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editorial

Ser responsável e transparente sempre
omprometimento e transparência. Valores trabalhados
dia após dia e que motivam a razão de ser da FUNCEF: administrar, com excelência, planos de benefícios para pro-

mover segurança e qualidade de vida.
O nosso compromisso com o participante não é apenas um discurso. A responsabilidade que permeia os 37 anos de vida da Fundação
tem ação literal e o objetivo de manter preservado um patrimônio
previdenciário que atualmente se aproxima dos R$ 55 bilhões, mes-

desde 2008.
Salvaguardar o pagamento de benefícios – obrigação da Fundação
cumprida rigorosamente todo dia 20 de cada mês – passa pela administração rigorosa dos recursos dos planos e pela execução de medidas estruturantes e prudenciais adotadas ao longo da última década,
que traduzem a preocupação em adaptar a Fundação às mudanças e
alcançar um equilíbrio condizente às metas atuariais.
Nesse contexto, é pelo participante e para o participante que envidamos nossas energias e esforços cotidianos transmitidos em forma de conteúdo por meio dos canais da Fundação. A comunicação
aberta e a multiplicação de conhecimento e evidenciam o valor da
FUNCEF em ser transparente e é fundamental para que tenhamos
participantes seguros e bem informados diante das questões cíclicas
e desafiadoras inerentes ao universo previdenciário.
revista FUNCEF

é pelo participante e
para o participante
que envidamos nossas
energias e esforços
cotidianos transmitidos
em forma de conteúdo
por meio dos canais
de comunicação
da Fundação.

mo diante das adversidades econômicas enfrentadas na economia

Boa leitura!

Carlos Alberto Caser

Diretor-presidente da FUNCEF
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Quer enviar sugestões, dúvidas
e críticas para nossa revista?
Mande seus comentários para
revista@funcef.com.br
OPÇÃO PELO FORMATO DIGITAL Para
ler a Revista FUNCEF somente no formato
digital, basta acessar o Autoatendimento
em www.funcef.com.br, seção Serviços/
Opção de recebimento da revista e clicar
em "Não" e "Salvar". Pode-se fazer a solicitação também pelo canal Fale Conosco
ou pela Central 0800 706 9000 .

eXPediente
diretoria eXecutiva

Carlos Alberto Caser
diretor-Presidente

Carlos Augusto Borges

diretor de Participações
Societárias e imobiliárias

Maurício Marcellini Pereira
diretor de investimentos

revista FUNCEF

Max Mauran Pantoja da Costa
diretor de Planejamento e
controladoria

Délvio Joaquim Lopes de Brito
diretor de benefícios

Antônio Augusto de Miranda e
Souza
diretor de administração

conSelHo deliberativo

4
Nº 72

Joaquim Lima de Oliveira
Presidente

10
12
14

SEU PATRIMÔNIO
Soluções inovadoras e
eficiência nos negócios

Cursos na Universidade CAIXA
Boleto em atraso tem versão
online

SEU BENEFÍCIO
Conheça bem o seu plano de
previdência complementar
CAPA
Planos sólidos e sustentáveis
ENTREVISTA
É importante ser criterioso
ao consumir informações
ESPECIAL
Informação a serviço da
transparência

conSelHo fiScal

Regina Maria da Costa Britto
Pereira
Presidente

Sérgio Pinheiro Rodrigues
Alexsandra Camelo Braga
Jairo Dantas
conSelHo editorial

Geraldo Aparecido da Silva
Antônio Augusto de Miranda e
Souza
Délvio Joaquim Lopes de Brito
Max Mauran Pantoja da Costa
Paulo César Campos
Umberto Conti

FIQUE POR DENTRO
Visitas à FUNCEF
Saiba mais sobre Finanças

BEM-VIVER
Orçamento doméstico sob
controle

Demósthenes Marques
Esteves Pedro Colnago Junior
Gilson Tavares Costa
Herbert Otto Homolka
Antonio Luiz Fermino

coordenador

16

Dramas e segredos
na literatura

18

ARTIGO

19

DIVIRTA-SE

Longevidade e a importância
da FUNCEF na vida dos
aposentados e pensionistas
Previdente e Atuária em:
Fácil, prático e rápido

comunicaÇÃo Social

Valéria Bressan de Souza
coordenadora

Textos: Evando Peixoto,
Francisco Rodrigues, Luara
Nunes e Milena de Macedo

Leiaute: Filipe Pataro, Gustavo
Nakashoji e Hian Carvalho
Colaboradores: Denise Reis,
Mário Henrique Figueiredo e
Cris Dias

proJeto grÁfico e diagramaÇÃo
Liberdade de Expressão
Impressão: Bangraf

Tiragem: 117.650 exemplares

Esta publicação, bimestral e
gratuita, é impressa em papel
certificado, cuja produção não
agride o meio ambiente

fundaÇÃo doS economiÁrioS
federaiS – funcef

SCN, Qd. 2, Bl. A, 11º, 12º e
13º andares – Ed. Corporate
Center, Brasília(DF).
CEP: 70712-900.

Central de Relacionamento:
0800 706 9000

J

á imaginou ir ao supermercado e ao final das compras o
operador de caixa anotar seus
itens um a um em um caderno? E
no trabalho, já pensou como seria
pesquisar dados de um cliente sem
um sistema informatizado? Tais
rotinas tomariam um tempo substancial na vida das pessoas se não
existissem tecnologias de informação e comunicação.
As Tecnologias da Informação
e Comunicação (TICs) se tornaram
fundamentais na sociedade moderna e o setor se torna cada vez mais
estratégico para o desenvolvimento econômico, na medida em que
proporciona segurança, aumento
da produtividade, otimiza processos e cria soluções inovadoras para
diferentes realidades da indústria.
(Leia mais no QRCode)

Investimentos FUNCEF – Diante das oportunidades, a FUNCEF
investe em sete fundos focados em
Tecnologia da Informação e da Comunicação, com destaque para desenvolvimento ou implementação
de tecnologias operacionais em
segmentos como saúde, agronegócios, comércio eletrônico, automação bancária e softwares de gestão.
De acordo com Jorge Nobre,
coordenador da área de Desenvolvimento de Negócios, a estratégia
dos fundos consiste em prospectar
oportunidades de investimento
em empresas inovadoras, com alto
potencial de crescimento, e que
tenham seu modelo de negócio
já estabelecido em seus nichos de

atuação. “Todos os investimentos
da Fundação têm uma coerência.
Buscamos investir em setores que
venham destravar gargalos para o
desenvolvimento do país. A produtividade das empresas hoje é
um fator que precisa ser melhorado para aumentar nossa competitividade, tanto internamente
quanto no mercado internacional.
No setor de TICs, alocamos em empresas que produzam tecnologias
que as diferenciem em seus mercados e que tenham modelos de
negócios já testados e utilizados
em larga escala por grandes clientes”, explica.

"A produtividade
das empresas hoje é
um fator que precisa
ser melhorado para
aumentar nossa
competitividade,
tanto internamente
quanto no mercado
internacional."
O primeiro investimento em
fundos de Venture Capital e Private
Equity, ou seja, que aplicam em empresas de pequeno e médio portes,
ocorreu em 2007 e desde então a
Fundação se comprometeu a investir cerca de R$ 201 milhões no
setor, o que representa 0,4% dos
recursos garantidores. A Fundação
já investiu aproximadamente R$ 72
milhões em 24 empresas. O montante comprometido representa

aproximadamente 1,3% da carteira
de participações da FUNCEF.
Tais fundos têm alto potencial
de retorno e, consequentemente,
um risco mais elevado. Embora
possuam montantes menores de
capital comprometido e valores
médios, os fundos de investimentos contribuem para a diversificação da carteira da FUNCEF.
Dentre as empresas investidas, destaca-se a Navita, do Fundo de Investimento em Participações Capital Tech, que desde
2003 entrega soluções completas
de gerenciamento de telecomunicações corporativas e apresenta
solução integrada para empresas
de telecomunicações. Desde 2011
a companhia registrou um crescimento médio anual der 45% e estima-se para 2014 uma receita de
R$24,5 milhões. A empresa tem
parcerias relevantes como Claro,
Nextel, Oi, Tim e Vivo.
Em 2013, a FUNCEF aprovou
investimento em mais dois fundos voltados para tecnologia: o
FIP Capital Tech II e o FIP FIPAC
II, que são focados em investimentos em TICs para saúde, biotecnologia, tecnologia limpa e
educação, com alto grau de inovação tecnológica. O capital comprometido para os dois fundos foi
de R$80 milhões, sendo R$40 milhões para cada um deles.
 TI: mercado
promissor.

Seu patrimônio

A Fundação investe em empresas que atuam no setor de Tecnologia
da Informação e Comunicação
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Soluções inovadoras e eficiência nos negócios
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bem-viver

Orçamento doméstico sob controle

Um aspecto importante é ajustar o planejamento financeiro
à realidade de cada um. Pode-se obter crédito sim, mas com
inteligência e voltado para agregar benefícios
Foto: Comunicação FUNCEF

“Por exemplo, quando vamos fazer uma viagem temos
que nos organizar com relação a horários, percursos,
hospedagem. O mesmo vale com as finanças. Claro que
esse planejamento não pode ser tão rígido, senão será
difícil cumpri-lo, mas deverá conter um início, meio
e fim. Uma vez pronto é necessário comprometimento para que seja colocado em prática. O planejamento pode ser familiar, em que há uma troca de ideias,
ou sozinho, onde há o compromisso do indivíduo
com ele mesmo”.
Crédito inteligente se encaixa na planilha –
Ao contrário do que muitos imaginam, dentro do planejamento das finanças pessoais podem existir parcelas de empréstimo. Mas, cuidado! Tomar crédito
deve ser uma atitude muito bem pensada para não
desestabilizar todo seu projeto de orçamento doméstico. Se for para contrair endividamento, primeiro

Segundo Rogério Olegário do Carmo planejamento é o
segredo para ter uma vida financeira equilibrada

O
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de receitas/despesas. Depois, deve ser algo que adicione benefícios a sua vida e que gere riquezas e não
um item adquirido apenas para satisfazer um sonho

rganizar a vida financeira não é um passe de

consumista. Vale ressaltar que os desejos de consumo

mágica. É uma construção diária que requer

podem fazer parte do cotidiano das pessoas, desde

foco e força de vontade. Nesse contexto, o

que comprá-los não comprometa os planos de cons-

mais importante é manter esses dois aspectos ajusta-

6

é preciso encaixar as parcelas da dívida na planilha

truir uma vida tranquila.

dos à realidade de cada um, em especial pelo fato de

Após conversas com a família e amigos da CAIXA,

que as metas traçadas para o presente e para o futuro

Ercília Peixoto, aposentada de Brasília (DF), resolveu

devem ser compatíveis com o orçamento doméstico e

utilizar uma das linhas de crédito disponibilizadas

a capacidade de pagamento de dívidas do indivíduo.

pela FUNCEF. “Precisava comprar um carro para o

Olhar dessa forma para o planejamento financeiro evi-

meu filho e na época faltava uma parte para pagá-lo à

ta frustração e permite conquistar bons resultados.

vista. Como não queria cair nos juros da concessioná-

Para o especialista em administração financeira

ria, optei pelo Credinâmico para complementar o que

e mercado de capitais pela Fundação Getúlio Vargas

faltava e ficou muito mais em conta”, diz ressaltando

(FGV), Rogério Olegário do Carmo, o segredo para uma

que, por precaução, restringiu-se a pegar o estrita-

vida financeira equilibrada é um só: planejamento.

mente necessário.

Foto: Arquivo Pessoal
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Atenta à questão do crédito consciente, a
FUNCEF, que disponibiliza empréstimos aos participantes pela plataforma www.credinamico.com.br,
dispõe de informações relevantes sobre empréstimo responsável tanto no site do Credinâmico quanto no portal de educação financeira e previdenciária da Fundação (www.futurodagente.com.br).
Mais do que isso, a Fundação impõe limite de comprometimento de renda, relacionado à margem consignável, de modo que os tomadores não despen-

Ercília Peixoto fez as contas antes de pegar um empréstimo

dam a totalidade de seus recursos em pagamento
de empréstimos.
Equilíbrio financeiro gera tranquilidade –

com dívidas e preocupações financeiras gera muita

Saliente-se que ter as finanças pessoais sob controle é,

tensão e as pessoas acabam até adoecendo”, diz Car-

sem dúvida, um alívio para o bolso, mas as vantagens

mo e completa: “Nada mais é do que trocar o ‘ter’, de

dessa condição não param por aí. O equilíbrio financei-

ter coisas, ter bens, por ‘ser’, de ser feliz, ser alegre,

ro também gera tranquilidade. “Psicologicamente fa-

saudável e amoroso”.

Quero ter equilíbrio financeiro.
Por onde posso começar?

Para não esquecer

Para iniciar a caminhada – ou se manter nela – rumo
a uma vida economicamente estável, vale voltar a atenção para instrumentos bastante úteis como explica o
especialista em administração financeira e mercado de
capitais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rogério
Olegário do Carmo. “Um bom livro de educação financeira pode ser o começo para quem não tem afinidade
com o assunto. Alternativas que ajudam seriam a planilha de gastos no computador, softwares e aplicativos de
controle ou até mesmo anotações em um caderno. Lembrando que os gastos mensais nem sempre são iguais,
então o planejamento tende sempre a mudar”.

Para ter uma vida financeira
equilibrada é preciso:

Consultoria Financeira – Uma ferramenta de
destaque para a organização orçamentária é a Consultoria Financeira disponível na plataforma de educação
financeira e previdenciária da FUNCEF, Futuro da Gente (www.futurodagente.com.br). O serviço é gratuito
e dispõe de especialistas preparados para orientar na
condução das finanças, tanto para aqueles que estão no
vermelho quanto para aqueles que querem se manter
no azul. O serviço é personalizado de acordo com o perfil de cada usuário.

•

Compreender que o equilíbrio financeiro
não é um passe de mágica. É uma construção diária que requer foco e força
de vontade.

•

Perceber que o segredo para uma vida financeira
equilibrada é o planejamento.

•

Observar que o crédito inteligente pode caber
no seu orçamento. O que não combina com equilíbrio orçamentário é uso de empréstimos para
realizar sonhos de consumo, em geral imediatistas.

•

Entender que ter as finanças pessoais sob controle significa também ter tranquilidade, o que
contribui para garantir a qualidade de vida
das pessoas.
 Faça a leitura do QR Code abaixo e confira
a entrevista completa com o especialista em
administração financeira Rogério Olegário
do Carmo. Baixe o aplicativo para leitura do
QR Code, gratuitamente, em lojas virtuais.

revista FUNCEF
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seu benefício

Conheça bem o seu plano de previdência
complementar
Compreender as regras do plano é importante para realizar um
planejamento adequado da aposentadoria

revista FUNCEF
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onhecer o plano de benefícios é importan-

(www.funcef.com.br), é o simulador de benefícios.

te para que o participante fique por dentro

Nele, o usuário pode fazer uma prospecção de ren-

de tudo que envolve sua perspectiva futura

da vitalícia no Novo Plano e no REB, considerando as

quanto à aposentadoria complementar. Ciente dos

condições cadastrais, percentual de contribuição atual

seus direitos e deveres, ele pode planejar a acumula-

informado no simulador, possíveis aportes e o valor a

ção de recursos no saldo de conta, enquanto for em-

ser concedido de acordo com a idade. Quanto ao REG/

pregado da ativa, e a melhor utilização do benefício

Replan, por ser um plano de benefício definido, o valor

suplementar, na condição de assistido.

já foi estipulado na data da adesão, conforme prevê a
Resolução CGPC nº 16/2005.

Simule seu beneficio complementar – Uma

O simulador é uma ferramenta que permite ob-

alternativa bastante útil, que contribui com o pla-

servar, por meio de projeção, se os ganhos futuros

nejamento para a aposentadoria, disponibiliza-

estarão compatíveis com o que se deseja. É possível

da na seção Autoatendimento do site da Fundação

identificar se o percentual de contribuição no pla-

Ressalte-se que a patrocinadora acompanha
as contribuições dos participantes do REB em
até 7% e do Novo Plano em até 12% do total da

Incorporação do REB
ao Novo Plano
O processo de incorporação do REB pelo
Novo Plano avança gradativamente para sua

folha de salários de participação.

concretização. No dia 10 de abril de 2014, uma

Obtenha incentivo tributário – É im-

da FUNCEF e da CAIXA reuniu-se com o en-

portante se atentar para o fato de que, ao
contribuir para a previdência complementar,
o participante tem incentivo tributário no
Imposto de Renda, uma vez que as contribuições feitas para o plano podem ser deduzidas
dos rendimentos anuais até o limite de 12%.
No Autoatendimento, há um simulador de
aporte que o auxilia a alcançar, se for o caso,
o máximo percentual em benefício fiscal. Essa
opção é válida somente aos que apresentarem
a declaração de IR no modelo completo.
Proteja sua família – A família é o bem
mais precioso que uma pessoa pode ter.
Protegê-la é tão importante quanto proteger a si mesmo. Assim, é fundamental que
o participante mantenha sempre o cadastro de dependentes atualizado para que, em
caso de necessidade, eles estejam cobertos
pelo benefício de risco.

seu benefício

no está ajustado ao benefício a ser recebido.

comissão formada por dirigentes e gestores
tão Superintendente Nacional de Previdência
Complementar, José Maria Rabelo, com o objetivo de buscar progressos para o assunto e a
construção de uma proposta que defina a metodologia referente à incorporação.
Na ocasião, o Superintendente comprometeu-se
a dar prioridade ao assunto por entender que é um
desejo dos integrantes do plano de benefícios REB,
da CAIXA e da FUNCEF. Na reunião foi estabelecida
a criação de um grupo técnico e definida uma agenda de trabalho a fim de buscar uma alternativa para
viabilizar a incorporação.
Os próximos passos serão a deliberação da
proposta na Diretoria Executiva e no Conselho
Deliberativo da Fundação, na CAIXA,

no

Ministério da Fazenda e no Departamento de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais
(Dest) do Ministério do Planejamento e posterior
encaminhamento e aprovação na Previc.
Histórico - A incorporação do REB ao Novo
Plano havia sido aprovada pela Diretoria

Uma das formas de estar

Fundação, assim como pelos conselhos Diretor

por dentro do plano é ler

e de Administração da CAIXA, em 2009. Depois,

o regulamento completo

o processo seguiu para o Ministério da Fazenda

no site da Fundação (www.

e para o Departamento de Coordenação e

funcef.com.br), na área de

Governança das Empresas Estatais (Dest) do

Planos e Serviços. No docu-

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,

mento, é possível se informar sobre contri-

onde ficou em avaliação. Em fevereiro de 2014, o

buição, benefícios, Institutos (Portabilidade,

Dest emitiu manifestação para que fossem defi-

Autopatrocínio, Benefício Proporcional Dife-

nidos critérios de transição como, por exemplo, a

rido e Resgate) e outros tópicos.

destinação de Fundos e Reserva de Contingência.

revista FUNCEF

Executiva e pelo Conselho Deliberativo da
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Planos sólidos e sustentáveis

A segurança e a solidez alcançadas pelos planos de benefícios
da FUNCEF decorrem de medidas estruturantes e prudenciais
adotadas ao longo de mais de uma década

A

FUNCEF administra os planos de benefícios REG/
Replan (nas modalidades
Saldada e Não saldada), REB e Novo
Plano. Juntos, os três somam mais
de 136 mil participantes e patrimônio da ordem de R$ 55 bilhões.
Ao longo de seus 37 anos de
existência, completados em 1º de
agosto, a Fundação jamais deixou
de honrar o seu compromisso de
pagar aposentadorias e pensões
todo dia 20 de cada mês.
Esse histórico de instituição sólida e capaz de oferecer segurança
aos seus participantes mantém-se
preservado no presente e projeta-se para o futuro, a despeito das
intempéries que as entidades de
previdência complementar passaram a enfrentar, desde 2008, para
alcançar em seus investimentos
rentabilidade condizente com suas
metas atuariais.
Apesar do desequilíbrio técnico decorrente desses anos de crise,
inclusive com indicação da possibilidade de proposição de plano de
equacionamento de déficit no REG/
Replan (Saldado e Não saldado), no
próximo ano, os planos de benefícios apresentam solidez e capacidade de seguir cumprindo os compromissos com os participantes.
A confiança na sustentabilidade dos planos de benefícios se
assenta na convicção de que os investimentos estão adequadamente estruturados para voltarem à
trajetória de resultados alinhados
com a meta atuarial, na medida em
que se der a superação do cenário
adverso imposto pela crise econô-

mica global. Conforme salienta o
presidente da Fundação, Carlos Caser, “essa certeza decorre também
do fato de os planos terem sido, ao
longo dos últimos anos, adequados
ao perfil da massa de participantes
e à realidade do sistema de previdência complementar fechada”.
Caser se refere às mudanças

A confiança na
sustentabilidade dos
planos de benefícios se
assenta na convicção de
que os investimentos
estão adequadamente
estruturados para
voltarem à trajetória
de resultados alinhados
com a meta atuarial
ocorridas desde 2003, quando foi
criado o Grupo de Trabalho (GT)
tripartite (que reunia representantes da Patrocinadora, da Fundação
e dos participantes), para apontar
soluções aos problemas que colocavam em risco a sustentabilidade
dos planos e para promover adequações à nova legislação (Leis 108
e 109, de 2001).
A instituição do GT que formulou a proposta de Saldamento do
REG/Replan e criação do Novo Plano foi viabilizada pelo desfecho da
negociação acerca do pagamento de
antiga dívida da Patrocinadora com
a Fundação. A dívida foi quitada, em
abril de 2003, no valor de R$ 2,7 bilhões e o recurso foi direcionado à
cobertura de custos com a reestruturação dos planos.

Medidas de adequação – O
processo de Saldamento do REG/
Replan e de implantação do Novo
Plano ensejou a adoção de uma séria de medidas de adequação dos
planos de benefícios, algumas delas previstas na proposta do GT,
caso da retirada do limite de idade
mínima de 55 anos para concessão
de benefício integral e dos reajustes reais para os benefícios saldados, tanto a título de incentivo ao
Saldamento quanto em decorrência da aplicação da regra estabelecida no Artigo nº 115 do regulamento do REG/Replan Saldado,
referente ao Fundo para Revisão
de Benefícios.
A retirada do limite de idade
mínima de 55 anos para concessão
de benefício integral contemplou
participantes de todos os planos. O
custo para a implementação dessa
medida, em valor atualizado, é da
ordem de R$ 5,5 bilhões.
No Saldamento, foram concedidos reajustes de até 10,79% e de
4% nos valores das reservas e dos
benefícios saldados. A aplicação da
regra do Fundo para Revisão de Benefícios resultou em reajustes de
3,54% em 2007, de 5,35% em 2008,
de 1,08% em 2010 e de 2,33% em
2011. Tudo considerado, o reajuste
real nos benefícios saldados totalizou até 30%, ao custo atualizado de
R$ 7,7 bilhões.
Desde o Saldamento e a implantação do Novo Plano, em 2006, foram adotadas também imprescindíveis medidas de prudência, para
maior garantia à sustentabilidade
dos planos de benefícios. Ocorre-

Tábuas X risco – As adequações
de Tábuas de Sobrevida são necessárias para que, ao longo do tempo,
não ocorram desequilíbrios entre
os recursos dos planos e os compromissos assumidos com o pagamento de benefícios. As tábuas
medem o risco representado pelo
fator expectativa de vida. Busca-se,
a cada mudança de tábua, adotar a
que seja mais adequada à longevidade da massa de participantes.
Taxa de juros – A FUNCEF adota
desde 2008 a taxa de juros de 5,5%
para meta atuarial. Até então, essa
taxa era de 6%. A redução buscou
ajustar a projeção de rentabilidade para os investimentos à ten-

sos. Nele, o custo do plano é distribuído de forma mais equânime ao
longo do tempo, fazendo com que
as contribuições oscilem menos.
É mais adequado para planos que
já não recebem adesão de novos
participantes, como o REG/Replan,
que está fechado desde 1998.
Governança e controle – As
medidas de adequação dos planos
de benefícios foram acompanhadas do processo de modernização
da governança da Fundação e da
elevação do nível de segurança
técnica das informações. A criação
das coordenações de Cadastro e de
Atuária e Planejamento Previdenciário deram amplitude e qualidade aos dados cadastrais e aderência
às premissas atuariais.
Foram tomadas ainda iniciativas visando a excelência contábil e
o aprimoramento do controle sobre
as despesas administrativas e sobre o
contencioso jurídico, variantes também relevantes para o dimensionamento do patrimônio e das obrigações dos planos de benefícios.

Custeio do REG/Replan – Já
a alteração do método de custeio
do REG/Replan Não saldado, de
Crédito Unitário Projetado (PUC)
para Agregado, ocorrida no final
de 2010, buscou dotar o plano de
um processo de capitalização mais
estável, sem risco de oscilações
bruscas nos percentuais de contribuição, para maior segurança e
tranquilidade aos seus integrantes.
O método Agregado, ao contrário do PUC, leva em consideração
o estoque de recursos do plano e
arrecada dos participantes e da Patrocinadora apenas o que realmente falta para cobrir os compromis-

Medidas de adequação dos planos
Adequação dos Planos

2006

2007

2008

Limite de idade
MEDIDAS DE PRUDÊNCIA
- Tábua (adoção da AT-83) ¹

2009

3.715

-

-

1.725

2.363

-

1.725

650

-

-

2010

2011

Total

Total Atualizado

-

-

-

3.715

5.578

316

88

-

4.492

6.606

-

-

2.375

3.549

- Tábua (adoção da AT-2000)

-

-

-

316

-

-

316

416

- Tábua (Winklevoss) ²

-

70

-

-

-

-

70

103

- Redução da taxa de juros

-

1.644

-

-

-

-

1.644

2.427

- Método de Financiamento

-

-

-

-

88

-

88

112

Reajustes reais benefícios saldados

2.119

556

1.818

-

315

760

5.568

7.798

- Reajuste 10,79% e 4%

2.119

-

831

-

-

-

2.951

4.291

- Reajuste Fundo de Revisão
Total

Reajuste Fundo de Revisão (Corrigido)

-

556

987

-

315

760

2.617

3.507

7.559

2.919

1.818

316

403

760

13.774

19.982

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Total

-

820

1.385

-

399

903

3.507

¹ Em 2006 ocorreu a alteração da AT-49 para a AT-83 agravada em 2 anos. Em 2007 ocorreu o desagravamento da AT-83
² Alteração da Tábua de invalidez IAPB 1957 para a Winklevoss.
Em 2012 e 2013 não houve medidas de adequação.

matéria de capa

dência de rebaixamento das taxas
de juros reais praticadas no país e
antecipou também o cumprimento de exigência estabelecida pelo
Conselho Nacional de Previdência
Complementar (CNPC), segundo a
qual os fundos de pensão deverão
reduzir gradativamente as taxas de
juros até atingir 4,5% em 2018. A de
5,5% teria que ser adotada, obrigatoriamente, a partir deste ano.

revista FUNCEF

ram três mudanças de Tábuas de
Sobrevivência e uma redução na
meta atuarial (6% para 5,5% a.a.),
com implicações em todos os planos. Foi feita também a mudança
do método de custeio do REG/Replan Não Saldado. Em valor atualizado, o custo total dessas medidas
prudenciais foi de R$ 6,6 bilhões.
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entrevista

É importante ser criterioso ao consumir informações
Em entrevista à Revista FUNCEF, o professor de comunicação
empresarial, mídia e gestão de crise, João José Forni, fala sobre
os desafios e o papel da comunicação e da informação no âmbito
das organizações
Foto: Arquivo Pessoal

"Do ponto de vista de
um fundo de pensão,
o participante
deve pesquisar
nas fontes oficiais,
no site, revista e
demais canais da
entidade antes
de compartilhar
Professor João José Forni: é um equívoco achar que as mídias sociais constroem a
informação básica do mundo

revista FUNCEF
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informações
erradas."

s novas tecnologias e

professor de comunicação em-

por um lado, mas problemático

as transformações na

presarial, mídia e gestão de crise.

por outro, pois acabaram os fil-

forma de se comuni-

tros. Antigamente os veículos de

car permitem o consumo de in-

Revista FUNCEF – Em uma so-

comunicação filtravam as infor-

formações com uma velocidade

ciedade em que a produção de

mações. Hoje, com a necessidade

surpreendente. Saber tanto em

conteúdo deixou de ser uma

de rapidez com que as informa-

pouco tempo pode ser positivo,

exclusividade dos veículos de

ções devem ser disseminadas

mas também pode gerar ruídos

comunicação e das empresas

extinguiram-se esses filtros e a

de comunicação. Nesse aspecto,

e a disseminação das informa-

possibilidade de as pessoas di-

buscar informações em canais

ções está cada vez mais rápida

fundirem e consumirem in-

confiáveis e procurar consultar

é possível criar um critério de

formações equivocadas e, por

diversas fontes de notícias é a

confiabilidade das informa-

conseguinte, os seguidores com-

diferença entre formar opiniões

ções difundidas?

partilharem, replicarem essa in-

equivocadas ou estar bem infor-

O que ocorre hoje em dia é

formação errada é grande. Por

mado. A Revista FUNCEF trata

que qualquer pessoa pode pro-

isso, as pessoas devem ter muito

do assunto com João José Forni,

duzir informação. Isso é positivo

cuidado ao consumir informa-

A transparência é uma qualidade, principal-

a mídia tradicional e as fontes oficiais para criar

mente em matérias que envolvem temas comple-

um consenso. As pessoas precisam consumir infor-

xos como crise e denúncia. Os fundos de pensão,

mações com equilíbrio. E como fazer o equilíbrio?

por exemplo, são organizações em que as pesso-

Ouvindo diversas fontes!

as estão muito conectadas, porque as decisões

entrevista

ção. Devem checar e nunca podem deixar de checar

e atitudes da diretoria impactam no futuro de
Revista FUNCEF – Com a consolidação das redes

milhares de participantes. Essas organizações

sociais como mecanismo de disseminação rápida

necessitam ser transparentes. A transparência é

de dados, qual é a melhor forma de consumir e

repassar informações de forma clara e objetiva

compartilhar informações?

até em temas mais complexos. Quando uma orga-

A rede social é uma realidade que veio para

nização abre o tema, detalha, explica, mesmo em

ficar, mas estas mídias ainda precisam de certa

situações negativas, o participante confia mais

prevenção, ou seja, elas ainda não conseguiram

nas informações.

mostrar para o mercado um capital de informaRevista FUNCEF – Qual o maior

suficiente para que o usuário a
consuma tranquilo, sem critérios. É um equívoco achar que
as mídias sociais constroem e

"O participante hoje
está perdido no meio
de uma avalanche de

desafio da comunicação dos
Fundos de Pensão hoje com
seus participantes?
O maior desafio dos fundos

produzem a informação básica

informações e acaba

de pensão é terem uma infor-

do mundo, pelo contrário, mui-

sendo influenciado

mação rápida, transparente e

tas vezes elas distorcem as informações. O participante hoje
está perdido no meio de uma

pelo chamado “efeito
manada”, ou seja, ‘se

avalanche de informações e aca-

todo mundo fala, eu

ba sendo influenciado pelo cha-

também vou falar,

mado “efeito manada”, ou seja,
“se todo mundo fala, eu também
vou falar, compartilhar”. No

compartilhar’. No
meio dessa avalanche

meio dessa avalanche ele pre-

ele precisa selecionar,

cisa selecionar, fazer uma tria-

fazer uma triagem."

gem. Diante disso, eu acho que

que as pessoas acreditem. O
público dos fundos de pensão
é muito heterogêneo. Há participantes que estão aposentando agora, participantes que
já aposentaram e aqueles que
estão entrando agora no plano
de previdência e utilizam mídias completamente diferentes. Nesse aspecto, a entidade
precisa cobrir todos os meios,

as pessoas não podem ir atrás de boatos. Do ponto

da mídia tradicional aos seus canais de comuni-

de vista de um fundo de pensão, o participante

cação, para atender o maior número possível de

deve pesquisar nas fontes oficiais, no site, revista

pessoas, utilizando linguagem de entendimento

e demais canais da entidade antes de comparti-

fácil e simples.

lhar informações erradas.
Revista FUNCEF – A transparência deve ser um
valor para todas as organizações. Como espelhar
transparência em meio a julgamentos instantâneos na mídia?

 Confira em vídeo trechos da
entrevista com o professor
João José Forni.

revista FUNCEF

ção que transmita credibilidade
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especial

Informação a serviço da transparência

FUNCEF divulga amplamente seus atos de gestão nos canais de
comunicação da Entidade

A

transparência é vista na

tes – e informações adicionais, a

des aprimoradas. O site apresen-

FUNCEF como um exer-

exemplo da relação dos indicados

ta leiaute que facilita a leitura e

cício a ser praticado co-

aos Conselhos de Administração

a visualização das informações.

Diversos são os

e Fiscal nas empresas em que a

Oferece ainda melhorias tecnoló-

canais utilizados para dar publici-

FUNCEF detém participação socie-

gicas, especialmente

dade à gestão dos planos de bene-

tária relevante.

tidianamente.

em acessibilidade e navegação,

revista FUNCEF

fícios: Boletim Eletrônico, Revista,

14
Nº 72

o que inclui o uso de linguagens de

Relatório Anual, o site www.funcef.

Novo Portal – A Fundação bus-

programação adequadas, tornan-

com.br e, dentro do portal, a seção

ca

do a navegação mais rápida, intui-

Autoatendimento.

seus meios de comunicação para

constantemente

aperfeiçoar

tiva e amigável para o usuário.

Além de notícias e serviços, o

possibilitar ao participante conhe-

portal na internet contempla pu-

cer o amplo leque de assuntos que

Informações

blicações exigidas pela legislação

a envolve. Recentemente, foi ao

participante

– como política de investimentos,

ar nova versão do portal FUNCEF

Autoatendimento segue em po-

avaliações atuariais e balance-

na internet, com funcionalida-

sição destacada no menu, com

para
–

A

o
seção

de negóCIos – A transparência
nos negócios também ganhou

eSpecial

CAdAstro de oportUnIdAdes

reforço com espaço no site para
a apresentação de proposta de
investimentos em private equity,
venture capital e crédito corporativo. As empresas interessadas
devem cadastrar suas propostas
na seção Investimentos, no menu
do alto da página, e somente após
essa etapa, caso sejam validadas,
passaram para as próximas fases
de habilitação realizadas pela
equipe de profissionais de investimentos da Fundação.
login e senha no alto da página.

sobre temas que possam servir

retrAto dos plAnos – A

A interface com o site ganhou em

à transparência e à melhoria do

FUNCEF retomou recentemente

facilidade de navegação, pois me-

relacionamento com os partici-

a divulgação de dados dos planos

lhorou a visualização dos serviços

pantes. É o caso da página Gestão

de benefícios, como fazia em an-

e informações disponíveis no am-

de Investimentos em Renda Fixa e

tiga editoria da Revista FUNCEF.

biente. Lá o visitante pode aces-

Renda Variável a Mercado. Os in-

A seção, denominada Retrato dos

sar sua informações cadastrais,

vestimentos em renda fixa estão

Planos, voltou em formato digital,

extratos, simuladores, conferir

segmentados em carteira própria

trazendo, por plano, quantitativo

prestações de contas da FUNCEF,

e carteira terceirizada. Os de ren-

de participantes, valores de con-

fazer opção de recebimento da

da variável estão elencados con-

tribuições vertidas e de pagamen-

Revista e acompanhar históri-

forme o tipo de gestão, se própria

to de benefícios, percentuais refe-

co de atendimento realizado por

ou terceirizada. A página será atu-

rentes à rentabilidade x meta atua-

meio do Fale Conosco.

alização semestralmente ou em

rial, equilíbrio técnico (superávit/

caso de mudança de estratégia ou

déficit) e total do ativo líquido

de gestor terceirizado.

de investimentos.

Na opção Prestação de Contas
do Autoatendimento, estão disponíveis balanços e balancetes, relavas, relatórios de acompanhamento orçamentário, comportamento
dos investimentos e quantitativo
de participantes e de benefícios
pagos, dentre outras informações.
A FUNCEF não só cumpre as
exigências legais como também
oferece informações adicionais

pArA não esqUeCer
Confira alguns dos itens que você encontra no site da FUNCEF:
•

Informações sobre a Fundação e os planos de benefícios

•

Prestação de contas (publicações legais e adicionais)

•

Simuladores

•

Serviços

•

Fale Conosco (canal de relacionamento)

Acesse www.funcef.com.br

revista FUNCEF

tórios de informações corporati-
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fiQue por dentro

empregados e aposentados da caiXa visitam a funcef
Foto: Comunicação FUNCEF

O presidente Carlos Alberto Caser e o diretor de Planejamento e Controladoria
Max Mauran Pantoja recebem a visita dos aposentados

A

Fundação recebeu no dia 5
de setembro a visita de um
grupo composto por dez
aposentados, moradores do Distrito
Federal (DF). No mês seguinte, outro
grupo, formado por empregados da
ativa ligados à área de Tecnologia
da CAIXA, também da capital federal, pôde conhecer as instalações da
Entidade. As visitas fazem parte da
ação de relacionamento denominada “Fique por dentro da FUNCEF”.
Em ambas as ocasiões, os visitantes passaram por todas as Diretorias,
pela Presidência e Ouvidoria. Além
de ver de perto a rotina administrativa da empresa, tiveram a oportunidade de conversar diretamente com
diretores e gestores.

na Web

Organizando as finanças pessoais
Cartilhas online versam sobre consumo
consciente, crédito responsável,
previdência complementar, planejamento
e preparação para a aposentadoria

revista FUNCEF
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uem administra bem o seu dinheiro tende a
atingir com mais facilidade os objetivos a que
se propõe. Nesse contexto, a série de cartilhas
“Saiba mais sobre Finanças”, elaborada à luz da educação
financeira e previdenciária, traz dicas e orientações sobre
temas de relevância para organização das finanças pessoais e para planejamento da aposentadoria.
Além do site da FUNCEF, as cartilhas estão disponíveis
no portal Futuro da Gente (www.futurodagente.com.br)
e no blog Busque Qualidade de Vida (www.busquequalidadedevida.com.br). O material fez parte de uma campanha que entre os meses de setembro e outubro convidou
os participantes a se manter informados sobre consumo
consciente, crédito responsável, previdência complementar, planejamento e preparação para a aposentadoria.

� Acesse o site
www.funcef.com.br
e leia as cartilhas.

� Baixe o aplicativo para leitura,
gratuitamente, em lojas virtuais.

breve hIstórICo – Tudo começou em 1996
com o ‘Programa Crescer com a CAIXA’, que tinha
como proposta a inclusão de novos elementos na
cultura educacional, como a formação de líderes
educadores e o foco em resultados sustentáveis.
A evolução do programa resultou na implantação
da Universidade CAIXA.

boleto em atraso
tem versão online

O

participante que tem contrato de
empréstimo vigente com a FUNCEF e
ocasionalmente esteja com parcelas
atrasadas agora pode imprimir os boletos na seção Autoatendimento, no site da Fundação.
Como UtIlIZAr – Basta acessar o Autoatendimento por meio de login e senha. No ícone “Empréstimos”, direcione o cursor para o seu plano
e, em seguida, para a barra “Boleto Empréstimo”.
Depois, é só selecionar o contrato de prestação em
atraso que aparecerá na tela e clicar na data do pagamento da parcela.
Uma vez visualizado, o último passo é gerar
o boleto que poderá ser pago em toda a rede
bancária até a data do vencimento. Saiba mais
em www.funcef.com.br (aba Mais Notícias).

dramas e segredos
na literatura

A

Foto: Arquivo pessoal

lexandra é uma linda mulher que vive
reclusa. Traz consigo
marcas profundas na alma
por conta da relação de amor
e ódio com o pai alcoólatra.
Os dias passam e ela tenta
desesperadamente sair da
condição de pobreza. Porém,
mesmo com tais adversidades, nada abala sua capacida- A autora e as duas obras. Próximo
livro já está sendo produzido
de de amar. Esse é o roteiro
que norteia a história contata no livro “A herdeira do silêncio”, da escritora Jenny Rugeroni.
Assistente de Atendimento da CAIXA em Poços de
Caldas (MG), Jenny diz ter contato com a literatura desde
quando se entende por gente. “Minha mãe era bibliotecária, então sempre tive contato com livros. Assim que
aprendi a escrever, já comecei a rascunhar alguma coisa.
O tempo foi passando e eu me aperfeiçoei. Gosto de escrever sobre pessoas comuns, mas ao mesmo tempo extraordinárias, como a doméstica, a camponesa, a mãe de
família”, conta a escritora.
A obra mais recente da autora é “O segredo da amoreira”, de 2013. Relata o cotidiano de Maria Isabel, boa esposa e mãe, que vive em função de alegrar os outros, mas
se esquece de satisfazer os próprios sentimentos, o que
acaba por lhe trazer consequências trágicas. Ela guarda
um segredo do passado que pode vir à tona trinta anos
depois e ameaçar o seu casamento e sua segurança.
Os livros foram lançados na Biblioteca Municipal de
São João da Boa Vista (SP). No momento, Jenny dedica-se
à terceira produção, sobre a experiência de vida da mãe
de um menino com síndrome de Asperger.
Quer saber que segredo instigante é esse que aﬂige
Maria Isabel e como ficaram os sentimentos de Alexandra
no final das histórias? Estes e outros mistérios são revelados nos livros, que podem ser adquiridos ao preço
de R$ 25,00 cada, diretamente com a autora pelo e-mail
jenny_rugeroni@hotmail.com.
Quer divulgar seu trabalho artístico? Envie e-mail
para revista@funcef.com.br para avaliação.

fiQue por dentro

E

studar é sempre bom em qualquer idade
e os aposentados da CAIXA que desejam
ampliar o conhecimento sobre temas diversos podem contar com a Universidade CAIXA.
O site pode ser acessado pelo Autoatendimento da
FUNCEF, por meio de login e senha, na aba ‘Portal
de Aprendizagem’.
Todos os cursos são online e gratuitos e têm
duração de até 20 horas/aula. Alguns dos assuntos abordados nas aulas se referem à previdência
complementar, matemática financeira, direitos
do consumidor, fundamentos de marketing, finanças empresariais e diversidade.

Livros, música, viagens e muito mais

revista FUNCEF

cursos na
universidade caiXa
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artigo

Longevidade e a importância da FUNCEF
na vida dos aposentados e pensionistas
Foto: arquivo pessoal

Eugênio Fábio de Resende, gerente
da área de Benefícios da FUNCEF

revista FUNCEF
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emos visto frequentemente
por meio de programas de
televisão, jornais ou revistas,
que estamos vivendo mais e o número de pessoas que rompem a barreira dos cem anos só aumenta, o que
é muito bom, e logo queremos saber
qual o segredo para uma vida longa.
Mas junto a essa boa notícia vêm
também as preocupações de como
ficarão nossos empregos, o mercado
de trabalho, os planos de saúde e, no
que queremos abordar neste texto,
como fica nossa previdência.
Primeiro vamos a alguns conceitos presentes na demografia, pois é
comum misturarmos longevidade,
expectativa (ou esperança) de vida
e envelhecimento, que parecem palavras sinônimas, mas que na verdade são temas distintos, em que
pese haver relação entre eles.
Longevidade se refere ao prazo
máximo de uma vida que, no caso
dos humanos, estima-se algo em
torno de 120 anos, dizem alguns médicos, sendo assim o nosso “prazo
de validade”. Curioso registrar que
o tempo máximo de vida, comprovadamente registrado, foi da francesa Jeanne Calment (1875-1997),
que viveu 122 anos e 164 dias. Dados
oficiais mostram que até hoje não
mais que 10 pessoas ultrapassaram

a barreira dos 115 anos, o que é um
razoável indicador do tempo de vida
humana. Deixaremos para abordar
em outro momento o fascinante debate dos estudos de cenários da longevidade humana, pois há quem se
arrisque a dizer que já nasceu o bebê
que viverá 150 anos, o que é uma visão muito otimista e de difícil confirmação, segundo os especialistas
que se dedicam ao tema.
Expectativa (ou esperança) de
vida corresponde ao tempo médio
de vida a partir de determinada idade. O Japão é o país onde a expectativa média de vida ao nascer para as
mulheres é maior, 87 anos; no caso
dos homens é a Islândia – a média é
de 81 anos. A menor expectativa de
vida – para ambos os sexos – é nos
países da África subsaariana, de 55
anos (OMS, Relatório 2014). No caso
do Brasil, estas idades são 71 para o
homem e 78 para as mulheres, sendo 74,6 na média (IBGE, tábua 2012).
Já o envelhecimento está relacionado a um processo natural da
vida, que começa no momento em
que nascemos e, nesta perspectiva,
em qualquer idade e a cada ano estamos envelhecendo.
Definidos assim nossos limites,
podemos avaliar então a importância que tem para os aposentados e
pensionistas da FUNCEF, o comprovado ganho na expectativa de
vida que estamos tendo. A FUNCEF,
como qualquer previdência complementar, tem como missão o
pagamento de benefícios na forma
vitalícia, ou seja, enquanto o nosso
participante estiver vivo. Registrase que nossas beneficiárias mais
longevas até hoje morreram aos
106 e 107 anos de idade, aposentada e pensionista respectivamente,
confirmando assim o que todos já
sabemos: as mulheres vivem mais.
É bom registrar que hoje há fortes
candidatas e candidatos para alcançar ou bater essa marca, pois temos

18 aposentados e pensionistas na
FUNCEF com mais de 100 anos de
idade (103 a mais velha), sendo 15
mulheres, que são a maioria, claro,
pois em geral são bem mais cuidadosas que os homens.
Mas como a FUNCEF se prepara para essas incertezas do nosso
tempo de vida? E se eu viver mais
e a reserva acabar, como fica? São
dúvidas recorrentes, que não raro
trazem angústia a nossos aposentados e pensionistas. Nossos participantes podem ficar tranquilos, pois
a administração da FUNCEF tem
zelado pelo necessário profissionalismo na gestão atuarial dos planos
de benefícios, lembrando que nos
últimos anos foram tomadas corretas medidas de prudência, entre
elas a adequação da tábua de sobrevivência ao nosso perfil, que hoje
é a tábua AT 2000, que apresenta
como expectativa média de vida,
considerando aposentadoria aos 55
anos, de 84 e 87 anos de idade, para
os homens e as mulheres, respectivamente. Com uma legislação rigorosa em relação à gestão atuarial
dos planos de benefícios e o rigoroso acompanhamento pela Diretoria
e pelos Conselhos Deliberativo e
Fiscal dispomos de uma área atuarial de reconhecida competência
técnica, na qual anualmente são
efetuados estudos estatísticos, com
testes de aderência das hipóteses
demográficas, de forma a dimensionar com segurança a evolução
de nossa expectativa de vida.
Assim, como anteriormente mencionado, temos que nos preocupar
“é em viver satisfatoriamente”, pois
a importância da FUNCEF quando o
assunto “é viver longos anos” está
no profissionalismo de sua equipe,
considerando que nada é mais legítimo que o direito de nosso participante em receber a sua renda
vitalícia, mesmo que viva mais que
a francesa Jeanne Calment.

IMPRESSA OU DIGITAL?
Agora ficou mais fácil de escolher a forma de ler a Revista FUNCEF.
Caso queira alterar a sua opção, utilize um desses canais:

Site da FUNCEF
Acesse o
Autoatendimento (aba
Serviços) ou Fale Conosco

Central de
Relacionamento
Ligue 0800 706 9000 e
fale com um de nossos
atendentes

www.funcef.com.br

Atendimento presencial
Brasília e representações
regionais

