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EM DESTAQUE

Destaques | resultados
o Patrimônio de R$ 5,37 bilhões (dez/2012), crescimento de 18% em relação ao ano anterior.
o 20 planos administrados, com 20.911 participantes: 11.182 ativos, 5.559 assistidos, 3.362
investidores (optantes pelo Benefício Proporcional Diferido) e 808 autopatrocinados.
o 21º lugar no ranking dos fundos de pensão brasileiros, elaborado pela Associação Brasileira
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp).
o R$ 309,15 milhões pagos em pensões e aposentadorias para seus participantes assistidos e
R$ 46,3 milhões em resgate de contribuições.
o R$ 35,6 milhões em empréstimos concedidos aos participantes em 2012.

Relacionamento com o participante | resultados
o 37.576 ligações recebidas na Central de Relacionamento, média de aproximadamente 3.000
chamadas mensais.
o 565.669 visitas ao site (jan/dez), um aumento de 9,7% em relação ao ano anterior.
o 125.729 SMS enviados aos participantes.
o 14 pontos percentuais de evolução na média de satisfação dos participantes com o programa
Visão Educa.
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Mensagem do Presidente
Nossa visão do amanhã
A história humana demonstra nossa necessidade em registrar a passagem
do tempo e, consequentemente, a evolução das sociedades e das pessoas.
Das pinturas nas cavernas à escrita, da caligrafia à tipografia que tornaram o
conhecimento mais acessível por meio da impressão gráfica de livros e da mídia
impressa, da fotografia ao cinema e vídeo, da televisão à internet, chegando aos
smartphones mais inteligentes. Registramos, contamos e compartilhamos nossa
evolução tentando aproveitar o melhor de um mundo que parece amanhecer
admiravelmente novo a cada dia.
Este Relatório é um dos nossos instrumentos de registro, de prestação de contas,
uma forma de compartilhar com nossos participantes e públicos estratégicos
um pouco da Visão Prev: nossas crenças, nossas ações, nosso desempenho. Os
registros do hoje – quer dizer, ontem, do ano que já passou – para compartilhar
muito mais que informação: uma relação de parceria, dividir com nossos públicos
as informações e atitudes que farão o amanhã.
A Visão Prev obteve um excelente desempenho em 2012, uma das melhores
rentabilidades registradas no sistema de previdência complementar fechado,
comprovando a eficácia das estratégias de investimento em carteira interna e de
uma gestão diferenciada nas aplicações de renda variável.
O desempenho também foi excelente em relação ao desenvolvimento e
implementação de várias ações de educação previdenciária, ampliando o escopo
e a abrangência do programa Visão Educa; na intensificação da capacitação de
nossos profissionais – dirigentes e funcionários em geral; no aprimoramento
de nossas competências e nossos serviços – recebemos a certificação de
processos ISO 9001 e investimos em treinamentos e melhorias contínuas para o
atendimento ao participante; e ampliamos a participação e a inserção da Visão
Prev na sociedade.
Uma atuação significativa em meio a um cenário de muitas mudanças. Aliás,
esta é a constante na passagem do tempo: a inevitabilidade das mudanças e
nossa capacidade de responder aos desafios trazidos por elas.
Hoje, o Brasil está cada vez mais inserido e em sinergia com o cenário e as políticas
e práticas de uma economia fortemente internacionalizada. Mesmo afetados
pelos impactos da recuperação da economia dos Estados Unidos e recessão na
Europa, temos um mercado interno robusto, caminhamos bem na redução dos
níveis de pobreza de uma grande faixa da população, apresentamos uma das
mais baixas taxas de desemprego do mundo e, com isso, no ano passado, a taxa
de juro básica que regula nossa economia atingiu seu menor nível da história.
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Uma forte mudança no perfil demográfico da
população brasileira vem por aí: a expectativa
de vida do brasileiro ao nascer já supera os
74 anos e os estudos do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) mostram
que na década de 2030 o envelhecimento
da população estará consolidado, com uma
menor participação das faixas mais jovens na
chamada pirâmide etária brasileira.
A passagem do tempo nos traz desafios. E
devemos responder a eles desde hoje, com
atitudes diárias que fortaleçam os pilares de
um amanhã sustentável.

Ademir José Mallmann
presidente da Visão Prev

A Visão Prev está orientada para uma visão de futuro: gestão diversificada dos recursos alinhada ao perfil
dos nossos participantes, atenta para maximizar as oportunidades sem abrir mão de requisitos de segurança
que protejam a rentabilidade dos investimentos de flutuações extremas, aprimoramento contínuo dos
mecanismos de governança corporativa e controles internos, investimentos em treinamentos.
Para as pessoas, potenciais e atuais participantes, de todos os perfis e faixas etárias, é preciso posicionar-se
de forma proativa frente a esse admirável mundo novo, buscando informar-se e entender como as mudanças
em curso no país afetam o sistema de previdência oficial e complementar e, por consequência, o hoje e o
amanhã de cada um de nós.
É preciso planejar, informar-se sobre as alternativas disponíveis em termos de perfis de investimento, as
oportunidades de ampliar as contribuições, repensar os saques ou integrar-se ao sistema de previdência
complementar para aqueles que ainda não fazem parte. Cada um de nós precisará ser cada vez mais
responsável pela sua visão do amanhã.
A Visão Prev, seus funcionários e dirigentes estão preparados para isso. Vamos responder juntos e com
sucesso aos desafios de hoje e construir, juntos, nossa visão de futuro.
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O que fazemos hoje constrói
a solidez do nosso amanhã
Uma gestão competente dos recursos disponíveis - une planejamento, inovação e sensibilidade
à capacidade de vislumbrar o amanhã por meio do estabelecimento de objetivos, da definição
de metas e de planos de ação para fazer dos desafios e mudanças alavancas de sucesso.
Confira alguns dos principais acontecimentos em 2012:

Visão Educa
O Visão Educa recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, a aprovação da Superintendência
Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), atestando sua relevância e contribuição
para a educação financeira e previdenciária dos participantes e da sociedade como um todo.
Pesquisa realizada com os participantes apontou que a média geral de satisfação com o
programa teve aumento de 14 pontos percentuais em relação a 2011.

Novo perfil de investimento
A Visão Prev passou a oferecer mais uma opção de perfil de investimento aos seus participantes:
o “conservador indexado à inflação”, composto por até 100% de títulos públicos ou privados
atrelados à inflação, acrescida à taxa de juros. Este perfil se soma aos demais oferecidos pela
entidade: “conservador”, “moderado” e “agressivo”. A nova modalidade encerrou o ano de
2012 com 237 adesões.
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Certificação ISO 9001
A Visão Prev conquistou a Certificação ISO 9001 na área de Comunicação e Relacionamento, em julho. Os 49
colaboradores comprovaram a prática dos valores da empresa, num trabalho que reuniu espírito de equipe,
compromisso com o cliente e competência técnica. Durante a preparação para a auditoria, os empregados
foram treinados e empenharam-se no redesenho de diversos fluxos, na implantação de melhorias e na
elaboração de manuais obrigatórios do Sistema de Gestão de Qualidade. Esta conquista evidencia a busca
contínua pela excelência nos processos e a satisfação dos participantes, posicionando a Visão Prev no seleto
grupo de entidades de previdência complementar que possui a certificação.

Projeto Cota D7
O Projeto Cota D7 trabalhou a revisão dos processos operacionais para
diminuição do prazo de divulgação da cota, permitindo ao participante a
visualização da sua reserva com menor defasagem.

Conarec
A entidade participou do Congresso Nacional das Relações Empresa-Cliente,
Conarec, em consonância com a filosofia de acompanhar o mercado, tendências
e benchmarking em Atendimento ao Cliente.

Site reformulado
O site da Visão Prev foi reformulado para simplificar e agilizar a navegação e proporcionar acesso às redes
sociais da entidade. Com o novo layout, o atendimento online via Chat foi estendido a todo o público da
Visão Prev, tornando o atendimento mais ágil e em tempo real. Em pesquisa realizada com os participantes
no mês de novembro/12, registrou-se um aumento de três pontos percentuais no quesito “Qualidade de
Conteúdo” e 10 pontos no quesito “Facilidade para navegar”.

Redução da meta atuarial
O Conselho Deliberativo da Visão Prev aprovou, para 2013, a redução da meta
atuarial – rentabilidade mínima esperada para investimentos financeiros
de um plano de previdência a fim de assegurar o cumprimento de seus
compromissos futuros - para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) + 4% ao ano (a anterior era INPC + 5% anual). Com isso, a entidade
redefine suas metas de acordo com o cenário macroeconômico (queda das
taxas de juros), alinhando-se às tendências do setor.

Alterações regulamentares
Sob aprovação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), entre os meses de
junho e julho os Regulamentos dos planos Vivo Prev, Visão Telefônica e Vivo Terra foram alterados com a
inserção do perfil de investimento “conservador indexado à inflação”. Os planos Cel Prev Telemig Celular,
TCP Prev, Visão Celular CRT, Visão Telebahia Celular, Visão Telergipe Celular, Visão Telerj Celular e PBS
Telemig Celular também tiveram mudanças regulamentares, em setembro: foram fechados para novas
adesões. Já o plano Visão Telefônica, no mês de dezembro, ganhou a adesão da SP Telecomunicações. Os
novos Regulamentos foram divulgados no site da Visão Prev.
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Os alicerces do amanhã
A Visão Prev Sociedade de Previdência Complementar é uma entidade sem fins lucrativos,
criada em dezembro de 2004, com o objetivo específico de desenvolver e gerir planos fechados
de previdência complementar aos profissionais das empresas do Grupo Telefônica do Brasil.
Em 2012, teve sob sua responsabilidade a gestão de 20 planos, com mais de 21 mil participantes:
Tem como órgão de fiscalização e regulamentação a Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (PREVIC), do Ministério da Previdência Social.
Sólidos princípios organizacionais orientam a atuação diária de nossos 49 profissionais,
que aliam espírito de equipe, competência técnica e compromisso com a qualidade no
atendimento e com o futuro de nossos participantes.

Planos
Patrimônio (bilhões)
Participantes

2008

2009

2010

2011

2012

19

20

21

20

20

R$ 3,60

R$ 4,02

R$ 4,18

R$ 4,55

R$ 5,37

17.271

17.901

20.357

21.820

20.911
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A situação patrimonial evolui com consistência para garantir o amanhã
dos participantes: o patrimônio da entidade encerrou o ano de 2012 em R$
5.372.946.807, 18% superior ao resultado do ano anterior.
No presente, foram pagos R$ 309.155.110 em pensões e aposentadorias
para seus participantes assistidos e mais de R$ 46.271.939 em resgate de
contribuições. Foram concedidos 2.949 empréstimos aos participantes, que
somaram R$ 35.382.048 (média aproximada de R$ 12 mil/empréstimo).
A Visão Prev ocupa o 21º lugar no ranking da Associação Brasileira das Entidades
Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp). Um de seus planos, o Visão
Telefônica, é o 2º maior plano de contribuição definida, de acordo com o
último ranking do ano divulgado pela Associação, em setembro/12, atingindo
R$ 3.350 bilhões, com 7.505 participantes ativos e 4.152 assistidos.
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Princípios Organizacionais
Missão

Promover condições para um futuro digno aos seus participantes e familiares
através da gestão excelente de planos de previdência.

Visão

Ser reconhecida pelos participantes, patrocinadores, empregados, mercado e
sociedade como a melhor alternativa existente, pela excelência na administração
dos planos de previdência.

Valores
Espírito de equipe
Diz respeito à atitude permanente de disponibilidade para a colaboração com o
outro na busca do objetivo comum da área e da empresa.
Compromisso com o cliente
Diz respeito a despender todos os esforços para satisfazer as necessidades dos
clientes, dentro das regras e legislação vigentes.
Competência técnica
Diz respeito ao conhecimento técnico da área de atuação, à busca contínua pelo
aperfeiçoamento e à clareza dos reflexos da atuação de um sobre as demais
áreas da empresa.

12

Relatório Anual 2012 • Visão Prev

Como nos organizamos
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A missão de educar:
ontem, hoje e amanhã
Planejar e administrar com os olhos voltados para o futuro pressupõe disseminar
conhecimentos. O Visão Educa reforça esta missão e o papel da entidade como incentivadora
e propulsora de um movimento contínuo de educação e conscientização.
O programa é a materialização desta crença, que traz benefícios para a entidade e para
a vida pessoal dos seus participantes e, por consequência, gera impactos nos hábitos de
toda uma sociedade.
Desde 2010, as ações que integram o Visão Educa fazem parte de um processo estruturado,
contínuo e abrangente de educação financeira e previdenciária, que em seu início era voltado
aos participantes e às pessoas que, direta ou indiretamente, estão ligadas ao seu dia a dia e,
hoje, chegam a vários públicos da sociedade.
Um Comitê formado por 11 profissionais de diversas áreas da Visão Prev é responsável
pelo Visão Educa e se reúne periodicamente para propor, discutir, implantar e avaliar as
iniciativas do Programa.
Conta ainda com uma importante rede de multiplicadores, 20 no total, distribuídos por São
Paulo e São José do Rio Preto (SP), Belo Horizonte e Contagem (MG), Belém (PA), Recife (PE),
Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Brasília (DF). Eles têm
por missão disseminar informações sobre educação financeira e previdenciária e demonstrar
o compromisso da Visão Prev com a transparência de sua gestão e a melhoria contínua do
atendimento. Para isso, são capacitados por meio de apresentações da equipe da Visão Prev
para informar e esclarecer com maior profundidade as regras dos planos, o funcionamento da
entidade e a organização e desafios da previdência no país.
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Conheça algumas das principais ações do ano:
o Foram realizadas 1.540 horas de cursos, treinamentos, seminários, congressos e workshops para os
empregados da Visão Prev. Principais temas abordados:
• Comunicação e marketing digital
• Gestão de relacionamento com o cliente
• Aspectos conceituais de governança
• Administração e contabilidade de
fundos de pensão
• Atuária para não atuário
• Formação no mercado de renda fixa

• Introdução ao mercado de elementos
de renda fixa
• Ouvidoria
• Direito previdenciário
• Uso consciente do dinheiro
• Finanças
• Investimentos e gestão baseada em risco

o Os analistas da Central de Atendimento participaram de 14 treinamentos objetivando
a melhoria contínua da qualidade do serviço. Também foram realizadas campanhas
motivacionais mensais, objetivando reforçar procedimentos, motivar a excelência das
informações transmitidas, incentivar o trabalho em equipe e aprimorar a qualidade dos
processos. Depois dos cursos, os analistas participam de um teste para checar a assimilação
do conteúdo transmitido.
Ainda em relação aos treinamentos para a equipe da Central de Atendimento, houve a
implantação de um formulário de avaliação dos treinamentos realizados, tornando possível
mensurar o nível de conhecimento anterior e posterior à ação e verificar aspectos específicos
como metodologia, desempenho do expositor e adequação da carga horária.

o Outro método avaliativo implantando em 2012 e alinhado às melhores práticas do setor foi
convidar todos que ligam para a Central a participar de uma pesquisa imediata de satisfação.
O participante é convidado a continuar na linha e registrar o seu grau de satisfação com
o atendimento que acabou de ocorrer. A análise dos dados permite o aprimoramento do
serviço prestado.

o Elaine Cristina Turatti, gerente jurídica; Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira, membro do
Conselho Deliberativo e João Marcos Ruzzante, Diretor, obtiveram a certificação do ICSS
(Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social) em 2012, elevando para
oito o universo de profissionais e conselheiros certificados, conforme regras do Conselho
Monetário Nacional. Isso garante a qualidade da gestão dos recursos da entidade, aprimora
a capacitação de dirigentes e profissionais e contribui para a profissionalização do sistema.
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o Em uma ação conjunta com as patrocinadoras, a Visão Prev participou de 13
eventos de integração de novos empregados, que contaram com a presença de
218 não participantes - empregados recém-contratados pelas patrocinadoras.
Os encontros buscaram apresentar e esclarecer temas como funcionamento
da entidade e seus planos, opções de tributação e perfis de investimento,
importância do planejamento para a aposentadoria, entre outros.
o Palestra realizada para 21 participantes recém-desligados da Telefônica e da
Vivo e elegíveis à aposentadoria para apresentar as principais regras de seus
planos de benefícios, com foco nos aspectos mais úteis nessa fase de transição.
o Divulgação do programa de empréstimos da Visão Prev, por meio de um folder
enviado aos participantes.
o Publicação de histórias em quadrinhos com os temas de previdência,
planejamento de férias e a importância de economizar para realizar os sonhos
e controle de gastos no final de ano. Com isso, estimulamos a familiarização
e inserção de crianças e adultos ao universo financeiro e previdenciário, além
de orientá-los quanto ao consumo consciente. Publicamos duas edições,
distribuídas em julho e dezembro.

o Participação de quatro de seus profissionais (três da área de Relacionamento
e um de Controles Internos) no Congresso Nacional das Relações EmpresaCliente (Conarec) para acompanhar as tendências de mercado e as principais
práticas adotadas no atendimento ao cliente, ampliando o desenvolvimento
de nossos profissionais para aplicá-los na excelência da prestação de
serviços aos nossos participantes.
o Extensão da filosofia de educação financeira e previdenciária para a
sociedade em geral por meio de palestras realizadas por dirigentes e
profissionais da entidade para empresas e universidades, realizadas no
segundo semestre de 2012. Destaque para a realização de ação educativa
do Comitê Visão Educa para 104 alunos da Escola Estadual Valter Bellian,
em São Paulo (SP), intitulada Visão de Futuro Kids, que levou às crianças o
tema de forma lúdica e atrativa.
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o

Os empregados da Visão Prev participam ativamente de importantes
Comissões da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar (Abrapp):

• Comissão Técnica Nacional (CTN) de Relacionamento
com o Participante
• Comissão Técnica Nacional (CTN) de Recursos Humanos
• Comissão Técnica Regional (CTR) Sudoeste de Governança
• Comissão Técnica Regional (CTR) Sudoeste de Assuntos Jurídicos
• Comissão Técnica Regional (CTR) Sudoeste de Contabilidade
• Comissão Técnica Regional (CTR) Sudoeste de Seguridade
• Comissão Técnica Regional (CTR) Sudoeste de Comunicação
• Comissão de Previdência Complementar da OAB/SP
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O amanhã em pauta
Para que o futuro seja bem-vindo, é preciso estar preparado. Conhecer mais sobre educação
financeira e previdenciária e entender como isso está ligado ao dia a dia é um passo
importante para um amanhã planejado.
É o desafio constante de levar informação consistente e de qualidade para seus participantes
e demais públicos. Informação relevante, que faça diferença, que colabore para a
conscientização e para o fortalecimento dos relacionamentos e dos vínculos entre a Visão
Prev e seus participantes, de todas as idades e perfis.
Uma decisão importante no presente e no futuro pode estar intimamente ligada a um contato
feito com nossos canais, a um fato relevante que foi pauta de nossos veículos. Por isso a
dedicação à melhoria contínua da comunicação e do relacionamento com participantes e
não participantes.
Para isso, a Visão Prev não poupa esforços, procurando chegar e atender aos seus públicos
de várias maneiras: o blog do programa Visão Educa, o informativo Mirante, as mensagens
enviadas regularmente, o Twitter, o diálogo mantido pela Central de Atendimento e o
site têm papel fundamental para que o público identifique e aproveite oportunidades que
transformem seu presente e fortaleçam seu amanhã.
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Central de Atendimento
A Central de Atendimento da Visão Prev é formada
por uma equipe de 14 analistas (sete por turno), dois
backoﬃces e um supervisor. A Central é responsável
por responder dúvidas e atender solicitações, e também
fazer telemarketing ativo para pesquisas ou transmissão
de informações, quando há necessidade. Em 2012,
foram recebidas 37.576 ligações de participantes e não
participantes, sendo contabilizada uma redução de 25,7%
da quantidade de chamadas em relação a 2011.
A gestão de atendimento é feita por meio de uma ferramenta chamada Call Manager, que registra
todos os atendimentos efetuados. Eles são categorizados por assunto. O analista é responsável
por descrever o atendimento. Assim, são gerados relatórios diários para acompanhar de perto
todas as demandas.
As principais dúvidas apresentadas à Central de Atendimento viram conteúdo de informação
disponível a todos por meio de comunicados, FAQ (perguntas frequentes), matérias no
informativo Mirante e informações adicionais no site.

Atendimento online
Em 2012, a Visão Prev implantou o atendimento online via chat. O
canal promove a comunicação em tempo real entre o participante
e os analistas de forma rápida e eficaz, pois dispensa a necessidade
de ligações ou envio de e-mails. Primeiramente, a ferramenta foi
testada por um grupo piloto durante 10 meses, e reconhecida como
ágil e confiável para solicitações e dúvidas.
Com a implantação do canal de relacionamento virtual, foi criado
também um novo cargo: o consultor. A equipe conta com quatro
consultores, que realizam uma média de 400 atendimentos via chat
por mês, além de continuarem a atuar no atendimento telefônico.

19

Relatório Anual 2012 • Visão Prev

Pesquisa de Satisfação 2012
Realizado desde 2007, esse levantamento é desenvolvido
anualmente por um instituto independente, com o objetivo de
transformar em informação as percepções dos participantes
e descobrir mudanças em suas expectativas. As avaliações
servem de base para o trabalho das equipes da entidade,
coletando novos dados para guiar as ações de melhoria. Simples
e objetivo, o questionário é enviado por e-mail aos participantes
para avaliar itens como formato do plano, confiança, acesso ao
site, atendimento, comunicação, empréstimos e o Programa
Visão Educa.

Mirante Visão Prev
O informativo bimestral Mirante tem um papel fundamental na
missão da entidade, disponibilizando conteúdo e informações
constantes sobre os objetivos e fatos relevantes para os
participantes, alinhados com as propostas e desafios de
informação do programa Visão Educa.
Com uma tiragem média de 20 mil exemplares em sua versão
impressa e também disponível no site em versão eletrônica, o
Mirante está consolidado como formador de opinião e fonte
segura de conhecimento.
Para otimizar a informação e aproximar o relacionamento com os participantes, conversando de
maneira mais diversificada, constantemente as edições do Mirante são recheadas com um encarte.
Anualmente, por exemplo, um calendário de bolso é inserido no informativo e nele os leitores podem
checar datas importantes relacionadas aos planos, como pagamentos de benefícios, resgates, entregas
de processos e campanhas.
Alguns temas tratados no Mirante em 2012:
• Como fazer uma contribuição extra
• FAQ especial: respostas às dúvidas mais
frequentes na Central de Atendimento
• As oscilações na renda fixa
• O trajeto de um participante até a aposentadoria
• O que levar em conta na hora de avaliar o
perfil de investimento
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• Como escolher o percentual de contribuição
• Como ensinar – e praticar – os princípios
da educação financeira e previdenciária
com as crianças
• Como as emoções influenciam as
decisões financeiras
• Aplicativos que ajudam a controlar os gastos
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Blog Visão Educa
O blog do programa Visão Educa completou dois anos no ar em
2012 e se torna cada dia mais relevante como fonte para quem
busca artigos, matérias, vídeos e links relacionados à educação
financeira e previdenciária.
As atualizações frequentes de conteúdo e a divulgação do canal
por e-mails marketing, no Twitter, pelo SMS e demais canais
trouxeram um aumento de 89% na quantidade de visitantes, ao
final do ano de 2012.

O que os internautas encontram no blog
• Arquivos para download, como planilha de orçamento, cartilha de planejamento
financeiro, histórias em quadrinhos, folhetos dos planos
• Canal Quiz Educa, no qual convidados esclarecem dúvidas dos internautas
• Perguntas e respostas sobre previdência pública e privada
• Canal para envio de comentários, dúvidas, críticas e sugestões
• Explicação de palavras e termos relacionados à previdência
• Informações sobre as ações do programa, estimulando a participação
• Dicas financeiras
• Vídeos sobre os planos, depoimentos de participantes, entrevistas e explicações diversas
• Espaço para enquetes
• Indicações de livros

SMS
A utilização de mensagens de celular (SMS) para enviar mensagens
curtas para os participantes é um recurso utilizado pela entidade
desde o segundo semestre do ano passado. Em 2012 foram
enviadas 125.729 mensagens via celular, a maioria delas sobre as
novas postagens no blog da Visão Prev e sobre o recebimento de
documentação. Com este apoio, as visitas ao blog aumentaram
mais de 300%, contabilizando um total de 6.216 acessos no ano.
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Twitter
Presente também na rede social Twitter, o perfil da Visão Prev
teve uma aumento de 25% de seguidores. Cerca de 300 usuários
estão inscritos para visualizar as novidades da instituição,
que compartilha em tempo real informações de palestras ou
seminários e publica constantemente links que direcionam para
publicações no site e no blog Visão Educa.

Site Visão Prev
Em 2012, o site da Visão Prev passou por uma reformulação
para facilitar o acesso às informações. Foram incorporadas
novas funcionalidades, tais como link direto para redes
sociais, o blog Visão Educa e as principais notícias do
mercado financeiro. Uma das mudanças mais interessantes
foi a criação de rotas mais curtas para chegar aos assuntos
mais procurados, tornando a navegação mais prática e
simplificada. Destaque também para a implantação da 2ª via
do boleto de empréstimos e autopatrocínios e a emissão de
boleto de amortização de empréstimos.
Muito além do visual, a reformulação reestruturou o design de informação. Os tópicos ganharam uma
diferente construção, os boxes foram redefinidos e reposicionados, além da implantação de novas
áreas. O direcionamento da mudança partiu das sugestões de melhorias propostas pelos participantes
na Pesquisa de Satisfação 2011, e também com base nas dúvidas mais frequentes registradas na Central
de Atendimento. Com a nova proposta, o site se adequou às demandas e necessidades apresentadas
pelo público.
De janeiro a dezembro de 2012:
• O site recebeu 565.669 visitas
• 2.526.819 visualizações de páginas
• 5 minutos e 49 segundos foi o tempo médio de cada visita
• Aumento de 9,7% no número de visitas em relação a 2011
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Perfil dos Participantes
VISÃO TeLeFÔnICA
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Perfil dos Participantes
VIVO PReV
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Perfil dos Participantes
VISÃO TGeSTIOnA

VISÃO TeRRA
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Perfil dos Participantes
ATENTO

VISÃO MuLTI
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Balanço Patrimonial
Período: 2012 e 2011 - dezembro - R$ Mil

O Balanço Patrimonial reflete a posição do patrimônio da entidade no final do ano (no caso, 2012), 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).
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Demonstração da Mutação
do Patrimônio Social
Período: 2012 e 2011 - dezembro - R$ Mil
A Demonstração da Mutação do Patrimônio Social (DMPS) evidencia as alterações do patrimônio social
no exercício de referência – no caso, 2012, 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 “-”).
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Demonstração do Plano de Gestão
Administrativa - Consolidado
Período: 2012 e 2011 - dezembro - R$ Mil
A Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (PGA) explica a atividade administrativa da entidade,
indicando a evolução do saldo do Fundo Administrativo do exercício anterior com o exercício atual (no caso,
2011 com 2012). A DPGA é basicamente constituída pelas receitas deduzidas das despesas administrativas.
As sobras ou insuficiências administrativas são alocadas ou revertidas para o Fundo Administrativo.
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Parecer dos Auditores Independentes

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis
Aos
Diretores, Participantes e Patrocinadores 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
(representado pelo somatório de todos os planos de benefícios administrados pela Entidade,
aqui denominados de consolidado, por definição da Resolução CNPC nº 8) em 31 de dezembro
de 2012 e as respectivas demonstrações consolidadas da mutação do patrimônio social e do
plano de gestão administrativa, e as demonstrações individuais por plano de benefício que
compreendem a demonstração 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 pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC, 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.
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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.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 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 2012 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 pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC.
São Paulo, 12 de março de 2013.

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

Patrícia di Paula da Silva Paz
Contadora
CRC-1SP198827/O-3
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Emerson Morelli
Contador
CRC-1SP249401/O-1
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Parecer do Conselho FiscaL

No cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias, em 13 de Março de 2013, 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 2012. Com base nas análises procedidas,
nos esclarecimentos apresentados e no Parecer dos Auditores Independentes - Ernst & Young
Terco Auditores Independentes SS datado de 12/03/2013 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 2012, motivo pelo qual por
unanimidade, manifestaram-se favorável à sua aprovação.
São Paulo, 13 de Março de 2013.

Norair Ferreira do Carmo
Presidente do Conselho

Marcelo Barbosa Correa
Conselheiro

Rodrigo Rossi Monari
Conselheiro

Adriano Leffa Chies
Conselheiro

Diana Policarpo Damião Choucair
Conselheira

Clóvis Delboni Filho
Conselheiro

João Orlando Lima Carneiro
Conselheiro

Osvaldo Vieira da Luz
Conselheiro

Floriano Paulino Costa Neto
Conselheiro

Marcelo Domingos Pezzutto
Secretário
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Manifestação do Conselho Deliberativo

EXTRATO DE ATA DA 33a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELlBERATIVO DA VISÃO
PREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR REALIZADA EM 19 DE MARCO DE 2013

1. DATA, HORA e LOCAL: Reunião realizada no dia 19 de Março de 2013, às
09:30 horas, na cidade de São Paulo, na Rua Desembargador Eliseu Guilherme,
nº 53 - 4° andar.
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 Vice Presidente de Investimentos,
Planejamento e Controle Marcelo Pezzutto fez a apresentação do balanço
patrimonial da Visão Prev dos exercícios de 2012 e 2011. Apresentou também o
parecer sem ressalvas da auditoria externa Ernst Young sobre as demonstrações
contábeis do exercício social de 2012 e o Parecer do Conselho Fiscal, manifestandose favorável à aprovação, pelo Conselho Deliberativo, das demonstrações
contábeis do exercício social de 2012. Após as apresentações e os esclarecimentos,
o Conselho aprovou as demonstrações contábeis do exercício social de 2012.
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, 19/03/2013. Gilmar Roberto Pereira Camurra, Stael Prata Silva
Filho, Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira, Sandra Maria Lima, Paula Bragança França
Mansur, Marcos Amadeu, Patricia Maria Arruda Franco, Francisco Carlos de Araújo.

São Paulo, 26 de Março de 2013
Gilmar Roberto Camurra
Presidente do Conselho Deliberativo
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Órgãos de Administração
(dezembro/2012)
CONSELHO DELIBERATIVO
PRESIDENTE: Gilmar Roberto 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

DIRETORIA
PRESIDENTE: Ademir José Mallmann
Vice-Presidente de Previdência: Eder Carvalhaes da Costa e Silva
Vice-Presidente de Investimentos,
Planejamento e Controle: Marcelo Domingos Pezzutto
Diretor de Investimento e
Planejamento: João Marcos Ruzante
Diretora de Seguridade: Patrícia Ferradans

Órgão de Controle
(dezembro/2012)
CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE: Norair Ferreira do Carmo
CONSELHEIROS: Adriano Leffa Chies
Clovis Delboni Filho
Diana Policarpo Damião Choucair Ramos
Floriano Paulino Costa Neto
João Orlando Lima Carneiro
Marcelo Barbosa Corrêa
Oswaldo Viera da Luz
Rodrigo Rossi Monari
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Canais de Relacionamento Visão Prev
5508 8000 ( São Paulo capital, Grande São Paulo e chamadas de fora do país)
0800 771 7738 ( São Paulo, interior e outros estados)
Site: www.visaoprev.com.br
Programa Visão Educa: www.visaoeduca.com.br
twitter.com/visaoprev
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