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Promovendo o bom diálogo
FUNCEF vai ao encontro dos 
participantes e está de portas 
abertas para recebê-los

Entrevista: Diretor de Investimentos 
defende prudência na alocação dos 
recursos

Especial: Aprovadas as Políticas 
de Investimentos 2015-2019

Seu Patrimônio: Reavaliação 
da carteira imobiliária revela 
valorização
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Temos plena convicção 
na capacidade da 

FUNCEF em superar as 
adversidades. Nossas 

análises e projeções 
confirmam a crença de 
que, em médio e longo 
prazo, a superação da 
crise e a recuperação 
dos preços de vários 

de nossos ativos 
restabelecerão o 

equilíbrio dos planos.

Caros Participantes,

Desde 2002, quando assumi pela primeira vez um cargo na 
FUNCEF, na qualidade de Conselheiro Deliberativo eleito pelos 
participantes, venho me dedicando a uma única tarefa, qual seja, 

administrar com seriedade e eficiência a nossa Fundação, sempre com o 
objetivo de maximizar resultados e proporcionar a todos uma aposenta-
doria tranquila e digna.
Assim é que importantes modificações nos planos de benefícios foram le-
vadas a efeito nestes últimos 12 anos: a eliminação do limite de idade de 
55 anos para os pós-78 (custo de R$ 5,8 bilhões, out/2014), o reajuste real 
nos benefícios da ordem de 29% (custo de R$ 8,2 bilhões, out/2014), bem 
como o instituto do FAB (Fundo de Acumulação de Benefícios), que bene-
ficia os participantes do Plano Saldado, e que hoje, no momento em que 
escrevo, possui reservas da ordem de R$ 3,5 bilhões (out/14), apenas para 
fazer frente a este compromisso. 

Todas essas modificações se deram em conjunto, negociadas com as 
entidades representativas, a CAIXA e a FUNCEF. Nada foi feito de forma 
autoritária e sem discussão, e o momento em que ocorreram essas im-
portantes conquistas foi crucial para a reposição de parte de perdas acu-
muladas nos anos 90. Como sempre ouço dos aposentados e pensionistas, 
o aposentado tem pressa, não pode esperar e, desde 2006, os reajustes 
estão sendo auferidos e usufruídos pelos assistidos, fruto de um trabalho 
coletivo e negociado.

Como temos insistido, e os números estão disponíveis para quem qui-
ser investigar, para que qualquer auditoria apure, tudo isso foi feito com 
o pagamento da dívida pela CAIXA em 2003 e os sucessivos resultados 
positivos que a FUNCEF acumulou nos anos subsequentes, sem que hou-
vesse qualquer aporte pelos participantes ou pela CAIXA. Ao contrário, os 
aposentados que saldaram seus benefícios, deixaram de contribuir para 
a FUNCEF, contribuição essa que era da ordem de 3,27% em 2005. Hoje, 
os aposentados que saldaram contribuem com apenas 1% a título custeio 
administrativo.

Se é verdade que essas conquistas foram fundamentais e necessárias, 
também é preciso reconhecer que o custo foi limitação de se construir 
colchão de recursos que permitisse atravessar adversidades econômicas, 
especialmente em períodos de crise, como a que temos vivido desde 2008.
A título de ilustração, tomemos o comportamento do índice BOVESPA, 
que acumulou perdas de 14,5% (out/14) desde 2008, ao tempo em que a 
meta atuarial dos nossos planos chegou 112,52% no mesmo período. O 
preço do minério de ferro, importante indicativo para avaliação de um 
relevante ativo da FUNCEF – o FIA Carteira Ativa II, lastreado por ações da 
companhia Vale, adquiridas na privatização em 1997 –, depois de atingir 

Cuidar do presente
faz parte do futuro! 

Já diz o ditado: “Ano novo, vida nova”. E que tal começar 2015 mudando hábitos que podem 
comprometer a sua saúde  nanceira? Separamos três dicas que podem auxiliá-lo nessa tarefa:

Ano novo, hábitos novos

Acesse www.futurodagente.com.br e con ra mais dicas de como manter sua vida  nanceira saudável.

Evite compras por impulso
NoNo início do ano, o comércio costuma fazer muitas promoções 
tentadoras. Mas antes de adquirir algo, pare e pense. Há técnicas 
simples que podem ser incorporadas ao dia a dia para não extrapolar 
o orçamento doméstico. Deixar o cartão de crédito ou talão de 
cheques em casa é uma delas. Controlar o orçamento doméstico e ter 
uma lista de prioridades  nanceiras também faz toda a diferença. 

Utilize o cartão de crédito com consciência
Pague sempre a fatura integral, pois os juros cobrados 
podem multiplicar o saldo devedor em poucos meses. 
Caso a dívida venha aumentando, convém contratar um 
crédito com taxa reduzida para quitar a dívida. Em alguns 
casos, o ideal é cancelar o cartão até quitar as parcelas. 

Cuidado com o cheque especial
EssaEssa modalidade de crédito está à sua disposição para 
situações eventuais, em que é possível cobrir a conta em 
poucos dias. Quem utiliza o limite habitualmente, como 
um valor a ser gasto além da própria renda, paga juros 
desnecessários e, na prática, está reduzindo a própria 
renda líquida

Carlos Caser, Diretor-Presidente

Para sua segurança, os fatos
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Quer enviar sugestões, dúvidas 
e críticas para nossa revista?

Mande seus comentários para 
revista@funcef.com.br

oPção PElo ForMato Digi-
tal  Para ler a revista FUNCEF 
somente no formato digital, bas-
ta 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 solici-
tação também pelo canal Fale 
Conosco ou pela Central 0800 
706 9000 .

BEM-ViVEr
Qual sua lista de prioridades  
para 2015?

ENtrEViSta
Diretor de investimentos 
defende prudência na 
alocação 

ESPECial
Políticas de investimento 2015-
2019

CaPa  
adeptos do bom diálogo

SEU PatriMôNio
Cenário econômico 
desafiador exige cada vez 
mais qualificação

Crescimento patrimonial dos 
imóveis da FUNCEF

SEU BENEFíCio
Déficit em plano de 
benefícios

FiQUE Por DENtro
35º Congresso Brasileiro dos 
Fundos de Pensão 

incorporação do rEB  
ao Novo Plano 

artigo
a importância do 
relacionamento com os 
participantes, aposentados  
e pensionistas 

JogoS iNtEratiVoS
Previdente e atuária em: 
Fácil, prático e rápido
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A FUNCEF, nos últimos 12 anos, jamais foi proces-
sada por investimentos suspeitos ou que acarretaram 
prejuízos; a FUNCEF, nos últimos 12 anos, jamais teve 
qualquer dos diretores punidos pela PREVIC por atos 
irregulares. Na FUNCEF, não houve qualquer mudança 
brusca e aventureira de portfólios de investimentos. 
Os ajustes nas carteiras são determinados pelo nosso 
gerenciamento de ativos e passivos, efetuado por uma 
equipe séria e competente. Acabamos de aprovar, por 
unanimidade, na Diretoria e no Conselho Deliberativo, 
a Política de Investimentos para 2015, o que poderá 
ser conferido em mais detalhes nesta edição.

Nos momentos de crise, aparecem também, e fe-
lizmente em maior número, os participantes que, 
justamente, querem apenas ser esclarecidos sobre o 
que está havendo, quais serão as consequências e o 
que se nos espera no futuro. Quero dar uma palavra 
de tranquilidade a todos. A FUNCEF não vai quebrar, 
a FUNCEF não ficará sem recursos para pagar as apo-
sentadorias e pensões, faremos o que estiver ao nosso 
alcance para que, na equalização de eventual déficit, 
tudo seja feito de modo a minimizar os efeitos para os 
participantes ativos e assistidos.

Um Ano Novo cheio de paz e tranquilidade para 
todos nós.

Boa Leitura!

Carlos Alberto Caser
Diretor-presidente da FUNCEF

US$ 187,18/tonelada em fev/2011, chegou a US$ 80,09 
em out/2014. Esse recuo vem gerando perdas para os 
planos de benefícios da Fundação que, desde 2012, 
chegaram a R$ 3,5 bilhões.

Estes são os fatos. Qualquer pessoa minimamente 
informada sabe das dificuldades econômicas mun-
diais e da volatilidade dos mercados. Os investidores, 
notadamente os de longo prazo, que não especulam, 
são mais impactados pelos efeitos da crise, o que não 
é exclusividade da FUNCEF. A maioria dos fundos 
de pensão brasileiros vem sofrendo os efeitos dessa 
conjuntura adversa, o que pode ser confirmado por 
meio de consulta à PREVIC, que divulga os índices 
de rentabilidade do sistema fechado de Previdência 
Complementar. É importante compará-los com os da 
FUNCEF (www.previdencia.gov.br/previc/informes-
-estatisticos/).

Temos plena convicção na capacidade da FUNCEF 
em superar as adversidades. Nossas análises e proje-
ções confirmam a crença de que, em médio e longo 
prazo, a superação da crise e a recuperação dos pre-
ços de vários de nossos ativos restabelecerão o equi-
líbrio dos planos. Todavia, estamos sujeitos ao marco 
regulatório, que nos imporá a equalização de déficit 
de alguns planos nos próximos anos, a menos que seja 
adequado aos tempos atuais.

Essa responsabilidade será compartilhada entre a 
Patrocinadora CAIXA e os participantes envolvidos, 
paritariamente. A FUNCEF ainda não dispõe dos nú-
meros definitivos, que serão conhecidos após o fe-
chamento do balanço de 2014. Qualquer especulação 
sobre valores ou período de contribuição, é apenas 
isso, especulação. Nem todos os planos estão deficitá-
rios. O REB, por exemplo, está com superávit. Para os 
participantes ativos do NOVO PLANO não há déficit a 
equalizar.

Nos momentos de dificuldades aparecem os salva-
dores da pátria, os caluniadores, os mal intenciona-
dos, os que só querem confundir, nada explicar, os que 
buscam culpados, os que se aproveitam para destilar 
suas frustrações e ressentimentos. Não nos intimi-
daremos. Sabemos que estamos fazendo o nosso tra-
balho de forma honesta e séria. Nos últimos 12 anos, 
jamais teve qualquer perda significativa em investi-
mentos que não esteja circunscrita ao risco normal de 
uma grande carteira como a que administramos.
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Com o novo ano que se 
inicia, vêm os novos ob-
jetivos, os novos sonhos 

e até mesmo a renova-
ção daqueles que um dia 
se perderam por aí. Para 
organizar tudo isso, quem 
nunca fez uma lista de prio-
ridades? Seja ela escrita – essa 
é a forma mais adequada – ou 
guardada somente na memória, 
o importante é se planejar para 
alcançar o que se deseja.

A administradora e coach Ta-
lessa Dantas afirma que para se ter 
um bom planejamento, as metas 
devem ser traçadas, os objetivos 
bem definidos e ordenados para 
serem acompanhados. “Coloque 
seus objetivos no papel, defina suas 
prioridades e trabalhe sem medo 
do que possa lhe sabotar. Um plano 
de ação é fundamental. Ele funcio-
na como uma ferramenta de ação 
lógica e cronológica dentro do con-
texto dos seus objetivos”, afirma. 

PENsE, PlaNEjE E ExECUTE – 
Para Marcello Antunes, da Socie-
dade Brasileira de Coaching, “as 
metas e objetivos devem ser claros 
e específicos. A maioria das pesso-
as os faz genericamente, dificul-
tando a concretização. Se quiser 
algo em longo prazo precisa haver 
os objetivos intermediários, pois a 
realização destes trará a sensação 
de autoconfiança e a certeza que 
você está no caminho certo”. 

Assim é o planejamento para 
2015 de Wilson Bernardo Pires,  
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Qual sua lista de prioridades para 2015?

Técnico Bancário Novo da CAIXA,  
em Goiânia (GO). Ele fez planos a 
serem concretizados em curto pra-
zo para 2015. “Meus anseios para 
o ano que vem situam-se mais no 
campo pessoal. Pretendo melhorar 
minha qualidade de vida intensifi-
cando a prática de hábitos saudá-
veis, como atividade física e litera-
tura, além de me dedicar às aulas 
de violão”, diz.  

Durante o ano podem aparecer 
contratempos e outras situações 
pra tirarem o foco e fazer você 
abandonar as metas. Porém, ter 

em mente o que quer alcançar e o 
que valerá a pena fará a diferença, 
como diz Talessa: “Para termos re-
sultados diferentes, devemos ter 
atitudes diferentes e lembrar que 
os objetivos são seus e só você sabe 
da importância em alcançá-los”.

FEsTEjE sUas rEalizaçõEs – 
Uma dose de ânimo para continu-
ar com seus planos a todo vapor 
é festejar quando um deles é con-
cretizado. Ao fim de cada ciclo, 
se não der certo, reveja, avalie e 
comece novamente.   
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diretor de investimentos defende prudência na alocação 

Ao abordar a política de 

investimentos para o 

quinquênio 2015/2019, 

o titular da Diretoria de Inves-

timentos da FUNCEF, Maurício 

Marcellini Pereira, em entrevista 

concedida em novembro, analisa 

os resultados da Fundação nos úl-

timos 10 anos, situa as mudanças 

de cenários ocorridas a partir de 

2012 e prevê uma gradual recu-

peração da confiança dos agentes 

econômicos e um cenário pro-

missor no médio e no longo pra-

zos, apesar das recentes dificul-

dades e de uma agenda de ajustes 

desafiadora no curto prazo. Sua 

posição é por enfrentar com se-

renidade as adversidades de cur-

to prazo e manter a disciplina e 

foco nas oportunidades de longo 

prazo. Acompanhe os destaques 

feitos pelo diretor:

ExPECTaTiva dE rEsUlTado 

dos PlaNos dE bENEFíCios 

Para 2014

Maurício Marcellini: A ex-

pectativa de resultado para este 

ano tem em conta a volatilidade 

nos mercados. Tivemos um pri-

meiro trimestre altamente volátil 

em consequência de uma crise de 

confiança nos países emergentes 

e rebaixamento do rating do Bra-

sil, com a Bolsa próxima de 45 mil 

pontos. Depois tivemos uma forte 

recuperação com o fluxo recorde 

a expectativa de 
resultado para este 
ano tem em conta 
a volatilidade nos 

mercados. o resultado 
para 2014 depende do 

que vai ocorrer na bolsa 
até o final do ano.

de investimentos estrangeiros em 

ações e as especulações no cenário 

pré-eleitoral, com a Bolsa subindo 

para o patamar de 62 mil pontos. 

Agora, meados de novembro, re-

tornou para o patamar de 55 mil 

pontos.  Portanto, considerando a 

exposição média de 30% dos planos 

à renda variável, o resultado para 

2014 depende do que vai ocorrer 

na Bolsa até o final do ano.

A equipe de investimentos está 

atenta à volatilidade do mercado 

e atua de forma ativa buscando 

aproveitar as oportunidades de 

curto prazo. Na renda variável, re-

duzimos a exposição do Novo Pla-

no para o limite mínimo da Política 

de. Na renda fixa, aumentamos a 

alocação em títulos de longo prazo 

atrelados à inflação, precificados 

pela curva (significa contabilizar 

pela taxa de aquisição até o seu 

vencimento sem exposição às osci-

lações diárias das taxas de juros no 

mercado), e, na carteira de curto 

prazo, reduzimos substancialmen-

te o risco alocando em ativos atre-

lados a juros pós-fixados, também 

utilizando estratégias de derivati-

vos.

No Novo Plano, há chance de 

que os investimentos fiquem em 

linha ou até mesmo superem a 

meta caso a Bolsa feche em pata-

mar próximo a 58 mil pontos. Já no 

REG/Replan (modalidades Saldada 

e Não saldada)  é um pouco mais 

difícil, porque nesse plano boa 

de Investimentos direcionando as 

contribuições mensais para a ren-

da fixa. No REG/Replan, aprovei-

tamos os momentos de euforia do 

mercado para recompor a liquidez 

do plano com resgates da renda 

variável. Além disso, utilizamos 

estratégia com derivativos com 

intuito de proteção de parte da 

carteira própria de renda variável 

em momentos de alta volatilida-

Maurício Marcellini, Diretor de investimentos

Foto: Valéria Carvalho
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parte da nossa exposição é em ati-

vos da Vale. A mineradora tem tido 

nesse ano um desempenho abaixo 

da média de mercado, pelo com-

portamento do preço do minério.

A renda fixa ficará acima do 

atuarial, assim como os investi-

mentos imobiliários e as operações 

com participante. Para a carteira 

de estruturados, que incluem os 

nossos investimentos em infraes-

trutura e em private equity, a expec-

tativa é de retorno em linha com o 

atuarial.

dEsEMPENho No loNgo E No 

Médio Prazo

Maurício Marcellini: O nos-

so prazo médio para pagamento 

de benefícios no REG/Replan é de 

14 anos. No caso do Novo Plano, 

estamos falando de 30, 40 anos à 

frente. Ou seja, nossos compromis-

sos estão no longo prazo. Temos 

que pagar benefícios agora, todo 

dia 20, mas temos que pagar tam-

bém em 2015, em 2030, em 2050... 

Olhando para os últimos 10 anos, 

a Fundação alcançou rentabili-

dade de 325,8% contra 193,4% de 

meta atuarial, 131,6% de Ibovespa 

e 216,8% de Selic no período.

Nos últimos 60 meses (fechados 

em setembro/2014), a rentabilida-

de acumulada foi de 70%, contra o 

atuarial de 74%, refletindo a que-

da de 12% em Bolsa. Mas, olhando 

carteira a carteira, a renda variável 

subiu 40%, contra o desempenho 

negativo de Bolsa de 12%. A renda 

fixa subiu 83%, acima, portanto, 

do atuarial e da Selic de 57,9%. Os 

pela queda no preço do minério. 

Importante lembrar que esse ativo 

teve uma valorização de quase nove 

vezes nos últimos 10 anos (884,3% 

contra 131,6% do Ibovespa) de-

sempenho que não deve se repetir 

nos próximos cinco anos. A gestão 

sobre esse ativo, que representa 

pouco mais de 15% dos ativos do 

REG/Replan, é limitada em função 

do acordo de acionistas vigente até 

2017 e pela forte depreciação da 

cotação em Bolsa das ações da Vale 

em relação ao seu valor econômico, 

que utilizamos para contabilização 

desde 2008, uma vez que Litel não 

tem ações negociadas em Bolsa.

Novo CENário E MoviMENTos 

TáTiCos

Maurício Marcellini: Em 2012, 

houve forte queda das taxas de 

juros, com a Selic chegando pró-

xima de 7% e as NTN-Bs, que são 

os ativos atrelados à inflação, 

chegaram a ser negociadas a ta-

xas inferiores a 2% (as curtas) e a 

4% (as longas). Naquele momen-

to, veio o desafio da alocação. 

Onde colocar o dinheiro dos pla-

nos de benefícios, a uma taxa de 

inflação mais 5,5%? 

A nossa carteira estava prepara-

olhando para os últimos 
10 anos, a Fundação 

alcançou rentabilidade 
de 325,8% contra 193,4% 
de meta atuarial, 131,6% 
de ibovespa e 216,8% de 

selic no período.

imóveis subiram 151%, quase duas 

vezes a meta atuarial do período.

Esse desempenho favorável re-

força tanto a eficiência na gestão 

de cada carteira em relação aos 

seus índices de referência no mer-

cado (Ibovespa e Selic) quanto o su-

cesso da estratégia de alocação no 

longo prazo.

Nos últimos três anos, o desem-

penho do REG/Replan tem sido 

prejudicado pela fraca performan-

ce das ações de Litel, empresa con-

troladora da Valepar, que controla 

a Vale, impactada principalmente 

Não é recomendável 
que a alocação sofra 
movimentos fortes, o 

movimento tem que ser 
gradual. é preciso ver 

as carteiras e o cenário 
com serenidade e com 

prudência.

da para aquele cenário de queda nos 

juros. Porém, em 2013, houve pres-

são inflacionária e as taxas de juros 

voltaram a subir de forma muito 

rápida. A Fundação optou, então, 

por interromper o movimento de 

migração dos nossos ativos para 

crescimento econômico. Estabiliza-

mos aquele movimento buscando 

uma melhor diversificação entre 

os ativos das classes de renda vari-

ável e estruturados (infraestrutura, 

fundos imobiliários e private equity) 

sem aumentar a exposição e man-

tendo a disciplina do programa de 

investimentos estruturados de lon-

go prazo.

A Fundação, em um movimento 

tático, aproveitou as oportunidades 

que surgiram ali e voltou a operar 

no mercado de renda fixa, aumen-

tando a nossa exposição nesse seg-

mento. Em 2013 e 2014, adquirimos 

mais de R$ 4 bilhões em títulos pú-

blicos e privados atrelados à infla-

ção marcados na curva e alongamos 

aproximadamente R$ 3,2 bilhões 

em títulos públicos que venceriam 

em 2015 e 2017 por títulos mais lon-

gos (2022, 2030, 2040 e 2050).

a aloCação Nos PróxiMos 

dois aNos

Maurício Marcellini: Não é re-

comendável que a alocação sofra 

movimentos fortes, o movimento 

tem que ser gradual. É preciso ver 

as carteiras e o cenário com sere-

nidade, com prudência, porque 

essas dificuldades que estamos en-

frentando, com baixo crescimento, 

inflação próxima do teto da meta, 

alta de juros, apontam para oportu-

nidades no mercado de renda fixa. 

Há um cenário desafiador para a 

economia no curto prazo, mas te-

mos que pensar na nossa carteira 

também para o período seguinte, 

quando a nuvem de dificuldades já 

terá se dissipado. No longo prazo, 

de Previdência Complementar 

(Abrapp), a necessidade de esta-

belecer limite de solvência e prazo 

para acionar o gatilho do equacio-

namento compatíveis com o prazo 

médio de pagamento dos benefí-

cios de cada plano. A regra atual 

arbitrou um limite de 10% e prazo 

de três anos independentemente 

se os recursos para o pagamento 

dos benefícios serão exigidos no 

curto ou no longo prazo. A evolu-

ção regulatória sobre a solvência 

se faz urgente também diante das 

alterações nas regras de precifica-

ção do passivo, que poderão trazer 

maior volatilidade aos resultados 

dos planos de benefícios. O Conse-

lho Nacional de Previdência Com-

plementar (CNPC) deverá se pro-

nunciar sobre o assunto em 2015.

déFiCiT E EqUaCioNaMENTo

Maurício Marcellini: Com ren-

tabilidade de 325,8% contra 193,4% 

de meta atuarial nos últimos 10 

anos, a Fundação gerou resultados 

que permitiram uma série de ajus-

tes no nosso passivo sem que hou-

vesse necessidade de contribuição 

adicional de seus integrantes, in-

cluindo a Patrocinadora.

As medidas prudenciais de ade-

quação dos planos e os aumentos 

reais para os benefícios custaram 

R$ 13,8 bilhões ou R$ 21 bilhões 

em valores atualizados até se-

tembro/14. Somente os aumen-

tos reais de quase 30%, que foram 

definitivamente incorporados aos 

enxergamos um cenário positivo 

para a economia brasileira.

Para os investimentos estrutu-

rados, reforço que a disciplina e vi-

são de longo prazo devem prevale-

cer, mesmo havendo desincentivo 

no curto prazo. Atingimos a matu-

ridade desta carteira que já trouxe 

retornos superiores à taxa atuarial 

nos últimos dois anos.  Os novos in-

vestimentos nesta categoria agora 

dependerão da velocidade dos de-

sinvestimentos de forma a manter 

os níveis de exposição atual.

NECEssidadE dE MUdaNça No 

MarCo rEgUlaTório

Maurício Marcellini: No de-

bate sobre solvência, os fundos de 

pensão defendem, via Associação 

Brasileira das Entidades Fechadas 

ano rF rv litel imóveis op.
Participantes

inv.
Estruturado FUNCEF atuarial ibovespa selic

2012 14,5% -0,4% -8,1% 20,5% 15,2% 12,0% 9,3% 12,0% 7,4% 8,5%

2013 9,8% -3,3% -8,7% 23,4% 15,0% 20,2% 7,0% 11,4% -15,5% 8,2%

2014 9,0% 1,3% -0,0% 4,4% 11,1% 4,5% 5,7% 8,9% 5,1% 7,9%

10 anos (*) 287,3% 527,4% 884,3% 548,7% 217,0% 41,3% 325,8% 193,4% 131,6% 216,8%

60 meses (**) 83,0% 39,7% 38,6% 151,2% 98,6% 50,3% 69,9% 74,6% -12,0% 58,1%

data base: setembro/2014                                                                                                                         (*) 2014 a 2013: (**) outubro/2009 a setembro/2014
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benefícios do REG/Replan Saldado para atender par-

cialmente a uma histórica necessidade de recomposi-

ção do poder aquisitivo de nossos associados, custa-

ram aproximadamente R$ 5,5 bilhões ou mais de R$ 8 

bilhões em valores atualizados. 

Portanto, uma avaliação da origem do déficit de R$ 

4,7 bilhões acumulado até setembro de 2014 deve con-

siderar os avanços conquistados pelos participantes 

na gestão das obrigações do plano REG/Replan Salda-

do nos últimos anos, incluindo a distribuição de resul-

tados do período anterior.

O déficit acumulado nesses últimos três anos terá 

que ser equacionado, por conta de norma imposta 

pelo regulador mais do que por necessidade real, já 

que temos capacidade de gerar resultados superiores 

à taxa atuarial no longo prazo e recompor a situa-

ção de equilíbrio dos planos de benefícios. A Funda-

ção está trabalhando para minimizar os efeitos deste 

equacionamento e constituiu um grupo de trabalho 

para avaliar o tema (leia mais na página 14). O valor da 

contribuição extraordinária será definido após publi-

cação dos resultados de 2014 e finalização do trabalho 

do grupo e será devido somente a partir de 2016, caso 

não haja alterações nas regras atuais. 

*Pelo iNPC até sET/2014

R$ milhões

Rentabilidade FUnCeF x Meta Atuarial

Fonte: DIRIN

Custo dos reajustes dos benefícios, aplicação de medidas prudenciais e 
adequação de premissas e hipóteses atuariais 

22,7%
45,9%

79,9%
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134,3%
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12,6%
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Políticas de investimentos 2015-2019

As Políticas de Investimentos dos planos de benefícios para o quinquênio 2015-2019 foram aprova-
das pela Diretoria Executiva em 10/12/2014 e, posteriormente, pelo Conselho Deliberativo no dia 
17/12. A estratégia proposta para os próximos cinco anos confirma as significativas mudanças pro-

movidas pelas Políticas de Investimentos do período 2014-2018, com redução gradativa de ativos atrelados 
ao crescimento econômico e a consequente elevação da exposição em ativos de renda fixa, o que favorece 
a relação risco e retorno.

“O documento foi estruturado com elevado padrão de governança, tendo em vista o amplo debate 
ocorrido em instâncias de assessoramento (comitês internos e externos) e de deliberação (Diretoria Execu-
tiva e Conselho Deliberativo)”, destaca o Diretor de Investimentos, Maurício Marcellini. Para subsidiar as 
projeções de cenários, a FUNCEF promoveu, de 3 a 7/11, seminários para discussão do tema “Perspectivas 
para a economia global 2015-2019 e impactos para a economia brasileira”, que contou com a participação 
de economistas de entidades parceiras. Além disso, para debater sobre as premissas de retorno, risco e 
correlação utilizadas no ALM, foram realizados quatro encontros com a participação de representantes de 
todas as diretorias da Fundação.

 
ProjEçõEs aCErTadas - A Fundação vem se destacando ao longo dos anos no índice de acertos das projeções 
macroeconômicas. Com frequência, figura no ranking Top 5 do Banco Central, que objetiva verificar a precisão 
das previsões de indicadores econômicos feitas por diferentes instituições, dentre elas os fundos de pensão.

Confira as estratégias de investimentos por carteira

rENda Fixa
Títulos Públicos – Para a classe de 
ativos títulos públicos, a estratégia 
é aumentar a alocação, buscando o 
alinhamento com os fluxos de pa-
gamentos de benefícios de médio e 
longo prazo e com os parâmetros 
estabelecidos no relatório de risco 
de liquidez para cada plano. Even-
tuais alterações na política mone-
tária não representam risco rele-
vante para esta carteira, uma vez 
que os títulos estão marcados até o 
vencimento.

Crédito Privado – Para 2015, a es-
tratégia é aumentar a alocação em 
ativos indexados à inflação, mi-
tigando o risco de descasamento 
com o passivo atuarial da Funda-
ção. A gestão da carteira observa-
rá limites gerenciais por tipo de 
ativo, segmento, emissor e nível 

de risco, além das práticas de se-
gurança jurídica e de garantias das 
operações, com o objetivo de miti-
gar risco de crédito com manuten-
ção das medidas de diversificação 
do seu portfólio.

rENda variávEl
A estratégia para o segmento con-
tinuará na diversificação da cartei-
ra, reduzindo a correlação da ren-
da variável aos índices do mercado 
para obter maiores retornos, mini-
mizando os riscos.

Estratégia Referenciada – Uso de 
operações de proteção de carteira 
com o intuito de minimizar o ris-
co em momentos de aumento da 
volatilidade do mercado de ações 
brasileiro.

Estratégia não Referenciada – Ma-
nutenção de critérios de liquidez 
mais restritivos para a carteira e a 
seleção de empresas com bom po-
tencial de valorização.

Fundos Terceirizados – Manter a 
avaliação periódica de desempe-
nho dos gestores a fim de traba-
lhar com os melhores gestores da 
indústria.

iNvEsTiMENTos iMobiliários - De-
vido ao desenquadramento pas-
sivo decorrente da reavaliação 
imobiliária, a estratégia de gestão 
desta carteira está orientada na 
execução do Plano de Alienação de 
Investimentos Imobiliários, apro-

vado pelo Conselho Deliberativo 

em julho, com vigência de quatro 

anos, contados da aprovação.

Adequações dos Planos Valores Nominais Valores Atualizados* 
Retirada de Limite de idade (2006) 3.715 5.836

MEDIDAS DE PRUDÊNCIA 4.492 6.911
-Alteração de Tábuas (2006, 2007 e 2009) 2.760 4.256
-Redução da taxa (2007) 1.644 2.539
-Método de Financiamento (2010) 88 117

Reajuste reais de benefícios saldados 5.568 8.159
TOTAL 13.774 20.906

®  Acesse a matéria 
completa sobre as Políticas 
de Investimentos 2015-2019 
pelo QR Code ao lado.

®  Baixe o aplicativo para 
leitura, gratuitamente, em 
lojas virtuais.
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Encontra-se em fase de estruturação o Caixa 

Fundo de Investimentos, no qual serão integraliza-

dos ativos imobiliários da Fundação locados à CAIXA. 

Também está em análise a constituição de um Fundo 

Imobiliário referente aos ativos constantes na carteira 

de renda (edifícios comerciais, salas, agências bancá-

rias), o que possibilitará a retomada dos investimen-

tos diretos na carteira imobiliária.

Após o devido enquadramento, a estratégia no 

REG/REPLAN manterá os investimentos imobiliários 

no limite máximo estabelecido pela Política de Inves-

timentos dos recursos garantidores dos planos de be-

nefícios. Quanto ao Novo Plano e ao REB, o aumento 

da exposição no segmento imobiliário nos próximos 

anos será gradual, até o alcance do limite estabelecido 

nas Políticas de Investimentos dos recursos garanti-

dores dos respectivos planos.

oPEraçõEs CoM ParTiCiPaNTEs - Neste segmen-

to, a Carteira de Empréstimos é passiva, isto é, sua 

evolução está diretamente relacionada à demanda dos 

participantes. 

iNvEsTiMENTos EsTrUTUrados - A FUNCEF man-

terá o programa de investimentos estruturados com a 

realização anual do Processo de Seleção de FIP (Fun-

dos de Investimentos em Participações), em linha com 

a estratégia de diversificação e distribuição da aloca-

ção em ciclos econômicos, privilegiando: 1) setores 

com vantagem competitiva; 2) setores com gargalos 

estruturais, tendo em vista as oportunidades de inves-

timentos frente ao crescimento da necessidade por 

serviços de infraestrutura, logística e transporte, oca-

sionados pelo aumento da produtividade; e 3) setores 

com baixa penetração na economia, cujas necessida-

des particulares de segmentos específicos são pouco 

exploradas.

iNvEsTiMENTos No ExTErior - A estratégia será 
prospectar investimentos que tragam uma relação 
de risco e retorno acima do exigido para o cumpri-
mento dos compromissos atuariais e baixa correlação 
com os ativos locais. A expansão da nossa fronteira de 
alocação de recursos poderá complementar tanto as 
estratégias de alocação em renda variável quanto da 
carteira de private equity com ativos globais. Ambas 
estão sendo estudadas pela Fundação e poderão ser 

utilizadas nos próximos cinco anos.

estratégia por plano de benefícios

rEg/rEPlaN saldado E Não saldado – A alocação ótima para as duas modalidades do Reg/Replan até 

2019 sugere redução na alocação de renda variável, de investimentos estruturados (considerando a alocação 

atual mais o capital já comprometido) e de investimentos imobiliários, com elevação na alocação de renda fixa, 

investimentos no exterior e manutenção em operações com participantes. 
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Novo PlaNo – O Comitê de Assessoramento Técnico de Investimentos (CATI) recomendou que fosse apre-

sentada nova proposta de macroalocação que contemplasse a manutenção de participação em renda fixa no 

patamar projetado para dezembro de 2014 (49,2%). Assim sendo, a macroalocação sugere a manutenção da alo-

cação no segmento de operações com participantes, a redução na alocação de renda variável e de investimentos 

estruturados (considerando a alocação atual mais o capital comprometido) e elevação na alocação em imóveis e 

em investimentos no exterior.

rEb – Em relação à projeção para 31 de dezembro deste ano e o proposto para o final do próximo quinquênio, 

verifica-se incremento na alocação de renda fixa e redução na alocação de renda variável, de investimentos 

imobiliários e operações com participantes.  

Fonte: FUNCEF/DIRIN/GEMAC

Fonte: FUNCEF/DIRIN/GEMAC

Fonte: FUNCEF/DIRIN/GEMAC

Fonte: FUNCEF/DIRIN/GEMAC

Mínimo Meta Máximo

Renda	  Fixa	   32,0% 46,3% 53,8%

Renda	  Variável 24,1% 29,1% 40,1%

Investimentos	  Estruturados 8,4% 13,4% 18,0%

Investimentos	  no	  Exterior	   0,0% 0,1% 1,0%

Investimentos	  Imobiliários	   5,4% 8,0% 8,0%

Operações	  com	  Participantes 1,0% 3,1% 5,0%

Plano REG/REPLAN Saldado
Limites da Política de Investimentos 2015, de acordo com o segmento                             

de investimentos da Resolução CMN 3.792/2009

Mínimo Meta Máximo

Renda	  Fixa	   32,0% 44,6% 53,8%

Renda	  Variável 24,9% 29,9% 40,9%

Investimentos	  Estruturados 10,0% 15,0% 18,0%

Investimentos	  no	  Exterior	   0,0% 0,5% 1,0%

Investimentos	  Imobiliários	   5,4% 8,0% 8,0%

Operações	  com	  Participantes 1,0% 2,0% 5,0%

Plano REG/REPLAN Não Saldado
Limites da Política de Investimentos 2015, de acordo com o segmento                             

de investimentos da Resolução CMN 3.792/2009

Mínimo Meta Máximo

Renda	  Fixa	   37,2% 49,2% 61,2%

Renda	  Variável 12,3% 22,3% 30,3%

Investimentos	  Estruturados 6,7% 12,7% 18,7%

Investimentos	  no	  Exterior	   0,0% 0,2% 2,0%

Investimentos	  Imobiliários	   0,0% 2,7% 6,7%

Operações	  com	  Participantes 7,9% 12,9% 15,0%

Plano Novo Plano
Limites da Política de Investimentos 2015, de acordo com o segmento                             

de investimentos da Resolução CMN 3.792/2009

Mínimo Meta Máximo

Renda	  Fixa	   27,5% 39,5% 51,5%

Renda	  Variável 21,0% 30,0% 38,0%

Investimentos	  Estruturados 9,2% 14,9% 19,9%

Investimentos	  no	  Exterior	   0,0% 0,2% 1,0%

Investimentos	  Imobiliários	   1,9% 4,5% 7,1%

Operações	  com	  Participantes 7,8% 10,8% 15,0%

Plano REB
Limites da Política de Investimentos 2015, de acordo com o segmento                             

de investimentos da Resolução CMN 3.792/2009
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dos Aposentados e Pensionistas da CAIXA (Fenacef). 

A FUNCEF está sempre presente agregando valor 

aos torneios, pois é mais uma oportunidade de aproxi-

mação e relacionamento com os participantes. Passam 

pelo estande da Fundação esportistas participantes da 

FUNCEF de delegações de todo país, que aproveitam 

para esclarecer dúvidas, receber orientações e intera-

gir por meio de consultorias, atendimento personali-

zado e entretenimento. 

CoNhEça a FUNdação dE PErTo – Outra ação de 

relacionamento importante são as visitas de partici-

pantes e assistidos à FUNCEF, sorteadas em eventos. Os 

visitantes têm a oportunidade de conhecer as áreas da 

FUNCEF e são recepcionados por diretores, gestores e 

empregados. 

A aposentada Vânia Maria Magalhães, de Fortaleza 

(CE), foi uma das sorteadas durante a 5ª edição dos 

Jogos da Fenacef, realizada em abril na cidade de Natal 

(RN). Ela compôs um grupo de sorteados residentes 

nas cidades de Florianópolis (SC), São Paulo (SP) e 

Brasília (DF). “Foi minha primeira vez na FUNCEF e fi-

quei bem impressionada com o que vi ao percorrer to-

das as áreas. Por coincidência era no dia do aniversá-

rio de 37 anos da Fundação, em 1º de agosto”, lembra. 

Todavia, as visitas não se limitam aos sorteados 

nos eventos. Qualquer participante ou não parti-

cipante que tenha interesse em conhecer de perto 

a FUNCEF, por conta própria*, não só pode fazê-lo 

grupo de sorteados nos jogos da Fenacef é recebido na sede 
em Brasília (DF) pelo presidente Carlos Caser. o encontro fez 
parte da ação de relacionamento “Fique por Dentro” 

Estande da FUNCEF no Simpósio Nacional dos Economiários 
aposentados e Pensionistas da CaiXa em 2014

como será muito bem-vindo. Para tanto, basta fazer o 

agendamento pelo site www.funcef.com.br, na seção 

Contato, opção Fale Conosco. 

FUNCEF brasil aFora – Uma parceria bastante 

efetiva é quando entidades representativas dos parti-

cipantes e assistidos convidam a Fundação para pales-

tras. Diante da situação de déficit em planos de bene-

fícios, essa demanda tem aumentado e é muito bem 

vista pela FUNCEF, pois é uma oportunidade de escla-

recer sobre funcionamento dos planos, investimentos 

e a gestão. Foi o caso de três encontros que acontece-

ram este ano em Salvador (BA), São Paulo (SP) e Porto 

Alegre (RS), todos organizados por entidades associa-

tivas. Unidades da CAIXA também tiveram iniciativa 

de promover encontros com a Fundação nos locais 

de trabalho. Este ano, houve reuniões na Ouvidoria 

(Matriz/DF) e em área da Auditoria (DF). 

Todos os anos a FUNCEF também participa do 

Simpósio Nacional dos Economiários Aposentados e 

Pensionistas da CAIXA, organizado pela Fenacef. Nas 

plenárias, dirigentes e gestores têm a oportunidade 

de apresentar e debater sobre temas de interesse dos 

presentes. O mesmo acontece no estande da Fundação 

e nas oficinas promovidas ao longo do evento. 

Segundo a gerente de Relacionamento e 

Atendimento, Myrinha Vasconcelos, “o objetivo pri-

mordial da Fundação em todas essas ações é o estrei-

tamento da relação com o participante, além da for-

mação de multiplicadores do conhecimento adquirido 

nos encontros, sobretudo em tempos de planos de 

contribuição variável (Novo Plano e REB)”, explica.  

*A FUNCEF não custeará viagens, passagens, hospeda-
gem, alimentação, translado e nenhuma outra rubrica 
dessa natureza que origine ônus para a Fundação.

Foto: Fabrício de almeida

Foto: Comunicação FUNCEF
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Adeptos do bom diálogo
FUNCEF de portas abertas para receber, atender e se relacionar 
com seus participantes 

A gestão participativa é um dos valores da 

FUNCEF. Para fazer jus a esse valor, estão 

disponíveis aos participantes (aposentados e 

pensionistas) diversos canais de comunicação e relacio-

namento, tais como o site www.funcef.com.br, a Revista 

FUNCEF, as Representações Regionais, a Central 0800 

706 9000 e a Ouvidoria.

Além desse ferramental de diálogo permanente, a 

Fundação tem praticado o contato direto com o parti-

cipante, olho no olho, ouvindo e respondendo suas dú-

vidas, anseios e sugestões, e disseminando a educação 

financeira e previdenciária. São ações presenciais pe-

riódicas em todas as regiões do país. As atividades têm 

uma estratégia focada na aproximação com os empre-

gados da ativa na CAIXA (participantes ou não partici-

pantes), os aposentados e os pensionistas.

CoNsTrUiNdo o FUTUro – Dentre as muitas ações 

de relacionamento desenvolvidas ao longo do ano, 

uma delas é a oficina “Construindo o Futuro”. A ini-

ciativa propõe a reunião de grupos de empregados 

CAIXA, há pelo menos cinco anos, para um ciclo de 

palestras interativas com a equipe da Diretoria de 

Benefícios da Fundação. 

O encontro visa orientar quanto à construção 

adequada do benefício desejado na hora da aposen-

tadoria. Para tanto, são elucidados de forma clara e 

bastante compreensível diversos temas de relevância 

para o entendimento previdenciário e dos planos de 

benefícios, como percentual adequado de contribui-

ção, vantagens dos aportes, importância da atualiza-

ção cadastral, simulações e manuseio da ferramenta 

de Autoatendimento. 

Em 2014, foram realizadas 12 edições do 

“Construindo o Futuro”, nas cinco regiões do país. 

Ana Cristina Pará, gerente administrativa da CAIXA 

em Manaus (AM), participou de uma das oficinas e 

avaliou como bastante proveitosa a oportunidade de 

obter esclarecimentos sobre assuntos relacionados ao 

seu plano de benefícios. “Repliquei aos meus colegas 

os conhecimentos adquiridos, sobretudo quanto a im-

portância de se manter atento ao percentual adequa-

do de contribuição. Foi bom perceber que terei uma 

rentabilidade futura assegurada. Também gostei de 

ver a Fundação chegando aqui em Manaus”, diz. 

vida FUTUra – Outra oficina da qual a FUNCEF par-

ticipa como convidada desde 2011 é a “Vida Futura”, 

organizada pela CAIXA. Nela, a Fundação realiza pa-

lestra, entrega simulações personalizadas de benefí-

cios e esclarece dúvidas dos presentes, empregados 

que estão a cinco anos de se aposentar.

MENTE sã, CorPo são, PENsaNdo No aMaNhã – 

Sabe-se que a prática esportiva proporciona inúmeros 

benefícios à saúde, além de promover a socialização 

dos adeptos. Considerando esses aspectos, são promo-

vidos, a cada dois anos, os jogos da Federação Nacional 

das Associações do Pessoal da CAIXA (Fenae), e anual-

mente, os jogos da Federação Nacional das Associações 

Participantes são atendidos em uma das edições da oficina 
“Construindo o Futuro”. Simulações, consultorias e atendi-
mento personalizado

Foto: Comunicação FUNCEF
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Cenário econômico desafiador exige cada vez mais 
qualificação

a FUNCEF investe em qualificação e processos na estratégia de renda 
Variável

O O comportamento macro-
econômico tem forte influ-
ência no desempenho do 

portfólio de ações, que oscilam em 
cenários de retração e expansão dos 
segmentos da economia. Tal dinâmi-

ca, de volatilidade, oportunidades e 
incertezas exige que os investidores 
tenham equipes técnicas capaci-
tadas para selecionar as melhores 
oportunidades em busca da melhor 
relação de risco e retorno para as 

alocações.  
Diante desse panorama desafia-

dor, a FUNCEF realizou mudanças 
estratégicas e reorganizou as equi-
pes na Diretoria de Investimentos 
(DIRIN). Desde 2009 a Coordenação 

Foto: Comunicação FUNCEF

Equipe da Coordenação de Mercado de Capitais

Resultados da reavaliação por segmento

Segmento reavaliação 2013 reavaliação 2014 Valorização
Shoppings e hotéis r$ 2.444.274.108,20 r$ 2.685.749.857,00 9,88%
imóveis para renda, flats e galpões r$ 1.991.946.869,00 r$ 2.107.248.290,97 5,79%
terrenos r$ 75.756.000,00 r$ 81.182.000,00 7,16%
imóveis arrematados r$ 1.487.000,00 r$ 1.542.878,34 3,76%

total R$ 4.513.463.977,20 R$ 4.875.723.026,31 8,03%

* Refere-se ao cálculo da evolução patrimonial somado ao resultado das remessas decorrentes dos valores recebidos a título de aluguel e outras receitas, excluídas 
as despesas pertinentes.

construção, com previsão de inauguração no primeiro 
trimestre de 2015.

Completam a lista de reavaliações os segmentos: 
1) Imóveis para renda (edifícios comerciais, gara-
gens, agências e lojas), flats e galpões; 2) Terrenos; 
e 3) Imóveis arrematados (compunham o antigo 

Clube Imobiliário), com variação de valorização en-
tre 3,76% e 7,79%. Os fundos imobiliários não são 
avaliados dentro da carteira de imóveis, pois, desde 
a entrada em vigor da Resolução CMN 3.792/09, esses 
ativos passaram a compor a carteira de Investimentos 
Estruturados. 
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Crescimento patrimonial dos imóveis da FUnCeF

reavaliação anual da carteira imobiliária revela valorização dos 
empreendimentos na ordem de r$ 362 milhões

A reavaliação da carteira 
imobiliária da FUNCEF, 
feita anualmente, indicou 

crescimento patrimonial de 8,03%, 
com a evolução de R$ 4,513 bilhões 
em 2013 para R$ 4,875 bilhões 
no exercício 2014. A rentabilida-
de contábil* da carteira somente 
será conhecida no fechamento do 
Balanço de 2014, após contabili-
zação dos valores de reavaliação e 

apuração das remessas financeiras 
ocorridas no exercício.

O resultado dessa reavaliação 
demonstra que a estratégia utili-
zada na gestão da carteira está cor-
reta, pois, mesmo com um cenário 
imobiliário nacional desfavorável, 
com alta volatilidade entre oferta 
e demanda, o que afeta os valores 
de avaliação tanto dos imóveis co-
merciais quanto dos residenciais, 

a Fundação conseguiu aproveitar 
bem as oportunidades de mercado. 

Em janela de longo prazo, como 
devem ser olhados os investimen-
tos dos fundos de pensão, os núme-
ros ratificam a boa administração 
do patrimônio dos participantes e 
assistidos. Ao longo dos últimos 5 
anos, o quadro evolutivo da renta-
bilidade apresentou os seguintes 
resultados:

dEsTaqUEs da CarTEira – Na 
reavaliação da carteira, destacou-
-se o segmento de shopping centers, 
com valorização de 10,10%, e ho-
téis, com 9,35%.

Dentre os shopping centers, 16 ao 
todo, sobressaíram-se o Center Barra, 

em Salvador (BA), e o River Shopping, 
em Petrolina (PE), que obtiveram 
ganhos patrimoniais de 31,87% e 
47,65%, respectivamente, em razão, 
principalmente, de ampliação e me-
lhorias estruturais em ambos. 

Quanto aos hotéis, seis em ope-

Observação: Para 2014, estima-se uma meta atuarial de 12,17%, frente a uma projeção de resultado contábil da carteira imobiliária de 14,04%.

2009

24,1% 24,5%
20,5%

23,8%

2010

investimentos imobiliários Meta atuarial

2011 2012 2013

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0

9,8%

19,3%

12,3% 11,9% 12,0% 11,4%

ração e um em construção, a valo-
rização em relação ao ano de 2013 
foi de 9,35%, com destaque para 
o Renaissance São Paulo Hotel. O 
Novotel Barra da Tijuca, no Rio de 
Janeiro (RJ), não entrou na conta 
da reavaliação, pois ainda está em 

Foto: gerência de Marketing do river Shopping

river Shopping, em Petrolina (PE). Empreendimento apresentou o maior ganho patrimoninal no segmento de shoppings da car-
teira imobiliária da Fundação.
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As projeções da FUNCEF indicam que o plano 

REG/Replan, em ambas as modalidades, con-

tinuará com déficit em 2014 e completará 

três anos consecutivos nessa situação. Isso exigirá que, 

em 2015, a Fundação apresente à Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar (Previc) pla-

nos de equacionamento do desequilíbrio. 

Para o REB e o Novo Plano as projeções não indi-

cam a necessidade de apresentação de planos de equa-

cionamento. O primeiro encontra-se superavitário e o 

segundo, mesmo que não consiga reverter o déficit 

acumulado em 2014, estará em desequilíbrio por dois 

anos consecutivos e em patamar inferior a 10% das re-

servas matemáticas.

Pelas regras e critérios do marco regulatório do 

sistema de Previdência Complementar, as entidades 

são obrigadas a apresentar plano de equacionamen-

to de déficit quando o plano de benefícios apresentar 

desequilíbrio por três anos consecutivos ou registrar 

déficit superior a 10% da reserva matemática. 

Assim, apenas uma eventual mudança da regu-

lamentação vigente poderá eliminar a necessidade 

de a Fundação apresentar em 2015 planos de equa-

cionamento de desequilíbrio técnico nas modalida-

des Saldada e não Saldada do REG/Replan. Em reu-

nião no dia 19 de novembro, o Conselho Nacional de 

Previdência Complementar (CNPC) aprovou as novas 

regras para precificação de ativos e passivos, mas a 

que trata da solvência dos planos de benefícios ainda 

está por ser decidida.

O diretor de Investimentos da FUNCEF, Maurício 

Marcellini, ressalta que, no debate sobre solvência, os 

Fundos de Pensão defendem, via Associação Brasileira 

das Entidades Fechadas de Previdência Complementar 

(Abrapp), a necessidade de estabelecer limite de sol-

vência e prazo para acionar o gatilho do equaciona-

déficit em plano de benefícios
Projeções indicam que apenas o rEg/replan está sujeito a 
equacionamento a partir de 2016. Entidades buscam mudança do 
marco regulatório

mento compatíveis com o prazo médio de pagamento 

dos benefícios de cada plano. A regra atual arbitra li-

mite de 10% e prazo de três anos, independente de os 

recursos para o pagamento dos benefícios serem exi-

gidos no curto ou no longo prazo. “A evolução regula-

tória sobre a solvência se faz urgente também diante 

das alterações nas regras de precificação do passivo, 

que poderão trazer maior volatilidade aos resultados 

dos planos de benefícios”, frisa o diretor. O CNPC de-

verá se pronunciar sobre o assunto no início de 2015.

grUPo TéCNiCo – Persistindo as exigências atuais, 

os planos da FUNCEF para equacionamento de déficits 

nas duas modalidades do REG/Replan terão que ser 

apresentados até o final de 2015, para serem adotados 

em 2016. A Fundação já constituiu Grupo Técnico (GT) 

para elucidar as condições em que o eventual processo 

poderá ocorrer. 

Somente após a aprovação das demonstrações 

contábeis de 2014 pelos órgãos de gestão da FUNCEF 

e da conclusão do trabalho do GT é que será possível 

determinar as condições de equacionamento, os mon-

tantes de responsabilidade de cada parte – patrocina-

dora, participantes da ativa e assistidos – e os prazos 

a serem considerados nos planos de equacionamento.

Em caso de instituição de contribuições extraordi-

nárias, os cálculos atuariais levarão em conta diversos 

fatores, inclusive a responsabilidade da Patrocinadora 

de cobrir 50% do resultado deficitário. Aos participan-

tes e assistidos, caberão os demais 50%, cujo índice de 

Fonte: DIRIN

Mês/ano índice do FrBS*
Janeiro/2007 3,54%
Janeiro/2008 5,35%
Janeiro/2010 1,08%
Janeiro/2011 2,33%
acumulado 12,83%

Revisão de Benefícios

*Fundo de Revisão do Benefício Saldado
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Desse montante, 55% estão alo-
cados em uma estratégia refe-
renciada (meta: superar o IBRX) 
e 45% na estratégia não referen-
ciada (meta: superar a estratégia 
referenciada).  Há complementa-
riedade entre esses dois tipos de 
estratégia, pois, “a depender do 
período, o retorno de uma pode 
ser superior ao de outra, e vice-
-versa, equilibrando a relação de 
risco, retorno e prazo das estra-
tégias”, explica Rodrigo Araújo, 

de Mercado de Capitais (COMEC), cuja atribuição é atu-
ar no mercado de Renda Variável na Bolsa de Valores, 
passa por um aprimoramento em seus processos e na 
qualificação da equipe. Atualmente a Coordenação tem 
1 coordenador e 7 analistas de investimentos, todos 
certificados por entidades reconhecidas de mercado, e 
é subordinada à Gerência de Análise de Investimentos 
(GEANI). “Com uma equipe qualificada e focada conse-
guimos reunir as vantagens de uma grande asset (gestora 
de recursos), o que é muito importante para Fundação”, 
explica Umberto Conti, gerente da GEANI.

As mudanças também podem ser observadas quan-
do comparamos o número de fundos geridos pela área: 
Passou de 1 para 3 na gestão própria; e de 7 para 17 na 
gestão de fundos terceirizados, gerando uma maior di-
versificação de estratégias para o segmento.

Hoje o patrimônio da gestão da carteira própria 
corresponde a 51% do total do segmento de Renda 
Variável a mercado e a gestão terceirizada, a 49%. 

“Temos uma equipe 
que estuda e monitora 

diariamente o mercado; 
acompanha no detalhe mais 
de 40 empresas listadas em 

bolsa, fazendo análises e 
avaliando os resultados para 

propor as movimentações 
dos fundos,  que são 

deliberadas nos comitês 
técnicos de investimento”.

Os fundos próprios são aqueles geridos pela FUNCEF, em que a 
seleção das empresas investidas, o volume financeiro destinado 
a cada uma delas, a decisão do momento de vender o ativo e a 
decisão de aporte ou resgate são definidos internamente pela 
equipe de análise da Fundação.

Os fundos terceirizados são acompanhados pelos analistas da 
FUNCEF, porém o gestor do fundo tem liberdade para escolher 
em quais ativos irá investir. Os resultados são avaliados perio-
dicamente.

coordenador da área. 
No que se refere à gestão terceirizada, os gesto-

res são escolhidos por meio de um processo seletivo, 
cuja metodologia consta no ambiente de normas da 
Fundação, e tem o objetivo de contratar as melhores 
instituições da indústria no segmento. Os fundos são 
avaliados periodicamente, premiando os com melhor 
desempenho e substituindo os gestores com resultado 
aquém do esperado.

Segundo Rodrigo, a equipe precisa ter perfil crítico 
e enxergar os bons fundamentos das companhias e dos 
gestores selecionados. “Temos uma equipe que estuda 
e monitora diariamente o mercado; acompanha no 
detalhe mais de 40 empresas listadas em bolsa, fazen-
do análises e avaliando os resultados para propor as 
movimentações dos fundos,  que são deliberadas nos 
comitês técnicos de investimento”, explica o gestor. 

Para aperfeiçoar a capacidade técnica da equipe, 
são feitos diversos treinamentos com foco no seg-
mento de atuação, visitas técnicas a gestores e a com-
panhias investidas, conferências setoriais e contato 
direto com analistas das principais instituições finan-
ceiras do Brasil e do exterior. Tudo isso no intuito de 
promover a transferência de novas tecnologias de 
análise e a troca de experiências na gestão dos ativos. 

Rodrigo comenta que “com a troca de conhe-
cimentos com outros gestores, implantamos na 
FUNCEF as melhores práticas de mercado e pode-
mos desenhar as melhores estratégias e ideias num 
mercado complexo e volátil, mas com boas oportu-
nidades de retorno para os planos de benefícios da 
Fundação”. 

Com a reestruturação das equipes e processos, 
a Fundação ficou no mesmo pa-
tamar de outras grandes assets 
reconhecidas no mercado pela 
análise e acompanhamento de 
empresas de renda variável. 
“Tornamo-nos mais assertivos 
tanto na gestão das carteiras pró-
prias quanto na seleção de gesto-
res terceirizados. Uma capaci-
dade crítica grande, respeito e 
confiança perante outras assets”, 
conclui o coordenador.
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Cerca de quatro mil pro-
fissionais de Entidades 
Fechadas de Previdência 

Complementar (EFPC) se reuni-
ram no 35º Congresso Nacional dos 
Fundos de Pensão, em São Paulo 
(SP), para discutir temas que in-
terferem na gestão das fundações 
em toda sua complexidade, desde 
a administração de recursos dos 
planos até a comunicação e o rela-
cionamento com os participantes. 

Na oportunidade, represen-
tantes da FUNCEF palestraram 
em painéis que abordaram temas 
como educação previdenciária, 
rentabilidade e investimentos. A 
analista de comunicação e mem-

bro da Comissão Técnica Nacio-
nal (CTN) de Educação da Abrapp, 
Milena de Macedo, explanou no 
painel “Educação previdenciária 
como fator de ampliação da co-
bertura da previdência comple-
mentar”. O coordenador de Pro-
gramação Econômico-Financeira 
da Fundação e também coorde-
nador da CTN de Contabilidade 
da Abrapp, Carlos Pacheco, parti-
cipou da palestra “Rentabilidade: 
comparando o desempenho das 
EFPC –  A metodologia IDGII”. Car-
los Pacheco também é membro da 
Comissão Técnica Nacional de ID-
GII. O diretor de Investimentos da 
FUNCEF, Maurício Marcellini, fez 

uma apresentação no painel “Vi-
são de longo prazo - Investimen-
tos sustentáveis em infraestrutura 
e private equity”.

35º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão

Previdência Complementar: geração de valores sociais e econômicos

Foto: Divulgação abrapp / Carla Camp

O processo de incorporação do REB pelo Novo 
Plano foi retomado em outubro e está em fase 
de definição. A proposta formatada por grupo 

técnico para efetivação da medida já foi aprovada nos 
órgãos de gestão da FUNCEF (Diretoria Executiva e Con-
selho Deliberativo) e agora tramita pela Patrocinadora e  
órgãos controladores. 

A decisão do Conselho Deliberativo da Fundação se 
deu em 5 de novembro. No fechamento desta edição, era 
aguardada apreciação pelo Conselho de Administração 
da CAIXA.

Após aprovação da CAIXA, a proposta regulamentar 
seguirá para a análise do Departamento de Coordenação 
e Governança das Empresas Estatais (Dest). Obtendo ma-
nifestação favorável desse órgão, deverá ser amplamente 
divulgada aos participantes e assistidos dos planos REB 
e Novo Plano, para posterior apreciação pelo órgão re-
gulador e fiscalizador, a Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc).
diálogo – A proposta construída pelo grupo técnico foi 
apresentada em 30 de outubro à Mesa de Negociações 

Permanentes, composta por representantes da CAIXA 
e dos empregados, incluin-
do um representante dos 
aposentados (indicado pela 
Fenacef).

A apresentação contou 
com a presença do presi-
dente da FUNCEF, Carlos 
Caser, e do diretor de 
Benefícios, Délvio Joaquim 
Lopes de Brito.

Na oportunidade, Carlos 
Caser abordou o histórico de 
dificuldades enfrentadas no processo da incorporação e 
destacou como preocupação norteadora das discussões 
a preservação dos direitos adquiridos e acumulados dos 
participantes e assistidos dos planos envolvidos.

Délvio de Brito salientou a importância de um plano 
de comunicação com os participantes e assistidos, para 
que as informações e esclarecimentos sobre a incorpora-
ção sejam prestados com a agilidade e a eficiência neces-
sárias. “Será uma tarefa para a qual a FUNCEF conta com 
a colaboração da Patrocinadora e das representações dos 
participantes e assistidos”, frisou o diretor de Benefícios.

incorporação do ReB 
ao novo Plano 

Diretores da FUNCEF em debate com 
respresentantes dos participantes.

Foto: augusto Coelho 

Milena de Macedo, analista de co-
municação da FUNCEF e membro da 
CtN de Educação da abrapp.
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contribuição adicional será defini-

do considerando as projeções de 

tempo de pagamento do benefício, 

o valor da renda mensal e outras 

premissas e hipóteses econômicas 

e atuariais.

Caberá aos órgãos de admi-

nistração da FUNCEF, tendo o 

Conselho Deliberativo como últi-

ma instância, a definição de como 

será feito o equacionamento, nos 

termos do que estabelece a regu-

lamentação em vigor. O plano de 

equacionamento deve ser aprova-

do também pela patrocinadora e 

seus órgãos de controle.

dEsEMPENho CoNsisTENTE – 

A mudança no marco regulatório 

no tocante às regras de solvência 

busca maior aderência às particu-

laridades de cada plano de benefí-

cio e à realidade do sistema, cujo 

desempenho deve ser observado 

à luz de compromissos de longo 

prazo. 

A evolução do Ativo Total do 

conjunto de Entidades Fechadas 

de Previdência Complementar 

(EFPC), de 260,03% nos últimos 

onze anos, revela desempenho 

consistente e afasta a urgência no 

equacionamento de planos de be-

nefícios. 

Na FUNCEF, os dados são ain-

da mais eloquentes. O Ativo Total 

evoluiu 469,67% entre 2003 e 2013. 

Os Ativos de Investimentos saíram 

de R$ 14,9 bilhões para R$ 52,3 bi-

lhões. De 2004 a 2013, a rentabili-

dade alcançada pela Fundação foi 

de 325,8%, face à meta atuarial de 
Fonte: DIRIN

Evolução dos ativos de investimentos - em r$ bilhão

2003

14,9

17,9
20,9

25,1

31,5 31,5
37,2

42,5
46,4

49,8
52,3

54,7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jul/14

193,4% (ver gráfico na página 10).  

Com os expressivos resultados 

desse período, foi possível adotar 

um amplo leque de medidas de 

adequação das regras de benefí-

cios e, ao mesmo tempo, adotar 

ações preventivas e prudenciais, 

para dar maior segurança e solidez 

aos planos de benefícios e à pró-

pria Fundação. 

Foram viabilizados tam-

bém reajustes de benefícios. 

Considerando-se todos os índices 

reais aplicados, desde 2006, a ren-

da dos aposentados que optaram 

pelo Saldamento teve um cresci-

mento real de quase 28%, índice 

definitivamente incorporado ao 

valor do benefício.

Só os reajustes concedidos 

com base no Fundo de Revisão 

do Benefício Saldado (FRBS), de 

2007 em diante, tiveram custo da 

ordem de R$ 3,6 bilhões, em valo-

res de julho/2014. Caso não tives-

sem ocorrido tais reajustes reais, 

o déficit acumulado até 2013, de 

aproximadamente R$ 3,0 bilhões,  

não existiria. 

Membros do grupo técnico Equacionamento de Déficit 
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Délvio Joaquim lopes de Brito,
Diretor de Benefícios da FUNCEF

É missão da FUNCEF “Admi-
nistrar, com excelência, pla-
nos de benefícios para pro-

mover segurança e qualidade de 
vida aos participantes e contribuir 
para o desenvolvimento do país”. 
Dessa forma, a nossa atuação deve 
estar pautada, sempre, na melhoria 
da qualidade de vida dos participan-
tes, ativos, aposentados e pensio-
nistas, pois tal é o objetivo de nossa 
existência.

Até setembro deste ano, somá-
vamos 136.353 participantes, distri-
buídos entre os diversos planos de 
benefícios existentes, com necessi-
dades e expectativas as mais diversas 
em relação à FUNCEF. Para atender-
mos a essas necessidades e expecta-
tivas, e contribuir efetivamente para 
a melhoria da qualidade de vida dos 
nossos participantes, precisamos 
conhecê-los cada vez mais.

Essa é, portanto, a grande im-
portância da área de relacionamen-
to da FUNCEF: conhecer os nossos 
participantes e ser um canal para 
trazer a nós os seus anseios, para que 
possamos, dentro da nossa área de 

A importância do relacionamento com os 
participantes, aposentados e pensionistas

competência, atuar em sintonia com 
os participantes e, assim, cumprir a 
nossa missão.

O relacionamento com o partici-
pante, dessa forma, não se restringe 
a atender às dúvidas e solucionar os 
problemas por eles apresentados, 
pois assume um caráter muito mais 
complexo de atuação, ao se propor 
a ser um canal efetivo de satisfação 
das necessidades de todos os que 
dependem da FUNCEF. Nesse con-
texto, nós, da Diretoria de Benefícios 
(DIBEN), entendemos que a ativida-
de de relacionamento com os parti-
cipantes perpassa por todas as áreas 
da Diretoria e, também, da FUNCEF 
como um todo, pois o nosso trabalho 
deve ter como foco único o atendi-
mento a esse participante.

Dessa forma, devemos estar pre-
sentes nas mais diversas fases da vida 
laboral do participante, dando a ele 
condições de proceder às escolhas 
mais adequadas às suas pretensões 
previdenciárias, seja por meio da 
transparência na disponibilização de 
informações a respeito da FUNCEF e 
da evolução de sua situação dentro 
da instituição, seja por meio de ações 
de educação previdenciária que lhe 
permitam ter elementos suficientes 
para embasar suas decisões, as quais 
definirão os valores de seus benefí-
cios futuros.

Já na fase de percepção de bene-
fícios, o trabalho de relacionamento 
deve se pautar na transparência na 
disponibilização das informações da 
Fundação e na excelência no trata-
mento dos assuntos afetos aos ago-
ra aposentados ou pensionistas em 

relação aos seus, mais que sagrados, 
direitos, adquiridos em função dos 
vários anos de contribuições pagas 
aos planos de benefícios da FUNCEF.

Integrando o organogra-
ma da DIBEN, a Gerência de 
Relacionamento e Atendimento 
(GERAT) é a responsável pelas ati-
vidades de relacionamento e aten-
dimento direto ao participante, 
proporcionando-lhe, dentre outras 
atividades, contatos com a Central 
de Atendimento, as Representações 
Regionais, o Autoatendimento, o 
Chat, o Fale Conosco, as presen-
ciais em conjunto com a CAIXA 
(Seminários de Integração, Oficinas 
Construindo o Futuro e Vida Futura) 
e as Entidades Representativas 
(Jogos Fenae, Simpósio Fenacef etc.), 
a disponibilização dos programas de 
educação financeira e previdenciária 
etc.

Estamos em constante busca pela 
excelência, investindo no aprimora-
mento dos canais de relacionamento 
e na ampliação de estratégias, com o 
objetivo de estarmos mais próximos 
dos nossos participantes, pois enten-
demos que, alinhados, somos mais 
assertivos e fortes.

Entendemos, ainda, que esse re-
lacionamento cria um ambiente fa-
vorável ao debate, à troca de ideias 
e à instalação de um clima de alto 
nível, em que críticas e sugestões são 
vistas como ferramentas para o apri-
moramento de nossas atividades, 
visando o cumprimento de nossa 
missão principal: sermos agentes de 
promoção da qualidade de vida dos 
nossos participantes.  

Foto: Comunicação FUNCEF

As soluções dos jogos estão disponíveis em www.futurodagente.com.br, 
canal de educação financeira e previdenciária da FUNCEF.

Acesse e cadastre-se!

Preencha os campos a partir das dicas

1

2

3

4

5

6

Descubra a palavra escondida

A palavra é:1. (...) e extratos: ajudam no preenchimento da
declaração de IR

2. Simples ou (...): tipos de declaração
3. É importante ficar atento a ele para não deixar o 

preenchimento para a última hora
4. (...) por cento da renda: máximo de contribuição em 

plano de previdência que pode ser descontado no IR
5. Despesas com (...) e educação: podem ser deduzidas
6. Check (...): ajuda a organizar os documentos
7. Animal associado à Receita Federal

I
M
P
O
S
T

Extremamente essencial para se atingir um 
objetivo, este item ajuda na criação de estratégias 
e organização de passos. No final do ano, ele é 
feito por muitos na famosa “lista de ano novo”, 
em que são definidas metas para o ciclo que se 
inicia. É preciso que seja seguido
com disciplina para que seja 
garantida a sua efetividade.

M A J P N L E O T E A N

Na LISTA de prioridades para o ano novo, muitas pessoas 
descrevem a vontade de controlar as finanças e manter a CONTA 
no azul. Para ter uma vida financeira equilibrada é preciso ter 
disciplina e planejamento. A dica-chave é anotar todos os GASTOS 
em uma planilha, até mesmo aqueles que são considerados 
supérfluos, como o famoso cafezinho. Com a PLANILHA será 
possível identificar os itens que pesam no orçamento e criar uma

ESTRATÉGIA para economizar. Depois de organizar
as finanças, é importante POUPAR e impulsionar
investimentos que vão GARANTIR um futuro mais 

TRANQUILO para você e sua família, como o
seu plano de previdência complementar. 
Conservando esses HÁBITOS, você ficará no 
AZUL todos os anos. 
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Encontre abaixo as palavras em destaque no texto



Desejamos que 2015 seja um ano especial, de muitas 
alegrias, realização de sonhos e prosperidade.

Boas Festas!

PAZ
SAÚDE

AMIGOS
SUCESSO

SEGURANÇA
QUALIDADE DE VIDA

www.funcef.com.br


