outubro de 2004, a Visão Prev desenvolve e administra os planos fechados de
previdência complementar dos profissionais do Grupo Telefonica/Vivo. Atualmente, as
empresas que patrocinam os planos da entidade são: Telefonica Brasil S/A, Telefonica
Data S/A, ATelecom S/A, Telefonica Serviços Empresariais do Brasil Ltda., Telefonica
Transporte e Logística Ltda., Vivo S/A, Terra Networks S/A, Telefonica International
Wholesale Service Ltda. (TIWS), Fundação Telefonica, Visão Prev Sociedade de
Previdência Complementar e Atento do Brasil S/A.

Com 20 planos sob sua gestão, a Visão Prev fechou o ano de 2011 com 21.820
participantes, sendo 12.628 ativos e autopatrocinados, 5.331 assistidos e 3.861 diferidos
(optantes pelo Benefício Proporcional Diferido). Em 31 de dezembro, seu patrimônio
ultrapassou a marca de R$ 4,5 bilhões, somando R$ 4.551.271.095,56. Esse total de
investimentos posicionou a Visão Prev na 19ª colocação do ranking dos fundos de pensão
brasileiros elaborado pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (Abrapp).

Ao longo de 2011, a Visão Prev direcionou R$ 265.450.159,47 para
o pagamento de benefícios, entre aposentadorias e pensões. Em resgate
de contribuições, a entidade pagou R$ 29.673.266,40, enquanto o total
de empréstimos solicitados foi de R$ 36.496.856,74.

Na Central de Atendimento da Visão Prev, 15 analistas
receberam, em 2011, 46.979 ligações de participantes em
busca de esclarecimento e acompanhamento de suas
dúvidas e solicitações. Enquanto isso, 48 profissionais da
entidade dedicaram-se à criação de novos serviços, à
simplificação e melhoria de processos e à excelência em
todas as atividades que realizam no dia a dia.
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2010

2011

21

20

Patrimônio
(bilhões)

R$ 4,18

R$ 4,55

Participantes

20.357

21.820

Planos

A Visão Prev possui uma cultura organizacional compartilhada
por toda a sua equipe a partir das seguintes premissas:
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Espírito de Equipe • Diz respeito à atitu
de permanente
de disponibilidade para a colaboração
com o outro na
busca do objetivo comum da área e da
empresa.
Compromisso com o Cliente • Diz resp
eito a despender
todos os esforços para satisfazer às nece
ssidades dos
clientes, dentro das regras e legislaçã
o vigentes.
Competência Técnica • Diz respeito ao
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ínua pelo
aperfeiçoamento e à clareza dos refle
xos da atuação
de um sobre as demais áreas da emp
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Estrutura
voltada à eficiência
Em uma empresa, o conhecimento deve fluir de maneira aberta por meio de uma estrutura que facilite a
integração entre as áreas, a troca de informações e o trabalho em equipe. O novo modelo organizacional da
Visão Prev, implementado em 2011, segue essa orientação, visando aumentar a sinergia e a eficiência.

Presidência

Auditoria Interna

Assistência Presidencial

Gerência Jurídica

Assessoria de Controle
e Risco Operacional

Vice-Presidência de Previdência

Vice-Presidência de Investimentos,
Planejamento e Controle

Diretoria de Seguridade

Diretoria de Investimentos
e Planejamento

Seguridade
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Atuarial

Benefícios

Rel a t ó r i o A n u a l 2 0 1 1

•

Relacionamento
e Comunicação

Vi s ã o Pr ev

Assessoria
Administrativa

Investimentos

Planejamento

Para ser melhor
a cada dia
Nas próximas páginas, são apresentadas as principais iniciativas desenvolvidas
pela Visão Prev em 2011 que resumem as importantes lições que a entidade
vem aprendendo e multiplicando desde sua criação. Em comum, elas têm a
meta de aprimorar continuamente os processos da entidade e o atendimento
oferecido aos participantes, num movimento constante que reproduz os
princípios da educação: aperfeiçoamento e superação.
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Lição 1:

É bom preparar o amanhã

Com a implantação do Programa Visão Educa, em 2010, o tema educação financeira
e previdenciária tornou-se essencial para a Visão Prev. A entidade tem ajudado seus mais de
21 mil participantes a entender o funcionamento do sistema previdenciário brasileiro, o papel
da previdência complementar e as regras de seus planos, contribuindo para que possam
administrar adequadamente seu orçamento e obter um equilíbrio financeiro que lhes permita
contar com uma boa poupança previdenciária.
Em 2011, o Visão Educa aumentou a capilaridade de suas ações para chegar a um público
cada vez mais amplo, abrangendo seus dirigentes, profissionais da entidade, analistas da
Central de Atendimento, pares do sistema, participantes, não participantes, familiares
(inclusive as crianças), universitários e sociedade em geral. Com a assinatura “Aqui se prepara
o amanhã”, o Visão Educa é fruto do esforço conjunto de um comitê formado por profissionais
de diferentes áreas da Visão Prev e recebeu, em seus dois anos de criação, a aprovação da
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), atestando sua qualidade.
Todas as iniciativas são monitoradas para assegurar sua eficiência e adequação a cada
grupo. Em 2011, essas foram algumas das ações desenvolvidas pelo Visão Educa:

2 encontro sobre investimentos para conselheiros e membros do
Comitê de Investimentos;

2 aperfeiçoamento das competências dos profissionais da entidade em
cursos, workshops e treinamentos;

2 12 treinamentos para os analistas da Central de Atendimento;
2 criação do primeiro time de Multiplicadores do programa, com
representantes de várias cidades;

2 12 palestras sobre os planos para cerca de 500 não participantes e
profissionais recém-contratados pelas patrocinadoras;

2 62 palestras em onze cidades para um público de mais de 1.000
pessoas sobre o plano Atento Prev, lançado em 2011;
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“Educação não
transforma o mundo.
Educação muda pessoas.
Pessoas transformam
o mundo.”
Paulo Freire, educador
brasileiro

2 6 Plantões de Dúvidas que atenderam 58 pessoas;
2 6 Duo (Plantão de Dúvidas + palestra) para 294 pessoas, inclusive com
transmissão via videoconferência;

2 peça de teatro para 70 filhos de profissionais da Vivo;
2 criação do gibi “Uma História da Previdência em Quadrinhos”, em versão
impressa e eletrônica;

2 lançamento do concurso de monografia para estudantes universitários de
graduação e pós-graduação de todo o Brasil, tendo como tema a
previdência privada, com prazo de entrega até 30 de junho de 2012;

2 incremento do blog do programa – visaoeduca.com.br – com novos canais como
“Quiz Educa”, videoaulas e depoimentos de participantes assistidos e ativos.
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Lição 2:

É preciso inovar

Novos conselheiros
Em abril, os representantes dos participantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal, eleitos no final de
2010, tomaram posse e passaram a atuar diretamente nos dois órgãos de gestão da entidade. Cada
conselho conta com três membros eleitos e seis suplentes representando os participantes.

Nova infraestrutura de TI
A gestão da área de Tecnologia da Informação passou a ser feita pela própria Visão Prev que
implantou uma infraestrutura mais moderna, segura e de alta performance. Todo o cabeamento
predial (tanto de elétrica quanto de sistemas) foi revisto e adequado aos padrões internacionais e
os equipamentos (desktops e notebooks) foram substituídos para possibilitar o uso de softwares
mais modernos. Foi também disponibilizado mais espaço em servidores, o que melhorou o
desempenho dos sistemas, e implantada rede wi fi em todos os andares, assegurando maior
mobilidade e eficiência.

Novas regras para empréstimos
Para ajudar os participantes a controlar melhor seu orçamento, a Visão Prev alterou quatro regras de seu
programa de empréstimos – algumas das mudanças foram sugeridas pelos próprios participantes. As
alterações dizem respeito aos limites concedidos, às taxas de juros mensais, ao prazo de concessão e à
cobrança de QQM (Quota de Quitação por Morte) e IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Nova Vice-Presidência
Em junho, a Visão Prev contratou Eder Carvalhaes da Costa e Silva para assumir a nova VicePresidência de Previdência. Mestre em Administração pela EAESP/FGV, bacharel em Ciências Atuariais
pela UFRJ, com especialização em Propaganda & Marketing pela ESPM-RJ e em Governança
Corporativa pelo IBGC, Eder tem contribuído para aprimorar a gestão dos processos operacionais,
consultivos e atuariais de Seguridade.
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“A educação é um processo social, é
desenvolvimento. Não é a preparação
para a vida, é a própria vida.”
John Dewey, psicólogo e filósofo americano

Novas ferramentas no site
Em 2011, o site da Visão Prev teve 1.140 acessos por dia, o que representou um aumento de
38,5% em relação a 2010. Esse crescimento é resultado de constantes inovações que agregam
novas facilidades como a emissão de segunda via de boletos de empréstimo e de pagamentos
mensais de autopatrocínio.
Outro foco das inovações é fornecer informações transparentes e ferramentas que auxiliem o
participante a fazer suas escolhas relativas ao perfil de investimento. No ano passado, duas
novidades foram lançadas com esse objetivo: o Relatório Interativo, na área exclusiva, com
detalhes dos investimentos tanto em renda fixa quanto em renda variável; e o Teste de Perfil de
Investimento, na área aberta, para ajudar na definição da opção mais alinhada com as
características e necessidades individuais.
O site também ficou mais seguro, com a instalação de Certificação Digital, e oferece ainda
simuladores interativos para Empréstimos, Renda Mensal, Rentabilidade Individual e Resgate que
permitem planejar a aposentadoria e as finanças em diferentes cenários. Além disso, o saldo
previsto de conta, apresentado na área restrita com a rentabilidade estimada do plano, passou a
ser divulgado com um horizonte de até três dias.

Novo canal de comunicação
A Visão Prev incorporou mais um canal de comunicação para interagir com seus
participantes: o SMS. Por meio de mensagens curtas enviadas por celular, a entidade
divulga avisos e informações sob medida sobre assuntos como liberação de link de
empréstimo, folha de pagamento e recebimento de formulários.

Nova Política de Investimentos
Diante da queda das taxas de juros e da necessidade de diversificar a gestão dos recursos, o
Conselho Deliberativo da Visão Prev aprovou alterações na Política de Investimentos para 2012.
A nova Política contempla ainda novos investimentos em setores com bom potencial de retorno
sem abrir mão da segurança, tanto em renda fixa quanto em renda variável. O documento
completo está disponível no site da entidade.
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Lição 3:

É fundamental poder escolher

Migração para o VivoPrev
De outubro a dezembro, a Vivo abriu mais uma janela de migração para o
VivoPrev – um plano que incorpora algumas das regras mais modernas e flexíveis do
mercado brasileiro. Durante o período de migração, o público-alvo da campanha foi
informado sobre as características e benefícios oferecidos pelo VivoPrev.

Pesquisa de Satisfação
Em fevereiro, foram divulgados os resultados da Pesquisa de Satisfação 2010.
Como ocorre desde sua criação, em 2007, as avaliações servem de base para o
trabalho das equipes da entidade. Em 2010, foram registrados cerca de 500
comentários, dos quais 362 foram transformados em ajustes ou modificações
nos processos de atendimento da Visão Prev. De 25 de outubro a 11 de
novembro, a versão 2011 foi enviada aos participantes – mais curta e objetiva, a
pesquisa coletou novos dados para guiar as ações de melhoria.

Benefícios sob medida
Conforme definido no Regulamento dos planos, os participantes assistidos
puderam, em outubro, optar pela modificação da forma de recebimento de
seu benefício. Aos aposentados e pensionistas que recebem percentual do
saldo é facultada a troca a cada doze meses; enquanto os que recebem por
prazo determinado podem alterar sua escolha a cada 24 meses. Por meio de
simuladores, o site da Visão Prev permite analisar a opção mais adequada a
cada participante.
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“Nada é mais difícil, e por isso mais
precioso, do que ser capaz de decidir.”
Napoleão Bonaparte, líder político e militar francês

Definição de % e perfil
Em julho e dezembro, os participantes ativos e autopatrocinados puderam, mais uma
vez, modificar o percentual de contribuição direcionado mensalmente a seu plano de
benefício. Também nesses meses, ativos, autopatrocinados e assistidos tiveram a
oportunidade de alterar seu perfil de investimento, entre as três opções existentes:
Conservador, Moderado e Agressivo. O site da Visão Prev disponibiliza o Teste de Perfil
de Investimento, na área aberta, para estimular a reflexão sobre os aspectos que pesam
na hora de definir a escolha do perfil e indicar a alternativa adequada para diferentes
expectativas e graus de tolerância ao risco. O teste é composto por doze perguntas que
avaliam variáveis como interesse por economia e mercado financeiro, conhecimento do
tema, importância da performance diária das aplicações e reação a perdas. Como toda
simulação, o questionário tem caráter apenas informativo e não representa
recomendação explícita ou aconselhamento financeiro.

Alterações regulamentares
Após aprovação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc),
os Regulamentos de três planos – Visão Terra, Visão TGestiona e Visão Multi – foram
alterados no mês de junho. As mudanças oferecem condições mais vantajosas aos
participantes e tratam principalmente da opção por percentuais de renda mensal e de
saque na aposentadoria, além de incluir a possibilidade de escolha de modalidade de
pagamento. Os novos Regulamentos foram divulgados no site da Visão Prev.

Rel a t ó r i o A n u a l 2 0 1 1

•

Vi s ã o Pr ev

17

Lição 4:

É vital continuar aprendendo

Cursos e capacitações
Visando aperfeiçoar as competências de seus profissionais, a Visão Prev incentivou, em 2011, sua
participação em cursos, treinamentos, seminários, congressos e workshops que abordaram temas
como coaching, gestão de risco operacional, atuária para não atuários, responsabilidade civil dos
dirigentes de fundos de pensão – risco legal, liderança, controles internos e auditoria, excelência
e efetividade na comunicação e atendimento, capacitação em ouvidoria, governança e gestão
estratégica, aspectos legais da segurança da informação, compliance, dimensionamento e
prevenção de risco legal, cenários e perspectivas de investimentos.

Melhores práticas
Sete comissões da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (Abrapp) têm profissionais da Visão Prev em sua composição:
Comissão Técnica Nacional (CTN) de Seguridade, CTN de Relacionamento com o
Participante, Comissão Técnica Regional (CTR) Sudoeste de Governança, CTR Sudoeste
de Assuntos Jurídicos, CTR Sudoeste de Contabilidade, CTR Sudoeste de Seguridade e
CTR Sudoeste de Comunicação. O objetivo dessa participação é trocar experiências e
acompanhar as melhores práticas do sistema.

Maior expertise
No dia 8 de junho, os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e do Comitê
de Investimentos reuniram-se para compartilhar e uniformizar conhecimentos no encontro
“Cenários para Investimentos em Fundos de Pensão”. Com palestras de especialistas do
setor, o evento promoveu a discussão sobre alternativas de investimentos em um cenário
de redução das taxas reais de juros. Um resumo das apresentações foi divulgado no
informativo “Mirante Visão Prev” para todos os participantes.
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“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa,
nunca tem medo e nunca se arrepende.”
Leonardo da Vinci, pintor, escultor e inventor italiano

Atendentes bem preparados
A Visão Prev monitora de perto o trabalho de sua Central de Atendimento, avaliando as maiores
demandas e a consistência das informações transmitidas. A partir da identificação dos assuntos mais
frequentes e relevantes, os analistas da Central foram treinados em 2011, num total de doze
capacitações feitas pelos próprios profissionais da Visão Prev. Em maio, também foi promovida uma
campanha motivacional no formato de quiz com questões relativas aos planos de benefícios, processos
e legislação, com o intuito de garantir a fixação dos conteúdos de forma descontraída e envolvente. Para
dar conta do aumento de questionamentos sobre empréstimos, em função das alterações em suas
regras, a Central tem agora uma ilha exclusiva para responder às dúvidas sobre o tema. Em 2011, foi
também desenvolvido um projeto-piloto de atendimento via chat que está em fase de avaliação.

Apresentações externas
A convite da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), a Visão
Prev realizou duas palestras, nos meses de abril e junho. Na primeira, para técnicos e
gerentes da Previc, o tema foi sua experiência na implantação, divulgação,
operacionalização e gestão dos perfis de investimento. A segunda ocorreu durante o IV
Seminário de Educação Previdenciária para conselheiros, dirigentes e diretores de 88
entidades de todo o país que conheceram os resultados do modelo usado pela Visão
Prev na construção do Programa Visão Educa, por meio de um grupo multidisciplinar.
Essas participações revelam o reconhecimento externo do trabalho da entidade e
possibilita maior interação com os profissionais da Previc e do segmento.

Certificação dos dirigentes
Mais quatro dirigentes da Visão Prev foram certificados pelo Instituto de Certificação dos
Profissionais de Seguridade Social (ICSS) em 2011: Gilmar Roberto Pereira Camurra, presidente do
Conselho Deliberativo (em fevereiro), Marcelo Domingos Pezzutto, vice-presidente de Investimentos,
Planejamento e Controle (em julho), Eder Carvalhaes da Costa e Silva, vice-presidente de Previdência
(em agosto) e Patricia Ferradans, diretora de Seguridade (em novembro). A certificação atende à
Resolução nº 3.792 do Conselho Monetário Nacional que visa assegurar a qualidade da gestão dos
recursos das entidades e contribuir para a profissionalização do sistema.
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Lição 5:

É indispensável fazer
sempre melhor
Transferência de planos da Telemig
No mês de setembro, os planos PBS Telemig e CelPrev passaram a ser geridos pela
Visão Prev, em função da incorporação da Telemig pela Vivo Participações. A
transferência representou um aporte de mais de R$ 175 milhões ao patrimônio da
Visão Prev e a inclusão de 400 novos participantes. Sua realização envolveu diversas
áreas da Visão Prev para garantir a eficiência e a correção de todos os processos.

Troca de gestores
A Visão Prev passou a operar com o BNP Paribas (um dos seis maiores do mundo).
Em 2011, a área de Investimentos estabeleceu com os oito gestores dos recursos da
entidade contratos de performance e conseguiu equalizar as taxas pagas, obtendo
redução de custos fixos e aprimorando o sistema de avaliação dos gestores a fim de
obter melhores rentabilidades.

Reforço na equipe
A Visão Prev terminou o ano de 2011 com 48 profissionais – nove a mais do que no final de 2010.
O destaque foi o aumento da senioridade das equipes, com a criação de cinco vagas para analistas sênior
(nas áreas de Relacionamento, Comunicação, Empréstimos, Seguridade e Jurídico) que, com sua
experiência, vêm agregando ainda mais qualidade aos trabalhos. No ano passado, para estimular a
integração, a área de Relacionamento e Comunicação passou a editar um boletim interno, o Visão News,
que promove o intercâmbio de informações sobre as atividades e projetos em andamento.

Fusão de planos
A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) aprovou, no dia 30 de
julho, a fusão de quatro planos – Visão Telesp, Visão Telefonica Empresas, Visão Assist e
Visão ATelecom – para a formação do plano Visão Telefonica. Além de manter os benefícios
dos planos de origem, o Visão Telefonica trouxe vantagens adicionais em relação ao
pagamento dos benefícios para os assistidos. A fusão representou um grande trabalho em
equipe na Visão Prev para viabilizar todos os processos administrativos e jurídicos, além da
campanha de comunicação para informar e esclarecer as dúvidas dos participantes.
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“A educação é simplesmente a
alma de uma sociedade a passar
de uma geração para a outra.”
G. K. Chesterton,
escritor inglês

Comunicação impressa...
Em seu sexto ano, o “Mirante Visão Prev” vem aprofundando seu papel formador de
opinião e multiplicador de informações. Suas matérias procuram esclarecer, de maneira
simples, assuntos direta ou indiretamente relacionados à previdência complementar e
aos planos da entidade, além de tratar de assuntos relativos à educação financeira e
previdenciária, em linha com os desafios e metas do Programa Visão Educa. Todas as
edições do “Mirante Visão Prev” estão disponíveis do site da entidade.

... e virtual
A Visão Prev também aprimorou a comunicação por meios virtuais, incluindo, além
do site da entidade e do blog do Programa Visão Educa, e-mails e posts no twitter
(http://twitter.com/visaoprev). Essas ferramentas possibilitam a veiculação de notícias
e mensagens de maneira mais rápida, com atualização imediata e interativa.

Controle de riscos
Em 2011, foi realizado o 2º Ciclo de Avaliação de Riscos e Controles Internos, envolvendo gestores e
agentes de compliance que são os responsáveis pelo acompanhamento dos riscos e controles em suas
áreas. Os ciclos de avaliação procuraram identificar, analisar, controlar e mitigar as exposições relevantes,
assim como promover o aculturamento da organização. Além disso, a Assessoria de Controle trabalhou
em conjunto com as demais áreas na definição de Normas Institucionais para os processos de negócio e
na implementação de controles para reduzir a exposição aos riscos operacionais.
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Certificação ISO 9001
A Visão Prev iniciou os trabalhos de mapeamento e modelagem dos processos para
preparação e implantação da certificação ISO 9001/2008 (sistema de gestão da qualidade)
para as atividades de Relacionamento e Comunicação. A finalização dos trabalhos para a
certificação está prevista para o segundo semestre de 2012.

Contabilidade interna
Todas as operações relacionadas à contabilidade foram assumidas pela Visão Prev em
2011. Os objetivos dessa decisão foram garantir maior autonomia e qualidade na
operacionalização dos processos, reduzir despesas com terceiros e aumentar a precisão
das informações fornecidas aos participantes.

Upgrade nos investimentos
No início de 2011, a Visão Prev implementou o Asset Liability Modeling (ALM), um
modelo que permite adequar o investimento dos planos às características de seu passivo
(como o prazo de pagamento dos benefícios e seus índices de correção). O uso do ALM
proporciona uma gestão mais equilibrada para os planos de Benefício Definido, reduzindo
o risco de déficit atuarial e aumentando, portanto, a segurança dos participantes.
Em abril, foi implantada a carteira interna (Index), com títulos indexados à inflação,
tornando possível a gestão dos investimentos de maneira mais alinhada com os objetivos
de longo prazo da entidade e a busca por melhores resultados.

Credenciamento pela CVM
O ano terminou com o credenciamento da Visão Prev como gestora de recursos pela
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o que lhe permite instalar mesa de negociação
própria para operar seus investimentos. Atualmente, a Visão Prev opera títulos de renda
fixa via leilões do Tesouro Nacional (efetivada em março de 2012). A entidade passou
por um rígido processo que demandou diversos controles e documentos necessários
para a operação do fundo exclusivo. O modelo de gestão própria é vantajoso para as
carteiras internas que possuem títulos públicos com vencimentos mais longos, pois
reduz as taxas de administração.
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Perfil dos participantes
Base: dezembro de 2011

TELEfONICA •

Telesp, Telefonica Empresas, Atelecom, Fundação Telefonica e Visão Prev
ASSISTIDOS • TOTAL: 4.491

Plano

PBS Telesp: 393

Sexo/Idade
menos de
49 anos

94
80
488

49 a 55
anos

961
374

56 a 60
anos

1.475
103

61 a 65
anos

mais de
65 anos

Visão Telefonia: 4.098

780
30
106
Mulheres

Homens

ATIVOS e AUTOPATROCINADOS • TOTAL: 6.414

Plano

PBS Telesp: 11

Sexo/Idade
menos de
25 anos

99
133
1.134

25 a 35
anos

1.739
655

36 a 45
anos

1.186
383

46 a 55
anos

mais de
56 anos

Visão Telefonia: 6.403

957
29
99
Mulheres

Homens

DIfERIDOS • TOTAL: 1.519

Plano

PBS Telesp: 19

Sexo/Idade
menos de
25 anos

12
21
202

25 a 35
anos

347
132

36 a 45
anos

277
151

46 a 55
anos

Visão Telefonia: 1.500

mais de
56 anos

288
16
73
Mulheres

Homens
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Perfil dos participantes
Base: dezembro de 2011

VIVO S.A. e VIVO PARTICIPAçõES
ASSISTIDOS • TOTAL: 576

Plano

Sexo/Idade

TCPPrev: 22
Visão: 71

TCOPrev: 33
CelPrev: 33

21
22

menos de
49 anos

72

49 a 55
anos

56

PBS: 81

79

56 a 60
anos

155
31

61 a 65
anos

mais de
65 anos

VivoPrev: 336

136
2
2
Mulheres

Homens

ATIVOS e AUTOPATROCINADOS • TOTAL: 4.877

Sexo/Idade

Plano
TCOPrev: 25
TCPPrev: 38
Visão: 29
CelPrev: 63
PBS: 33

77

menos de
25 anos

88
1.026

25 a 35
anos

1.221
642

36 a 45
anos

1.114
131

46 a 55
anos

267
85

mais de
56 anos

VivoPrev: 4.689

226
Mulheres

Homens

DIfERIDOS • TOTAL: 1.771

Plano

Sexo/Idade

TCPPrev: 269

menos de
25 anos

TCOPrev: 280

0
0

Visão: 716

310

25 a 35
anos

313
331

36 a 45
anos

CelPrev: 15

VivoPrev: 485

PBS: 6

46 a
50anos

mais de
50 anos

373
96
108
124
116
Mulheres
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Homens

Perfil dos participantes
Base: dezembro de 2011

TGESTIONA

TERRA

ASSISTIDOS • TOTAL: 262

ASSISTIDOS • TOTAL: 2

Sexo/Idade
menos de
49 anos

Sexo/Idade

2
2

menos de 0
49 anos 0

32

49 a 55
anos

27

56 a 60
anos

mais de
65 anos

6

61 a 65 0
anos 0

29
1
1

mais de 0
65 anos 0
Mulheres

Homens

Mulheres

ATIVOS e AUTOPATROCINADOS • TOTAL: 825

Sexo/Idade

ATIVOS e AUTOPATROCINADOS • TOTAL: 282

150

25 a 35
anos

9
59

25 a 35
anos

239
63

36 a 45
anos

3

menos de
25 anos

63

110
24

36 a 45
anos

108
50

46 a 55
anos

54
10

46 a 55
anos

92
4

6
2
5

mais de
56 anos

16
Mulheres

Homens

Mulheres

DIfERIDOS • TOTAL: 466

Sexo/Idade
33

menos de
25 anos

103

25 a 35
anos

mais de
56 anos

menos de 0
25 anos 0

49

141
27

19

25 a 35
anos

23
10

36 a 45
anos

53
24

46 a 55
anos

Homens

DIfERIDOS • TOTAL: 68

Sexo/Idade

36 a 45
anos

Homens

Sexo/Idade
40

menos de
25 anos

mais de
56 anos

1

56 a 60 0
anos 0

106

61 a 65
anos

1

49 a 55
anos

56

mais de
46 anos

30

14
2
0
Mulheres

2

Homens

4
Mulheres

Homens
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Perfil dos participantes
Base: dezembro de 2011

ATENTO

TIWS

ATIVOS e AUTOPATROCINADOS • TOTAL: 163

Sexo/Idade
menos de
25 anos

Sexo/Idade

2

menos de 0
25 anos 0

4
30

25 a 35
anos

48
28
27

36 a 45
anos
46 a 50
anos

mais de
50 anos

ATIVOS e AUTOPATROCINADOS • TOTAL: 35

36 a 45
anos

5

46 a 50
anos

11
4
4

1
16
2
4

3

Homens

Mulheres

DIfERIDOS • TOTAL: 19

Homens

DIfERIDOS • TOTAL: 4

Sexo/Idade

Sexo/Idade

menos de 0
25 anos 0

menos de 0
25 anos 0

25 a 35
anos

2

36 a 45
anos

2

25 a 35 0
anos 0

3

9

46 a 50 0
anos 0

36 a 45 0
anos

4

mais de 0
46 anos 0
Mulheres

3

Mulheres

26

4

mais de 0
50 anos
Mulheres

mais de
50 anos 0

5

25 a 35
anos

Homens
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Homens

Balanço Patrimonial
Período: 2011 e 2010 - dezembro - R$ Mil

O Balanço Patrimonial reflete a posição do patrimônio da entidade no final do ano (no caso, 2011), sempre
comparando com o ano anterior. É composto pelo Ativo (o conjunto dos bens, direitos e demais aplicações de
recursos relativos aos planos de benefícios da entidade capazes de honrar os compromissos assumidos) e pelo
Passivo (as obrigações da entidade para com os participantes e terceiros, classificadas como Exígivel Operacional, Exígivel Contigencial e Patrimônio Social).

Ativo
Disponível

Realizável
Gestão Previdencial
Gestão Administrativa

2011

2010

2.060

248

4.625.960

4.204.371

7.847

18.130

Passivo

2011

2010

Exigível Operacional

40.575

10.890

Gestão Previdencial

6.272

8.144

Gestão Administrativa

2.628

2.517

31.675

229

Investimentos

414

210

4.617.699

4.186.031

Exigível Contigencial

86.886

64.637

829

850

Gestão Previdencial

42.039

35.789

4.487.980

4.111.742

8.034

5.461

Empréstimos

70.000

57.658

36.813

23.387

Depósitos Judiciais / Recursais

28.750

15.781

Outros Realizáveis

30.140

–

Patrimônio Social

4.501.599

4.129.715

Patrimônio de Cobertura do Plano

4.215.113

3.865.643

Investimentos
Ações
Fundos de Investimentos

Permanente
Imobilizado

Gestão Administrativa
Investimentos

1.040

623

Provisões Matemáticas

4.151.784

3.817.926

631

381

Benefícios Concedidos

2.338.184

2.129.960

Benefícios a Conceder

1.814.065

1.692.145

(465)

(4.179)

Intangível

226

–

Diferido

183

242

(-) Provisões Matemáticas a Constituir

Equilíbrio Técnico

63.329

47.717

Resultados Realizados

63.329

47.717

Superávit Técnico Acumulado

63.329

47.717

Fundos

286.486

264.072

Fundos Previdenciais

117.613

105.100

Fundos Administrativos

149.988

142.811

18.885

16.161

4.629.060

4.205.242

Fundos dos Investimentos
Total do Ativo

4.629.060

4.205.242

Total do Passivo

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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Demonstração da Mutação do Patrimônio Social
Pe ríodo: 2011 e 2010 - dezembro - R$ Mil

A Demonstração da Mutação do Patrimônio Social (DMPS) evidencia as alterações do patrimônio social no
exercício de referência – no caso, 2011, sempre comparando com o ano anterior. Apura-se o resultado confrontando as Adições (entradas de recursos como contribuições previdenciais, receitas administrativas e resultado
positivo dos investimentos, indicadas com sinal “+”) com as Destinações (saídas de recursos como pagamentos
de benefícios e despesas administrativas, indicadas com sinal “-”).

Descrição
A) Patrimônio Social – Início do Exercício
1. Adições
(+) Contribuições Previdenciais
(+) Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial
(+) Reversão de Contingências – Gestão Previdencial
(+) Receitas Administrativas
(+) Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Administrativa
(+) Constituição de Fundos de Investimento
2. Destinações
(-) Benefícios
(-) Constituição de Contingências – Gestão Previdencial
(-) Despesas Administrativas
(-) Constituição de Contingências – Gestão Administrativa

2010

Variação (%)

4.129.715

3.960.675

3.519.312

521.654

575

3.109.439

127.310

2.342

384.732

356.578

–

8.381

-100

6.530

18.538

-65

16.608

10.847

53

2.003

–

100

4

8

(3.326.677)

(352.614)

843

(3.302.174)

(331.094)

897

(4.027)

–

100

(19.730)

(15.110)

31

(746)

(365)

104

–

(6.045)

-100

192.635

169.040

14

(+/-) Provisões Matemáticas

216.454

155.752

39

(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício

(28.296)

9.003

-414

(-) Reversão de Fundos de Investimento
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)

(+/-) Fundos Previdenciais

(189)

(3.579)

-95

(+/-) Fundos Administrativos

2.663

13.909

-81

(+/-) Fundos dos Investimentos

2.003

(6.045)

-133

179.249

–

100

179.249

–

100

4.501.599

4.129.715

4. Operações Transitórias
(+/-) Operações Transitórias
B) Patrimônio Social – final do exercício (A+3+4)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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Demonstração do Plano de Gestão Administrativa
Pe ríodo: 2011 e 2010 - dezembro - R$ Mil

A Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (PGA) explica a atividade administrativa da entidade,
indicando as alterações do saldo do Fundo Administrativo do exercício anterior com o exercício atual (no caso,
2010 com 2011), sempre comparando com o ano anterior (2009 com 2010). A DPGA é basicamente constituída pelas receitas deduzidas das despesas administrativas. As sobras ou insuficiências administrativas são alocadas ou revertidas para o Fundo Administrativo.

Descrição
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior
1. Custeio da Gestão Administrativa
1.1 Receitas
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial
Custeio Administrativo dos Investimentos
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos
Resultado Positivo dos Investimentos
Outras Receitas
2. Despesas Administrativas
2.1 Administração Previdencial
Pessoal e encargos

2011

2010

Variação (%)

142.811

128.902

11

23.139

32.278

-28

23.139

32.278

-28

3.113

2.193

42

400

388

3

370

368

1

16.609

13.741

21

2.647

15.588

-83

(20.476)

(15.475)

32

(10.847)

(14.930)

-27

(3.367)

(6.433)

-48

Treinamentos/congressos e seminários

(64)

(95)

-33

Viagens e estadias

(36)

(79)

-54

Serviços de terceiros

(4.375)

(4.493)

-3

Despesas gerais

(1.690)

(3.378)

-50

Depreciações e amortizações

(255)

(111)

130

Contingências

(746)

(341)

119

Outras despesas

(314)

–

100

(7.340)

(539)

(3.405)

–

2.2 Administração dos Investimentos
Pessoal e encargos

1.262
100

Treinamentos/congressos e seminários

(63)

(2)

3.050

Viagens e estadias

(35)

(3)

1.067

(2.674)

(449)

(867)

(63)

1.276

–

(22)

-100
100

Serviços de terceiros
Despesas gerais
Contingências
Outras despesas

496

(296)

–

2.3 Administração Assistencial

–

–

–

2.4 Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios

–

–

–

(2.289)

(6)

38.050

–

(2.894)

-100

4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)

2.663

13.909

-81

5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)

2.663

13.909

-81

6. Operações Transitórias

4.514

–

100

149.988

142.811

2.5 Outras Despesas
3. Resultado Negativo dos Investimentos

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6)

5

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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Parecer dos
Auditores Independentes

Aos Conselheiros, Diretores e Participantes da
Visão Prev – Sociedade de Previdência Complementar

Examinamos as demonstrações contábeis da Visão Prev – Sociedade de Previdência Complementar (“Entidade”),
que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações
consolidadas da mutação do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, bem como as demonstrações
individuais por plano de benefício do ativo líquido, da mutação do ativo líquido, do plano de gestão administrativa e
das obrigações atuariais do plano para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Contábeis
A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades reguladas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos Auditores Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos
valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis da Entidade. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma
opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem
como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas e individuais por plano de benefício acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da
Visão Prev – Sociedade de Previdência Complementar e individual por plano de benefício em 31 de dezembro de
2011 e o desempenho consolidado e por plano de benefício de suas operações para o exercício findo naquela data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pela Superintendência
Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.

Outros Assuntos
As demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, apresentados para
fins de comparação, foram anteriormente por nós auditadas, cujo relatório de 21 de março de 2011, não conteve
nenhuma modificação. Os procedimentos de auditoria referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010
foram planejados e executados para permitir a emissão de um relatório de auditoria sobre a posição consolidada da
Entidade, e não sobre as informações individuais por plano de benefício, portanto, não expressamos nenhuma opinião sobre as informações individuais por plano de benefício naquele exercício.

São Paulo, 20 de março de 2012.

ERNST & YOUNG TERCO
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Patricia di Paula da Silva Paz
Contadora CRC-1SP198827/O-3
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Parecer do
Conselho Fiscal

No cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias, em 19 e 20 de Março de 2012, reuniram-se na sede
da Visão Prev Sociedade de Previdência Complementar, os membros do Conselho Fiscal, sob a presidência do Sr.
Norair Ferreira do Carmo, para análise dos relatórios e documentos relativos às operações realizadas pela Entidade
e manifestação de opinião sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas, relativas ao exercício social de 2011.
Com base nas análises procedidas, nos esclarecimentos apresentados e no Parecer dos Auditores Independentes –
Ernst & Young Terco Auditores Independentes SS datado de 20/03/2012, o qual foi emitido sem ressalvas, os conselheiros opinaram que as Demonstrações Contábeis referidas acima foram apresentadas no estrito cumprimento das
normas legais, e representam aspectos relevantes, tais como posição patrimonial e financeira da Entidade em 31 de
dezembro de 2011, do período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2011, motivo pelo qual por unanimidade, manifestaram-se favorável à sua aprovação.

São Paulo, 20 de março de 2012.

Norair Ferreira do Carmo

Marcelo Barbosa Correa

Presidente do Conselho

Conselheiro

Rodrigo Rossi Monari

Adriano Leffa Chies

Conselheiro

Conselheiro

Diana Policarpo Damião Choucair

Oswaldo Vieira da Luz

Conselheira

Conselheiro

João Orlando Lima Carneiro

Floriano Paulino Costa Neto

Conselheiro

Conselheiro

Marcelo Domingos Pezzutto
Secretário
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Manifestação do
Conselho Deliberativo

EXTRATO DE ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
DA VISÃO PREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2012

1.

DATA, HORA e LOCAL: Reunião realizada no dia 21 de Março de 2012, às 09:30 horas, na cidade de São
Paulo, na Rua Desembargador Eliseu Guilherme, nº 53, 4º andar, Paraíso, São Paulo, SP.

2.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Gilmar
Roberto Pereira Camurra e secretariados por Marcelo Domingos Pezzutto.

3.

DELIBERAÇÕES: Entre outros assuntos, o Presidente do Conselho Fiscal da Visão Prev Norair Ferreira do
Carmo fez a apresentação do parecer sem ressalvas da auditoria externa Ernst Young sobre as demonstrações
contábeis do exercício social de 2011. Apresentou também o Parecer do Conselho Fiscal manifestando-se
favorável à aprovação pelo Conselho Deliberativo das demonstrações contábeis do exercício social de 2011.
Após as apresentações e os esclarecimentos, o Conselho aprovou as demonstrações contábeis do exercício
social de 2011.

4.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, cujo conteúdo foi aprovado pelos Conselheiros presentes na reunião. São Paulo, 21/03/2012. Gilmar Roberto Pereira
Camurra, Stael Prata Silva Filho, Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira, Patrícia Maria de Arruda Franco, Paula
Bragança França Mansur, Francisco Carlos de Araújo, Marcos Amadeu e Paulo Sérgio Furukawa.

Certifico que a deliberação acima foi registrada na Ata da 29ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Visão
Prev Sociedade de Previdência Complementar, realizada em 21 de Março de 2012.

São Paulo, 21 de Março de 2012.

MARCELO DOMINGOS PEZZUTTO
Vice Presidente
Secretário da Reunião
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Órgãos de Administração
(Dezembro de 2011)

2 CONSELhO DELIBERATIVO
Presidente Gilmar Roberto Pereira Camurra
Conselheiros Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira
Francisco Carlos de Araújo
Marcos Amadeu
Patrícia Maria de Arruda Franco
Paula Bragança França Mansur
Paulo Sérgio Furukawa
Sandra Maria Gomes de Lima
Stael Prata Silva Filho
2 CONSELhO FISCAL
Presidente Norair Ferreira do Carmo
Conselheiros Adriano Leffa Chies
Clóvis Delboni Filho
Diana Policarpo Damião Choucair Ramos
Floriano Paulino Costa Neto
João Orlando Lima Carneiro
Marcelo Barbosa Corrêa
Oswaldo Vieira da Luz
Rodrigo Rossi Monari
2 DIRETORIA
Presidente Ademir José Mallmann
Vice-Presidente de Investimentos,
Planejamento e Controle Marcelo Domingos Pezzutto
Vice-Presidente de Previdência Eder Carvalhaes da Costa e Silva
Diretora de Seguridade Patricia Ferradans
Diretor de Investimentos
e Planejamento João Marcos Ruzzante
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