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Prezado leitor,
Em 2014, avançar e aperfeiçoar nossa comunicação com os Participantes, Patrocinadoras e demais
públicos estratégicos passou a ser uma de nossas estratégias centrais de atuação.
Prestar informações transparentes e relevantes por meio da publicação do Relatório Anual de atividades
e resultados é mais um passo no aprimoramento de nossa comunicação e relacionamento. Por isso, nesta
edição, além de avançarmos em conteúdo de informação, o Relatório Anual também está mais acessível: você
pode optar pela leitura em versão impressa ou digital, acessando: www.relatorioanualvisaoprev.com.br.
Em ambas as versões, o Relatório Anual traz informações que possibilitam acompanhar o que acontece com a Entidade
e as principais decisões que marcaram a gestão do ano anterior, além de oferecer aos órgãos reguladores, Participantes e
Patrocinadoras, condições de avaliar nossa eficiência, solidez e confiabilidade.

O Relatório está estruturado em três
grandes blocos de informação:
O Resumo Executivo, que destaca informações
consolidadas relevantes sobre situação patrimonial,
Política e Perfis de investimento e situação atuarial,
conforme Instrução Normativa Nº 13 editada
pela Superintendência Nacional de Previdência
Complementar - Previc, em novembro de 2014.

Além do conteúdo consolidado neste Relatório,
a íntegra das Notas Explicativas, o Resumo de
Demonstrativo de Investimentos, bem como a
íntegra de todas as Demonstrações Financeiras
de todos os planos administrados pela Visão Prev
encontram-se disponíveis na versão digital.

Informações institucionais, acontecimentos e
destaques da Entidade durante o ano, além de
dados sobre nossa comunicação e relacionamento
com os participantes Ativos e Assistidos.

Confiança é resultado de um
relacionamento que se orienta pela
transparência, buscando informar
E as Demonstrações Financeiras consolidadas, bem sempre mais e melhor Participantes,
como seus respectivos pareceres.
Patrocinadoras e toda a sociedade.
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O BRASIL
EM

2014:

OS DESAFIOS CONJUNTURAIS
2014: UM ANO DE
INCERTEZAS E ESTAGNAÇÃO

O baixo crescimento, a estagnação e o avanço da inflação foram
as marcas da economia brasileira em 2014, que se manteve
estruturalmente enfraquecida e com muita dificuldade de
superar os obstáculos. Houve menos espaço para estímulos
fiscais e para crescimento do crédito, além de aumento de taxas
de juros, fatores que inibiram ainda mais os investimentos,
sobretudo do setor industrial.
O cenário de desequilíbrio macroeconômico reduziu a confiança
dos investidores e consumidores que permaneceram cautelosos
e com baixas expectativas. O Brasil ainda padeceu com a queda
acentuada na cotação internacional das commodities e com a
crise argentina, que prejudicaram as exportações.
Mesmo assim, a taxa de desemprego ficou estável e o volume
significativo de reservas internacionais ainda são pilares para
sustentação dos indicadores econômicos. Outros indicadores
são preocupantes como o déficit crescente em transações
correntes, a deterioração da balança comercial, com o avanço
substancial das importações e redução dos manufaturados na
pauta de exportação, e o aumento das despesas públicas.
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Os efeitos do desequilíbrio se fizeram
sentir na elevação da taxa de juros, na
desvalorização do real e na elevação dos índices
de inflação. Incertezas na arena política, derivadas
da disputa eleitoral, e de escândalos de corrupção
na Petrobras, a maior empresa brasileira, minaram a
imagem externa do país, reduzindo ainda mais a confiança
quanto à solidez dos fundamentos econômicos. As ameaças
de rebaixamento do grau de investimento do Brasil também
se configuraram como ameaça no final do ano. As incertezas
passaram assim a dominar as expectativas para 2015.
Formou-se, portanto, entre os analistas, o consenso da
necessidade de correções de rumo na condução da política
econômica. No entanto, o processo de estagnação deve persistir
no curto prazo e não se descarta um panorama recessivo para
restaurar o equilíbrio econômico, que só deve ser percebido a
partir de 2016. Além de ajustes nas políticas monetária e fiscal,
é ainda necessária a adoção de uma agenda ampla de reformas
para atrair investimentos e aumentar a competitividade para
que um novo ciclo de crescimento se inicie.
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O Brasil em 2014: os desafios conjunturais

Cenário internacional
A economia internacional como um todo apresentou sólidos sinais de recuperação, sobretudo nos países desenvolvidos, ainda que
de modo heterogêneo. Os Estados Unidos lideram as projeções de crescimento, que também foram notadas em países europeus,
como o Reino Unido. A zona do Euro e o Japão ainda enfrentam desafios, mas tendem à estabilidade. Outro fenômeno no cenário
internacional inspira preocupações: a desaceleração gradual da China, importante parceiro comercial do Brasil. Os países emergentes
registraram crescimento menor.

RESPONDENDO AOS DESAFIOS CONJUNTURAIS
Diante desse quadro instável, que inspira cuidados e requer
grande capacidade de análise e de decisão, o setor de previdência
complementar enfrentou o desafio em 2014 de superar a
volatilidade, garantindo a segurança e buscando recuperar
a rentabilidade dos investimentos, com pouco espaço para a
recuperação dos resultados decepcionantes de 2013, quando
houve estresse tanto na renda fixa quanto na renda variável.
Na Visão Prev, o resultado final do ano foi de rentabilidade
média de 13,5% para o conjunto de perfis de investimento, o
que configura um retorno real de 7% descontada a inflação em
torno de 6,5%.

Outras ações foram tomadas para melhorar a performance dos
fundos, como a externalização de parte da gestão dos recursos
para parceiros de comprovadas experiência e confiabilidade,
mediante rigoroso acompanhamento e avaliação; a redefinição
da política de investimentos da renda variável e a blindagem
dos planos de Benefício Definido, com a marcação de
seus benefícios na curva e não mais a mercado, reduzindo
significativamente a volatilidade.

A experiência de 2013 deixou clara a necessidade de dispor de
mais alternativas para a composição das carteiras para gerar
retornos compatíveis com as metas atuariais. A gestão dos
recursos, portanto, apresentou um grau significativo de desafio,
ainda que a volatilidade ao longo do ano não tenha sido tão
elevada quanto no ano anterior.

Apesar dos dois últimos anos marcados pela instabilidade, o setor
no acumulado dos anos apresenta resultados positivos para os
Participantes. Já em 2014, conseguiu superar a turbulência e
registrar aumento de aplicações em relação a 2013, sobretudo em
renda fixa que atraiu mais investidores, ao contrário dos fundos
de aplicações em ações, que apresentaram grande volume de
resgates, consequência do cenário ruim para investimento nos
ativos de risco, com destaque para a perda de valor das ações da
Petrobras, que sofre com a queda dos preços internacionais de
petróleo e com as denúncias de corrupção.

Neste aspecto, a Visão Prev realizou uma mudança estrutural nas
carteiras por meio da criação de políticas de investimento distintas
para cada Perfil de investimento alterando a parcela de renda
fixa antes igual para as modalidades: Conservador, Moderado e
Agressivo. A alteração foi feita com base num estudo minucioso
chamado Fronteira Eficiente, que mostrou como balancear a relação
entre risco e retorno de forma ajustada, reduzindo a volatilidade e
aumentando a rentabilidade. Desse modo, o participante tem risco
mais próximo do perfil escolhido e de seus objetivos.

A aversão ao risco deve se refletir na baixa procura
por ações e por renda variável em 2015, devido
ao panorama instável da economia brasileira.
No Brasil, o cenário de curto prazo aponta
para juros elevado. O desafio, porém,
é como equilibrar as escolhas sem
perder de vista o longo prazo e as
oportunidades geradas no cenário
de adversidade.
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Resumo

EXECUTIVO
A adequada e efetiva gestão do patrimônio deve procurar não somente responder aos desafios conjunturais que se apresentam
a cada ano como, principalmente, aproveitar as oportunidades para que tais desafios se configurem em inovações e melhorias
contínuas que consolidem a gestão administrativa e de recursos ao longo dos anos.

situação Patrimonial

Evolução Patrimônio (bruto)
R$ bi

Dez/14

4,87
4,55

Dez/13

5,42

Dez/12
4,62

Dez/11

4,18

Dez/10

4,02

Dez/09

3,6

Dez/08

3,71

Dez/07
Dez/06
Dez/05

2,77
2,44

A previdência complementar tem como principal
característica a orientação de planejamento e
investimento de longo prazo. Tendo atravessado
diversos tipos de cenários macroeconômicos,
a efetividade e confiabilidade da gestão dos
recursos de Participantes e Patrocinadoras
da Visão Prev se evidencia pela consistência
da evolução patrimonial, ao longo dos anos,
colocando a Entidade na 21ª posição do
ranking de Patrimônio entre os 258 fundos de
pensão complementar fechados listados pela
Associação Brasileira das Entidades Fechadas
de Previdência Complementar - ABRAPP.

Ressaltamos que o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa e Demonstração de Mutação do
Patrimônio Social relativas aos resultados do ano de 2014 integram este Relatório, em Demonstrações Financeiras. Já o conjunto
de Demonstrações por plano de Beneficio pode ser encontrado em www.visãoprev.com.br (Documentos > Relatório Anual >
Demonstrativo Contábil) ou pelo link: www.relatorioanualvisaoprev.com.br/dfplanos.
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Indicadores complementares

Custos Relacionados à
Administração de Recursos

R$ 274.370.137,66 foram pagos a título de
concessão de benefício de aposentadorias e pensões
R$ 62.084.718,50 foi o montante de resgate de
contribuições.
R$ 482.082,00 foram aportados na Visão Prev em
2014 por meio de Portabilidade.

Descrição

Valor

Custódia
Sistemas
Salários
Total

142.019,86
397.556,90
547.972,82
1.087.549,58

Em 2014, houve 813 novas adesões aos planos da
Visão Prev e 1.506 resgates.

Consolidado

Outras Despesas
Descrição

Consultorias
Honorários Advocatícios
Auditorias
Avaliações Atuariais
Outras Despesas Relevantes
(Pis/Cofins - Serviços de Terceiros)

Total

Considerando apenas as despesas pagas diretamente pela Visão Prev

Valor

1.154.355,47
975.160,13
144.406,50
592.899,63
5.518.599,89
8.385.421,62

Observação: os valores de despesas divulgados
acima não correspondem ao total das despesas
administrativas da Visão Prev no ano de 2014, as quais
são primordialmente custeadas por contribuições das
Empresas Patrocinadoras dos Planos, e não impactam a
rentabilidade dos Planos.

Rubrica

Acumulado
ano 2014
Realizado

Pessoal e Encargos Sociais
Serviços de Terceiros
Despesas de Viagens
Despesas com Prédios
Comunicação, Transportes, Cópias, Assinaturas
Publicação e Divulgação Legais/Institucionais/Outras
Despesas com Materiais
Outros Dispêndios Correntes
Outros Gastos
Depreciação
Despesas Visão Prev
PIS/COFINS
Total de Despesas

9.510.180,12
7.090.102,82
38.173,90
931.190,66
321.527,67
388.556,21
4.652,31
664.848,56
173.972,64
308.453,38
19.431.658,27
2.721.870,32
22.153.528,59
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Política de

inVesTiMenTOs
A carteira de ações da Visão Prev é composta com base em referências de metas
(chamados de benchmark) estabelecidas na Política de Investimentos que, por sua
vez, é revista ao final de cada ano.
As mudanças visam adequar as referências (benchmarks) à estrutura das aplicações
e manter a visão de longo prazo e, em 2014, as alterações se concentraram na
necessidade de reinvestimentos em renda fixa e na maior participação de gestores
especialistas na renda variável.
Aprovada pelo Conselho Deliberativo, a Política de Investimentos em 2014 contemplou
duas alterações básicas:

O benchmark para as aplicações em renda fixa sofreu
ajuste, passando para 65% em títulos públicos e privados
indexados à inflação (limite anterior: 70%), 10% em títulos
prefixados (antes, 20%) e 25% em títulos indexados ao CDI
(antes, 10%). As metas para o perfil Conservador indexado
à inflação continuaram iguais: 95% em títulos indexados à
inflação e 5% em títulos indexados ao CDi.
O benchmark de renda variável permaneceu o mesmo,
mas houve aumento da alocação no segmento para os
perfis Moderado e Agressivo, atendendo às solicitações
dos próprios Participantes, identificadas na Pesquisa de
Satisfação. No Moderado, o limite de exposição para o ano
foi balizado em 18,75% (cerca de 13%, no ano anterior) e no
Agressivo, aproximadamente 28,75% (antes, cerca de 23%).
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Gestão de Riscos
De inVesTiMenTOs
A Visão Prev conta com um célula de Riscos Financeiros que monitora diariamente o
comportamento do mercado e apura os riscos que a Entidade e seus ativos financeiros
podem estar expostos, como Risco de Mercado, Risco de Crédito e Risco de Liquidez.
A equipe de Riscos Financeiros implementou a apuração gerencial do VaR (value-at-risk ou
valor em risco) com o objetivo de medir o risco absoluto dos seus fundos de investimentos.
O VaR pode ser utilizado como balizador de tomadas de decisões pela Visão Prev para equalizar as suas
estratégias de investimentos às tendências e comportamentos do mercado financeiro. Esta ferramenta
também pode ser utilizada como limitador de risco para que os gestores terceirizados dos nossos fundos de
investimentos não ultrapassem o limite de risco estabelecido. Assim, a Entidade pode definir o seu apetite a
risco e qual o seu limite de maior perda esperada para um horizonte de tempo, evitando assim imprevisibilidades
nos retornos esperados das carteiras.

Perfis de
inVesTiMenTO

Em 2014, a Visão Prev manteve as cinco modalidades de perfis
de investimento: Conservador, Moderado, Agressivo, Indexado
à Inflação e Conservador DI.
Duas vezes por ano, em julho e em dezembro, por meio de
ampla divulgação nos canais de comunicação da Entidade,
os Participantes podem alterar sua opção de perfil. No final
do ano de 2014, a Visão Prev, disponibilizou a todos os
Participantes as lâminas de informações essenciais sobre
cada um dos Perfis de Investimento: material informativo
com linguagem e apresentação objetivas, que busca auxiliar
os participantes a compreender melhor o funcionamento
de seu Perfil e das outras quatro opções disponíveis. Dessa

forma, as decisões poderão ser mais conscientes e embasadas
durante as campanhas de migração. As lâminas, bem como
a íntegra da Política de Investimentos da Visão Prev ficam
disponíveis no site da Visão Prev, na área restrita, em Seu
Plano/Documentos Diversos.
Todas as informações e ações de educação e divulgação
relacionadas aos Perfis de Investimento ressaltam aos
Participantes que, por envolver diferentes níveis de risco e
oscilações de rentabilidade, todos os Perfis podem apresentar
flutuação nos resultados, em função do conceito de marcação a
mercado, bem como alertam sobre o fato de que a rentabilidade
passada não garante rentabilidade futura.
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Relatório Anual 2014 - Visão Prev
Resumo Executivo

Rentabilidade
POR PeRFil

situação Atuarial dos
PlAnOs De BeneFÍCiOs

O ano de 2014 foi marcado pela pressão inflacionária
e alta volatilidade do mercado de renda fixa, além dos
eventos políticos, o que resultou em oscilações ao longo
do ano bastante acentuadas. Indicadores como o aumento
gradativo da inflação, eleições presidenciais, comportamento
dos gastos públicos e impactos em indicadores de confiança
e de investimento para o crescimento do país e geração de
emprego, impactaram diretamente a curva de juros assim
como o mercado acionário.

A análise dos 17 planos administrados pela Visão Prev, realizada pela
Towers Watson (empresa global especializada em serviços profissionais
de gerenciamento de pessoas, riscos e finanças), com base em estudos
técnicos, atestou a adequação e a aderência da taxa real de juros de 4%
ao ano utilizada como meta de rentabilidade dos planos de benefícios
na modalidade de contribuição definida - CD e na modalidade de
contribuição variável - CV.

Em contrapartida, a Visão Prev concentrou sua
estratégia para uma gestão orientada para a melhoria
de rentabilidade dos investimentos e os resultados das
medidas e ações tomadas, conforme descritas neste
Relatório, evidenciam os excelentes resultados auferidos
no período, com todos os perfis de investimento
apresentando rentabilidade acima da inflação e,
exceção ao perfil Agressivo, todos os demais tiveram
rentabilidade acima do CDI no ano.
Com isso, o resultado final em 2014 foi de rentabilidade
média de 13,5% para o conjunto de perfis de investimento,
o que configura um retorno real de 7,09%, descontada a
inflação do ano anterior, de 6,41%.

Perfil

Conservador
Moderado
Agressivo
Indexado à Inflação
Conservador DI

Rentabilidade
em 2014

14,74%
11,79%
10,05%
17,10%
10,83%

Obs.: a tabela específica do Demonstrativo de Cálculo de
Rentabilidade Líquida e Bruta por plano está disponível no
hotsite do Relatório Anual 2014.
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O estudo demonstrou que a taxa de juros real máxima a ser utilizada seria de
6,08% para os planos CELPREV TELEMIG, TCP PREV, TGESTIONA, VISÃO
CRT CELULAR, VISÃO MULTI, VISÃO TELEBAHIA, VISÃO TELEFÔNICA,
VISÃO TELERGIPE, VISÃO TELERJ CELULAR, VISÃO TERRA, VIVO PREV e
VISÃO TELEST CELULAR e de 6,14% para o plano TCO PREV.
Em relação aos Planos na modalidade de Benefício Definido - BD, os
estudos indicaram a adequação tanto a uma taxa real de juros de 4%
como de 5% ao ano, com uma taxa máxima de 5,44%. Por decisão do
Conselho Deliberativo, a taxa real de juros a ser utilizada como meta de
rentabilidade foi definida como 5% ao ano para os planos Telefonica
BD, PBS TELE SUDESTE e PBS TELEMIG CELULAR. Para os demais
planos, apoiando-se em premissas conservadoras, a Visão Prev e as
Patrocinadoras optaram pela manutenção da taxa de juros utilizada na
avaliação atuarial do exercício anterior, que foi de 4% ao ano.
As referidas taxas atendem ao limite máximo estabelecido na legislação,
que é de 5,5% ao ano. A Resolução MPS/CGPC 15, de 24/11/2014, poderia
ser usada de forma facultativa pela Visão Prev para a avaliação de 2014
e alteraria os limites máximos para as taxas de juros, mas a decisão foi
utilizar somente para a avaliação de 2015.
Ressaltamos que os planos VISÃO TELEST CELULAR e TVA apresentamse em situação de equilíbrio. Todos os demais planos apresentam
condições superavitárias.
Os Pareceres Atuariais específicos de cada Plano estão publicados na sequência das
Demonstrações Financeiras no hotsite: www.relatorioanualvisaoprev.com.br.
Acesse a DF’s por Plano, para obter informações detalhadas sobre os fatos
geradores de superávit e destinação de reserva especial, além de detalhes
sobre as hipóteses atuariais e seus fundamentos.
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VisÃO
e estratégia em

MOVIMENTO

A alta volatilidade que impactou os resultados dos fundos de previdência complementar
em 2013 gerou fortes turbulências nos resultados dos investimentos. Foi preciso alocar
muito esforço, foco e energia, e realizar um trabalho árduo para equacionar os grandes
impactos nas carteiras de investimento, oferecer aos Participantes mais previsibilidade e uma
perspectiva mais tranquila. Foi o que fizemos em 2014.
Nossa equipe foi constantemente desafiada a quebrar paradigmas, a compreender melhor o ambiente
econômico, as perpectivas, estudar a regulamentação, identificar oportunidades e propor soluções
inovadoras e consistentes para diminuir, na prática, tanta incerteza.
Com a qualidade técnica de nossas equipes , e com o apoio das Patrocinadoras e Participantes, avançamos e
conseguimos bons resultados.
A estratégia de atuação voltada a dois focos prioritários – a melhoria de rentabilidade dos investimentos e
a comunicação com os Participantes - uma série de mudanças estruturais envolvendo aspectos de gestão
administrativa, financeira e melhoria contínua dos instrumentos de governança corporativa, convergiram não
somente para a reversão dos resultados negativos do ano anterior como também para aumentar a proximidade
junto ao Participante com a ampliação de canais de comunicação e relacionamento.
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Foi assim que criamos, por exemplo, o Plano PreVisão, que melhor contempla as necessidades e
características dos Assistidos.
A rentabilidade média atingiu 13,5%, ou 7% de rentabilidade líquida, já descontada a inflação, uma
performance significativa se comparada à poupança e a outros investimentos de mercado.
Reforçamos a comunicação com os Participantes, demos orientações, palestras, realizamos
grupos focais e privilegiamos incentivar a comunicação face a face, sempre que possível, inclusive
implantando o Núcleo de Atendimento presencial na sede.
Criamos um canal de ouvidoria e um de denúncias, para aumentar ainda mais a confiabilidade dos
processos da Entidade e estar mais próximos de nossos Participantes.
Hoje, felizmente, podemos constatar que muitos problemas foram efetivamente superados.
A volatilidade persistirá por algum tempo ainda em nosso horizonte devido à situação
macroeconômica, porém, estamos muito mais preparados para enfrentar oscilações. Aprendemos
muito e identificamos oportunidades. As mudanças estruturais que realizamos permitiram
reduzir impactos decorrentes de um ambiente externo incerto. Os testes de estresse financeiro
que fizemos demostram que hoje o impacto de uma crise seria bem menor do que ocorreu em
2013. Mais opções de investimentos estão disponíveis para suportar este ambiente, conforme as
expectativas de cada Participante no curto e no longo prazo.
Novos e constantes desafios
Esta experiência acumulada certamente reverterá para Patrocinadoras e Participantes. Vamos
insistir em 2015 no modelo de orientação mais segmentada. Sabemos que os Assistidos têm
necessidades mais imediatas e querem desfrutar do máximo de benefícios. A situação para quem
ainda está formando sua poupança para o longo prazo é distinta: este público pode se arriscar
mais e garantir uma rentabilidade futura maior. Temos que conquistar e conscientizar os jovens
para as questões de planejamento financeiro, a importância da poupança de longo prazo e da
previdência complementar. São frentes que merecem nossa atenção e nossa dedicação na criação
de produtos e serviços específicos para aproveitar melhor os potenciais dos Planos. Um de nossos
objetivos é oferecer os planos multiperfis, tanto para Assistidos quanto para Ativos, procurando
oferecer mais proteção no curto prazo e rentabilidade no longo prazo.
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Lidamos com os desafios da cultura de curto prazo. Nossas ações em educação financeira e
previdenciária, e em toda nossa comunicação, é para que os Participantes, principalmente os
Ativos, possam receber informação e instrumentos de qualidade para decidir tendo em vista o
longo prazo, o horizonte de aposentadoria.
Ainda com um cenário incerto para 2015, não vamos esquecer das lições do passado recente.
Já identificamos a necessidade de atuar mais próximo e em conjunto com os Participantes e as
Patrocinadoras. Nosso modelo de gestão interna está se consolidando para que haja mais eficácia
na prestação de serviços, nos controles internos e em nossa comunicação. Os estudos para os planos
multiperfis já começaram e em 2015 certamemente teremos novidades. Também pretendemos
desenvolver estudos de viabilidade para aqueles que querem capitalizar recursos para assistência
médica no futuro. Trabalho e desafios não nos faltam. Nossa recompensa se traduz nos laços de
confiança que conseguimos formar historicamente com uma gestão ética, comprometida e eficaz.
O ano de 2014 foi especial ao realizar um trabalho orientado para a convergência dos objetivos
e interesses de nossos principais stakeholders: participantes Ativos e Assistidos, Patrocinadoras
e Colaboradores da Visão Prev. Os resultados alcançados vão muito além dos indicadores de
performance: evidenciam uma trajetória consistente da Entidade em termos de excelência
de gestão de recursos e visão de longo prazo e, por consequência, fortalecem o principal ativo
intangível de uma entidade de previdência complementar, a confiança, que procuramos manter
com informação cada vez mais transparente, ágil e acessível, com as iniciativas de relacionamento
em múltiplas frentes, presenciais e nos canais de atendimento, e realizando uma gestão orientada
para buscar e trazer os melhores resultados para os Participantes.
Mais do que uma simples prestação de contas, sabemos que a leitura deste documento poderá ajudar
Participantes e Patrocinadoras, bem como toda a sociedade, a conhecer melhor nossas atividades,
a entender os cenários da previdência complementar, dos investimentos, em linha com a filosofia
de compartilhar, com transparência, informações e conhecimento que subsidiem a todos nós para
tomar melhores decisões. Tenho certeza de que ele é indispensável para que cada um reflita sobre as
perspectivas, que esperamos, sejam as melhores para todos e para o país. Boa leitura!

stael Prata Filho
Presidente
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2014 em

DesTAQue
Entre as várias iniciativas efetivadas durante o ano
de 2014, algumas delas merecem destaque por sua
aderência à estratégia e objetivos da Visão Prev e
interesses dos Participantes, e por consequência,
por sua contribuição para o desempenho dos planos.
Muitas delas são fruto das sugestões feitas por meio
da Pesquisa de Satisfação e outras ações de consulta
aos participantes Ativos e Assistidos.

Gestão de

seGuRiDADe
PreVisão

Após diversos estudos e análises, criamos mais uma opção de
plano: o PreVisão. Uma modalidade inovadora, que veio responder
as demandas e sugestões enviadas pelos participantes Assistidos
no sentido de contar com alternativas que pudessem trazer mais
estabilidade. Desenhado para oferecer mais previsibilidade a
quem já recebe benefício e quer evitar as oscilações do mercado
financeiro, as principais características do PreVisão são a maior
previsibilidade financeira e garantia de um valor de benefício fixo,
corrigido anualmente pela inﬂação (IPCA).

Construção conjunta: para melhor estruturar essa nova alternativa
de plano, a Visão Prev foi ouvir e compartilhar com os diretamente
interessados: reuniões em modelo de grupos focais (discussões
em grupo conduzidas por um mediador) informaram as premissas do
novo plano e permitiram avaliar a aceitação pelo público-alvo. Cerca de
50 Assistidos foram convidados a participar dos encontros nos quais foram
apresentadas as principais características do plano, destacando as diferenças
em relação às opções já existentes, com abertura para discussão e sugestões.
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No período entre 10 de dezembro de 2014 até 30 de
janeiro de 2015, com possibilidade de o Participante
Assistido optar por migrar total ou parcialmente seu saldo
para o plano PreVisão, ocorreu uma ampla campanha de
informação e esclarecimentos - com edição especial do Mirante,
vídeos explicativos, apresentações presenciais, atendimento pessoal
e a disponibilização de um simulador bastante simples e amigável, com
acesso pela página da Visão Prev na internet – que deu apoio à decisão
de 452 Participantes Assistidos que passaram a integrar o PreVisão.

PreVisão = sem rentabilidade negativa; maior
previsibilidade financeira; maximização de rentabilidade.

novos simuladores
Oferecer sempre a melhor condição de informação para a
tomada de decisão do Participante é uma das preocupações
centrais da Visão Prev. No segundo semestre de 2014,
disponibilizamos aos Assistidos um simulador de renda que
permite projetar e entender o que acontece com o benefício
e o saldo ao longo de todo o período de recebimento –
durante 30, 40 e 50 anos, a partir de alguns fatores de impacto
variáveis. Desenvolvido para ser utilizado de forma bastante
simples e acompanhado de um vídeo tutorial para explicar
seu funcionamento, está disponível na área aberta da página
da Visão Prev na internet (www.visaoprev.com.br). Além disso,
o site conta com simuladores interativos para empréstimos,
renda mensal, rentabilidade individual e resgate que permitem
programar a aposentadoria e as finanças em diversos cenários.

O novo Plano Previsão também já ganhou um simulador
especial. E para o primeiro semestre de 2015, está previsto a
disponibilização do simulador para Ativos e Autopatrocinados
que mostrará o impacto das alterações de percentual de
contribuição sobre o crescimento do saldo.

Adesão de novas Patrocinadoras
Em junho, com a aquisição das operações da TVA, que antes
pertenciam ao Grupo Abril e passaram para o controle do
Grupo Telefonica Vivo, a Visão Prev passou a fazer a gestão
deste plano de benefícios, com cerca de 880 participantes.
17
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Gestão de

inVesTiMenTOs
Revisão da Política de investimentos
Fronteira Eficiente
O diferencial foi a criação de Políticas de Investimento distintas
para as alternativas de perfis de investimento disponíveis
ao Participante dos planos administrados pela Visão Prev.
Realizamos uma importante mudança estrutural nas
carteiras, estabelecendo níveis diferenciados para a parcela
de renda fixa que antes era igual para os perfis Conservador,
Moderado e Agressivo.
O balanceamento estratégico da relação entre risco x retorno
para cada perfil de investimento foi possível por meio da
realização de um estudo detalhado, chamado de Fronteira
Eficiente, que consolidou os estudos técnicos da Divisão de
Investimentos da Visão Prev em uma ferramenta de análise
comparativa que permite buscar melhor rentabilidade com o
menor risco possível. Agora, o Participante consegue visualizar
riscos mais aderentes às características e objetivo de cada perfil
e, com isso, foi possível reduzir os efeitos da volatilidade e
aumentar a rentabilidade dos planos.

Potencialização da Gestão de Carteiras
Para o segmento de previdência complementar, buscar
o máximo de eﬁcácia na gestão de investimentos é fator
essencial para obter resultados sustentáveis em longo prazo.
Por isso é tão importante estar atentos para as oportunidades
de potencializar a gestão das carteiras.
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Foi o que fizemos em 2014 ao aproveitar ao máximo o
conhecimento dos gestores contratados, todos especialistas
reconhecidos e de credibilidade no mercado financeiro
mundial, que passaram a ser responsáveis pela totalidade da
gestão das carteiras que compõem os perfis de investimento.
Com isso, a Diretoria de Investimentos melhora ainda mais a
condição de nossos profissionais internos para que façam
o monitoramento e avaliação contínua de desempenho dos
gestores contratados, a fim de manter e privilegiar os que
apresentam melhor performance.
Da mesma maneira, esta iniciativa permitiu redefinirmos também
a Política de Investimentos em renda variável, aproveitando
ainda mais o potencial dos gestores externos que passam a fazer
a escolha dos papéis a partir das definições da Visão Prev em
relação a tipos e formas de investimento, procurando aproveitar
ainda mais a competência específica desses especialistas.
Encontre mais informações no
Resumo Executivo deste Relatório.

Relatório Anual 2014 - Visão Prev
2014 em destaque

Distribuição dos investimentos Gestão Terceirizada
Gestor

Patrimônio diretamente
investido em cada Gestor

Percentual

BNP Paribas
BEM DTVM (FOR-TE FIDC)
Bradesco
Itaú
Mellon (GTD Partip.)
Rio Bravo
Santander
Tarpon
Quest
Votorantim
Total Gestão Terceirizada
Total de investimentos

14,63%
3,41%
18,17%
21,57%
0,02%
0,62%
20,78%
0,32%
0,38%
18,91%
98,82%
100,00%

Melhores resultados dos
planos de Benefício Definido
Ainda dentro das iniciativas de melhoria contínua de gestão de
investimentos, conseguimos reduzir, de forma significativa, a
volatilidade dos resultados relacionados aos planos de Benefício
Definido, fazendo a marcação de seus investimentos “na curva”
e não mais com a “marcação à mercado”, um método que evita
déficits ou superávits conjunturais.
Isso foi possível a partir da realização de um estudo aprofundado
para esse grupo, avaliando a relação dos ativos com o passivo,
e com a aplicação no mercado a taxas de juros superiores às
taxas atuariais.

Gestor

%sobre Patrimonio liquido Total

Itaú
Santander
Votorantim
Bradesco
BNP Paribas
Visão Prev
Rio Bravo
Quest
Tarpon

21,83%
21,03%
19,13%
22,10%
11,09%
3,47%
0,62%
0,39%
0,32%

PARA enTenDeR MelhOR:
Marcação à Mercado: adotado para
investimentos com maior liquidez (reprecificação
diária dos ativos investidos, conforme expectativa
de taxa de juros de mercado).

Marcação na Curva: adotado para investimentos
de longo prazo (não há necessidade de
reprecificação diária dos ativos investidos).

Saiba mais sobre os detalhes das metodologias de marcação à mercado e
marcação na curva. Consulte a edição 50 do Mirante, disponível em www.visãoprev.com.br.
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Adequação dos critérios para
concessão de empréstimos
As regras para concessão de empréstimos aos
Participantes foram reformuladas, em 2014. Agora,
os empréstimos são concedidos apenas em situações
em que é possível a consignação – para os Ativos,
por meio de desconto em folha de pagamento da
respectiva patrocinadora, e para os Assistidos, por
meio de desconto no benefício.

Empréstimos
concedidos em:

Quantidade
Volume
Inadimplência
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Também reduzimos os limites de concessão de empréstimos para
participantes Ativos e Assistidos para um máximo de 8 vezes o salário/
benefício ou 75% da reserva resgatável, o que for menor (o percentual
da reserva resgatável é menor que o limite que vigorava anteriormente,
de 95%) além da suspensão dos empréstimos para os participantes
Autopatrocinados (devido à impossibilidade de consignação) e outras
iniciativas específicas para a redução da inadimplência na carteira,
conforme demonstrado a seguir.

2014

2013

Variação (%)

R$ 2.699

R$ 3.044

-11,33

R$ 33.934.416,59

R$ 38.215.838

-11,20

R$ 1.256.546,18

R$ 4.641.400,09

-72,93

2014 em destaque

Gestão

ADMinisTRATiVA
e leGAl
A gestão administrativa da Visão Prev evoluiu
processos e rotinas relacionados a diversos
âmbitos da relação com os Participantes. Entre
tais iniciativas, destacamos:
• Padronização e uniﬁcação das validações
do processo de arrecadação.
• Geração do boleto de contribuição
Suplementar/Esporádica através da área
restrita do site da Visão Prev.
• Novo modelo de extrato de contribuições,
com informações mais detalhadas
e transparentes.
• Antecipação da emissão dos boletos
dos Autopatrocinados.
• Criação de manuais e ﬂuxos dos
processos críticos de arrecadação, com
aprovação ISO 9001.
O total arrecadado em 2014 foi de
aproximadamente R$ 123 milhões considerando
contrapartida da patrocinadora, contribuições
de riscos e administrativas, bem como
abatimento das contribuições da patrocinadora
com utilização do fundo de sobras e reversão. O
montante financeiro realmente aportado foi de
aproximadamente R$ 78 milhões.

Certificações
iCss
Além de atender às exigências legais, a certificação dos
conselheiros e profissionais da Visão Prev responde
ao objetivo de melhoria contínua de seus processos e
atividades. Em 2014, foram certificados 5 profissionais,
entre eles, o presidente da Diretoria Executiva.
isO 9001
O escopo da certificação ISO 9001 foi estendido para
inclusão dos processos previdenciários, que englobam
as áreas de Benefícios, de Seguridade e Atuarial.

Um aspecto importante de Governança em previdência complementar
fechada, é a garantia de que todos os processos sejam regimentados e
estejam documentados por meio de normas e procedimentos. A partir da
implantação da certificação ISO é possível mapear os processos em todas as
áreas, obter indicadores e aprimorar serviços oferecidos aos Participantes.
Em 2014, o processo teve início em junho, com respectivas auditorias realizadas
em dezembro, ocasião na qual foi conferida a carta de recomendação à
certificação dos processos previdenciários e respectivo Certificado para
“Gestão dos serviços de relacionamento e comunicação, investimentos,
empréstimos, seguridade, benefícios e atuarial”, dos Participantes do plano
de previdência complementar do grupo Telefônica no Brasil.
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Processos Regulatórios Previc
• Em 28/01/2014, foi aprovada, por meio do ofício n.º 386 CGTR/
DITEC/PREVIC e da publicação ao da portaria n.º 32 de 27/01/2014,
publicada no DOU em 28/01/2014, a incorporação dos Planos PBS
Telesp Celular, PBS TCO, PBS Tele Leste Celular pelo Plano PBS
Telesp, cuja denominação do Plano passou a ser Telefonica BD.
• Em 14/05/2014 foi aprovada, por meio do ofício n.º 1649 CGTR/
DITEC/PREVIC e da publicação da portaria n.º 230 de 13/05/2014,
publicada no DOU em 14/05/2014, a Transferência de Gerenciamento
do Plano de Benefícios Abrilprev, que foi cindido e transferido para
a Visão Prev, bem como aprovou a aplicação do Regulamento do
Plano de Benefícios TVA, CNPB n.º 2014.0009-56.
• Em 28/10/2014 foi aprovada, por meio do ofício n.º 3323/2014
CGIC/DITEC/PREVIC e da publicação da Portaria n.º 572 de
27/10/2014, publicada no DOU em 28/10/2014, a alteração do
Estatuto Social da Visão Prev que passou a prever a possibilidade
de remuneração dos membros do Conselho, bem como, alterou a
estrutura de governança para o mandato de 2017.
• Em 24/11/2014 foi aprovada, por meio do ofício n.º 3599 CGAF/
DITEC/PREVIC e publicação da Portaria n.º 608 de 21/11/2014
publicada no DOU em 24/11/2014, a adesão da pessoa jurídica
Telefónica On The Spot Soluções Digitais do Brasil Ltda.,
como Patrocinadora do Plano Visão Terra.

• Em 02/12/2014 foi aprovada a criação de um
novo Plano, o Plano PreVisão, aprovado pelo
ofício n.º 3.700/2014 CGTR/DITEC/PREVIC e pela
Portaria n.º 625 de 1º/12/2014 publicada no DOU
em 02/12/2014, patrocinado pelas Patrocinadoras
Telefonica Brasil S/A, A. Telecom S/A, SP
Telecomunicações Participações Ltda; Telefonica
Data S.A., Fundação Telefônica, Telefonica
Corretora de Seguros Ltda, Terra Networks Brasil
S/A, Media Networks Brasil Soluções Digitais Ltda,
Telefonica Internacional Wholesale Services Brasil
Ltda, Telefonica Transporte e Logística Ltda e
Telefonica Serviços Empresariais do Brasil Ltda.
• Neste processo também foram aprovadas
alterações regulamentares em todos os planos
constituídos na modalidade contribuição definidaCD objetivando permitir a migração para o plano
PreVisão. Os regulamentos alterados foram:
Visão Multi, Visão T-Gestiona, Visão Terra, Visão
Telefonica, Celprev Telemig, TCP Prev, Visão Celular
CRT, Visão Telebahia Celular, Visão Telergipe Celular,
Visão Telerj Celular, Visão Telest Celular e Vivo Prev.

Contingências
A Fundação Sistel é parte na ação judicial n.º 2004.01.1.038172-2 e execução provisória n.º 2011.01.1.093149-9 movida pelo
SINTETEL/SP – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas no Estado de SP pleiteando
a correção das reservas dos Participantes pelos expurgos inflacionários; contudo, por se tratar de ex-Participantes vinculados aos
planos transferidos para a administração da Visão Prev, esta obrigação é de nossa responsabilidade. A ação foi distribuída em 2004
e após o esgotamento dos recursos cabíveis, foi iniciada a fase de execução. Em razão disso foi firmado acordo junto ao Sintetel/
SP para pagamento dos expurgos inflacionários. No acordo judicial estão inseridos os requisitos para que um ex-Participante seja
englobado pelo acordo.
Todos os valores referentes ao pagamento deste acordo com o Sindicato já estavam provisionados e, portanto, não impactaram o
resultado de 2014.
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Gestão de

COMuniCAÇÃO e
RelACiOnAMenTO
Aprimorando a comunicação e o
relacionamento com os Participantes
As iniciativas para aprimorar a comunicação e o relacionamento com os Participantes também foram destaque
no ano passado.
E, para isso, era necessário conhecer melhor as características de nossos mais de 19.000 Participantes.
Realizamos uma análise detalhada dos vários perfis que compõem este universo de Participantes,
segmentando-os por distribuição geográfica, faixa etária, gênero e patrimônio, por exemplo.
No segundo semestre, aconteceu a campanha anual de recadastramento on line dos aposentados por tempo
de contribuição e por invalidez de todos os planos da Visão Prev, com o objetivo de deixar nossa base de
dados sempre atualizada e com alto índice de confiabilidade.
Com melhores informações em mãos, buscamos avançar de forma contínua para uma linguagem mais simples
e acessível, com destaque para os eventos do Visão Mais Perto e outras ações de comunicação dirigida.
Conheça em detalhes os destaques das iniciativas de Comunicação e Relacionamento, logo mais à frente,
neste Relatório.

núcleos de Atendimento
Para tornar o contato com os Participantes ainda mais próximo e produtivo, a Visão Prev criou uma nova
forma de relacionamento: os Núcleos de Atendimento. Na sede da Visão Prev, em São Paulo, especialistas de
diversas áreas oferecem um atendimento diferenciado para esclarecimento de dúvidas. O resultado tem sido
considerado bastante satisfatório e produtivo. Mensalmente, são realizados, em média, 17 atendimentos
presenciais pelos especialistas da entidade.
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Estrutura de

GESTÃO E
GOVERNANÇA
A Visão Prev atua totalmente em conformidade com os mecanismos e instrumentos de Governança
Corporativa, cumprindo estritamente a todo o conjunto de normas e diretrizes estabelecidas pelo
órgão regulador, a secretaria nacional de Previdênica Complementar – Previc.
Mais do que cumprir o disposto em termos legais, a boa governança requer atuação com base nos
princípios de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Inspirada
nesses princípios, a Visão Prev trabalha continuamente para aprimorar e alinhar-se às melhores práticas
de Governança Corporativa.
O Conselho Deliberativo da Visão Prev é composto por profissionais qualificados, oriundos das
Patrocinadoras e indicados por elas por sua competência técnica, além de 1/3 de representantes dos
Participantes. Com todos seus membros certificados junto ao Instituto de Certificação dos Profissionais
de Seguridade Social - ICSS, é um fórum ativo e participativo, que traz contribuições significativas
para os processos e decisões da Entidade.
A atenção com a profissionalização, qualificação e orientação às melhores práticas estão presentes em
todos nossos fóruns representativos.
Em linha com as melhores práticas de Governança, os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, bem
como do Comitê de Investimentos, que não fazem parte do quadro funcional das Patrocinadoras ou
foram eleitos, passaram a ser remunerados por sua atuação.
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Também em 2014, nosso Comitê de investimentos tornouse mais focado e atuante. Todas as propostas da Diretoria
Executiva são levadas para análise e recomendações do Comitê
de Investimentos, antes de serem remetidos ao Conselho
Deliberativo, que irá decidir sobre a implementação. Hoje,
ele é composto por dois representantes das Patrocinadoras,
um da Visão Prev, um da AVISÃO (maior associação que reúne
Participantes da Visão Prev) e um profissional de mercado,
sendo os dois últimos, remunerados. Com isso, tornou-se um
órgão de assessoramento bem mais efetivo para a Entidade.
Outra importante deliberação em 2014 foi a aprovação da
diminuição do tamanho dos Conselhos, que entrará em vigência
a partir do início do próximo mandato de conselheiros, em 2017.
Como esses fóruns são compostos por profissionais altamente
qualificados, a medida objetiva viabilizar a participação desses
profissionais com menor impacto na agenda das Patrocinadoras,
facilitar as discussões e dar mais agilidade aos processos.
Também merece destaque a atuação do Comitê de Despesas,
responsável pela gestão do Fundo Administrativo, profissionais
que cuidam para que o mesmo esteja sempre adequado ao
orçamento de cada ano; para isso, analisam e opinam sobre as
despesas operacionais, de forma a garantir perpetuidade ao
Fundo Administrativo, otimizando os recursos aportados pelas
Patrocinadoras e buscando a melhor alocação dos gastos.

Ainda mais acessíveis aos Participantes
Procurando intensificar a transparência, a ética e a confiabilidade como elementos de
relacionamento com todos nossos públicos e, em especial, com os Participantes,
algumas iniciativas merecem destaque especial.
Em setembro de 2014, disponibilizamos mais dois importantes canais de
atendimento para os públicos: a Ouvidoria e o Canal de Denúncias.
Em conjunto, objetivam identificar respostas e soluções para todos
os tipos de ocorrência que possam ter impacto direto ou indireto
no relacionamento da Visão Prev com seus públicos e, por
consequência, na correta gestão de suas atividades.
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A Ouvidoria funciona como um canal “recursal”, isto é, recebe e trata de
forma mais apropriada as solicitações já enviadas pelos Participantes aos outros
canais, mas que, por alguma razão, não encontraram solução satisfatória. Terá
um papel essencial para a melhoria da gestão e dos processos da Entidade, sendo
responsável por receber, registrar, analisar e dar o retorno adequado às reclamações,
pedidos de informações, sugestões, críticas e elogios que não foram respondidos de
forma apropriada pelos demais canais, sendo que o retorno ao solicitante deve acontecer no
prazo de 8 dias úteis.
Já o Canal de Denúncias é uma ferramenta para que as pessoas - Participantes, colaboradores,
fornecedores, qualquer público, interno ou externo - possam encaminhar denúncias sobre condutas
irregulares ou inapropriadas da Entidade. Funciona sob responsabilidade do Comitê de Conduta e Ética,
composto por três membros efetivos, indicados pela Diretoria Executiva da Visão Prev, com representantes
das áreas de Recursos Humanos, Auditoria Interna e Gerência Jurídica. As queixas ou denúncias registradas
devem ser analisadas e tratadas pelo comitê em até 45 dias corridos a partir da data de seu recebimento.
O acesso a ambos os canais está disponível na página aberta da Visão Prev na internet (www.visaoprev.com.br), sendo
que para as ocorrências direcionadas ao Canal de Denúncias há a garantia de sigilo e confidencialidade.

O que a Ouvidoria faz:

• não substitui canais de relacionamento como
Fale Conosco, central de atendimento
e chat, responsáveis por orientar e
atender os Participantes.
• não decide pelas áreas na solução dos pedidos
• não recomenda alternativas em
desconformidade com as normas internas
• não trata de demandas que estejam
na esfera judicial

O que faz o Canal de Denúncias:
Recebe e trata de denúncias relativas a desvios
de conduta, comportamento antiético, fraudes
ou corrupção de todos os abrangidos pelo
Código de Ética da Visão Prev (colaboradores
da entidade, conselheiros, Patrocinadores,
membros de comitês e fornecedores).

Em alinhamento a esse movimento, também revisamos e
atualizamos o Código de Ética, instrumento que divulga
os princípios de conduta e gestão da Visão Prev e serve para
orientar as suas ações e de seus colaboradores, tanto em
questões internas como externas.
O Código de Ética, bem como todo o conjunto de instrumentos
principais de governança – estatuto, Regulamentos e
Regimentos internos - podem ser acessados na área aberta
da página da Visão Prev na internet (www.visaoprev.com.br)
no link Documentos.
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QueM
sOMOs
Presente

Encerramos o ano de 2014 na 21ª posição do ranking de patrimônio da Associação Brasileira das
entidades Fechadas de Previdência Complementar - ABRAPP, que consolida os dados estatísticos
sobre as 258 entidades que formam o setor; em quantidade de participantes, somos a 39ª entidade.
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Quem Somos

São 10 anos que consolidam uma gestão eficaz dos recursos dos Participantes e Patrocinadoras, como
atestam os dados de evolução de patrimônio:

em R$ bi

2,44

2,77

3,71

3,6

4,02

4,18

4,62

5,42

4,55

4,87

dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 dez/12 dez/13 dez/14

Futuro
A Visão Prev está alicerçada em sólidos fundamentos e práticas
de gestão, orientados pelos seus princípios organizacionais
que orientam o alinhamento de Patrocinadoras,
conselheiros, diretorias, gestores, colaboradores e
Participantes nas práticas necessárias à perpetuidade
e desenvolvimento sustentável da Entidade,
garantindo seus compromissos de longo prazo.
A Visão Prev é uma Entidade de
Previdência Complementar fechada,
que visa, sobretudo, assegurar
a concessão dos benefícios
contratados por meio da melhor
aplicação dos recursos
humanos, financeiros
e materiais, tendo
como diretrizes:

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.
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VAlORes
esPÍRiTO De eQuiPe:

COMPROMissO COM
O PARTiCiPAnTe:

diz respeito à atitude
permanente de disponibilidade
para a colaboração com o outro
na busca do objetivo comum
da área e da Entidade.

diz respeito a despender
todos os esforços para
satisfazer as necessidades dos
Participantes, 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 de cada um sobre
as demais áreas da Empresa.

GenTe Que FAZ A

VisÃO PReV

Nosso time é composto por 52 profissionais responsáveis pela gestão e administração dos planos. Em
2014, esse time esteve altamente comprometido e engajado na busca e na efetivação das ações que
nos permitiram superar os desafios conjunturais e são os responsáveis também por atuar conforme
os princípios organizacionais, garantindo a atuação ética, eficiente, eficaz e perene da Visão Prev.

investimento em capacitação garante qualidade
Os dirigentes e os demais profissionais da Visão Prev passam por um processo de formação para
gerir com eficiência e excelência os recursos de Participantes e Patrocinadoras e a Visão Prev
investe recursos humanos e financeiros para a capacitação de todos eles.
Além da certificação dos dirigentes, as equipes participam de programas de aprimoramento de
competências sobre temas como conjuntura econômica, gestão de tempo e processos, riscos
jurídicos nos investimentos, coaching de carreira, entre outros.
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Em 2014, 49 colaboradores participaram de 204 horas de treinamento. Os funcionários que participam de cursos,
seminários ou congressos são convidados a compartilhar os conhecimentos com a equipe em reuniões. Assim, ampliamos
conhecimento interno e, ao mesmo tempo, prestamos um atendimento ainda mais diferenciado aos Participantes.
Os profissionais que trabalham na Central de Atendimento, canal direto com os Participantes, também são
treinados periodicamente para garantir a qualidade do atendimento.
Diversos profissionais da Visão Prev também fazem parte das Comissões Temáticas da Associação
Brasileira de Entidades Fechadas de Previdência Complementar – ABRAPP, o mais importante fórum
de atualização e discussão sobre questões do setor:
• Comissão Técnica Nacional (CTN) de Relacionamento com o Participante
• Comissão Técnica Nacional (CTN) de Recursos Humanos
• Comissão Técnica Nacional (CTN) de Tecnologia da Informação
• Comissão Técnica Nacional (CTN) de Educação Previdenciária
• 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 Técnica Regional (CTR) Sudoeste de Atuária
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uma equipe preparada

PARA Os DesAFiOs
Muitos desafios, novos projetos e qualidade de vida. É assim que
a equipe da Visão Prev vê seu trabalho. O ano de 2014 foi de
aprendizado e integração, resultando em novos produtos, serviços
e benefícios para os Participantes. Todo o time de profissionais
esteve afinado com a missão e os valores da Visão Prev e
encarou os desafios do ano, se dedicando a conhecer
melhor o mercado, os objetivos e expectativas dos
Participantes, e conseguiu entregar resultados
significativos em termos de rentabilidade e de
qualidade de atendimento.
Hoje, somos 52 profissionais
comprometidos em fazer o melhor para
nossos Participantes e alguns deles
contam um pouco mais sobre as
experiências de 2014:

Tivemos um ano bem agitado
e de MuiTOs DesAFiOs,
com o plano TVA, o desenvolvimento do
PlAnO PReVisÃO e a implantação
da certiﬁcação ISO para a área,
que exigiu muito de toda a equipe.
..

A VisÃO PReV

Toda a mobilização gerada pelos novos
processos e produtos não intimidaram o
economista Eric Johanes, que trabalha há
cinco anos na Entidade.

é muito dinâmica e me proporciona

APRenDiZADO, DesenVOlViMenTO
e CResCiMenTO PROFissiOnAl.
Eric Johanes
Benefícios

A implantação da escrituração ﬁscal digital, exigência
da Receita Federal, provocou mudanças na rotina da
Contabilidade e desaﬁou o setor a se ajustar às novas regras.

conta Ana Demestri, que trabalha há quatro anos na Visão Prev. Outras atividades como a
incorporação do Plano Telefônica BD também marcaram o cotidiano de Ana. Mesmo assim, ela
destaca que na Visão Prev é possível equilibrar vida pessoal e profissional.

Temos uma equipe pequena,
INTEGRADA, NUM AMBIENTE FAMILIAR.
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este ano continuamos acompanhando
A volatilidade do mercado em
o mercado e as projeções não muito
2013 foi um desafio muito grande
otimistas,
mas estamos mais preparados
para todo o setor. no ano passado,
para lidar com adversidades.
tivemos de dobrar nossos esforços
Garante Gisele Sgarbi, analista, que também destaca
para garantir rentabilidade
o equilíbrio entre vida pessoal e profissional propiciado pelo
e, acima de tudo, cuidar da
ambiente e pelo trabalho desenvolvido há dois anos na Visão.
relação de confiança com
os Participantes, que se
Tivemos a oportunidade de conhecer o mercado,
sentiam muito inseguros
identificar novas oportunidades e pensar a partir de
em relação às oscilações
outro ângulo. O trabalho para a criação do Plano Previsão
do mercado.
diz Gisele Sgarbi
(Investimentos), que lida
diretamente com análise
e performance de
investimentos.

integrou toda a equipe e isso foi muito motivador.

Relata a advogada Paula Pires, que trabalha na área Jurídica da Visão há três anos.
Na parte consultiva da área, ela acompanha a legislação e elabora pareceres que
auxiliam na tomada de decisões. Paula destaca a criação da Ouvidoria como uma
conquista para os Participantes.“A Ouvidoria é mais um importante
canal de relacionamento com os Participantes”, explica.

Voltei a trabalhar em
julho após a licençamaternidade em meio a
muitas mudanças. Fui muito bem
acolhida por todos, o que reforçou
minha admiração pela equipe e pela
Visão. Procuro ser uma defensora
imparcial dos Participantes.
explica Beatriz Pandolfo, que é responsável pelo
relacionamento, área que está continuamente focada
no aprimoramento da relação com os Participantes e
compreender suas expectativas.

este público precisa muito
de informação e explicação.

Para ela, foi um grande avanço o início
do atendimento pessoal aos Participantes.

na Visão Prev, tenho a oportunidade de
trabalhar com um público diferente e diverso,
com necessidades muito particulares,
afirma a relações-públicas Carla Tassini,
que está na Visão há um ano. As possibilidades
de atuação estimulam esta profissional,
que também vê outros desafios:

Temos ainda a grande missão de quebrar
paradigmas de percepção das pessoas
sobre os programas de previdência privada,
principalmente junto aos Ativos. Queremos
que eles enxerguem melhor os benefícios
e o valor do planejamento financeiro para
seu futuro. na área de Comunicação na
Visão Prev, atuamos em várias frentes:
comunicação, eventos, suporte interno,
o que tem me motivado bastante.
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Análise do PeRFil De PARTiCiPAnTes
É preciso planejar e se mover para o futuro considerando a análise de perfil dos Participantes da Visão Prev e, por consequência,
os desafios que trazem para o aprimoramento contínuo e melhores práticas de gestão e comunicação, que possibilitem o
desempenho sustentável da Entidade:

Características da População:
Assistidos
• 30 % dos Participantes da Visão Prev são aposentados
recebendo Benefícios de renda mensal.
• 68% dos aposentados tem entre 55 e 65 anos.

(*) Menor que 49 anos são Participantes pensionistas

Distribuição por faixa etária
• 57% dos contribuintes do total de Participantes Ativos tem entre 36 e 55 anos e somente 2% tem menos de 25 anos.

Ativos
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Autopatrocinados

BPD

Distribuição por Perfis de investimento
As escolhas dos participantes Ativos e Assistidos, de maneira geral, refletem o comportamento típico do investidor brasileiro, e são
alinhados à analise tradicional por faixa etária: grande parte dos participantes Ativos encontra-se na faixa dos 36 a 55 anos, mais
avessos a riscos, mais próximos ao período de aposentadoria, com preferência por investimentos que apresentem menos volatilidade.
Com isso, no encerramento de 2014, a predominância fica com o Perfil Conservador, seguido de perto pela escolha do Perfil Moderado.

segmentação dos Perfis de investimento
8% - Agressivo
3% - Conservador Di
3% - Conservador inD
31% - Moderado

46% - Conservador

9% - Perfil Único
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Modalidade: Conservador DI

Modalidade: Conservador

Modalidade: Conservador IND

Modalidade: Moderado

Modalidade: Agressivo

Modalidade: Perfil Único
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Confiabilidade
Temos 3.558 Participantes (19% da massa) que se
desligaram das Patrocinadoras e continuam vinculados
ao plano de previdência, denotando não somente os
atrativos dos Planos em termos de rentabilidade
histórica e gestão de custos administrativos em
relação à previdência complementar aberta
mas, principalmente, a tranquilidade e
confiança com os recursos depositados
sob a gestão da Entidade.

Desafios
A análise dos dados demográficos do universo de Participantes nos indica alguns
desafios prioritários:
• Potencializar a informação, a comunicação e o relacionamento com os colaboradores mais
jovens das Patrocinadoras.
• Disseminar a cultura previdenciária e a poupança de longo prazo, não somente junto ao universo
total de Participantes quanto para Participantes potenciais (empregados das Patrocinadoras que ainda
não fazem parte dos Planos).
• Compartilhar conhecimento sobre o mercado financeiro brasileiro, características, oportunidades e riscos,
bem como sobre os investimentos em geral, ampliando as informações sobre cultura de investimentos financeiros
para que os Participantes visualizem novas possibilidades de investimento em alinhamento com seus planos de vida.
• Estar sempre mais próximo e contribuir para que o Participante Assistido possa vislumbrar oportunidades e tomar
as melhores decisões sobre os perfis de investimento disponíveis; a população de Assistidos dos planos da Visão Prev
está bem posicionada, em termos de faixa etária, à expectativa média de vida dos brasileiros, o que leva a um outro
horizonte de possibilidades e demandas pessoais.
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educação Previdenciária:

AVAnÇOs e DesAFiOs
Em 2014, o programa Visão educa completou 5 anos e trouxe mais 10 novas ações. Os objetivos
e ações do Visão Educa são planejados e avaliados continuamente num comitê multidisciplinar,
com representantes das áreas de Investimentos, Jurídico, Benefícios, Atuarial, Planejamento,
Relacionamento e Comunicação. Mais do que cumprir às determinações do órgão regulador,
a Superintência Nacional de Previdência Complementar – Previc, o Programa, por meio do
Comitê Visão Educa privilegia uma visão plural dos saberes para criar um programa dinâmico
e variado, que atenda igualmente às recomendações de informar, instruir e orientar.
Seu planejamento se baseia nos dados coletados na Pesquisa de Satisfação, em grupos
focais com participantes Ativos e Assistidos, e na observação das tendências do setor. Em
função dessas análises, em 2014, as ações do Visão Educa tiveram um foco especial para os
aspectos de educação financeira e de investimentos para Ativos e Assistidos, como forma de
contribuir para o melhor entendimento dos mesmos sobre aspectos relevantes do cenário
macroeconômico e seus impactos nos investimentos e, assim, subsidiá-los de informação
para a melhor tomada de decisão em relação a escolha de seus perfis de investimento.

O relatório completo com todas as ações que
integram o Visão educa está disponível em:
www.visaoprev.com.br/uploadedFiles/
Arquivo/Relatorio_Visao_educa_2014.pdf
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Objetivos Visão Educa - 2014:
• Melhorar o nível de educação financeira
• Ajudar os Assistidos a fazer o melhor
gerenciamento de sua renda
• Capacitar o Participante a fazer escolhas conscientes
e adequadas à sua realidade
• Apoiar o projeto de lançamento do novo plano de benefícios
com marcação dos investimentos na curva
• Estimular a poupança previdenciária
• Disponibilizar ferramentas (em especial simuladores)
que auxiliem a tomada de decisão.
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Para cumprir seus objetivos, o Programa conta com
32 multiplicadores voluntários entre participantes Ativos
e Assistidos de todo o país, especialmente treinados para
disseminar o conhecimento, além de manter bom relacionamento
e canais de aproximação com os Participantes.

Onde estão nossos multiplicadores
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Públicos de interesse
Os públicos direta e indiretamente envolvidos nas ações do programa Visão Educa são:
DiRiGenTes DA VisÃO PReV
Membros do Conselho Deliberativo e do
Conselho Fiscal da Entidade,
eleitos pelos Participantes e indicados
pelas Patrocinadoras, e de seu
Comitê de Investimentos.

AnAlisTAs DA CenTRAl De ATenDiMenTO
Formada por 18 profissionais, a equipe terceirizada
da empresa Vermont cuida do atendimento das
ligações e e-mails dos Participantes, assistidos e
não Participantes. Responde a dúvidas, além de
encaminhar solicitações e sugestões e,
quando necessário, coletar dados e transmitir
informações específicas.

COlABORADORes
DA VisÃO PReV
Um time de 52 profissionais
responsáveis pela gestão e
administração dos planos.

nÃO PARTiCiPAnTes
Empregados das patrocinadoras que ainda
não optaram por fazer parte do plano de
previdência complementar oferecido pela
empresa e gerido pela Visão Prev.

PARTiCiPAnTes
Mais de 19 mil pessoas, entre
ativos, Assistidos, pensionistas,
Autopatrocinados e optantes pelo
Benefício Proporcional Diferido (BPD).

SOCieDADe eM GeRAl

AssOCiAÇÕes De
PARTiCiPAnTes e AssisTiDOs
Entidades que reúnem participantes Ativos e
Assistidos do Grupo Telefonica e podem colaborar
na divulgação dos temas do Programa e na
compreensão das regras dos planos.
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O desafio de estar mais próximo ao jovem
Os jovens brasileiros em geral ainda se preocupam pouco com
a aposentadoria, uma realidade considerada distante para a
grande maioria deles. O Grupo Telefonica, que tem no setor de
telecomunicações seu principal segmento de atuação, tende a atrair
jovens profissionais pelo seu dinamismo e capacidade de inovação.
O futuro desses profissionais num cenário em que a longevidade
tende a aumentar é uma missão e um desafio para o Visão Educa, no
que tange a gerar informações e ações que sensibilizem os milleniuns
sobre a necessidade de planejar, poupar e investir a longo prazo para
garantir mais tranquilidade em um futuro em que a previdência
oficial poderá apresentar enormes dificuldades. Estar onde o jovem
está é uma condição para comunicar-se melhor com eles. E esta
é uma das razões que têm feito o Visão Educa ampliar o uso de
ferramentas virtuais como site, blogs, sms e twitter, importantes
aliados no processo de comunicação contemporânea.

Foco na profissionalização
A certificação dos conselheiros e profissionais da Visão Prev responde ao objetivo de melhoria contínua de seus processos e
atividades, à medida que melhora a capacitação de seus dirigentes para alcançar a excelência na gestão de recursos. Em 2014, foram
certificados em fevereiro, Stael Prata Filho, presidente da Diretoria Executiva, e Rodrigo Monari, do Conselho Fiscal; em março, Carlos
Raimar Schoeninger, do Comitê de Investimentos; e em junho, Manoel Carlos Carreiro do Rego, do Comitê de Investimentos. Em
março, Gilmar Camurra, do Conselho Deliberativo, foi recertificado. Com isso, a Visão Prev encerrou 2014 com 100% dos membros
do Conselhor Deliberativo e 100% de sua Diretoria Executiva certificados, conforme meta da Resolução 4.275/13 do Conselho
Monetário Nacional – CMN.

Recertificação ISO 9001
Em dezembro de 2014, foram certificados os processos previdenciários – Benefícios, Seguridade e Atuarial, somando-se a outros
processos recertificados em julho do mesmo ano: Relacionamento e Comunicação, Empréstimos e Gestão de Investimentos.
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Mantemos uma
interação muito grande
com a Visão Prev.
esta relação estreita
só vem reafirmar
uma parceria transparente
e comprometida.
Wadih Roberto
Haddad Neto, da Avisão.

Proximidade com a Avisão
O presidente da Visão Prev Stael Prata e o
vice-presidente de Investimentos, Planejamento
e Controle, Marcelo Pezzuto, fizeram, em março,
palestra sobre rentabilidade dos perfis e o novo Plano
PreVisão na Avisão, entidade que reúne empregados e
aposentados do Grupo Telefonica. A proximidade com a
associação é fundamental para a disseminação de informações
corretas e para reafirmar o compromisso da Visão Prev com o
aprimoramento constante de seu atendimento.

Fóruns para troca de experiências
e representação institucional

Comunicação lúdica e descomplicada
O blog do Programa Visão educa está há quatro anos no ar e, neste
período, se tornou um instrumento indispensável para a divulgação
de conteúdos sobre educação financeira e previdenciária de modo
dinâmico e interativo. Pelo canal Educa News, os Participantes
têm vídeos exclusivos sobre portabilidade e documentação, além
de link para o game Bate Bola financeiro. O canal Quer orientação
Financeira oferece gratuitamente orientação específica e de forma
sigilosa por e-mail. Além disso, há planilhas de orçamento, Cartilha
de Planejamento Financeiro, folhetos dos planos e histórias em
quadrinhos, informações e vídeos sobre os planos e depoimentos
de Participantes.

A Visão Prev participou em setembro do ii
Fórum 2014 dos Profissionais de Fundos de
Pensão, encontro que contou com a presença de
representantes do setor. A pauta incluiu temas
como a reposição de renda na aposentadoria,
cenários econômicos, novos desenhos de planos,
recertificação de dirigentes e programas de educação
previdenciária. O encontro é uma oportunidade
para incentivar o intercâmbio de conhecimento
e experiências. Também esteve presente ao 35º
Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão,
realizado na cidade de São Paulo, em novembro,
principal fórum de discussão e interlocução do setor.
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Comunicação

eM MOViMenTO
Para apoiar a consecução dos objetivos estratégicos da Visão Prev, suas iniciativas de gestão
e, principalmente, para levar aos Participantes e Patrocinadoras informação de qualidade, em
tempo certo, informação que gera percepção de valor e, por isso, torna-se importante elemento
para o relacionamento dos Participantes com a Entidade, a Visão Prev trabalhou em várias
frentes de comunicação.
O foco de 2014 foi melhorar o processo de comunicação com os Participantes. Procuramos tornar
nossa linguagem mais simples e acessível e buscamos também conhecê-los melhor. Avançamos
bastante, mas ainda temos um bom caminho pela frente, sobretudo no conhecimento mais
detalhado do participante Ativo.
Do cuidado, reestruturação e análise das bases de dados para uma comunicação mais dirigida,
passando por ouvir mais e melhor os Participantes, buscando tornar a Visão Prev efetivamente
mais próxima, até as plataformas de comunicação on e oﬀ line, o ano de 2014 foi marcado por
uma comunicação mais ágil e em movimento.
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informação de melhor qualidade para uma
comunicação mais eficiente
Em 2014, a área de Comunicação da Visão Prev realizou um
estudo estatístico com objetivo de mapear os Participantes da
Entidade por classificação (ativos e seus segmentos e assistidos),
principais interesses e outras variáveis para melhor qualificar a
base de dados. Alinhada a esse movimento, uma campanha de
mobilização pela atualização e enriquecimento dos cadastros foi
realizada com o objetivo de atualizar e complementá-los com
informações que auxiliem na segmentação, direcionamento e
identificação de informações sobre o universo de Participantes.
A primeira fase da campanha, que aconteceu em setembro de
2014, contou com retorno de 1.499 Participantes, sendo 60%
Ativos, 28% Assistidos, 8% Autopatrocinados e 4% BPDs,
amostra suficiente para a realização das primeiras análises
e ajustes para uma comunicação mais alinhada e dirigida às
diversas características do universo de Participantes.

Visão Mais Perto
Uma ação que deixa bem claro seus objetivos: a ideia é
aproximar a Visão Prev de seus Participantes, Ativos e
Assistidos, por meio de encontros presenciais, incentivando
e ampliando o diálogo e disponibilizando informações sobre
temas direta ou indiretamente relacionados com os planos de
previdência, que sejam de interesse dos Participantes e, por
isso, são eles que definem os temas dos encontros. Na prática,
os encontros se desenvolvem com uma palestra seguida de
Plantão de Dúvidas.
A Visão Mais Perto teve início em setembro de 2014 e já
passou por São Paulo e São José do Rio Preto, reunindo ao
todo 71 pessoas. Os encontros, que foram avaliados com 100%
de excelência (notas 4 e 5), também geraram alto nível de
integração com os Participantes e mais de 220 sugestões de
pauta, principalmente para temas relacionados à Investimentos
(cerca de 70%) e Benefícios (20%).

Trata-se de uma ação periódica que deverá se
desdobrar em encontros, palestras e debates em
diversas cidades do país.
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Aprimoramento contínuo
dos canais eletrônicos
Em 2014, a página principal da Visão Prev na internet recebeu
vários ajustes para tornar sua navegação mais clara e simples.
Com layout mais moderno e melhor estruturado, o portal está
com novas cores, seguindo o novo padrão do Grupo Telefônica.
Tais ajustes fazem parte de um processo mais amplo e
contínuo de aprimoramento de nossos canais de comunicação
eletrônicos, que consolidem o portal como um canal efetivo de
relacionamento da Visão Prev com seus públicos estratégicos.
As modificações já realizadas bem como o mapeamento das
melhorias e evoluções necessárias foi possível pela análise
das respostas dos Participantes às Pesquisas de Satisfação
e, ainda, pela contribuição da AVISÃO: um formulário
de avaliação foi enviado à associação que reúne os
aposentados da Visão Prev, que se encarregou de
aplicá-lo aos associados, tabular as respostas e e
enviar um relatório consolidado para a Visão
Prev. O site foi avaliado quanto ao seu layout,
navegação e conteúdo.

Em 2014, o site recebeu 302.787 visitas.

Avaliação do Canal pelos Participantes:
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É muito bom poder opinar e usar
a minha experiência profissional
para ajudar a aprimorar uma
ferramenta tão útil como o site.
Antonio Carlos Mendonça, do Visão Telefonica.

Relatório Anual 2014 - Visão Prev
Comunicação em Movimento

Mirante é fonte regular de informação
O jornal Mirante é
bastante conhecido dos Participantes. Desde seu
lançamento, há nove anos, o informativo se consolidou com um importante
canal de comunicação e relacionamento com todos os públicos da Visão Prev e,
especialmente, com Ativos e Assistidos. A publicação bimestral também teve seu
projeto gráfico e editorial atualizado há cerca de 2 anos, e prioriza levar informação
relevante sobre os planos, acompanhamento e explicações periódicas sobre os
resultados, datas e eventos importantes, e traz entrevistas com especialistas
sobre investimentos, educação financeira e previdenciária.
Em 2014, foram publicadas sete edições, sendo que a de dezembro foi
inteiramente dedicada ao novo plano PreVisão. Com tiragem atual de 12.460
exemplares e atingindo 74% dos Participantes, o Mirante fica acessível para
qualquer interessado no site da Visão Prev.

Para comunicar, é preciso ouvir:
Pesquisa de satisfação com o Participante.
A Pesquisa de Satisfação com o Participante, realizada em dezembro de 2014, obteve 1.233 retornos, volume
15% inferior ao do ano anterior, sendo a amostra proporcional à representação de cada universo de segmento
de Participantes.
Aplicadas desde 2007, as Pesquisas são um instrumento valioso para verificar a qualidade do atendimentos,
dos canais de comunicação e das iniciativas da Visão Prev.
Elas são uma oportunidade para a Visão identificar o grau de compreensão dos Participantes em relação a
benefícios oferecidos pelos planos administrados. Também mede a percepção em relação ao formato dos
planos, aos empréstimos, aos elementos de atendimento, comunicação e seus canais e instrumentos, além do
programa Visão Educa.
A análise dos indicadores de percepção são consolidados e estudados por todas as áreas da Visão Prev visando
o aprimoramento contínuo da gestão, dos processos e da comunicação com os Participantes.
No geral, os resultados mostram a evolução de percepção positiva praticamente sobre boa parte das frentes
e quesitos avaliados, evidenciando a eficácia dos esforços que foram feitos, especialmente durante o ano
de 2014, em relação aos pontos críticos enfrentados em 2013, quando o impacto da rentabilidade negativa
contaminou a percepção sobre vários dos elementos avaliados na Pesquisa.
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Por outro lado, mostrou aos profissionais da Visão Prev o quão importante é o desafio da informação e da comunicação dirigida,
ágil, que agrega valor e faz a diferença para o Participante. Os resultados da avaliação de 2014 indicam, também, que devemos
evoluir ainda mais neste sentido na comunicação com os participantes Ativos, manter e também avançar no que for possível com
os Assistidos e envidar esforços ainda maiores na gestão e comunicação com os BPDs.
Conheça os principais resultados da Pesquisa em 2014:

Principais indicadores

(*) os indicadores de 2013 foram ajustados à nova metodologia, aplicada em 2014.
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(**) médias calculadas de forma simples, a partir da consolidação dos itens específicos avaliados em cada quesito
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Cuidando do

RELACIONAMENTO
A qualidade, gentileza e eficácia no atendimento às demandas dos
Participantes recebem atenção especial dos 18 profissionais que trabalham
na Central de Atendimento ao Participante da Visão Prev, diariamente, das 7h
às 19h. Seus analistas são continuamente capacitados para responder de maneira
simples e objetiva a todas as ligações recebidas. Para isso, a Visão Prev mantém um
cronograma de treinamentos e cursos, definidos de acordo com os assuntos de maior
destaque e as questões mais frequentes em cada período. Nossa equipe é formada por:

11 DEDICADOS

4 PARA

2 PARA

1 PARA

AO ATENDIMENTO
TELEFÔNICO

E-MAIL E
E CHAT

BACKOFFICES

SUPERVISÃO

Em 2014, os profissionais da Central de Atendimento foram treinados sobre todos os
assuntos recorrentes do cotidiano bem como sobre as mudanças e evoluções nos
Planos, Perfis e outros acontecimentos importantes que impactam os Participantes.
Ao todo foram 20 treinamentos dos mais diversos assuntos, incluindo técnicas de
atendimento e comportamento, Investimentos, Regulamentos e novos Planos.

Todos os treinamentos realizados pelo time da Central de
Atendimento são avaliados pelo Comitê do Programa Visão Educa.
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informação que gera conhecimento
Diariamente, a Central de Relacionamento analisa as reclamações, sugestões e elogios registrados no dia
anterior. Os casos que necessitam de uma intervenção são identificados e resolvidos. Posteriormente, é feito
um contato ativo específico com o Participante.
Além disso, há um relatório mensal que gera um ranking de assuntos e demandas mais encaminhadas à Central
de Atendimento. Com isso é possível tomar decisões e orientar ações para antecipar os questionamentos
do Participante. Em 2014, os temas mais demandados foram: Benefício do Plano (Resgate, Portabilidade e
Aposentadoria), Empréstimos e nova regra de Beneficiários.

Principais números de 2014:
• Ao longo de 2014 foram 50.030 contatos de
Participantes com a Central de
Atendimento,
incluindo contatos ativos. Um aumento de,
aproximadamente, 5% se comparado ao ano de 2013.
• Média de 4.169 contatos mensais.
• Do total anual de contatos, 92% (37.418) foram
motivados por solicitações. Apenas 2% (985) foram
Reclamações. Sugestões, Elogios e outros tipos de
ligações totalizaram 6% (2.470).
• O canal de comunicação mais acessado permanece
sendo o Telefone (65% - 26.647). Em sequência
temos o e-mail (24% - 9.659) e o Chat (10%
- 4.029). Outros tipos de atendimento foram:
Atendimento Pessoal (179) e Extra Canal (359).
• 89% dos questionamentos foram resolvidos na
Central de Atendimento. Do restante, 5% foi sanado
na área de Relacionamento e 6% passou pela análise
das áreas técnicas.
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• O Tempo Médio de Resposta foi de 0,5 dia.
• Aumento na quantidade de contatos ativos
realizados, visando se antecipar às solicitações do
Participante,tais como nos casos de documentação
incorreta, explicação de alteração nas regras
do plano, orientações sobre procedimentos
e em casos esporádicos de alterações
nos processos mensais. Em 2013
foram 3.778 e, em 2014, 9.157,

totalizando um acréscimo
de 142%.
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Pesquisas para aperfeiçoar os serviços
A qualidade do atendimento também é monitorada por meio de pesquisa específica na Central
de Atendimento. Contatos semanais são realizados com Participantes para verificar a postura
do analista no atendimento, sua capacidade técnica, confiabilidade e conhecimento transmitidos,
tempo e eficiência do atendimento. A satisfação com o atendimento recebido é avaliada logo após a
ligação para a Central pelo usuário que pode classificar o serviço em satisfatório, regular e insatisfatório.
As pesquisas permitem determinar a eficácia dos treinamentos oferecidos e os dados são utilizados para
definição de ações estratégicas.

indicadores de satisfação
logo após atendimento telefônico
Muito Satisfeito
Satisfeito
Regular
Insatisfeito
Muito Insatisfeito

75%
18%
4%
1%
2%

indicadores de satisfação –
Pesquisa Atendimento Via Chat

89%

Satisfeito
Insatisfeito

84%

89%
11%

Dúvidas resolvidas
Dúvidas não resolvidas

84%
16%
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Demonstrativos

FINANCEIROS
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inTRODuÇÃO e PRinCiPAis DesTAQues
Balanço Patrimonial - demonstra a posição consolidada do patrimônio no dia 31 de dezembro, sempre em comparação com
o ano anterior. É composto por:
• Ativo: conjunto de bens, direitos e demais aplicações de recursos da Visão Prev.
• Passivo: as obrigações da Entidade para com os Participantes e terceiros, classificadas como Exigível
Operacional, Exigível Contingencial e Patrimônio Social.
Demonstrativo de Mutação do Patrimônio social – mostra, de forma consolidada, todas as variáveis que levaram ao
aumento ou diminuição do patrimônio da Visão Prev no ano em questão, comparando com o ano anterior.
• Adições: recursos que contribuíram para o aumento do patrimônio como, por exemplo, as contribuições
recebidas e a rentabilidade positiva.
• Destinações: recursos que contribuíram para a diminuição do patrimônio como, por exemplo, o pagamento
de benefícios e as despesas administrativas.
Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – indica a variação consolidada do Fundo Administrativo da Entidade
durante o ano, em comparação com o saldo final fundo no exercício anterior. Apresenta as receitas, despesas administrativas,
rentabilidade do período e se houve utilização ou constituição do fundo, para assim formar o saldo final do exercício atual.
Demonstração do Ativo líquido – demonstra a posição patrimonial líquida dos planos de benefício, sempre comparando
com o exercício anterior. É composta por:
• Ativos: bens e direitos dos planos (aplicação dos recursos).
• Obrigações: exigíveis operacionais e contingenciais (que representam as obrigações a pagar dos planos).
• Fundos não Previdenciais: saldos dos Fundos Administrativos e de Investimentos por plano, ao final do
exercício.
• Ativo Líquido: valor destinado à cobertura dos benefícios assegurados pelos planos.
Demonstração de Mutação do Ativo líquido – reflete todas as variáveis que resultaram no aumento ou diminuição do
patrimônio da Entidade, por plano de benefício:
• Adições: recursos que contribuíram para o aumento do patrimônio como, por exemplo, contribuições recebidas
ou rentabilidade positiva.
• Deduções: recursos que contribuíram para a diminuição do patrimônio, como, por exemplo, pagamento de
benefícios e despesas administrativas.
• Fundos não Previdenciais: saldos dos Fundos Administrativos e de Investimentos por plano de benefícios,
ao final do exercício.
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Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios – apresenta o total dos compromissos líquidos dos planos
de benefícios, calculados atuarialmente até a data do Balanço Patrimonial (31 de dezembro), estando representados pelas
Provisões Matemáticas (Benefícios a Conceder, Concedidos, Provisões Matemáticas a Constituir e Equilíbrio Técnico), da
seguinte forma:
• Benefícios Concedidos: compromissos com participantes que recebem benefícios pelo plano,
ou seja, os assistidos.
• Benefícios a Conceder: compromissos com os Participantes que não estão em gozo de benefício pelo plano.
• Provisões Matemáticas a Constituir: total de recursos que necessitam ser aportados aos planos de
benefícios para cobertura dos compromissos (por exemplo, cobertura de déficit).
• Equilíbrio Técnico: suficiência ou insuficiência financeira para cobertura das obrigações
dos planos de benefícios. Seu saldo, quando positivo, significa uma situação financeira superavitária e,
quando negativo, deficitária.

notas explicativas – partes integrantes das Demonstrações Financeiras, descrevem desde a criação da Entidade e sua
evolução, a quantidade e tipos de planos de benefícios e relação das patrocinadoras. Após essa introdução, as Notas resumem
as principais práticas contábeis usadas pela Entidade, indicando os critérios adotados na apropriação das entradas (recursos
recebidos, receitas e rendas) e saídas (recursos utilizados, despesas e deduções), bem como na avaliação dos elementos
patrimoniais, contemplando também qualquer fato relevante que tenham afetado as Demonstrações Contábeis.
Parecer dos Auditores independentes – documento no qual os auditores expressam formalmente sua opinião, de forma clara
e objetiva, sobre as Demonstrações Contábeis e Procedimentos Internos, avaliados com base em uma metodologia específica.
Parecer do Conselho Fiscal – declaração assinada pelos membros do Conselho Fiscal, manifestando a avaliação das
Demonstrações Financeiras do ano, para posterior avaliação pelo Conselho Deliberativo, fazendo ainda, constar
todas as informações complementares que julgarem necessárias.
Manifestação do Conselho Deliberativo – com base no Parecer do Conselho Fiscal, os membros do Conselho
Deliberativo tomam ciência das Demonstrações Financeiras para assim aprovarem seu conteúdo.
Parecer Atuarial – documento elaborado por um atuário, com base nas regras regulamentares,
na legislação, nos dados cadastrais e em hipóteses previamente definidas, no qual informa o
plano de custeio anual, necessário para honrar os pagamentos dos benefícios estabelecidos
pelo Regulamento de cada plano, e manifesta sua opinião sobre os métodos, hipóteses e
resultados obtidos na avaliação atuarial, objetivando assegurar que haja equilíbrio entre
o compromisso atuarial (obrigações) e o patrimônio (recursos) do Plano de Benefícios.
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Balanço Patrimonial

Período: 2014 e 2013 - dezembro - R$ Mil
ATIVO

2014

2013

DISPONÍVEL

302

353

REALIZÁVEL

4.873.594

4.552.487

Gestão Previdencial

13.237

Gestão Administrativa

PASSIVO

2014

2013

9.808

11.092

Gestão Previdencial

5.462

6.526

10.230

Gestão Administrativa

4.339

4.556

18.853

14.399

Investimentos

7

10

Investimentos

4.841.504

4.527.858

105.008

106.016

Fundos de Investimentos

4.743.454

4.426.625

Gestão Previdencial

43.749

50.771

Empréstimos

65.128

69.925

Gestão Administrativa

19.625

15.480

Depósitos Judiciais / Recursais

32.922

31.308

Investimentos

41.634

39.765

4.759.880

4.436.746

4.496.676

4.162.377

4.422.838

4.140.315

EXIGÍVEL OPERACIONAL

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL

PERMANENTE

800

Imobilizado

607

679

Intangível

127

230

Provisões Matemáticas

Diferido

66

105

Benefícios Concedidos

2.515.155

2.374.349

Benefícios a Conceder

1.907.683

1.765.966

73.838

22.062

Resultados Realizados

73.838

22.062

Superávit Técnico Acumulado

73.838

22.062

263.204

274.369

68.228

93.565

170.938

160.000

24.038

20.804

4.874.696

4.553.854

1.014 PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio de Cobertura do Plano

Equilíbrio Técnico

Fundos
Fundos Previdenciais
Fundos Administrativos
Fundos dos Investimentos

TOTAL DO ATIVO

4.874.696

4.553.854

TOTAL DO PASSIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - Consolidado
Período: 2014 e 2013 - dezembro - R$ Mil
Descrição

2014

2013

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

160.000

212.590

-25

34.308
34.308
6.006
1.087
355
26.620
240

8.226
8.226

317
317

5.754
1.007
388
1.077

4
8
-9
100
-78

2. Despesas Administrativas
2.1 Administração Previdencial
Pessoal e encargos
Treinamentos/congressos e seminários
Viagens e estadias
Serviços de terceiros
Despesas gerais
Depreciações e amortizações
Contingências

-23.370
-16.648
-4.752
-143
-39
-7.494
-1.190
-307
-2.723

-21.031
-15.203
-4.258
-123
-48
-7.626
-1.191
-373
-1.584

11
10
12
16
-19
-2
-18
72

-6.503

-5.814

12

-5.299

-4.797

10

-798

-589

35

Despesas gerais

-55

-428

-87

Tributos

-351

-

100

2.3 Administração Assistencial
2.4 Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios
2.5 Outras Despesas

-219

-14

1.464

2.2 Administração dos Investimentos
Pessoal e encargos
Serviços de terceiros

3. Resultado Negativo dos Investimentos
4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3)

-

-39.309

-100

10.938

-52.114

-121

5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)

10.938

-52.114

-121

-

-476

-100

170.938

160.000

7

6. Operações Transitórias
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5+6)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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Demonstração da Mutação do Patrimônio Social
Período: 2014 e 2013 - dezembro - R$ Mil
Descrição

2014

2013

Variação (%)

4.436.746

5.314.791

-17

1. Adições
(+) Contribuições Previdenciais
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial
(+) Receitas Administrativas
(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa
(+) Constituição de Fundos de Investimento

685.008
81.085
566.381
7.688
26.620
3.234

112.433
104.207
8.226
-

509
-22
100
-7
100
100

2. Destinações
(-) Benefícios
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial
(-) Constituição de Contingências - Gestão Previdencial
(-) Despesas Administrativas
(-) Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Administrativa
(-) Constituição de Contingências - Gestão Administrativa
(-) Reversão de Fundos de Investimento

(376.189)
(350.701)
(2.118)
(20.647)
(2.723)
-

(984.568)
(356.250)
(559.178)
(6.254)
(19.446)
(39.309)
(1.584)
(2.547)

-62
-2
-100
-66
6
-100
72
-100

3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)
(+/-) Provisões Matemáticas
(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício
(+/-) Fundos Previdenciais
(+/-) Fundos Administrativos
(+/-) Fundos dos Investimentos

308.819
268.836
51.776
(25.965)
10.938
3.234

(872.135)
(700.733)
(58.796)
(57.945)
(52.114)
(2.547)

-135
-138
-188
-55
-121
-227

14.315

(5.910)

-342

14.315
4.759.880

(5.910)

-342

4.436.746

7

A) Patrimônio Social - Início do Exercício

4. Operações Transitórias
(+/-) Operações Transitórias
B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
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Parecer do Conselho Fiscal
No cumprimento de suas atribuições legais e estatutárias, em 04 de Março, reuniram-se na sede da Visão Prev Sociedade
de Previdência Complementar, os membros do Conselho Fiscal: Alexandre Cruz Alves, Alfredo Sirufo, Alipio Alves Torres
Junior, João Orlando Lima Carneiro, Leonardo Kenji, Marcelo Barbosa Correa, Miguel Mantovani Junior e Rodrigo Rossi Monari,
sob a presidência da Sra. Diana Policarpo Damião Choucair Ramos, 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 2014. Com base nas análises procedidas, nos esclarecimentos apresentados e no Parecer dos Auditores
Independentes – Ernst & Young Auditores Independentes SS datado de 25 de Fevereiro de 2015, 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 2014, do período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014, motivo pelo qual por unanimidade,
manifestaram-se favorável à sua aprovação.
São Paulo, 04 de Março de 2015.

Diana Policarpo Damião Choucair Ramos
Presidente do Conselho
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Manifestação do Conselho Deliberativo
EXTRATO DE ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA VISÃO PREV SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR, REALIZADA EM 10.03.2015
DATA, HORA e LOCAL: Reunião realizada no dia 10 de Março de 2015, às 09:30 horas, na cidade de São Paulo,
COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Gilmar Roberto Pereira
Camurra e secretariados por Elaine Cristina Turatti.
Aprovação das Demonstrações Contábeis Consolidadas 2014 e Apresentação da Auditoria Externa: O Vice Presidente de
Investimentos, Planejamento e Controle Marcelo Pezzutto fez a apresentação do balanço patrimonial da Visão Prev dos
exercícios de 2014 e 2013. Na sequência, os auditores externos da Ernst & Young, apresentaram parecer, que foi emitido sem
ressalvas, sobre as demonstrações contábeis do exercício social de 2014, e a Presidente do Conselho Fiscal, Diana Damião
Choucair Ramos, apresentou o Parecer do Conselho Fiscal, manifestando-se favorável à aprovação, pelo Conselho Deliberativo,
das demonstrações contábeis do exercício social de 2014. Após as apresentações e os esclarecimentos, o Conselho aprovou as
demonstrações contábeis do exercício social de 2014.
São Paulo, 10 de Março de 2015

Gilmar Roberto Pereira Camurra
Presidente
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Órgãos de Administração e de Controle
Conselho Deliberativo

CONSELHO FISCAL

Gilmar Pereira Camurra
Presidente

Diana Policarpo Damião Choucair Ramos
Presidente

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira
Conselheiro
Paula Bragança França Mansur
Conselheira
Sandra Maria Gomes de Lima
Conselheira
Vasco Gruber Franco
Conselheiro

Alexandre Cruz Alves
Conselheiro
Marcelo Barbosa Correa
Conselheiro
Alipio Alves Torres Júnior
Conselheiro
João Orlando Lima Carneiro
Conselheiro
Rodrigo Rossi Monari
Conselheiro

Emílio José Fezzi
Representante eleito pelos Participantes e Assistidos
Dorival Goes
Representante eleito pelos Participantes e Assistidos
Sueli Meschke MS Rodrigues
Representante eleito pelos Participantes e Assistidos

Miguel Mantovani Júnior
Representante eleito pelos Participantes e Assistidos
Leonardo Kenji Ribeiro Kitajima
Representante eleito pelos Participantes e Assistidos
Alfredo Sirufo Colosimo
Representante eleito pelos Participantes e Assistidos

VISÃO PREV
Stael Prata Silva Filho
Presidente
Alvaro José Camassari de Gonzaga
Vice-presidente de Previdência
Marcelo Domingos Pezzutto
Vice-presidente de Investimentos, Planejamento e Controle
João Marcos Ruzzante
Diretor de Investimento e Planejamento
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Canais de Relacionamento Visão Prev
(11) 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
Hotsite Relatório: http://www.relatorioanualvisaoprev.com.br
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